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Vuonna 2019 tulee kuluneeksi 27 vuotta Suomen
Harmonikkamuseoyhdistys ry:n perustamisesta
15.6.1992 ja 26 vuotta museon avajaisista
16.4.1993, joten tämä vuosi on museon toiminnan
26. vuosi, juhlavuoden jatkot! Museo sai alkunsa
Tauno Ylösen keräilyharrastuksen ansiosta, Nykyään museosta löytyy lähes 200 harmonikkaa ja yli
70 huuliharppua, virityspöytiä, vanha kaappigramofoni sekä kymmenittäin pokaaleja ja muita palkintoja, joita harmonikkataiteilijat ovat voittaneet.
Museon aukioloajat pidetään entisellään eli talvikautena museo on auki vain ennakkotilausten
mukaan. Kesän esittelyt hoidetaan vapaaehtoisten talkoolaisten ja Tauno Ylösen toimesta.
Kesäkuukausina museo on auki 5.6.-31.8. ke-pe klo 10-17 ja la klo 10-14. Ryhmät voivat tulla
muinakin aikoina sopimuksen mukaan. Tilaukset ottaa vastaan Tauno Ylönen, puh. 050 565 1219.
Yhdistyksen talouden turvaaminen on edelleen päätehtävä. Jäsenhankintaa tehostetaan ja
aikaisemmin jäseninä olleet pyritään saamaan uudelleen mukaan. Talkoolaisaktiivisuutta herätellään
jäsenistön keskuudessa. Sysmän kunnan ja kunnassa toimivien järjestöjen ja säätiöiden
myönteinen suhtautuminen on ensiarvoinen ehto toiminnan jatkuvuuden kannalta. Museovirastolta
voidaan hakea avustusta informaation ja näkyvyyden parantamiseen. Lisäksi on tärkeää säilyttää
paikalliset yrittäjät ja järjestöt yhteisöjäseninä.
Museon näkyvyyttä parannetaan Sysmässä. Yhdistyksen kotisivujen informaation, varsinkin kuvien,
lisäämistä jatketaan, Facebook-sivuja päivitetään ja sisältöä lisätään, osallistutaan eri hakemistoihin
ja luetteloihin, kuten Yksi Sysmä –oppaaseen ja muihin matkailun edistämishankkeisiin.
Suomen Harmonikkaliittoon, jäsenyhdistyksiin sekä matkanjärjestäjiin pidetään yhteyttä, jotta ne
pitävät museomme matkasuunnitelmissaan. Tässä yhteydessä tärkeitä ovat Sysmään kulttuurimatkoja tekevät bussivierailujen järjestäjät. Harmonikkamuseo voisi kuulua kunnan organisoimiin
kartanokierroksiin, Olavi Virta –muistomerkin tutustumisiin ja Kirjakyläpäivien tapahtumiin.
Vuoden 2019 näyttelyn aiheena on
’Toivo Manninen – mestarisoittaja ja
säveltäjä’. Tämä taiteilija tuli Suomessa tunnetuksi levytystensä ja
radioesiintymisiensä ansiosta sekä
1940-luvulla Suomen ja pohjoismaiden harmonikkakilpailuissa sekä
Dallape’n solistina. Käy museossa
tutustumassa Mannisen tuotantoon
ja vaiheisiin. Näyttely aukeaa
yleisölle keskiviikkona 5.6.2018
klo 10.
Tuomme museota esille Kirjakyläpäivillä, Uotinpäivillä ja muissa yleisötilaisuuksissa. Osallistumme muiden harmonikkaryhmien Sysmässä
järjestämiin tilaisuuksiin hoitaen mm. kahvituksen, kuten Veikko Ahvenaisen, Jyväs-Hanuristien,
Hollolan Harmonikkojen, Kalliolan Hanuristien tai Pieksämäen Hanuristien kanssa.
Syyspuolella pyritään järjestämään myös oma konsertti. Muissa tapahtumissa ollaan mukana mahdollisuuksien mukaan, esim. tansseissa Vintturin NS-talolla.
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