Pihakohteet

Lotta Svärd -järjestö
Lotta Svärd -järjestö sai alkunsa 1910-luvulla, jolloin monet naisyhdistykset
alkoivat aktiivisesti tukea vapaaehtoista maanpuolustustyötä.
Valtakunnallinen Lotta Svärd -järjestö perustettiin vuonna 1921 Helsingissä.
Lotat työskentelivät eri huoltotehtävissä mm. muonituksessa, lääkinnässä,
varustehuollossa, toimisto- ja viestitehtävissä sekä varainkeruussa.
Järjestö kasvoi maailman
suurimmaksi aseettomaksi
maanpuolustusjärjestöksi.
Vuonna 1944 siihen kuului
n. 240 000 vapaaehtoista jäsentä.
Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin
23.11.1944.
Lotta Svärd 100 vuotta -näyttely
avautuu Lottamuseolla
helmikuussa 2021.

Sairasjunan matkassa -ulkonäyttely
Lottamuseon ulkonäyttelyssä kurkistetaan sodan aikaiselle
rautatieasemalle, jolla kohtasivat sekä sairaita ja haavoittuneita kuljettavat
sairasjunat että sotaa pakoon lähteneet sotalapset ja evakot.
Lotta Svärd -järjestöön kuuluneet lääkintälotat työskentelivät sairasjunissa
auttaen haavoittuneiden hoidossa sekä avustivat siirtoväkeä evakkojunien
pysähdyspaikoissa.
Näyttelyssä kertojina toimivat
lotat, erityisesti nuori
lääkintälotta, jonka
päiväkirjamerkinnät kuvaavat
sairasjunassa työskennelleiden
lottien arkea jatkosodan aikana.
Näyttelyyn vapaa pääsy.
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Syvärannan päärakennus

Syvärannan nykyinen päärakennus rakennettiin vuosina 1994-1995. Se toimii
nykyään ammatillisesti hoidettuna kulttuurihistoriallisena Lottamuseona.
Päärakennus muistuttaa paikalle 1800-luvulla rakennettua Syvärannan
hirsirakenteista tornihuvilaa, joka tuhoutui tulipalossa 1.4. 1947.

Pääsisäänkäynti ja sen piha-alue
Nykyinen pääsisäänkäynti ja piha-alue olivat vanhassa Syvärannan huvilassa
kyökin puolta ja takapihaa. Parkkipaikkojen ympärillä kasvaa marjaaroniapensaita ja koivuangervoja.
Museon
pääsisäänkäynnin
viereen on istutettu
vuorimäntyjä ja
pikkujasmikkeita.
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Valkoinen talo ja sen ympäristö
Lottamuseon puutarhan puolella
Valkoiseksi taloksi
kutsuttu talo on ollut
valkoiseksi maalattu
1950-luvun
alkupuolelta lähtien.
Se on seissyt
paikallaan 1900luvulta lähtien ja on
Syvärannan tontin
vanhin
asuinrakennus.
Talossa on asunut palkollisia, vuokralaisia ja talonmiesperheitä. Talon lähellä
olevassa kivikko istutusryhmässä on mm. tarhaunikkoja, joiden emokasvi kasvoi
Syvärannassa 1940-luvulla. Unikot saatiin entiseltä talonmiesperheeltä istutusta
täydentämään.

Kivikellari ja sen edessä oleva puusto
Syvärannan kivikellari kuuluu tontin vanhimpiin rakennuksiin. Kellarissa on
säilytetty perunoita, omenoita, vihanneksia. Kellarin viilensivät jäälohkareet,
jotka säilyivät sahajauhojen seassa sulamatta pitkälle kesään ja pitivät
ruokatarvikkeet syömäkelpoisina.
Kellarin edessä
kasvaa vanhoja
koivuja ja mäntyjä,
joista yksi oli
Syvärannan vanhan
huvilan tulipalon
aikaan nuori puu. Se
sai tulipalon
aiheuttamasta
kuumuudesta
runkoonsa haavan,
joka näkyy edelleen.
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Mankeliaitta ja mankeliaitan ympäristö
Mankeliaitassa
on Lottamuseon
ulkonäyttelytila.
Vielä 1950-luvulla
rantasaunalla
pestyt lakanat
mankeloitiin
aitassa
kivimankelilla.
Syvärannan väen
lisäksi mankelia
käyttivät naapurit.
Rakennuksen toisessa päädyssä sijaitsi käymälärakennus. Ympäristössä on
sijainnut myös talouspiha liitereineen, talleineen ja vaunuvajoineen. Syvärannan
tilalla oli pitkään omat hevoset ja kuski. Vielä 1920-luvun alussa Sirkka-niminen
hevonen kuljetti lepokodin asukkaita asemalle. Myöhemmin 1920-luvulla
Syvärantaan hankittiin Buick-merkkinen auto autonkuljettajineen.

