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Agricola-talo Pernajan kirkonkylään
Asia:
Yksi Loviisan kulttuurihistorian aarteista, Mikael Agricola, tulee nostaa ansaitsemaansa arvoon
Loviisassa.
Tausta:
Huhtikuun 9. päivä on Suomessa liputuspäivä Mikael Agricolan kunniaksi. Muita liputettavia
merkkihenkilöitä Suomessa ovat Gustaf Mannerheim, J.L.Runeberg, Minna Canth, Elias Lönnroth,
J.V.Snellman, Eino Leino, Aleksis Kivi ja Jean Sibelius. Heillä kaikilla on myös synnyinkuntiensa
yhdessä säätiöiden ja yhdistysten kanssa ylläpitämät museot tai muut nimikkotalot.
Suomen kielen ja kirjallisuuden perustaja Mikael Agricola ansaitsee myös muistotalonsa. Sellaiseksi
sopiva rakennus on tällä hetkellä Loviisan kaupungin omistama ja tyhjillään. Se on entinen Kyrkoby
skolan Pernajan kirkonkylässä, vain kivenheiton päässä Mikael Agricolan synnyinpaikasta.
Pernajan Agricola-seura ry perustettiin 16 vuotta sitten vaalimaan Mikael Agricolan muistoa.
Silloin Pernajan entiseen pappilaan tehtiin museonäyttely, joka kahden vuoden kuluttua purettiin,
mutta perustettiin Pernajan Agricola-seuran toimesta uudelleen Koskenkylään kaksi vuotta sitten.
Museolle on etsitty jatkuvasti uutta toimitilaa Pernajan kirkonkylästä, jonne se luonnollisesti
kuuluisi.
Ehdotus:
Pernajan Agricola-seura esittää, että Loviisan kaupunki perustaisi entiseen Kyrkoby skolanin
rakennukseen Agricola-talon, jossa toimijoina olisivat mm. Agricola-museo, Veteraanimuseo ja
taidenäyttelytila sekä kokoustila järjestöille. Agricola-talossa voisi järjestää myös juhlia, kuten
syntymäpäiviä ja muistotilaisuuksia ja erilaisia kulttuuritilaisuuksia.
Agricola-taloon tulisi palkata esimerkiksi työllistämistuella yhteinen museovalvoja Agricolamuseolle ja Veteraanimuseolle. Nykyisin Pitäjäntuvan piharakennuksessa toimiva Veteraanimuseo
on pääosin suljettu. Museovalvoja voisi palvella myös taidenäyttelyitä – nykyisin Pernajan
kirkonkylästä puuttuu taidenäyttelyihin sopiva tila. Agricola-talon kokoustila palvelisi eri toimijoita
kirkonkylässä ja sen yhteydessä ja pihapiirissä voisi toimia esim. kesäkahvila.
Loviisan kaupunki omistaisi Agricola-talon ja vastaisi kiinteistön hoidosta. Pernajan Agricola-seura
ja Veteraanimuseo vastaisivat omista tiloistaan ja niistä toiminnoista, joista sovitaan kaupungin
kulttuuritoimen kanssa.
Merkitys:
Mikael Agricola tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti. Agricolan museonäyttely on tiettävästi
ainoa maailmassa kohteena, jossa on kootusti tietoa Mikael Agricolasta ja hänen elämäntyöstään,
joten Agricola-talolla olisi huomattava merkitys kulttuurihistoriallisena museona ja
matkailukohteena. Agricolan museonäyttelyssä Koskenkylässä on vieraskirjan mukaan ollut
kävijöitä laajalti eri puolilta Suomea ja ulkomailta.
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Agricolan synnyinseudulla on erityinen kulttuuri- ja uskontohistoriallinen merkitys Suomessa ja
Pernajan kirkonkylän keskiaikainen historia on ainutlaatuinen ja arvossaan mittaamaton
Loviisassa. Pernajan kirkonkylän keskiaikainen harmaakivikirkko, kirkonkylän kulttuurimaisema ja
Agricola-talo muodostaisivat yhdessä merkittävän lisän Loviisan matkailutarjontaan. Agricola-talon
tarjonta elävöittäisi Pernajan kirkonkylää ja lisäisi Loviisan tunnettuutta kulttuurikaupunkina.
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Turussa toimiva valtakunnallinen Mikael Agricola-seura kannattaa hanketta lämpimästi.

