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LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jonka toimintaalueena on entinen Lapin lääni lukuun ottamatta Tornionlaaksoa ja
Kemin seutua. Toimialueella on kaksitoista kuntaa: Enontekiö, Inari,
Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Museo avattiin vuonna 1975 Lappia-talon yhteydessä. Museolle valmistui uudet tilat Arktikum-taloon vuonna
1992. Samassa yhteydessä valmistunut perusnäyttely Selviytyjät korvattiin 2003 Pohjoiset keinot -näyttelyllä, jota on sittemmin parannettu
vuosittain monin eri tavoin. Merkittävin uudistus oli 5.12.2017 avattu
Petsamo-osio. Perus- ja vaihtonäyttelytyöhön kuuluu laaja kirjo asiakaspalvelutyötä aina moninaisten vierailijaryhmien opastuksesta päiväkotilasten ja koululuokkien työpajatoimintaan.
Museon perustehtävä on toimialueen historiaan ja luontoon liittyvän aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön suunnitelmallinen keruu,
tallennus, tutkimus ja esittely. Museon kokoelma- ja tallennustehtäviin
lukeutuu valtakunnallisen jaottelun mukaan myös seuraavat aihepiirit:
Toinen maailmansota Lapissa, Lapin jälleenrakennusaika, Petsamo ja
Kuolajärvi, Lapin matkailu ja lappilainen identiteetti.
Museo toimii myös monissa Lapin luontoon, esineelliseen ja rakennettuun kulttuuriperintöön, historiaan sekä laajemmin kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvissä asioissa neuvontapalvelua ja arkeologisen kulttuuriperinnön osalta myös lausuntoja antavana asiantuntija- ja
viranomaistahona. Museon laaja kuva-arkisto palvelee asiakkaiden
mitä vaihtelevampia historialliseen kuvamateriaaliin liittyviä tarpeita.
» Yksityiskohta näyttelystä Kven Connection.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON VUOSI 2018
Lapin maakuntamuseo saavutti vuonna 2018 pääpiirteissään kaikki
asetetut tavoitteet. Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat
suunnitellulla tavalla ja museokasvatustoiminta oli aktiivista. Vuosi
2018 oli koko Arktikum-talon osalta jälleen ennätyksellinen, sillä kävijämäärä jatkoi kasvuaan, nyt lukemaan 109 301, joka on 2063 kävijää enemmän kuin vuonna 2017 (107 238) ja peräti 14 590 kävijää
enemmän kuin vuonna 2016 (94 711). Erityisesti Aasiasta ja Israelista saapuneiden matkailijoiden määrä kasvoi, mutta myös kotimaisia
kävijöitä tuli lisää. Myös moninaiset kutsuvieraiden ryhmät käyttivät
ahkerasti museon henkilökunnan asiantuntevaa opastusta.
Huomattava merkitys Arktikumin suosion kasvuun käyntikohteena
on onnistuneella näyttelytoiminnalla. Myös museon muu toiminta oli

erittäin aktiivista ja yleisö piti mm. Arktisia unelmia -näyttelystä, joka
kertoi Lapin varhaisesta matkailuarkkitehtuurista. Museon henkilökunta
on toiminut aktiivisesti eri työryhmissä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Kokoelmatyössä tapahtui totuttua kasvua, aineistoja digitoitiin runsaasti ja museo vastaanotti monia merkittäviä lahjoituksia.
Museoalan suuret muutokset vaativat paljon ponnistuksia kaikissa ammatillisissa museoissa. Museolain ja valtionosuusjärjestelmän
uudistus sekä valmistelut uuden vastuumuseo-statuksen saamiseksi olivat vuoden 2018 keskeisiä työtehtäviä. Jokaisen museon on haettava
uudelleen valtionosuuden piiriin ja poistettavan maakuntamuseojärjestelmän tilalle halukkaat hakevat myös mainittua vastuumuseo-statusta.
Maakuntamuseon toiveissa on, että museo saisi OKM:n lupaamalla
85 %:n valtiontuella joukkoonsa jo 30 vuotta kaipaamansa rakennusperinteen asiantuntijan. Lisäksi tuleva “kulttuuriperintöyksikkö” tarvitsee vastaavalla valtion tukipohjalla maakuntatyöstä vastaavan amanuenssin ja päätoimisen arkeologin.
Toinen työllistänyt hakukokonaisuus liittyy Suomen kulttuurirahaston
Museovisio-haun kautta saatuun suunnitteluapurahaan (12 000 e).
Sen avulla on laadittu museon varsinaista 2-vaiheen (avautuu kesällä
2019) apurahahakemusta varten tarkkoja suunnitelmia perusnäyttelyn
uudistamiseksi. Museon koko henkilökunta on käynyt apurahan turvin
pienryhminä tutustumassa alan eturivin museoihin mm. Tampereella,
Luulajassa, Tukholmassa, Tartossa ja Lontoossa.

