
Leivonmäen ensimmäinen kirkko (1774-1873) sijaitsi nykyisen Sankarihautausmaan kohdalla.
Sen jäätyä pieneksi isompi puukirkko (1873-1958) rakennettiin nykyiselle kirkon paikalle. 
Alkujaan kirkko valaistiin pelkillä kynttiläkruunuilla, joista suurin (nro 4) tilattiin Wienistä asti. 
Oheiset mustavalkokuvat ovat kyseisestä kirkosta, kuvannut R. Kilpi 1941, Museovirasto.

Leivonmäen toisesta kirkosta säilyneet esineet:
2, 4-6 Kynttiläkattokruunu
3 Kynttilänpidike3 Kynttilänpidike
12 Alttarikaiteet viidessä osassa
16 Virsirulla
17 Virsitaulussa ovat säilyneet numerot 176, 
joka ilmeisesti oli viimeinen vanhassa kirkossa 
veisattu virsi. Kuvaavasti sen nimi on: 
”Pelko pois, Herran kansa”.

19 Kirkkoreki19 Kirkkoreki on tullut Leivonmäki-Seuralle Simolan mukana.

Kirkko tuhoutui täysin 
remontin yhteydessä 
syttyneessä tulipalosta 
yöllä 12.2.1958. 

Alttarikaiteet sekä
muuta esineistöä säilyi, 
koska ne oli varastoitu koska ne oli varastoitu 
remontin ajaksi ruu-
mishuoneen vintille.

Kyseiset esineet 
ovat nykyisin
Leivonmäki-Seuran
hallussa ja nähtävillä
Simolan museotiloissa.Simolan museotiloissa.





21 ja 31 Perunamyllyllä  jauhamalla perunoista tehtiin perunajauhoa
22 ja 52 Napakaira eli vintilä on pora, jota pyöritettiin käsin sen sivussa olevista tapeista, nimi
 tulee siitä, että poraa painatettiin tukemalla sen varren pää poraajan vatsaa vasten.
23 Uuninluutimarauta  metallirenkaaseen laitettiin kiinni vasta, jolla leivinuuni lakaistiin 
 paistamista varten puhtaaksi siellä poltetun puun tuottamista hiilistä
24-25 Lankkusahalla  sahattiin tukeista lankkuja
26 Justeeri26 Justeeri  kahden miehen yhdessä käyttämä saha, jolla kaadettiin puita
27 Puurissat  taakkojen nostamiseen köysien avulla
28 Palovanku  Paavo Oittisen oletus isoon kokoon perustuen: Kirkonkylän koulun palovanku, jolla 
 tulipalon sattuessa revittiin kattoa auki. Ketjuun sai hirren kiinni, että saattoi vetää hirttä irti.
29 Viinapannun hattu  tuotu Simolaan Häkkisen vanhalta myllyltä ( n. 2 km kirkolta Jyväskylään)
 jonne kulkeutunut siellä asuneen poliisi Uuno Häkkisen takavarikoimana.
30 Hevosen puiset länget
32 Olkisilppuri32 Olkisilppuri, puuvarsi puuttuu, olkia silputtiin
 kotieläinten alusiksi
33 Hollihaka  tällä hirsi lyötiin kiinni sitä veistettäessä
34-37 Sirppejä  käytettiin viljan käsinleikkuuseen
65 Patahahlasta pata asetettiin roikkumaan tulen ylle
66 Vyyhinpuu eli vyyhdinpuu langan vyyhteämiseen
67 Pyykkipaljun jalka
68 68 Viuhka-atrain on kalastusväline
38-39 Piisaminraudat  väline piisamin metsästämiseen
 Piisami on vieraslaji, jota on istutettu Suomeen
  1919-1930-luvulla turkiseläimeksi, ja se on levinnyt
 pohjoisinta Lappia lukuunottamatta koko maahan.
 Tällaisilla raudoilla, joihin eläin jää kiinni, mutta ei
 kuole heti, ei nykyisin saa metsästää mitään eläintä.
  Piisamia saa nykyisin metsästää ympäri vuoden,
 koska se on luokiteltu vieraslajiksi, joka pyritään
 hävittämään Suomesta kokonaan.



