Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistyksen
esinekokoelmat
Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistyksen kokoelmat saivat alkunsa vuonna 1950, jolloin myös
Kotiseutu- ja museoyhdistys perustettiin. Jo perustamiskokouksessa 18.2 1950 päätettiin pyytää
Juvan manttaalikunnalta vanha lainajyvästö eli makasiini museotiloiksi. Näin ollen yhdistyksen
esinekokoelmien kartuttaminen ja museon järjestäminen alkoi jo heti yhdistyksen ensimmäisenä
toimintavuonna.
Ensimmäinen näyttely koottiin tulevaa Juvan maatalousnäyttelyä silmällä pitäen. Keräämisessä
erityisen aktiivinen oli nahkatehtailija, sanomalehti- ja kotiseutumies August Puranen (1905–1985),
joka oli myös tuoreen yhdistyksen jäsen. Puranen kiersi pitkin pitäjää lehtori Uuno Teittisen kanssa
polkupyörillä etsimässä sopivia esineitä. Löytyneet esineet kuljetettiin Aaro Rannikon kuormaautolla museolle. Esineitä kertyi runsaasti lyhyessä ajassa ja museon avajaisnäyttely saatiin kuin
saatiinkin valmiiksi maatalousnäyttelyn avajaisiin 18.7 1951.
August Puranen jatkoi esineistön kartuttamista. Hän kierteli ympäri Juvaa edelleen polkupyörällä ja
vuodesta 1956 lähtien omalla henkilöautollaan usein joku neljästä tyttärestään mukanaan.
Puranen hankki esineitä museolle myös huutokaupoista. Koottu esineistö koostui pitkälti
maatalousalaan liittyvistä työkaluista ja tarve-esineistä. Alusta alkaen esineistä tehtiin tarkat
muistiinpanot. Esineet myös pestiin ja puhdistettiin, numeroitiin, mitattiin ja piirrettiin tai
valokuvattiin kortteihin museologisten periaatteiden mukaisesti. Tyttäret oli valjastettu avuksi
myös luettelointiin.
August Purasen aktiivisten vuosien jälkeen esineitä on tullut lisää tasaiseen tahtiin, vaikka
alkuaikojen kaltaista määrätietoista keräystä ei ole suoritettu. Kokoelmiin tarjotut esineet on
kuitenkin otettu aina vastaan. Yksityisten ihmisten ohella myös kunta on lahjoittanut esineitä,
kuten esimerkiksi hammaslääkärin välinekokonaisuuden, Tirrolaan kuulunutta esineistöä ja
Partalan vanhoja hevostyökaluja. Myöhemmin myös näyttelyiden yhteydessä kootut esineet ovat
usein päätyneet museon kokoelmien jatkeeksi.
Makasiini kävi kokoelmien karttuessa vähitellen ahtaaksi. Kunta luovutti 1970-luvulla Partalan
väentuvan ja aittarakennukset museon käyttöön ja niihin koottiin runsaasti hevosvetoisia
maataloustyökaluja. Vihdoin 1987 kunnan rakentamat uudet museotilat saatiin Partalan
kivinavetan vinttiin ja sinne rakennettiin ajanmukainen perusnäyttely. Samassa yhteydessä tehtiin
mittava esineistön siirto, puhdistus ja luettelointityö.
Ilo Partalan kivinavetan uusista museotiloista oli lyhytaikainen sillä kunta tarvitsi tiloja muuhun
käyttöön. Sen vuoksi museo sai jälleen siirtyä, tällä kertaa kuitenkin vain saman pihapiirin toiselle
laidalle eli Partalan päärakennukseen. Yläkertaan tuli varastotilat esinekokoelmalle, joka käsitti jo
pitkälti kolmatta tuhatta yksittäistä esinettä. Alakertaan tuli näyttelytilat ja ensimmäinen näyttely
uusissa tiloissa avattiin 19.1 1992. Näissä tiloissa museon toiminta jatkuu edelleen.