» Museomestari Teijo Rovanperä ja valokuvaaja Jukka Suvilehto opintomatkalla kohti Lontoon museoita. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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KOKOELMATYÖ
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat karttuivat kertomusvuonna 537
objektilla, jotka olivat kaikki lahjoituksia. Esineiden kokonaismäärä
oli vuoden lopussa 20 043. Vuoden kartunta oli runsas sisältäen 28
hankintaerää. Aineisto oli edellisvuosien kartuntaan verrattuna hajanaisempaa eikä kokoelmaohjelmaan tai TAKO yhteistyöhön kirjatut
linjaukset näkyneet niin selkeästi. Aineistossa näkyvin linja olivat erilaisiin palveluihin ja viranomaisiin liittyvät objektit (mm. koulut, poliisi,
apteekki, Tielaitos, Rovaniemen kaupunki).
Sähköiseen muotoon luetteloitujen aineistojen osuus kokonaismäärästä on edelleen sama kuin aikaisempina vuosina eli noin 40 prosenttia. Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin Cumulus-tietokantaohjelmaa (versio 8.6). Kulttuurihistoriallisten
esine- ja arkistoaineistokokoelmien hoidossa noudatettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2018), jonka päivitystyö
saatiin valmiiksi. Näkyvin muutostyö tapahtui kokoelmien käsittely- ja
säilytystilojen järjestelyissä. Arktikumin alakerran tiloista siirrettiin suurin osa esinekokoelmista varastolle, jossa järjestelytyö jatkuu vuonna
2019.
Lapin maakuntamuseon kokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa useita opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin luento- ja opinnäyteaineistoina. Museon esine-, arkisto- ja kuvakokoelmat ovat saavutettavina web-kokoelmaselaimessa. Siellä ovat nähtävinä aineistot, jotka
soveltuvat julkiseen käyttöön. Rajoituksia aiheuttavat yleiset tekijänoikeuslait ja yksityisyyden suoja. Selaimessa on myös Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto Ry:n aineistoa, joka erottuu Totto-tunnisteen avulla.
Valtakunnallista yhteistyötä ovat TAKO ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyön verkosto ja maakunnallisten museoiden
kokoelmavastaavien yhteistyöryhmä (KOVA MAAKUMU). TAKO-yhteistyössä jatkettiin nykydokumentointiprojekteja, joissa Lapin maakun-