Mannerheim–patsas
Vapaaherra Carl Gustav Emil
Mannerheim (1867-1951) oli
Suomen marsalkka, valtionhoitaja
ja tasavallan presidentti.

Lottamuseon puutarhan
Mannerheim-patsas on osa
kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen
(1917-1996) suunnitteleman,
Helsingissä sijaitsevan marsalkka
Mannerheimin
ratsastajapatsaasta.
Lottamuseon Mannerheim-patsas
paljastettiin 12.5.2000. Se sijaitsi
aluksi suihkukaivossa, joka oli
tuolloin täytetty maa-aineksella.
Nykyiselle paikalleen se siirrettiin
vuonna 2011.
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Lotta-patsas
Lottamuseon Lotta-patsas on kopio
kuvanveistäjä Nina Sailon (19061998) Lotta-patsaasta, joka
paljastettiin Lappeenrannassa
vuonna 1985. Toinen vastaava kopio
löytyy Turusta.
Luonnollisen kokoinen
pronssipatsas kuvaa lottaa
talvimanttelissa, matkavarusteet
jalkojensa juuressa odottamassa
kuljetusta komennukselle.
Patsaan mallina oli rahoittaja Pauli
Talvion vaimo Mirjami Talvio, joka oli
toiminut sodan aikana lottana.

Suihkulähdeallas
Puutarhan suihkulähdeallas valettiin 1900-luvun alussa. Betonirakenteet ovat
säilyneet hyvin näihin päiviin saakka. Vesi suihkulähteeseen johdettiin paineella
päärakennuksen vesisäiliöstä.
Suihkulähteen keskelle oli alun perin sijoitettu kivi- ja näkinkenkämuodostelma,
jota pitkin vesi valui. Muodostelma säilyi 1940-luvulle saakka. Myöhemmin
suihkulähdeallas täytetiin maa-aineksella.1950-luvulla allasta käytetiin kukkien
kasvattamiseen.
Suihkulähde
kunnostettiin
nykyiseen malliinsa
vuonna 2014.
Altaaseen rakennettiin
lasikuidusta sisäallas
ja altaan vanhat
betonireunukset
tuettiin kalliota vasten.

6

Marmoriveistos ”Josefiina”
Marmoriveistos on tuotu Syvärantaan kesällä
1905 kun varakas Uschkoffin perhe kunnosti
puutarhan ostettuaan tilan. Josefiina-nimensä
veistos sai 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa.
Veistos seisoo tummemman marmorijalustan ja
betonisokkelin päällä. Se esittää naista
antiikinaikaisessa asussa nojaamassa
laakerinlehdin koristeltuun pilariin.
Laakerinlehtiaihe voi viitata taiteisiin ja tieteisiin,
joita Uschkoffit suosivat. Naisen jaloissa on
myös mm. vaurautta symboloiva runsaudensarvi,
jossa voi erottaa kolikoita, vehnänjyviä ja kukkia.
Veistoksen kädet ovat katkenneet
tuntemattomasta syystä 1930- ja 1940-lukujen
vaihteessa.

Sireenimaja
Sireenimajan kohdalla on sijainnut vaalea puuhuvila, joka on myyty ja kuljettu
pois Syvärannasta 1910-luvun lopussa. Sireenimajan perustuksen yhteydessä
vuonna 2011 paikalta esiin kaivettu kivikehä on entisen asuinrakennuksen
pohjaa. Rakenne viittaa tulisijaan, sillä sen ympäriltä löytyi tiilirakenteita, uunin
kaakeleita, saviruukkujen paloja sekä shampanja- ja viinilasien sirpaleita.
Myöhemmin
kyseisen huvilan
paikalla on kasvanut
kukkia ja pensaita,
muun muassa
sireenejä.
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Keskikäytävä hämähäkinseittiportille
Syvärannan puutarhan keskikäytävä on
sijainnut aina samalla paikalla ja päättynyt
hämähäkinseittiporttiin. Hiekkakäytävää ovat
reunustaneet suviruusu- ja
leimukukkaistutukset.
Vuonna 2011 hiekkakäytävää levennettiin ja
istutukset poistettiin. Samalla avattiin
poikittaiset hiekkakäytävät. Ne tehtiin
1920-luvun valokuvien perusteella.
Lottaopistoaikana 1936-1944
hiekkakäytävälle oli pystytetty paljon nykyistä
lipputankoa korkeampi lipputanko, jonka
ympärille lotat kokoontuivat
hartaustilaisuuksiin.

