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he Museum of Local History and Culture is located in a former granary. An old dinner bell of the Roinila farm and a huge grindstone
from river channel of Kurimo are located in front of the building.

Traditional Rapid Boat of the River Oulujoki
Oulujoki served as a busy waterway for tourists for almost 50 years.
Nearby the museum there is a wooden rapid boat built according
to the traditional design that carried the cox, two oarsmen and 18
travelers. In the year 1937 a record-breaking amount of 4600 people
rafted the river during the season.
You can also see another wooden boat next to the museum. It’s called River Rowboat (“Oulujoen soutuvene”) typical
to Oulujoki river area. The small storage building next to the
boats served as a storage for skis at the old school of Juorkuna.

Stocks
You can see an old stocks in the belfry next to the museum. The
stocks were used for punishing people who had behaved morally wrong and could not pay their fine. Later in the year 1869
this dishonoring punishment was abandoned due to church law.
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Old Granary
From the museum you can find devices used in housekeeping, farming and forest work. The items are from the time before the World
Wars, when livelihood was based on forestry, hunting, fishing and
farming. Nearly everything was made by hand, and the skills passed
on from one generation to the next.

On the first floor of the museum there is an exhibition of the tools
and devices used by the craftsmen, fishermen and hunters. On the
wall you can see a long row of saws, axes, billhooks and tools used
for making barrels and churns. There are also items related to the traditional meadow culture, including birch bark containers, sickle, rake
and special shoes for walking on peatland. A fyke, salmon nets, fish
traps and fox traps as well as some other devices used by fishermen
and hunters have found their own place in the collection.
On the first floor you can also see the tools and products of the
shoemaker, tailor, tanner and blacksmith. One of the skillful tanners
of Utajärvi was Kustaa Huttunen, who used to live in Yrttilä. His tanning basin and balks were once in his workshop near to the river. On
the other side of the road there was a workshop of the blacksmith
Anselmi. The tailor Sipola lived in Niska and strolled from house to
house making clothes and doing demanding sewing works.
Finnish handwork, dairy farming and old cookery is presented on
the second floor of the museum. The devices for cooking and baking,
such as churns, flour sieves and coffee mills shows the wide spectrum
of housekeeping works done by women. The second floor resembles
a big farmhouse room, in which you can see a long table with wooden cutlery, a hand loom, spinning wheels and other handwork devices.
The Museum of Local History and Culture Utajärvi is maintained
by the organization Utajärven Kotiseutuyhdistys ry and is situated
next to the church and the belfry on the street Kirkkotie. The museum is open in July, otherwise on reservation. More detailed open
hours are established yearly.
Further information: www.utajarvi.fi/sivu/en/

Utajärven kotiseutumuseo
Museum of Local History
and Culture Utajärvi
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Museon viereisessä kellotapulissa voi sen avoinna ollessa nähdä kolmen istuttavan jalkapuun. Siihen joutuivat siveellisyysrikkomuksiin
syyllistyneet, mikäli he eivät voineet maksaa saamiaan sakkoja. Häpeärangaistukset poistuivat käytöstä vuoden 1869 kirkkolain myötä.

Makasiini
Kotiseutumuseo esittelee maa- ja metsätalouteen liittyviä sekä kotitalouksissa käytettyjä tarve- ja työkaluja. Esineet ovat pääasiassa
ajalta ennen sotia, jolloin toimeentulo saatiin erityisesti ympäröivistä
metsistä tukkeineen ja tervoineen, metsästyksestä, kalastuksesta ja
maataloudesta. Kaikki tehtiin pitkälti käsityönä, ja taidot siirtyivät isiltä pojille, äideiltä tyttärille, sukupolvilta toisille.
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Lähes viidenkymmenen vuoden ajan Oulujoki toimi vilkkaana liikenneväylänä matkailijoille. Museon pihapiirissä voi nähdä perinteisen
mallin mukaan rakennetun koskiveneen, johon mahtui perämiehen
ja kahden soutajan lisäksi 18 matkustajaa. Vilkkaimmillaan matkustajaliikenne oli vuonna 1937 jolloin jokea laski jopa lähes 4600 kulkijaa.
Toinen katoksessa oleva vene on niin sanottu Oulujoen soutuvene, joka on ollut käytössä Hiltulan talossa. Venekatoksen jatkeena
seisova pieni aittarakennus on palvellut muun muassa Juorkunan
vanhan kansakoulun suksiaittana.
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tajärven kotiseutumuseo toimii entisessä lainajyvämakasiinissa.
Museon pihassa on esillä Roinilan tilan vanha vellikello ja Särkijärvellä toimineen Kurimon ruukin voimakanavasta nostettu isokokoinen tahko.
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Museon alakerrassa on esillä entisaikojen käsityöläisten sekä kalastajien ja metsästäjien välineitä. Seinustalla on pitkä rivi sahoja, kirveitä, vesureita ja muun muassa tynnyrien ja kimpiastioiden teossa
käytettyjä työkaluja. Näytillä on myös vanhaan niittykulttuuriin liittyviä esineitä kuten tuohikontti, takkavitsa, sirppi, harava ja suokengät.
Oman tilansa ovat saaneet lohiverkot, rysä, merrat ja lohikoukut sekä
muut kalastukseen ja metsästykseen liittyvät esineet kuten käpälälauta ja ketunraudat.
Myös suutarin, räätälin, nahkurin ja sepän työkaluja ja tuotteita
löytyy alakerrasta. Yksi Utajärven taitavista nahkureista oli Yrttilässä
asunut Kustaa Huttunen. Hänen parkkiammeensa ja nahkurin orret
sijaitsivat lähellä jokirantaa sijainneessa verstaassa. Tien toisella puolella oli seppä Anselmin paja, jossa hän raudoitti kärrynpyöriä, teroitti
viikatteita ja takoi saranoita ja lukkoja. Räätäli Sipola asui Niskalla ja
kiersi taloissa tekemässä päällysvaatteita ja muita vaativampia ompelutöitä.
Museon yläkerrassa voi tutustua käsitöihin sekä vanhan ajan maito- ja ruokatalouteen. Ruoanlaitto- ja leivontavälineet kuten kirnut,
piimäkupit, jauhosiivilät ja kahviprännärit esittelevät naisten kotitöiden kirjoa. Yläkerran pirttiympäristössä voi nähdä puisin ruokailuvälinein katetun pitkän pirtinpöydän sekä kudonnassa käytetyt kangaspuut, kehruurukit ja muut käsityötarvikkeet. Vanhan ajan kehtokin
odottaa nurkassa liekuttajaansa.
Utajärven Kotiseutuyhdistys ry:n ylläpitämä Kotiseutumuseo sijaitsee Kirkkotien varressa kirkon ja tapulin vieressä. Museo on avoinna heinäkuussa, muulloin tilauksesta. Tarkempi aukioloaika määritellään vuosittain. Lisätietoja: www.utajarvi.fi