tamuseo on mukana poolissa 5 (liikenne-, viestintä- ja matkailupooli).
Poolin puheenjohtajuus ja sitä kautta verkoston ohjausryhmän jäsenyys on Lapin maakuntamuseon kokoelma-amanuenssilla. TAKO-verkostossa Lapin maakuntamuseon valtakunnallinen tallennusvastuu on
Lapin-matkailu (matkamuistot), saksalaisiin sotilaisiin liittyvä aineisto
ja Petsamon historia, joista museolla on kirjallinen sopimus Museoviraston kanssa. Vuosittainen kartunta raportoidaan Museovirastoon
alkukesästä.
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Luonnontieteelliset ja arkeologiset kokoelmat
Luonnontieteellisten kokoelmien kokonaismäärä pidettiin tarkoituksellisesti entisellään (noin 24 900 näytettä) ilman aktiivista keruutyötä
vuoden 2017 toukokuuhun asti. Tämän jälkeen kokoelmat ovat kasvaneet hyönteisten osalta merkittävästi. Kokoelmat sisältävät näytteitä
seuraavista ryhmistä: hyönteiset ym. selkärangattomat, putkilokasvit,
selkärankaiset, kivet ym. geologiset näytteet, sammalet, jäkälät, sienet
ja levät. Näytteiden kokonaismäärä ei ole tarkalleen tiedossa, mutta
yksistään kaksisiipisiä hyönteisiä on kymmeniä tuhansia yksilöitä.
Luonnontieteen kokoelmien digitointi on aloitettu putkilokasveista, selkärankaisista ja perhosista. Kokoelman yksilöiden metatiedot

etiketeistä viedään Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään
Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmään. Jokainen näyte saa yksilöllisen
tunnisteen ja näytetiedot ovat laji.fi-palvelun kautta julkisesti nähtävillä. Digitoitujen näytteiden määrä on tällä hetkellä 7070 ja muiden
havaintotietojen 5063 (biologinen määritystieto josta ei ole näytettä).
Näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten museolla on arkeologisia
maalöytöjä, joita säilytetään omana kokonaisuutena. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja luetteloinnin jälkeen Suomen Kansallismuseon kokoelmiin. Kuten edellä mainittiin, tuo siirto aloitettiin syyskuussa
2017 ja jatkui vuonna 2018. Museolla säilytettävään aineistoon kuuluu Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle kuuluva kiviesinekokoelma (noin 80 esinettä tai kopiota) ja Museoviraston tutkimustarkoituksiin deponoimia löytökokonaisuuksia. Museo vastaanottaa vuosittain
lukuisia löytäjien toimittamia muinaislöydöksiä. Oman arkeologisen
tutkimustyön tuloksena kaivetut ja kerätyt esihistorialliset löydöt käsitellään vastaavalla tavalla. Erityisesti Sallan alueelta on tullut museolle
metallinilmaisinharrastajien toimittamia metalliesineitä.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikössä säilytettäviin
luonnontieteellisiin sekä arkeologisiin kokoelmiin on tutkijoilla, opiskelijoilla ja harrastajilla mahdollisuus tutustua työaikana. Näytteitä ja
muuta aineistoa on käytetty näyttelyissä sekä opetus- ja valistustoiminnassa ja lainattu muun muassa kouluille ja oppilaitoksille.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2018
edelleen yhteensä 1 135 päänumeroa. Kokoelmaan ei ole viime vuosina liitetty uusia esineitä. Kokoelmassa on monenlaisia lahjoja, joita kaupunki on saanut Rovaniemellä käyneiltä vierailijoilta tai omien
edustajiensa vierailujen yhteydessä. Ystävyyskaupunkien lahjoja on
laitettu esille kaupungintalon vitriineihin ja kokoushuoneisiin.
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ARKISTOT JA KIRJASTO
Kuva-arkisto
Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat vuonna 2018 seuraavanlaisesti:
• diat 326 kpl
• negatiivit 22 kpl
• vedokset 82 kpl
• ferrotyypit 5 kpl
• valokuva-albumit 10 kpl
Kokonaisuutena valokuvia lahjoitettiin museolle 435 kpl + 10 valokuva-albumia, joiden sisältämiä valokuvia ei ole erikseen kappalemääräisesti laskettu. Suurin ja myös merkittävin valokuvakokonaisuus oli
Oiva Konttijärven tekemä lahjoitus Rovaniemen Purjelentokerhon, Lennokkikerhon ja Ilmailukerhon toiminnasta.
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa. Tietokannassa oli vuoden 2018 lopussa 22 849 kuvaa tietoineen. Kertomusvuonna ei ollut varsinaista digitointiprojektia, vaan kuvia digitoitiin

