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Länsi-Kymen Kulttuuritieyhdistys ry
Moisiontie 163, 47200 Elimäki
19.8.2018

Moisintie

Rek.nro 212.328
Y-tunnus 2620175-9
info@lansi-kymenkulttuuritie.fi

Jokelan museon Vanhan ajan päivät kokoaa
jälleen tuhansia kävijöitä vanhojen koneiden ja
maatalouden entisten työmenetelmien äärelle
Loviisan Ruotsinkylään 25.-26.8.2018 klo 10-17
Kenttälippu: Aikuiset 10€, lapset 7–12-vuotta 2 €, alle 7-v. ilmaiseksi.
Traktoreilla ja museorekisterissä olevilla ajoneuvoilla alueelle vapaa pääsy (2 henkilöä/ajopeli).
Tiedustelut: Erkki Jokela 0400 152 858, Tuulikki Jokela0440 220 846, Jani Jokela 0400 315 757.
Osoite: Turkkilantie 39, 07990 Ruotsinkylä (300 metriä Ruotsinkylän Gulfilta).

OHJELMA (molempina päivinä)
Klo 10.00 Päivän avaus, tietokirjailija Olli Ojanen.
Klo 10.05 Maamoottoreita käynnistellään. Moottoreiden työnäytöksiä pitkin päivää.
Klo 11.00 Pirkka-Hämeen jätkäperinne ry. esiintyy.
Klo 12.00 Puintinäytökset hevoskierto-puimakoneella ja traktoritoimisella puimakoneella.
Klo 12.45 Esitellään Saksasta tapahtumaan saapuneet vieraat traktoreineen.
Klo 13.00 Vanhojen traktoreiden paraati Olli Ojasen esittelemänä.
Klo 14.00 Pirkka-Hämen jätkäperinne ry. esiintyy.
Klo 15.00 Puintinäytökset hevoskierto-puimakoneella ja maamoottoritoimisella puimakoneella.
Klo 15.30 Perunannostoa.
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MUITA TYÖNÄYTÖKSIÄ MOLEMPINA PÄIVINÄ
Höyrykoneen ja maamoottoritoimisen viljan lyhdesitojan työesittelyä, tukkipuun kuorintaa,
puun sahausta kenttäsirkkelillä ja moottorisahoilla, tervanpolttoa ja kivien murskausta.
Erikoisnäyttelyssä vanhoja kaivinkoneita: mm. Alio- ja Dinosaurus-nimiset kaivurit ja salaojakaivinkone (ensimmäisiä Suomessa) rinnallaan museon omat suuret puima- ja tietyökoneet.
Veteraanikuorma-autoja sekä museorekisterissä olevia henkilöautoja ja moottoripyöriä.
Pääsymaksuun sisältyviä traktori- ja hevoskyytiajeluja, napakelkan kiertoidealla lentävä lentokone lapsille sekä mm. vanhojen koneiden ja laitteiden ja niiden käyttöohjeiden osto- ja
myyntihalli ja monenlaista muuta tuotemyyntiä.
Myös lampaita ja kanoja ja mahdollisuus poniratsastukseen. Vain sunnuntaina: Lapsille
järjestettyä ajelua suurella polkuautolla.
Museon tuhatlukuinen vanhojen työkalujen, esineiden ja hevosajopelien perusnäyttely on
myös yleisölle avoinna (aikuiset 2 euroa, lapset vanhempiensa seurassa vapaa pääsy).
Kenttäkahvila traktoreiden ulkoalueen vieressä. Museon kotisivut: www.jokelanmuseo.info

Tapahtumaa rakennetaan Jokelan museon ulkoalueille ja sisähalleihin
koko alkavan viikon ajan. Näyttelyosastojen purkaminen vie myös useita
päiviä.
Jokelan kotiseutumuseon Vanhan ajan päivät -tapahtumaa on järjestetty Loviisan Ruotsinkylässä
kesästä 2005 alkaen. Museo sai alkunsa sen perustajan Erkki Jokelan vanhoihin maa- ja metsätalouden esineisiin ja koneisiin suuntautuneesta keräilyharrastuksesta 2000-luvun alussa.
Museo on saanut säilytettäväkseen ja esiteltäväkseen myös runsaasti esine- ja konelahjoituksia
yksityishenkilöiltä.
Pelkästään vanhoja traktoreita museossa on lähes sata. Niiden joukossa on myös muutamia
maailmanluokan harvinaisuuksia. Ja lähes kaikki museon koneet ja laitteet on vuosien saatossa
saatu entisöidyiksi toimintakuntoon.
Parhaiten näihin museon aarteisiin voi tutustua aina elokuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävillä Vanhan ajan päivillä, kun museota ympäröivät viljapellot on ensin puitu ja muutettu
tapahtumayleisön autojen pysäköintipaikoiksi.
Vuonna 2014 Erkki Jokela sai tästä suuriarvoisesta toiminnastaan Talonpoikaiskulttuurisäätiön
kunniapalkinnon.