40 Leipälapio  leipien siirtelyyn leivinuuniin 
 ja pois uunista
41 Korento  tällä kannettiin vesikorvoja/saaveja 
 ja muuta painavaa tavaraa kahden kantajan 
 voimin, kannettava astia kiinnitettiin lyhyen 
 poikkipuun koukkuihin ja pidemmän puun 
  päät nostettiin kantajien hartioille.
42 Pasmakampa  on kangaspuiden apuväline,
 joka laitettiin kaidepuuhun pirran tilalle, kun 
 loimet vedettiin tukille eli loimilangat asetellaan 
 paikalleen kankaan/maton kutomista varten.
 Käsityönä valmistettu esine.
43-45 Pirta eli kaide kangaspuiden osa, metalli-
  piikkinen tehdasvalmisteinen, kahdessa käsin
 tehdyssä piikit on ruokoa.
46 Soppakauha yhdestä puusta veistetty iso kauha
47 Köysikela  Käsityönä valmistettu köyden vyyhteämislaite
48 Luotikka  yhdistettiin paloarraan ja sillä hevosen vetämänä tehtiin perunavaot peltoon
49 Sepän käsin takoma tuuliviiri
50-51 Pingotin  jolla kangaspuissa kudottava kangas/matto pidetään tasalevyisenä. 
  Toinen on käsin taottu, sydänkuviot päissään oleva sininen on tehdastekoinen.
52 Napakaira, poraustyökalu
53-54 Kaira, poraustyökalu, näiden yläpäästä
 puuttuu puinen kääntövipu
55 Käsin taottu tinakauha
56 Viitakkeen eli viikatteen terä puuvarsi puuttuu
 maataloustyökalu heinän niittämiseen, käsityötä
57 Jenkarauta57 Jenkarauta  tällä tehtiin tappiin kierteet, jotta
 mutterin sai kiinni. Rautainen jenkapakka puuttuu.
58-59 Vetokarttu eli kakkula hevoskäyttöisen työ-
 välineen osa, eräänlainen perälauta kakkula-
 aisojen kiinnittämiseen
61 Vesoin ei näy kuvissa, pensaiden vesomistyökalu
62 Hevosen vetämää avantokelkkaa käytettiin, kun
  ajettiin järvestä jäitä maidon jäähdyttämiseen

64 sauvat, umpihankeen hiihdettäessä tarvittiin 
 pitkät sauvat, käsin valmistettu
65 pitkät koivupuiset sukset mäystimineen, 
 käsin valmistettu, näitä kutsuttiin Koivistolaisiksi

Kuvassa näkyvät myös kangaspuiden runkopuut
sekä poljettava ompelukone, joita ei ole luetteloitu.

Numerot 65-68 esitelty jo ensimmäisellä seinustalla.Numerot 65-68 esitelty jo ensimmäisellä seinustalla.

69 kangaspuut ovat Niilo Kukkasen muistitiedon
 mukaan olleet Simolassa jo talon siirtyessä
 Leivonmäki-Seuran haltuun. Kangaspuihin on
 kaiverrettu valmistamisvuodeksi 1831.



70 Verkon koho  käsinvalmistettu 
 kalaverkon koho, jossa päiväys 15/4 1929.
71 Rautakarhi kangaspuiden takana ikkunaa 
 vasten  on maataloustyökalu, jota käytettiin 
 maanmuok kaukseen hevosen vetämänä
72 Viskuumylly teollisesti valmistettu maatalous-
  kone, jolla eroteltiin rukiijyvät ja akanat ja jyvät
 laskeutuivat koneen alle laatikkoon. Tätä
 pyöritettiin erillisellä maamoottoriksi kutsutulla
 moottorilla ja näitä valmistettiin 1800-luvun
 jälkipuoliskolla.
73 Kappamitta oli virallinen tilavuusmitta 
 viljalle Ruotsin vallan aikaan. Astian kaikissa 
  neljässä ylänurkassa polttamalla lyöty kruunun 
 kuva, jotta kokoa ei voi muuttaa. Kansi puuttuu, 
 ollut ilmeisesti salvalla suljettavissa. 
 Ruunauksissa vuosilukumerkinnät 1885 ja 1887.
74 Moottorisaha polttomoottoritoiminen norjalainen 
 Jobu-merkkinen moottorisaha. Lienee malliltaan 
 "Jobu Senior" joka tuli markkinoille 1948 ja oli 
  valmistajansa ensimmäinen moottorisahamalli.