Hämähäkinseittiportti
Lottamuseon hämähäkinseittiportti on suomalaista käsityötä. Portti
valmistettiin 1900-luvun alussa tamperelaisella T. Wikholmin
metalliverstaalla. Hämähäkinseittiportti on saanut vaikutteita art nouveau tyylistä.
Hämähäkinseittiportti kertoo Syvärannan tilan historiasta yli sadan vuoden
ajalta. Metalliset kirjaimet muodostivat 1900-luvun alussa portin alaosaan
nimen ”Syväranta Ouschkoff” . Omistajien ja toimintojen muutokset ovat
olleet nähtävissä portin alareunassa. Portin konservoinnin yhteydessä
vuonna 2011 portti sai nykyisen tekstin ”Syväranta Lottamuseo”.
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Muistopihlaja päärakennuksen edustalla
Syreenimajaa vastapäätä
olevalle nurmikolle on istutettu
vuonna 1999 Susanna Melkisen
muistopihlaja. Edellisenä
vuonna kuollut Melkinen, os.
Suomalainen, oli toiminut
viestilottana.
Melkinen oli käynyt
kartanpiirtäjäkurssin ja toimi
sotien jälkeen kartanpiirtäjänä.
Hänen toiveensa oli, että hänen
jäämistönsä varoilla ostettaisiin
puu tai pensas Syvärannan
puutarhaan. Muistolaattaa hän
ei pitänyt tarpeellisena.

Lehmus päärakennuksen edustalla
Syvärannan nykyinen
pääajotie levennettiin
autoliikenteelle
sopivaksi Lottakodin
rakentamisen
yhteydessä 1990luvun alussa.
Paikalla oli aiemmin
lehmuspuiden
reunustama
kulkuväylä.
Lehmuksia on
kasvanut muuallakin
Syvärannan tontilla.
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Syvärannan puusto, ajotiet
ja aidat
Syvärannan tontilla on aina kasvanut paljon lehtipuita: tammia,
lehmuksia, vaahteroita ja pihlajia. Alkuperäinen pääajotie kulki nykyistä
ajotietä etelämpänä. Ajotien takana tontin eteläreunassa sijaitsi
tenniskenttä. Tonttia on aikojen saatossa reunustanut kuusiaita,
verkkoaita ja lauta-aita. Kesällä 2019 aidaksi istutettiin sinikuusamaa.

Leikkipuiston alue
Syvärannan leikkipuisto valmistui kesäkuussa 2014. Alue on ollut aiemmin
osa Syvärannan hyötypuutarhaa, johon kuului omenatarha, mansikkamaa,
kasvimaa, perunamaita ja marjapensaita.
Nykyään leikkipuiston takana on muistona menneestä pieniä kasvilavoja,
joissa viljellään yrttejä ja salaattia Lottakanttiinin tarpeisiin.
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Ruotsin Maja
Ruotsin lottajärjestö, Sveriges Lottakårer, lahjoitti Ruotsin Majan lomanviettoja virkistyspaikaksi Suomen lottien käyttöön vuonna 1941.
Ennen Lotta Svärd -järjestön lakkauttamista vuonna 1944 Ruotsin Maja
siirrettiin Suomen Naisten Huoltosäätiölle (nykyisin Lotta Svärd Säätiö).
Suomen Naisten
Huoltosäätiön omistama
liikeyritys Ab Työmaahuolto
Oy käytti majaa
työntekijöidensä
virkistyspaikkana. Yrityksen
työntekijät olivat suureksi
osaksi entisiä lottia.
2000-luvun alusta lähtien
Ruotsin Maja on palvellut
lepokotina entisille lotille ja
pikkulotille.

Ranta, rantasaunat ja laiturit
Lotta Svärd -järjestö rakennutti Syvärantaan vuonna 1937 uuden saunan,
jossa on saunan ja pyykkituvan lisäksi kaksi asuinhuonetta. Aiempi iso,
koristeellinen hirsisauna oli huonossa kunnossa ja purettiin. Syvärannan
ranta ei ole koskaan ollut erityisen houkutteleva uimareille. Syväranta-nimi
kuvaa huonosti rantaa, jossa vesi on matalalla ja pohja mutainen.
Rannassa olikin pitkä
puulaituri, jonka päässä oli
kaksikerroksinen alun perin
tornillinen uimahuone.
Syvärannan pitkä laituri
purettiin 1940- ja 1950lukujen vaihteessa
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