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Tämä vuosi oli museoyhdistyksen 25. ja museon 
24. toimintavuosi. . Museo on vakiinnuttanut ase-
mansa Sysmän, lähimaakuntien ja Suomen ainut-
laatuisena harmonikkojen ja niihin liittyvien henki-
löiden sekä tapahtumien historiallisena tutustumis-
kohteena. Museon lähimmät yhteistyökumppanit 
löytyvät Lahden ja Jyväskylän väliltä sekä toisaalta 
Padasjoki-Kuhmoinen ja Mikkeli-Kouvola -alueilta. 
Museo on myös osallistunut lähes kaikkien valtakunnallisesti tunnettujen harmonikkataiteilijoiden 
esittelyyn. 

Ensimmäisenä teemana oli Lasse Pihlajamaan hanurit eri aikakausilta. Eräät Lassen soittimista 
ovat ainutlaatuisia koko maailmassa. Erikoista lajissaan Suomessa on myös museon mittava 
huuliharppukokoelma, jota täydentää rostockilaisen Horst Soyeauxin lahjoittamat soittimet. 

Vuoden 2017 näyttelyn aiheena on ’Suomalaiset Naishanuristit’ (ennen v. 1950 syntyneet), mm 
Eini Kotiranta, Maire Tammenlaakso (nyk. Pohjanheimo), Margit Holmström, Maire Norrback, 
Violet Lillqvist ja Irene Aittonen (nyk. Juselius). Näyttely aukeaa yleisölle 7.6.-17 klo 10. 

Museon perinteinen ’Harmonikka & Huuliharppu Soi’ –tapahtuma pidettiin 19.3.2017 Teatterita-
lolla. Esiintyjistä mainittakoon mm. Harmonikkaduo: Vesa Vilenius ja Maija Rantanen sekä Juha 
Saarinen, soolona ja yhdessä Vesan ja Maijan kanssa, Itä-Hämeen Harmonikat ja Itä-Hämeen 
Harmonikkojen Juhlaorkesteri Juha Saarisen johdolla, Johanssonin perhe Hartolasta (5 soitta-
jaa, Kiira, Miska ja Silja ovat Juha Saarisen oppilaita) sekä Kujalan perhe (3 soittajaa) Asikkalas-
ta, Päijät-Hämeen Huuliharpistit sekä tilaisuuden nuorin hanuristi, sysmäläinen Viivi Värilä. 

Tilaisuuden juonsi sysmäläinen laulaja-lauluntekijä Kari Halme ja se kesti n. 2 tuntia. Väliaika-
kahvituksen hoitivat Eija Järvinen ja Marjatta Hepojärvi, lipunmyynnin Tanja Rekola-Lindroos ja 
museotuotteiden myynnin Raili Ylönen.  

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.4.2017 Museolla. Kokoukselle esiteltiin tilinpäätös, toimin-
nantarkastus, toimintakertomus 2016 sekä toimintasuunnitelma 2017. Laadittu talousarvio hy-
väksyttiin. Jäsenmaksuiksi vahvistettiin 15,- € / henkilöjäsen, 30,- € / yhteisöjäsen ja 100,- € / ai-
naisjäsen. Museon tulos oli tappiollinen. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Hepojärvi, jäseniksi Heikki Oksanen ja Miina Kuusi-
mo-Rinne, erovuoroinen Tauno Ylönen uudelleen ja Raili Sinisalon tilalle valittiin Eija Järvinen. 
Varajäseniksi valittiin Kyösti Salmenniemi ja Pauli Eero Rellman. Susanna Leppänen on ilmoit-
tanut halukkuutensa toimia hallituksen kutsumana rahastonhoitajana ja Reijo Oinonen samoin 
yksittäisten markkinointitehtävien hoitamisessa. Kunnan, Lions-Clubin ja OP:n Nuori Työ –
projektissa toimi Museolla esittelijänä Reija Rajavuori kesäkauden 4.-31.8.-16 ajan. 

Museon kotisivut teki ja ylläpiti Reijo Oinonen. Uutta oli ajankohtainen info ja syventävien tietojen 
sekä kuvien liittäminen linkkien taakse. Kävijämäärä lisääntyi huimasti; v. 2013 ->2014 oli 5300 
kävijää, v. 2014 ->2015 kävi 10100 ja v. 2015 ->2016 ollaan jo 18000 vierailun lukemissa! Mark-
kinointia ja näkyvyyttä tehostettiin myös omilla Facebook-sivulla. 

Museo jatkoi entisissä tiloissa, Tauno Ylösen kiinteistössä. Normaali pääsymaksu museoon oli 5 
euroa, suuremmille ryhmille erikoishinta. 

Museon kehittämishankkeen pohjana on monipuolinen ja ammattimaisesti laadittu liiketoiminta-
suunnitelma, josta riittää ammennettavaa vielä moneksi vuodeksi. Sillä tiellä nyt ollaan! 
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