136 Kehto  Leivonmäki-Seuralle lahjoittanut Paavo Oittinen. 
137 Molla-Maija  Näitä nukkeja ommeltiin käyttäen teollisesti painettua naamaa. Tämän nuken 
 on valmistanut Ritva Kukkanen os. Männikkö opinnäytetyönään opiskellessaan opettajaksi 
 Jyväskylässä  1950-luvun lopulla. Ritva Kukkanen toimi koko työuransa ajan opettajana 
 Leivonmäen Etu-Ikolassa sijainneella Havumäen ala-asteella. Leivonmäki-Seuralle tämän 
 Susannaksi ristityn nuken on lahjoittanut sillä lapsuutensa leikkinyt Liisa Kukkanen.
138 Lipasto138 Lipasto  *)
139 Päästävedettävät sängyt  on huudettu Leivonmäki-Seuralle kauppias Kauko 
 Koskisen huutokaupasta. Koskisen kauppa sijaitsi Leivonmäen kirkonkylässä. Tällaisia
 sänkyjä käytettiin entisaikaan pienissä mökeissä, koska ne saatiin päivän ajaksi kasaan
 antamaan tilaa askareiden tekemiselle ja vedettyä yöksi takaisin täyteen mittaansa.
140 Pöytä yhdellä laatikolla  *)
141 Lautashylly  *)
142-143 Pöytä142-143 Pöytä  Leivonmäen kunta osti Kirkkolan talon Leivonmäen kirkon takaa, kun Kalle 
 Pahkala eli Kirkkolan Kalle kuoli. Ennen talon purkamista Ritva ja Niilo Kukkanen kävivät 
 keräämässä sieltä tavaroita museoitavaksi. Kalle ja hänen vaimonsa olivat olleet aikanaan 
 tienestissä Ameriikassa, mutta palanneet Suomeen viettämään vanhuuttaan. 
144 Täkänän on Leivonmäki-Seuralle lahjoittanut Helena Vihinen Pihlajarinteen talosta.
146 Kaappi visakoivua  Havumäen vanhan koulun lakkapinatainen kaappi
151-153 Penkki  *)
  *) Nämä on Leivonmäki-Seuralle lahjoittanut Leivonmäellä palopäällikkönä 
    toiminut Pentti Ilmonen ostamastaan Luhangan Tammijärven Rajalan talosta.



Kaikki työkalut on Leivonmäki-Seuralle
lahjoittanut tai myynyt Paavo Oittinen,
ellei esineen yhteydessä toisin mainita.

154-156 Pokasaha  rautakaarella
 1960-luvulta
157-161 Justeeri, saha jota käytettiin
  kahden miehen voimin isojen
 tukkipuiden kaatamiseen.

163 Suolapio  suon muokkaamiseen käytetty 
 pyöreäkärkinen lapio
164 Pistolapio
165-166 Pistolapion kärki,  joka on 
 kiinnitetty puuvarteen ja puulapaan
167-169 Suokuokan terä, tehdastekoinen

162 Raamisahan terät  
 Sähkövoimalla (turbiini) toimivan 
 sahan tehdastekoiset terät ovat 
 olleet täysleveitä mutta ne ovat 
 teroittamsten myötä kaventuneet. 
 Nämä oli hylätty metsään jo sahan 
  toiminnan aikana, mistä Paavo 
 Oittinen on ne hakenut. Lähtöisin 
 Pekka Riipisen omistamalta 
 Riipisen myllyltä, joka sijaitsi 
 Rutajoen  Kissakoskessa 
 Rutalahdessa.

  280 Harava  tämän pöydän
  yläpuolella, ei näy kuvissa. 
 Puupiikit, löydetty Simolasta.

Puukauha yhdestä puusta
 käsin veistetty
170 Leka  Lähtöisin Kalle 
 Oittisen (Paavo Oittisen 
 pappa) kotoa Taka-Ikolan 
 Ruuhimäestä, talon nimi 
  oli ennen Töyrylä
171 Myllynkiven silmärauta
 Myllynkiveen hakattiin kolo 
 johon rauta tuli, tästä lähti 
 akseli. Lähtöisin Kalle 
 Oittisen kotoa.

275 Kenkälesti  Aati Oittinen Taka-Ikolan Säynät-
 mäestä on tehnyt tämän leppäpuusta. Penkillä
 alla olevat lesiti ovat teollisesti valmistettuja.
172 Hirsikaira,  pora, jolla rakennushirsiin tehtiin 
 reijät hirsiä yhdistäviä tappeja varten.
173-175 Kirves  Nämä erikokoiset kirveet on kaikki
  löydetty Simolasta. 