ja luetteloitiin tietokantaan asiakastilauksien ja lahjoituksien perusteella. Yhä useammin lahjoittaja toivoo saavansa digitaalisen tiedoston
lahjoittamastaan valokuvasta. Määrältään suurin digitoitu kokonaisuus
oli Arvi Saverikon 1060 negatiivia. Cumulus-ohjelmaa käytetään myös
diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen laadinnassa. Arkistosta toimitettiin 25 asiakkaalle yhteensä 127 kuvaa digitaalisina tiedostoina.
Kuva-arkistossa on runsaat 350 000 kuvaa. Osa valokuvista on nähtävillä museon kokoelmaselaimella Internetissä (ks. lisätietoja kohdasta
kulttuurihistorialliset kokoelmat) ja Historypin-verkkosivulla. Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa on säilytettävänä seuraavat kuvakokoelmat: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry, Lapin Metsämuseoyhdistys
ry, Johtti Sápmelaččat ry / Marja Vuorelainen sekä Yrjö Kortelainen.
Lapin metsämuseon kuvia on nähtävillä Internetissä Kantapuu-tietokannassa, www.kantapuu.fi ja www.finna.fi.
Valokuvaajaa työllistivät erityisesti näyttely- ja kirjahankkeet, joihin
hän teki kuvasuunnittelua ja kuvankäsittelyä, valokuvauksen jäädessä
näitä pienempään rooliin. Näyttelyistä voisi mainita Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn Petsamo-näyttelyosion, sekä vuonna 2019
avatun Aapa - pohjoisten soiden kiehtova elämä, jota varten hän teki
kuvauksia aina Sodankylää myöten. Julkaisuista mainittakoon Lapin
maakuntamuseon näyttelyjulkaisu Petsamo 1920-1944 –Suomi Jäämeren rannalla, sekä Lapin yliopiston Nätti-Jussi -elämä ja tarinat 2019.
Hän teki kirjan kuvitukseksi tulleiden Matti Körkön ottamien lasinegatiivien digitaalien konservoinnin ja duotone-erottelun. Lisäksi hän vastasi
kirjan kuvatoimituksesta yhdessä Olli Tiuraniemen kanssa.

» Kertomusvuoden yksi mielenkiintoisimmista lahjoituksista kertoo kuvin
1950-luvun ns. Postiparakin lapsista.
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Arkistoaineisto
Arkistoaineistokokoelma karttui 15 lahjoituserällä. Ne sisältävät yhteensä noin 6500 objektia, yhteensä noin 7 hyllymetriä.
Kertomusvuonna museon Arktikumissa sijaitsevaa arkistoaineistotilaa siivottiin ja järjesteltiin. Tilassa säilytyksessä olleista esinekokoelmiin kuuluvista objekteista valtaosa vietiin tilasta museon Silmutien
varastoon ja siellä olevat arkistoaineistot, suuria julisteita ja karttoja
lukuun ottamatta siirrettiin Arktikumin arkistoaineistotilaan.
Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulustietokantaohjelmaa (versio 8.6.). Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa noudatettiin myös arkistoaineistokokoelmien osalta.
Asiakkaiden kasvava kiinnostus arkistoaineistoa kohtaan jatkui
myös kertomusvuonna. Arkistoaineistoista kyseltiin lisätietoja ja niitä
käytettiin apuna mm. paikallishistoriaan ja omaan sukuun liittyvissä
tutkimuksissa. Aineistoja myös tarjotaan selvästi aiempaa enemmän.

Lehtileikearkisto
Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon
kerätään museon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä. Nykyään lehtileikkeet talletetaan sähköisessä muodossa.

Äänitearkisto
Äänitearkiston inventointia ja digitointia on jatkettu kertomusvuoden
aikana, minkä aikana Reino Sarvolan kappelemäärältään määrittelemätön av-aineisto liitettiin äänitearkistoon. Äänitearkistossa on tällä
hetkellä 767 C-kasettia, 136 kelanauhaa, 104 kaitafilmiä ja 1331
CD -levyä (huom. Sarvolan aineistoa ei ole laskettu). Suurin osa av-aineistosta on digitoitu ja ne säilytetään ulkoisilla kovalevyillä. Digitoidut
äänitteet tullaan luetteloimaan Cumulus -tietokantaan.

