Alatornio hembygdsmuseum berättar om jordbrukets
betydelse för Torneå, vars stadscentrum omges av en
vidsträckt landsbygd. I Tornedalen har man även levt av
boskapsskötsel och fiske. Museet
ligger på kyrkbacken vid Björkö
(Alatornio) kyrka. Den har
byggts i slutet av 1840-talet
som ett kronomagasin.
Kirkonmäentie 67, Tornio
Öppet under sommarlördagar.
Fritt inträde.

Kukkola fiskem useum ingår i en kulturmiljö där du bl.a.
kan besöka kvarnar från 1800-talet, fiskebodar, ett sågverk
och en smedja. I akvariet kan du studera fiskarter som
förekommer i älven. Museet ger en varierande och mångsidig bild av fiskets betydelse i Torneälven.
Fångstmetoderna var skiftande;
pator, notar och drag för att
nämna några. Att håva sik är
något som mest förknippas med
Kukkolaforsen och metoden
tillämpas än idag.
Kukkolaforsen 184, Haparanda
Öppet varje dag under
sommaren.
Fritt inträde. Kafeteria.

Ylitornio skolmuseum ligger i Ylitornio centrum i en
skolbyggnad i jugendanda ritad av arkitekt Yrjö Sadeniemi.
Byggnaden är från 1912. Museet beskriver skolverksamheten
i kommunen, dess utveckling
från folkskola till grundskola
och från samskola till högstadium.
Kotanmäentie 2 B, Ylitornio
Öppet enligt
överenskommelse under
sommartid.

Kolari hembygdsmuseum i Sieppijärvi består av sju från
andra platser till museiområdet flyttade byggnader. Den
drygt hundra år gamla huvudbyggnaden tjänstgjorde på
sin tid som gästgiveri. Inne i
byggnaden finns hushållsföremål från tiden före kriget.
Rovantie 3, Kolari
Öppet under sommartid
måndag–fredag.
Frivillig inträdesavgift.

Muonio hembygdsmuseum har byggts i en gårdsmiljö från
återuppbyggnadstiden. Övriga byggnader som flyttats till
museiområdet från olika delar av Muonio är från 1800-talet.
I museet finns olika hushållsföremål som använts i Muoniotrakten och ett snickeri med
verktyg.
Lahenrannatie 51, Muonio
Öppet under sommartid
tisdag–lördag.
Fritt inträde.

En museiresa
Järämä befästning är en försvarsställning byggd av tyska
trupper under fortsättningskriget och Lapplands krig (1941–
1945). En dryg kilometer av försvarsställningar som ligger i
den smalaste delen av nordvästra Lappland har restaurerats.
Utställningen som ligger i kafébyggnaden berättar om lappländska fjällregionens krigshändelser och befolkningens
evakuering samt om områdets
återuppbyggnad.

i Gränstrakten

Käsivarrentie 5465,
Enontekiön Kaaresuvanto
Öppet från midsommar
till mitten av september.
Inträdesavgift. Kafeteria.

📱💻
Utgivarna Lapplands landskapsmuseum, Tornedalens museum
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kAaresu vanto
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Välkommen till
en kulturresa
i museernas
värld!

Pahnila museum ligger i Simonkyläs vackra kustlandskap.
Havsfisket har vid sidan av jordbruket varit en viktig näring
för landsbygdsbefolkningen i Bottenvikens kustområde.
Gården Pahnila som står på sin
ursprungliga plats består av en
traditionellt sammanhängande
grupp av välbevarade byggnader.
Massor av husets ursprungliga
föremål finns att beskåda.

Valmari museum har en huvudbyggnad från 1800-talets
början. Den är inredd i 1920- och 1930-talsstil med husets
ursprungliga föremål. Till gården hör också en utomhusbyggnad och en laxkällare. Det
har funnits bosättningar vid
Kemiälv redan under medeltiden. Jordbruk, handel och
fiske har varit de huvudsakliga
näringarna.

Palokarintie, Simo
Öppet under juni-augusti
söndag-torsdag.
Fritt inträde. Kafeteria

Jokisuuntie 79, Keminmaa
Öppet juli-augusti,
måndag och tisdag stängt.
Fritt inträde.

historiska museet i kemi öppnar sin nya basutställning
under 2014. Den kommer att presentera lokal kultur och
historia. I historiska museet ingår även Kemi arbetarmuseum
och ett Frisörmuseum i Marttala samt Yli-Jaakheikkis
rökpörte i Meripuisto.

Tervola hembygdsmuseum med dess rymliga museiområde i byn Paakkola ger en mångsidig bild av Nordbottens
bosättnings-, lantbruks- och skolhistoria. Över 30 byggnader har flyttats till museet och
utställningen består av en riklig
samling av olika föremål.

muonio

Museerna i gränstrakten erbjuder en
mångsidig bild av områdets historia
och dess färgrika epoker, traditionella
näringar och livet vid de nordliga
breddgraderna.

Marina Takalon katu 3, Kemi
Museibutik.
www.merilapinmuseot.fi

Kolari
SIEPPIJÄRVI
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Största delen av hembygdsmuseerna
har öppet endast under sommaren.
Det lönar sig att ta reda på öppettider
i förväg.
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ylitornio
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Tervola
PAAKKOLA

Kemi konstmuseum är det äldsta konstmuseet i norra
Finland. Museet inryms i Kemi kulturcentrum och i dess
samlingar finns några av finska konstens pärlor. I museets
rymliga utställningssal arrangeras årligen flera utställningar.
Marina Takalon katu 3, Kemi
Öppet året runt. Inträdesavgift. Kafeteria. Museibutik.
www.merilapinmuseot.fi

kukkola

KEMINMAA

tornio

Färgförklaringar
utomhusmuseum/gårdsmuseum
museum med specialinriktning
konstmuseum
krigs- eller återuppbyggnadstid
boende och interiörer
intressant föremålsutställning
värdefull kulturmiljö och/eller
-landskap

KEMI
simonkylä

Simo
4

Nelostie 382, Tervola
Öppet varje dag under
sommaren.
Avgift för guidning.
Kafeteria.

Keminmaa hembygdsmuseum ligger vid stranden av Kemijoki i närheten av Finlands nordligaste gråstenskyrka.
Den ståtliga tvåvåningsbyggnaden av timmer är från 1849
och har ursprungligen byggts som kronomagasin.
Numera bortglömda älvfisketraditioner finns bevarade
i museet.
Mikaelintie, Keminmaa
Öppet i juli, måndag stängt.
Inträdesavgift.

Tornedalens museum grundades 1914 och är det äldsta
museet i landskapet. Den nyrenoverade museibyggnaden
och basutställningen ”Möten på gränsen” öppnas under
2014. Den nya utställningen berättar om bl.a. Torneås och
Haparandas stadskultur, nordbottniska landsbygden och
gränsbygdens liv.
Torikatu 4, Tornio
Museibutik. www.merilapinmuseot.fi

Aines konstmuseum i Torneå är en aktiv mötesplats för
bildkonsten. Basen för konstmuseets verksamhet utgörs
av Aines Bildkonststiftelses samling. Allmänheten erbjuds
många och varierande utställningar, workshopar och föreläsningar.
Torikatu 2, Tornio
Öppet året runt, stängt på måndagar. Inträdesavgift.
Kafeteria. Museibutik. www.merilapinmuseot.fi

