
Kotkasaaren kotimuseo 

 
Taipalsaaren Kattelussaaren Kotkassa olevan pienoismuseon tiloista löytyy esineistöä 

niin maanviljelyksestä, kalastuksesta, käsitöistä kuin kotoisesta arkielämästäkin. 

 

 
Kotkasaaren Vilhola, saaren vanha päärakennus  

 

Rakennuksen ikä ei ole tiedossa. Tupa saattaa olla alkuperäinen, 1800-luvun lopulla 

rakennettu, jolloin Konstantin Ikävalkosta tuli saaren omistaja. 

 

 
Päärakennuksen kuistilla tulijaa tervehtii vanha tuvan penkki, alkuperäisasussaan. 



Tupaan saavuttaessa tupakeittiössä heti ovesta oikealla kohtaamme alkuperäisen, 

muuratun puulieden. Lieteen on asennettu Porin Valun valmistama uunin suuluukku, 

logo kertoo sen valuajankohdan, vuosi 1858. Muuta kalustusta tuvassa ovat pöytä ja 

penkit, sekä viisikymmenlukuinen astiakaappi. Myös uudempia keittiökalusteita on 

saaren vanhaan päärakennukseen viime vuosikymmeninä hankittu. 

 

 

Tupakeittiön liesi. Se on saanut seurakseen emalisangon, jolla lienee myös kosolti ikää. 
 

Tupakeittiön lasivitriinikaapissa säilytetään vanhoja posliiniastioita ja muuta aika-

naan keittiössä käytössä ollutta esineistöä. 

 

 
Vasen kuva: vitriinikaappi, ehkä 1950-luvulta. Oikea kuva: radio lienee 1930-luvulta. 

 

Vitriinikaapin päällä on vanha radio. Onko se ollut Kotkasaaressa käytössä, siitä ei 

ole tietoa. Sähköjä Kotkasaaressa ei kuitenkaan ole ollut. Onko voimanlähteenä saa-



ressa alkuperäisasukkaiden käytössä mahdollisesti ollut aggrekaatti, ei myöskään ole 

muistissa. Valaistuksena vielä 1950-luvulla olivat öljylamput. 

 

Vilholan etukamarissa peräseinää hallitsee vanha senkki. Sen valmistusajankohta lie-

nee joko 1920- tai 1930-luku. Senkin yläpuolella on ”huoneentaulu”, jossa teksti: 

'Yksinkö vaellat vai Jeesuksen kanssa'. Vanha öljylamppu on saanut paikkansa toisen 

lasiovisen pikkukaapin päällä ja toinen antaa sijaa 1900-luvun alkupuoliskolta peräi-

sin olevalle herätyskellolle. 

 

 
Kamarin senkki, jonka tasolla oleva tarjoiluastia lienee tinamalja. 

 

Vilholan vintille kavutaan ulkopäädyssä olevia portaita. Vintillä oleva makuutila on 

rakennettu viime vuosikymmeninä. Kalustuksena siellä on myös iäkäs puinen kehto. 

 

 

Vilholan vintillä olevassa makuutilassa on säilössä myös Vilho Ikävalkon, saaren edelli-

sen omistajan, nuoruuden aikaista opiskelumateriaalia sisältävä matkalaukku.  



Saaren pihamaalla on vanha aitta, jonka yhteen ”huoneeseen” on kerätty esineistöä 

saaren elinkeinoista, niin kalastuksesta, maanviljelyksestä kuin käsitöistä. Konstantin 

Ikävalko oli räätäli. Joku lienee myös harjoittanut suutarin ammattia, vaikkei siitä ole 

perimätietoa, suutarin lestejä on muutamia hyllyssä tallella.  

 

 

Hirsinen aitta, jonka päädyssä on kolmas, lautarakenteinen ”huone”, saaren museotupa. 

 

Saaren perinteinen elinkeino on ollut kalastus. Konstantin Ikävalon poika Adam oli 

innokas kalastaja. Kalastusta harrasti myös hänen poikansa Vilho Ikävalko lomailles-

saan kotisaaressaan.  

 

 

Vasen kuva: haavi ja verkko. Oikean puoleinen kuva: rysä. 



Kotitaloudessa, maataloudessa ja käsitöissä käytettiin myös erilaisia työvälineitä ja 

tarvekaluja. Alla olevissa kuvissa on osa saaren museoon tallennetuista työvälineistä. 

 

 

 

Vasen kuva: nro 3) leipälapio jolla nostatetut leivät siirrettiin uuniin paistumaan sekä 

kypsinä uunista pois: 4) puntari joka edelsi vaakoja; 5) kaavin; 6) rännäli jolla paah-

dettiin kahvipapuja sekä pula-aikana myös sikuria ja rukiinjyviä korvikekahviksi; 7) 

hirsirakentamisessa käytetty työväline; 8) keritsimet joilla lampaasta kerittiin villa 

syksyisin ja keväisin; 9) justeeri; 10) perunakuokka; 11) puristin; 12) jääkenkä; 14) 

puukkosaha; 15) atra jolla muokattiin pelto ennen kääntöaurojen aikaa; 16) tukkisak-

set; 17) lapio; 18) puun kuorinnassa käytetty väline; 19) harjuslauta, jota vedetään 

pitkin vedenpintaa harjuksia pyydettäessä; 20) tiinu jota käytettiin esim. puolukkasur-

voksen talvisäilöntäastiana tahi saavi jota käytettiin esim. pyykinpesussa; 21) mela; 

oikea kuva: nro 23) paloöljykannu, 27) kirnu joka oli tarpeellinen karjataloudessa, 

kun ei voitu toimittaa maitoa meijeriin ja sen päällä separaattorin maitosäiliö, sepa-

raattorilla erotettiin kerma maidosta voin tekoa varten, 30) rännäli eli kahvinpaahdin; 

32) patahahlo johon ripustettiin keittopata lieden avotulen yläpuolelle; 33) pirta, väli-

ne kangaspuissa: 26) tahko jolla teroitettiin tarvekalut, mm. kirveet yms. 



Numeroiden 31 ja 50 nimike ei ole selvillä. 

Aitassa on runsaasti myös muita pienempiä käsityö- ja tarvekaluja, joita ei tähän ole 

kuvattu ja luetteloitu. 

Museoaitassa on mittava kokoelma aikakauslehtiä vuosilta 1940-1953. Metsästys- ja 

kalastus -lehti on ollut tarpeellinen luettava, Suomen Kuvalehden eri vuosikertoja 

saareen on myös tilattu. 
 
 

 

Museoaitan lehtihyllyn aineiston runsautta. Joulutähti -lehti on vuodelta 1940. 

 

 

Paloöljykannu vasemmalla ja moottoriöljykanisteri keskellä. Oikealla kieltolain aikainen 

taskumatti eli ”varpunen”, mitähän tarinoita sekin tietäisi kertoa... 



 
Saimaan kesäinen näkymä Kotkasaaren kotirannan laiturilta katsottuna.  
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