Vuoden 2018 aikana äänitekokoelmat karttuivat seuraavasti:
• c-kasetti 138 kpl
• cd-levy 2 kpl
• DVD 1 kpl
• VHS 4 kpl
Merkittävin lahjoituskokonaisuus oli Lapin tienrakennuksen- ja jälleenrakennusajan historiasta kertovat haastattelut. Arkistossa säilytetään
lisäksi Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n äänitteitä.

Havaintoarkisto
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen museolla säilytettävää lintuhavainto-,
lehtileike- ja julkaisuarkistoa on aiemmin kartutettu yhdessä yhdistyksen kanssa. Lisäksi aiemmin on koottu lehtileikkeitä muista luonto- ja
ympäristöaiheista.

Käsikirjasto
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto palvelee ensisijaisesti museon henkilökuntaa. Kirjasto muodostuu kolmesta kokoelmasta: kulttuurihistoria,
Wallenius-kokoelma (420 nimekettä) ja luonnontieteen kokoelma.
Kertomusvuonna käsikirjasto karttui 47 niteellä, joista 37 kpl saatiin lahjoituksina ja museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta, 10 kpl
ostettiin.
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto on osa Museokirjastoa, joka
kuuluu Lapin kirjasto -ryhmään. Aineistot löytyvät myös kansallisesta
Finna-palvelusta.
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NÄYTTELYTOIMINTA
Perusnäyttely Pohjoiset keinot
Lapin maakuntamuseon nykyinen Pohjoiset keinot -perusnäyttely on
valmistunut joulukuussa 2003. Ulkoasusta vastasi näyttelyarkkitehti
Yrjö Wiherheimo ja sisällöstä pääosin museon henkilökunta. Näyttely
perustuu pääosin aikaisempaan Selviytyjät-näyttelyyn.
Perusnäyttelyssä toteutettiin suunnitelmallisesti ylläpitosiivousta ja
huoltotoimenpiteitä koko vuoden ajan. Siivoustöistä museon osalta
vastasivat pääasiassa kokoelma-amanuenssi ja opasvalvojat. Museomestari huolehti yhteistyössä muun museohenkilökunnan kanssa tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä ja tekniikan ylläpidosta.
Suomi Jäämeren rannalla – Petsamo 1920–1944 -perusnäyttelyosio avattiin yleisölle 6.12.2017.

Petsamo-näyttely sijoittuu entiseen saamelaiskulttuurista kertovaan tilaan yläkertaan ja näyttelyssä tehtiin pieniä täydennys- ja korjaustoimenpiteitä vuoden aikana. Esimerkiksi alas perusnäyttelyyn näkyviin
ikkunoihin ja kaari-ikkunaan tilattiin valokuvatarrat.
Suomen Kulttuurirahasto myönsi 21.5.2018 Lapin maakuntamuseolle museovisio-apurahan Pohjoiset-keinot perusnäyttelyn uudistamissuunnitelmaa varten. Suunnitelmalla haetaan rahoitusta perusnäyttely
uudistukselle Suomen Kulttuurirahastolta elokuussa 2019.

Uutuuksia -vitriini
Perusnäyttelyyn lisättiin vuonna 2013 Uutuuksia-vitriini, jossa esitellään museovierailijoille Lapin maakuntamuseon vastaanottamia uusimpia kokoelmalahjoituksia. Vitriinissä oli kertomusvuonna esillä Lapin
maakuntamuseoon Sallasta ja Rovaniemeltä 2011–2017 toimitettuja
arkeologisia metallinilmaisinlöytöjä (lisätietoa kts. toimintakertomus
2017). Lokakuussa 2018 esille laitettiin aineistoa Rovaniemen Ilmailukerhon toiminnasta. Vitriinissä oli kaksi valokuva-albumia, joiden aukeamat kertoivat Harakka -liitokoneen rakentamisesta ja Rovaniemen
lentokentällä tapahtuneesta vintturihinauksesta. Lisäksi esillä oli muun
muassa Rovaniemen Ilmailukerho r.y.:n viiri, erilaisia tapahtumakutsuja, lentokirja, Lassi Niemen ilmailumerkkejä ja lentonäytöksen ohjelma.