176 Lankkuhöylä, yhden tai kahden miehen vedettävä höylä
193 ja 194 Listahöylä
177 Ikkunalistahöylä  kuviolistahöylä ikkunanpokia ja listoja varten
178 Sotilaskiväärin piippu  Veikko Hytösen Etu-Ikolan Mäkiahon pellosta löytämä kiväärin piippu, 
 Aseen lempinimi ”pystykorva” tulee tähtäimestä, Leivonmäki-Seuralle lahjoittanut Veikko Hytönen.
179 Pingotin käytetään kangaspuissa pingottamaan kudottava matto/kangas tasalevyiseksi

199 Sukkula199 Sukkula,  vuosiluku 1846, väline, jolla 
 kudetta syötetään kangaspuihin, lähtöisin
 Mäkiahon talosta Etu-Ikolasta, Leivonmäki-
 Seuralle lahjoittanut Veikko Hytönen.
180-183 Mattopirta eli kaide  tämän läpi kulkee
 loimilangat kangaspuissa ja tällä kude lyödään
 tiukkaan valmiiseen mattoon/kankaaseen. 
184 Maamoottorin puhalluslamppu184 Maamoottorin puhalluslamppu
 Valopetroolilla toimiva liekinheitin, käytettiin 
 kuulan lämmitykseen maamoottorin käynnis-
 tämiseksi, maamoottorilla pyöritettiin puima-
 konetta
185-186 Karbiidilamppu  Toimii karbiidikivellä 
 ja vedellä, jotka kaasuuntuivat. Kun kaasu 
  sytytettiin palamaan, saatiin valoa.
187 Puuhella  Tällaisella pienellä hellalla on
 ollut omat rautajalat, joiden varassa se on seissyt. Antero Ruokolainen on löytänyt metsästä 
 synnyinkotinsa mailta Lehijärven rannalta Taka-Ikolasta ja lahjoittanut Leivonmäki-Seuralle.
188 Valopetroolikannu  Nokkakannu valopetroolille, tällaisella haettiin öljy kaupasta 
 ja kaadettiin aine lamppuun.

189-190 Pokasaha  Palstalta toiselle siirryttäessä 
  saha laitettiin kasaan ja taas työtä aloitettaessa 
 koottiin ja kiristettiin ylhäältä tiukalle.

Tämän huonetilan matot on Niilo Kukkanen 
lahjoittanut Leivonmäki-Seuralle. Mattoja ovat 
kutoneet Niilo Kukkasen äiti Alma Kukkanen 
Joutsasta ja anoppi Esteri Männikkö Vimpelistä.



191 Setolkka  Puulautasilla (jotka tulevat hevosen selkää vasten) varustettu hevosen setolkka eli
 selustin, johon tulivat mahavyö ja aisoihin menevät remmit kiinni. Ollut viimeksi käytössä Nikki-
 Matin talossa Taka-Ikolassa.
195 ja 196 Kaulauslauta ja kaulaustukki näillä entisaikaan mankeloitiin tekstiilejä kiertämällä 
 kangas tukin ympärille ja pyörittelemällä sitä laudalla painattaen pöydän päällä edestakaisin.
 Nämä ovat Mäkiahon talosta Etu-Ikolasta ja Veikko Hytönen on lahjoittanut ne Leivonmäki-Seuralle.

197 Pellavaharjalla pellavasta puhdistettiin kuoria pois, puiseen kädensijaan pihkalla kiinnitetty 
 pikilankaa ja sianharjaksia.
198 ja 389 Häkilä  Nämäkin ovat pellavan käsittelytyökaluja. Pellavanippu lyötiin paikalleen 
 kiinnitettyyn häkilään ja vedettiin siitä läpi, jotta saatiin kuoret irtoamaan.
200 Hevosen suokengät  Hevosen kenkien päälle laitettiin puiset suokengät, ettei hevonen uponnut 
 suohon. Suokengät kiinnitettiin ruuvilla paikalleen, sisäpohjassa näkyy hevosen kengännaulan
  jälkien kulumapaikat. Monesti vain kaksi kenkää per hevonen ja niitä käytettiin takajaloissa. 
 Suolta niitettiin (joko käsin tai hevosvetoisella niittokoneella) luonnonheinää, joka kerättiin 
 kärryyn ja vietiin eläimille talveksi. Olleet käytössä Mäkiahon talossa Etu-Ikolasta ja Veikko 
 Hytönen on lahjoittanut ne Leivonmäki-Seuralle.
201 Kellotaulu on löytynyt Simolan liiteristä.
202 Huopalauta  jonka pohjassa on kahdeksan harjannetta pohjassa, käytetty huovuttamiseen
 todennäköisesti jo 1800-luvulla (Paavo Oittisen olettamus).
  



