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iviilipalveluskeskuksen yhteyteen avautunut Kitarakartano on siviilipalvelusmiesten rakentama ja ylläpitämä. Museossa on esillä noin 80 kitaraa, mutta
kokoelmaan kuuluu myös muun muassa rumpuja, haitareita ja sähköurut.
Olen keräillyt kitaroita jo pitkään. Keräily alkoi, kun opetin kitaransoittoa -70 luvulla.
Usein kävi niin, että oppilas tuli tunnille vanhan kitaran kanssa, jolla ei pystynyt
soittamaan.Tällöin sovin vanhempien kanssa, että ostan uuden Landolan tilalle jos
saan pitää vanhan kitaran vaihdossa.
Kesällä 2009 tapasin kollegani Olle Granqvist Nightriders-yhtyeestä ja juttelimme
taas kerran kitaroista. Selvisi että Sipoon Gesterbyyssä on tallella vanha Helenakitaraverstas alkuperäisessä kunnossa ja otin yhteyttä Hindsbergin sukuun. Kävin
paikan päällä ja sain luvan siirtää osa vanhasta verstaasta Lapinjärvelle – idea
kitarakartanosta syntyi.

Näyttely laajenee seuraavina
kuukausina
Kokoelmassa on tällä hetkellä kaikkiaan noin 100 kielisoitinta ja lisää on tulossa. Liljendaalista kotoisin oleva Rolf
Höglundin haitari-kokoelma on täällä
hetkellä pystyssä. Kokoelmaan kuuluu
n. 50 haitaria. Myös perinteikäs Sipoon
Helena-kitaraverstas siirretään museon

yhteyteen vuoden 2011 aikana.
Verstaan yhteyteen on tarkoitus rakentaa myös korjausverstas, jotta Lapinjärvellä voitaisiin myös korjata soittimia.
Korjaus- ja näyttelytoiminnan lisäksi kitaramuseo toimii opetustehtävissä.

Pedagoginen aspekti
Täällä kartanolla vierailee täällä hetkellä meidän omia sivariryhmiä ja sitten tietysti paikalliset lastentarhat ja
koulut voivat käydä täällä. Tarkoitus
on järjestää myös erilaisia musiikkija kulttuuritapahtumia kitara- ja soitinnäyttelyn yhteyteen.
Vierailevat ryhmät saavat osallistua
aktiivisesti sillä järjestetään mm.
tietokilpailuja ja teema-iltoja näyttelyitten yhteyteen. Myös esim. paikalliset koululaiset saavat olla mukana
suunnittelemassa omia musiikkiin
liittyviä tapahtumia. Esim. keväällä
2011 kotiseutu-museo Kycklings alueella järjestettiin Astrid Lindgren
musiikkiin liittyvä tapahtuma missä
kunnan päiväkodit olivat mukana.
Yhteistyö jatkuu ja keväälle 2012
on suunnitteella yhteislaulu-ilta koululaisille.
Koulutusjakson aikana jaetaan siviilipalvelusmiehet neljän eri ryhmään ja
ns. YKS-ryhmän teema on ympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelu.
Ryhmä tutustuu vanhoihin soittimiin
ja tarvittaessa, jos löytyy asiantuntemusta, hyödynnetään miesten taitoja. Tämäkin vihkonen on siviilipalvelusmiehen tekemä.
Esim. 24.11 2010 esiintyi vuoden
2007 kultaisen harmonikan voittaja
joka oli koulutusjaksolla Lapinjärvellä. Tilaisuus oli avoinna yleisölle ja
samalla pidettiin avoimet ovet Kitarakartanolla.
Kitarakartano on avoinna tiistaisin
ja torstaisin klo. 12.00 – 18.00 Kitarakartanon viralliset avajaiset olivat
syksyllä 2011 ja paikalla vieraili suomen tunnetuin rautalankayhtye the
Sounds sekä Paradise Oskar joka
euroviisuissa esiintyi vanhalla Landola-kitaralla vuodelta 1964.
Staffan Malmström

Gibson les Paul Recording

Kitarakartano oli kirjoittajan
lopputyö 20.10. 2010
- Haaga-Helia ammatillinen
opettajankoulutus.
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