» Uutuuksia-vitriinissä esillä olleet valokuva-albumeissa on kiinnostavia valokuvia harrasteilmailuun liittyen. Kuvassa rovaniemeläinen Oiva Konttijärvi
Harakka-nimisen purjelentokoneen kyydissä.
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ERIKOISNÄYTTELYT
MULTIFORMES - Tarinallisia taidekäsitöitä Lapista 26.1.
–15.4.2018

KVEN CONNECTION: kieli, rajat, muuttoliike 27.4.–27.5.2018

“Monimuotoisena luonto on toimiva ja ehjä kokonaisuus. Ihminen on
pienen pieni osa tätä suurta palapeliä. Nykyihmisellä ei aina ole aikaa pysähtyä, miettiä ja hiljentyä.” Irene Kangasniemen ja Oda-Liv
Koiviston teokset haluavat muistuttaa hyvän luontosuhteen merkityksestä ja siitä, mitä kaikkea luonto voi ihmisille opettaa.
Luonto on ollut perinteisesti tarinoiden lähde ja kulttuurin perusta.
Tarvitsemme tarinoita pystyäksemme hahmottamaan ympäröivää todellisuutta, käsittääksemme vieraita kulttuureja ja ymmärtääksemme
menneitä sekä tulevia. Tarinalliset taideteokset herättävät ajattelemaan
luonnon tarjoamia opetuksia ja miten tätä tietoa voisi soveltaa ihmisten
välillä matkalla kohti suvaitsevaisempaa ja moniarvoisempaa tulevaisuutta.
Irene Kangasniemen ja Oda Koiviston näyttelyssä esillä olleet teokset oli toteutettu useilla eri tekniikoita. Suuri osa töiden materiaaleista on pohjoisen luonnosta. Käyttämällä soveltuvin osin uusiutuvia tai
kierrätettyjä materiaaleja tekijät haluavat painottaa kestävää kehitystä
ja luonnonvarojen harkittua käyttöä. Materiaalivalikoimassa oli mm.
poronsarvea ja - luuta, nahkaa, turkista, puuta, villaa.
Näyttelyn teoksilla oli kullakin oma tarinansa. Näyttelyyn liittyen
järjestettiin myös “Tarinoiden Lappi” -käsityöpajoja koululaisille. Irene
Kangasniemen ja Oda-Liv Koiviston ideoima ja toteuttama kiertonäyttely lähti Lapin maakuntamuseolta esille saamelaismuseo Siidaan.