203 Jakosakset  Tukkeja lajiteltiin koon mukaan jakosaksilla, 
 tuumamitta. Leivonmäki-Seuralle lahjoittanut Veikko 
 Hytönen Mäkiahon talosta Etu-Ikolasta.
204 Kourusaha  Puisten astioiden käsin 
 valmistamisessa käytetty työkalu.
206 Jäätuuralla hakattiin avanto jäähän.
207 Perunakuokka207 Perunakuokka  on perunannostotyökalu
208 Keksi  Kahden metrin varressa oleva kaksikärkinen 
 metallikärki, tukinuittotyökalu, jonka kärjellä vedettiin 
 tai työnnettiin tukkeja ohjailtaessa niitä uitettaessa.
 



209-211 Paloarran terä  puuvarsi puuttuu, paloarra eli sahra oli kaskimaalla käytetty hevosvetoinen 
 aura, jolla muokattiin maata viljan tai perunan viljelyä varten. Kaksi enimmäistä löydetty Simolasta, 
 kolmas on Paavo Oittisen löytämä metalliromun  keräyspisteestä Leivonmäeltä.
212 Luotikkaa  käytettiin perunavakojen tekoon paloarraan yhdistettynä. Löydetty Simolasta.
213 Kakkulan koukku  hevosvetoinen karhi laitettiin tällä kiinni
214 10 kg punnus  heinävaa’assa käytetty 10 kilon punnus
215 215 Tahkon kampi  Tahko on pyöreä hiekkakivestä tehty kiekko, jota pyöritettiin kammesta ja samalla
 sitä vasten terotettiin työkaluja ja veitsiä. Täydellisen tasainen pyörittäminen on välttämätöntä!
216 Kaksi kolmijalkaa  Kolmijalka on padan alla käytettävä tuki, jota pidettiin takassa (raasussa). 
 Sen päälle laitettiin kahvipannu tai kattila kiehumaan. Siirtämällä sen paikkaa hiiliin/tuleen 
 nähden säädeltiin lämmön määrää.
217 Pellavarohin  Penkissä oli kolo, johon rodin laitettiin pystyyn (kiinnitettiin laittamalla penkin alla 
 kalikka rohtimen reikään) pellavaa käsiteltäessä. Pellavan juuria lyötiin tähän, jotta kasvin juuret 
  saatiin irtoamaan. Tehty vuonna 1930 ja ollut käytössä Mäkiahon talossa Etu-Ikolassa. Tämän
 on Veikko Hytönen lahjoittanut Leivonmäki-Seuralle.
218 Kamppisirppi  Nimenä myös lyöntisirppi. Itäsuomalainen malli, käytettiin mm. rukiinleikkuussa.
 Paavo Oittinen löytänyt metalliromun keräyspisteestä Leivonmäellä.
219-223 Linkkurauta eli lintu  Aisan linkkurauta eli lintu sijaitsi reen jalaksessa ja aisa tuli siihen 
 kiinni. Paavo Oittinen on löytänyt nämä metalliromun keräyspisteestä Leivonmäellä.

 



224-225 Pajapihdit Kahdet käsin taotut lyhyet pajapihdit ovat lähtöisin Hiekkolan talosta 
 Rutalahdesta ja ne on Leivonmäki-Seuralle lahjoittanut Oiva Hiekkola.
205 Takonaula  eli maasepän käsipelissä takoma naula.
226-228 Pajapihdit  Kolmet pitkät pajapihdit tulevat Kuparin Jussin pajasta 
 Korkkimäen päältä Rutalahdesta ja ne on seppä tehnyt omin käsin.
229 Jäätuuran terä  Maasepän käsin takoma terä, jota on käytetty avannon tekoon.
230 Jäätaltta230 Jäätaltta Paavo Oittinen löytänyt Hartolan Kirveskoskelta.
231 Havurauta  1800-luvulta, käytettiin kun lehmille hakattiin alusia oksista ja havuista.
232 Havurauta  edellistä uudempi malli, Paavo oOittinen löytänyt Hartolan Kirveskoskelta.
233 Havuraudan terä  Varsi puuttuu, terä upotettiin kärjistään puuvarteen.
234 Havurauta  Reen jalaksesta valmistettu havurauta.
235 ja 236 Rivirauta  eli riverauta on tilkitsemisväline, jolla työnnettiin rivettä (hamppua, säkkiä) 
 rakennuksen seinään hirsien väliin eristeeksi.
237 Kirveen terä237 Kirveen terä  on löytynyt Simolan aitasta ja on ainoa teollisesti valmistettu esine tässä vitriinissä.

 



Työkaluja Korkkimäen päällä Rutalahdessa sijainneesta Kuparin Jussin pajasta 

238-241 Pajavasaroita varsi osin kuorimatonta puuta
242 Kengitysvasara  hevosen kengittämiseen 
243-251 Pajavasaroita tai niiden teriä

Kaikki lasikannella varustetut vitriinit on teetetty Leivonmäki-Seuralle 
museoesineitä varten Tyviön puusepänverstaassa Rutalahdessa.



252-253 Perunakuokan terä, kiinnitettiin puuvarteen, käytetään perunan kaivamiseen pellosta,
254 Kerihtimet, sakset joilla lampaasta leikataan villa irti eli keritään lammas
255 Puomakirveen terä, tukinuitossa käytetty työkalu, terä kiinnitettiin puuvarteen ja 
 sillä katkaistiin tukit toisiinsa kiinnittävä oksista tai juurista punottu side
256 Piilukirveen terä  piiluamalla hirsiseinän pinta tasataan
257-258 Kuorimarauta  käytettiin puiden kuoren poistamiseen
259 Halkomakiila259 Halkomakiila  on apuväline puun halkomiseen
260 Keksin kärki  Keksi on tukinuittotyökalu, jolla ohjailtiin tukkeja puroissa ja joenuomissa 
261 Parkkuurauta  eli kuorimarauta, käytettiin puun parkkikerroksen poistamiseen
262 Taltta eli temmi  puunmuotoilutyökalu
263 Kourusahaa  käytettiin puuastioiden valmistamiseen
364 Kovellin  on myös puisten astioiden valmistustyökalu
265-267 Pellavalipsua  käytettiin pellavankorsien pehmittämiseen, kun niitetystä kasvista 
  jalostettiin kankaankudontaan käytettävää lankamateriaalia
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268 Suokuokka  Kun suosta tehtiin viljelysmaataa,
 käännettiin kuivatun suonpinnan rahkasammal ympäri 
 kuokalla, jolloin se lakkasi kasvamasta.
269 Sontatalikko  työkalu eläinten lannan käsittelyyn
270 Pistolapio rautakärkinen pistolapio, jossa yhdestä 
 puusta vuoltu lapa ja varsi. 
271271 AIV-kuokka  kaksipiikkinen AIV-rehukuokka. Kyseistä
 mm. muurahaishappoa sisältävällä liuoksella säilöttyä
 heinää varastoidaan karjalle talveksi. Sen kehittäjä Antti 
 Ilmari Virtanen sai työstään Nobelin kemianpalkinnon 
 vuonna 1945. Aikaisemmin varastointiin käytettiin siiloja,
 nykyisin muovitettuja paaleja ja aumoja.
272 Lankkusahan terä  oli käytössä Kämmenkosken sahalla 
  lankkujen sahaamiseen kahteen mieheen. Toinen oli 
 ylhäällä ja toinen alhaalla vetämässä sahan kahvoista.
 Kämmenkosken saha, Alirannan talo, Taka-Ikola
273 Varsta  riihessä hakattiin jyvät irti viljankorsista varstalla
274 Tuohikontti  koivun tuohesta valmistettu kontti.

Esineet 268-274 lukkunottamatta lankkusahan terää 272
ovat kaikki Veikko Hytösen lahjoittamia ja olleet käytössä 
hänen isännöimässään Mäkiahon talossa Etu-Ikolassa.hänen isännöimässään Mäkiahon talossa Etu-Ikolassa.



283 Puutyöesine puutarhakaluseet  Koulun puukäsitöissä tehdyt nuken puutarhakalusteet.
284 Puutyöesine takapyörätön kuorma-auto  
285 Puutyöesine maja  Liisa Kukkanen ounastelee, että tämän on tehnyt Arto Puura
286 Puutyöesine kuorma-auto  Nämä koottiin valmiiksi muotoonsa sahatuista vaqnerinpaloista 
 parin hengen ryhminä, koska materiaalia ei riittänyt kaikille (tytöille?) Liisa Kukkanen muistaa
 tehneensä ja maalanneensa tällaista puukäsitöissä, joita oli 5-6-luokilla myös jonkin mittainen 
  jakso tytöille hänen yläluokan vuosinaan 1974-1976.
290 Piirros ”Dinosaurus” öljypastellivärit, Urpo Tanttu 1992.
295 Kellotaululla opetettiin lapsille kellonaikoja.

287 Piirros ”Herra Korva”
 öljypastellivärit, Teemu
 Laitinen, 1992
289 Piirros ”Kreetalta 1986”
  huopakynät, Olli Temisevä
 1986, Havumäen koulun
 oppilaat pitivät Kukkasten 
 johdolla useamman kerran
 leirikoulua Kreetalla
288 Piirros ”Paholainen” 
 öljypastellivärit, Niina Kallio, 
  1992
291 Piirros ”Ihmisten ylös-
 nousemus viimeiseltä
 tuomiolta” öljypastellivärit,
 Ari Manninen 1960-luvulla
292 Piirros ”Jänikset” öljypastellivärit, Liisa Kukkanen, 1974
293 Piirros ”Kukkaruukku” öljypastellivärit, Päivi Pusa, n. 1975
296 Perhoskokoelma 296 Perhoskokoelma  ollut opetuskäytössä lajien tunnistamiseen
297 Viisarivaaka opetsväline 
 painojen havainnollistamiseen

299-300 Kivikokoelmat  opetus-
 välineitä mineraalien tunnis-
 tamiseen, sisällöt sekaisin
 ja puutteellisia
301 Lääkekaappi 301 Lääkekaappi  ollut viimeksi
 Liiterimäen koulun kirjasto-
 huoneen seinällä

*) Tarja Oittisen aikuisiällä
 tekemiä akvarelleja



302 Piirustus- ja askartelualustat  Liitutaulupuolelle opeteltiin kirjaimia ja punaista puolta käytettiin
 askartelualustana. Nämä toimivat myös piirustusalustoina kun lähdettiin ulos taiteilemaan.
307 Huoneentaulu ”Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen”  Tekstin lähde: Ap:t 16:31. Taulun
 takana on tukipaperina ”Saarijärven Paavo” -nimisen sanomalehden sivu numerosta 56-1919. 
308 Huoneentaulu ”Herra wirwoita minua”  Tekstin lähde 143:Ps. 11.
309 Laskutikkua opeteltiin käyttämään 5-6-
  luokalla 1970-luvun puolivälistä alkaen muu-
 taman vuoden. Sitten tulivat taskulaskimet.

303 Pyörän toiminnan demonstroi mislaite  
 Nimikirjaimet TA saattavat viitata Timo Ahok-
 kaaseen, joka oli Havumäessä opettajana 
 1964-1967.
304-306 Vanerieläimet joista ajokoira, joutsen
  ja jänis on Havumäestä. Tipu ja lehmä ovat
 samaa sarjaa, saatu lahjoituksena muualta.
319 Kelamagnetofoni muovisalkussa
 Kelanauhurilta kuunneltiin englannin
 kielen ääntämystä sekä opetusoh jelmia eri aiheista.
320 Lämpökopiokone teki kopioita haperolle paperille
321 Spriimonistuskone  Ensin kirjoitettiin nk. vahas, joka kopioi tekstin peilikuvana etupuolen paperin 
  pohjaan takanaan olevalta vahaväriarkilta. Sitten paperi kiinnitettiin koneeseen ja kampea pyörittä-
 mällä sprii irrotti tekstiä koneen läpi kulkevaan paperiin.
322 Luokkalehti (ei kuvassa) on tehty spriimonistuskoneella.

315 Kivensirutaulu oli Liiterimäen koulun eteiskäytävän seinällä.
 Takana Niilo Kukkasen lyijykynällä kirjoittama teksti: "Etu-Ikolan 
 kansakoulun I-IV luokan oppilaiden ryhmätyö v 1964-65. 
 Ohjaus op. Ritva Kukkanen.” Käsialan tunnistanut Liisa 
  Kukkanen, edellämainittujen tytär.
323 Rainakone Käsin kuva kuvalta veivaamalla tällä heijas-
 tettiin kuvia opettaen historiaa, maantietoa ja uskontoa. 
 Valmiita rainaesityksiä tekstityksineen sai tilattua koulu-
 tarvikkeiden toimittajilta.
**) Karttasapluuna  Järjestäjälle oli suuri kunnia piirtää tällä 
 Suomen kartta liitutaululle valmiiksi ennen maantiedon tunnin alkamista. 
  Samanlainen oli Havumäessä, tämä on muualta saatu lahjoitus. 



Koulumuseon esineet ovat peräisin Havumäen koulusta. Se toimi Havumäen kylällä 1896-1967
kunnes yhdistyi Etu-Ikolan koulupiirin kanssa ja siirtyi uuteen koulurakennukseen Etu-Ikolan 
Liiterimäkeen, mutta koulun nimenä säilyi Havumäen koulu. Vuoteen 1972 luokat 1-2 opiskelivat 
vielä vanhassa koulurakennuksessa Havumäessä, sillä Liiterimäessä oli vain kaksi luokkahuonetta.
Sitten yksi asunto muutettiin luokkatiloiksi ja kaikki oppilaat pääsivät saman katon alle. 

Havumäen koulupiiri yhdistettiin kirkonkylän kanssa vuonna 2000. Liiterimäen koulurakennusta 
tyhjennettäessä Niilo Kukkanen kokosi pääosin vanhalta Havumäen koululta tullutta irtaimistoa tyhjennettäessä Niilo Kukkanen kokosi pääosin vanhalta Havumäen koululta tullutta irtaimistoa 
koulumuseoksi. Niilo Kukkanen toimi Liiterimäessä opettajana vuodet 1961-1993 ja hänen 
vaimonsa Ritva Kukkanen vuodet 1961-1995.

311 Teline  Näitä telineitä käytettiin moneen tarkoitukseen,
 sekä alustana rainakoneelle ja diaprojektorille, puheen
 käsikirjoituksen paikkana koulun juhlissa, nuottitelineenä
 kuoroa johdettaessa ja esineasetelman pöytänä piirustus-
 tunneilla sekä varmasti muissakin tarkoituksissa.
313 Kaappi
314 Muotojen opetusvälineet314 Muotojen opetusvälineet
324 Voimisteluvälineet  joista saattoi rakentaa aitoja (makuulla)
 ja pujotteluratoja (pystyssä), niitä voitiin käyttää leikkimielisen
 sisätiloissa juostun viestin viestikapuloina ym.

281 Opettajanpöytä joka tuli puunvärisenä Havumäestä Etu-
 Ikolaan, mutta Niilo Kukkanen maalasi sen. Kun pöydän 
 päädyistä vedettiin  laudat ulos, saattoi kannen päälliosat
  kääntää niiden päälle ja pöytä sai pituutta tuplaten. Näin
 tehtiin aina ruokailua varten, opettajasta katsottuna vasem-
 malle laitettiin tuoli lisätueksi ja tuolille keittokattila. Toiseen
 päähän tulivat mukit ja juomat, leivät ja voi ja sitten ruokailu-
 välineet ja lautaset ja viimeiseksi oppilaat ottivat keiton tai 
 muun ruoan. 5-6 -luokilla ruoan sai annostella itse, aiemmin
 keittäjä/opettaja annosteli. Syömään mentiin omalle paikalle
   jo kolmannella luokalla itse tehdyn ruokaliinan suojatessa 
 pulpettia. (Liisa Kukkasen muistelemaa)
294 Viivotin  jollaiset annettiin oppilaille koulun aloittajaisksi
325 Opettajantuoli
326 Laskennon alkeiden opetusväline
337-382 Näytelmävihkoja ja kirjoja  Jatkokoululaiset esittivät
 vanhan Havumäen koulun aikaan näitä näytelmiä.
392 Opettajain lehti 392 Opettajain lehti  vuodelta 1959 on 32-sivuinen mustaval-
 koinen ammattijulkaisu, joka on tullut nimellä Anna-Kaisa 
 Wessman osoitteella Leivonmäki, Havumäki. 

282 Kahdenistuttava pulpetti  on ollut viimeksi käytössä
 lukukaudella 1971-72 vanhassa Havumäen koulussa.
 Liiterimäessä oli uudenlaiset vaaleat lakkapintaiset 
 pulpetit, edelleen kahden pareina, mutta irtotuoleilla.
 Tämän pulpetin etuosassa on kynäkaukalo ja reikä
 kaarevalle mustepullolle, josta kynää kiertämällä imettiin
  kynään uutta mustetta entisen loputtua. Tuolloin koulussa
 kirjoitettiin omia ainekirjoituksia puhtaaksi musteella ja
 jokainen rivi piti muistaa kuivata imupaperilla ennen
 seuraavan rivin aloittamista. Alkujaan aineet kirjoitettiin
 samaan vihkoon lyijykynällä. (Liisa Kukkasen muistelemaa).