Suomalaislähtöiset, pääosin Pohjois-Norjassa asuvat kveenit on hyväksytty Norjassa kansalliseksi vähemmistöksi vuonna 1999 ja kveenin
kieli sai kansallisen vähemmistökielen aseman 2005. Kven Connection -näyttelyssä käsiteltiin kveenikulttuuria taiteen keinoin. Näyttely
koostui suomalaisten ja norjalaisten taiteilijoiden Norjan Vesisaaressa
vuonna 2017 järjestetyn residenssityöskentelyn tuotoksista, jotka ovat
ammentaneet aineksia ja ideoita kveenikulttuurista.
Kven Connection -näyttelyn aiheet koostuivat kielestä, rajoista ja
muuttoliikkeestä. Näiden kolmen näkökulman kautta taiteilijoita on kutsuttu tutkimaan tämän päivän kveenien kulttuurista identiteettiä.
Lähtökohtana on ollut kieli, joka on yksi kveenien tärkeimmistä keskustelunaiheista ja yksi olennaisimmista haasteista. Hankkeessa on
lähestytty kieltä laajemmalti kuin filologisesta näkökulmasta. Taiteilijat
tutkivat kieltä laajassa mittakaavassa identiteetin rakennustyökaluna,
jossa yhdistyvät verbaalinen kokonaisuus, asusteiden kieli, eleet, ruokaperinne, musiikki ja maisemat.
Toinen Kven Connectionin aihe koskettaa rajoja. Onko mahdollista
kehittää rajoja, jotka suojelisivat kveenikulttuurin ainutlaatuisia piirteitä uudella tavalla? Voimmeko luoda joustavia ja läpinäkyviä rajoja,
joita ei ole tarkoitettu erotteluun ja eristämiseen, vaan jakamiseen ja
yhdistymiseen?
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, aiheena Kven Connection kyseenalaistaa muuttoliikkeen ja korostaa liikkuvuutta ihmisten luonnollisena
tarpeena ja välttämättömänä ehtona kestävien yhteisöjen luomiselle.
Viimeaikaisten geopoliittisten tapahtumien valossa ajatus monikulttuurisuudesta yleiseurooppalaisena aiheena tulee avata uudelleen. Keskustelussa on tärkeää käsitellä kertaalleen sellaisia kysymyksiä kuten
vähemmistöjen suojelu, kansallinen identiteetti ja muuttoliikkeen eri
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näkökulmat niin paikallisesti kuin globaalisti.
Näyttelyn kuraattorina toimi Anastasia Patsey, johtaja taidekeskus
Pushkinskaya 10:ssä Pietarissa. Yhteistyökumppaneita ovat Varanger
museum – Ruija kvenmuseum, Vadsø Kunstforening, Lapin maakuntamuseo, Lapin esittävien taiteiden keskus ja TAIKE. Näyttely oli kiertonäyttely.

Kven Connection -taiteilijat:
Marsil Andelov Al-Mahamid, Kateriina Angeria, Maija Liisa Björklund,
Merja Briñón, Sanna Korteniemi, Georgia Munnik, Meri Nikula, Pirjo
Nykänen, Asle Lauvland Pettersen ja Sonja Siltala

» Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto, Kven Connection -näyttelyn kuraattori
Anastasia Patsey sekä taiteilijoista Meri Nikula, Sonja Siltala, Sanna Korteniemi, Pirjo Nykänen, Kateriina Angeria ja tuottaja Malla Alatalo.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo

PEHMEÄT LIIKKEET & KESYTTÖMÄT ÄÄNET 8.6.–26.8.2018
Luontokuvaaja Olli Lamminsalo ja äänitaiteilija Kirsi Ihalainen päättivät yhdistää kuvan ja äänen liikkeen avulla. Olli ja Kirsi tapasivat
Kuusamon luonnon äärellä Kirsin äänittäessä villiä luontoa.
Näyttelyssä Kirsi Ihalaisen ääni-installaatio ”Suomalaisen Metsän
Taajuudet” laajeni Olli Lamminsalon valokuviin. Valokuvat heräävät
henkiin äänen avulla ja herättävät liikkeen eloon kuvassa. Näyttelyssä
kuva tarjoaa luonnon kauneimmat elävät, mutta nopeat hetket pehmeinä visuaalisina otoksina ja ääni sen sijaan esittelee harvoin kuultua
metsäistä äänimaisemaa sekä villieläinten kesyttömyyttä. Näyttelyssä
pyöri myös ”Harmaan pöllön metsä” -lyhytelokuva.
Näyttely yhdistyy valokuvien ja äänten tilainstallaatioksi, joka luo
voimakkaan tunnetilan. Kuulija kokee olevansa keskellä villiä luontoa
ja sen kesyttömiä eläimiä.
Lisätietoja
http://kirsiihalainen.com/works/installations/soft-movements-untamed-sounds/
http://www.kirsiihalainen.com
http://kuusamonaturephotography.fi/
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ARKTISIA UNELMIA - Lapin varhaista matkailuarkkitehtuuria
6.9.2018-27.1.2019
Arktisia unelmia -näyttely esittelee pohjoista matkailua ja arkkitehtuuria 1930–50-luvun Suomessa. Lapin hotellien ja majatalojen kautta
valottuvat paitsi kotimaan matkailun kehitys myös kansainväliset ja
kansalliset vaikutteet kasvavan maan ilmeessä. Näyttelyn avajaiset
keskiviikkona 5.9.2018 klo 18 olivat osa Rovaniemi-viikon ohjelmaa.
Arkkitehtuurin ja matkailun suhde Lapin maisemiin ja paikalliskulttuuriin on kertomuksen pääosassa. Siinä missä funktionalistiset hotellit
viestivät moderniutta ja kansainvälisyyttä, hirsirakenteiset matkailu- ja
retkeilymajat huokuivat talonpoikaiskulttuuria ja kansallisromantiikkaa.
Valtio ja Suomen Matkailijayhdistys kehittivät ja rakensivat yhdessä
Lapin matkailua itsenäisyyden alkuvuosista lähtien. Kyse oli vuosikymmeniä kestäneestä kansallisesta projektista, jossa luotiin miltei tyhjästä
pohja matkailutoiminnalle ja nykyiselle laajalle matkailuelinkeinolle.
Nuori valtio raivasi pohjoiseen uusia teitä ja samalla rakensi ja lainoitti korkeatasoisia hotelleja ja kodikkaita matkailumajoja. Petsamosta
ja Jäämerentiestä tehtiin kansainvälisesti houkutteleva matkailukohde,
ja sodan jälkeen sen korvasi Kilpisjärvi ja Neljän tuulen tie. Lapin
matkailua koskevat päätökset ja ratkaisut – mukaan lukien rakennusten ja sisustusten suunnittelu sekä koko palvelukonsepti – tehtiin pääkaupungissa. Mallia otettiin ulkomailta. Suunnittelun ja rakentamisen
laatutaso oli korkea, ja työhön pestattiin alan parhaita arkkitehteja ja
sisustusarkkitehteja.
Näyttelyn kuraattorin Harri Hautajärven mukaan ”Lapin matkailua
luotiin ja markkinoitiin maisemilla ja arkkitehtuurilla. Matkailurakennuksista tuli parhaimmillaan kokonaistaideteoksia ja itsessään nähtävyyksiä. Lappiin suunnitellut varhaiset matkailurakennukset muistuttavat
ajasta, jolloin matkailun yllä oli vielä hohdetta ja arktista romantiik-

kaa.”
Valtiojohtoisen matkailun aikaa kesti 1960-luvulle asti, jolloin matkailijamäärät alkoivat kasvaa ja Lapin matkailu alkoi muuttua yksityiseksi
yritystoiminnaksi. Tarjonta lisääntyi, ja samalla rakentamisen, arkkitehtuurin ja palvelujen laatutaso alkoi vaihdella huomattavasti.
Arktisia unelmia -näyttelyssä esitellään monien jo hävinneiden rakennusten valokuvia ja piirustuksia. Esillä on myös vanhoja lyhytelokuvia. Arktikumissa esillä olevaa näyttelyä on täydennetty Lapin maakuntamuseon kokoelmilla. Esillä on varhaisia matkamuistoja, postikortteja
ja muuta mielenkiintoista matkailun historiaan liittyvää aineistoa. Iso
osa näyttelyn aineistosta on esillä ensimmäistä kertaa.
Näyttelyssä nähdään muiden muassa Pauli E. Blomstedtin ja Märta Blomstedtin Rovaniemelle suunnittelema hotelli Pohjanhovi, Väinö

» ARKTISIA UNELMIA -näyttelyn avajaiset houkuttelivat kiinnostunutta yleisöä paikalle. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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Vähäkallion ja Aulis Hämäläisen suunnittelema Pallastunturin hotelli
Muoniossa sekä Martti Välikankaan ja Dag Englundin piirtämä Kolttakönkään hotelli Petsamossa. Nämä hotellit edustavat 1930-luvun
kansainvälistä, tyylipuhdasta funktionalismia. Vähäkallion arkkitehtitoimistossa suunniteltiin samanaikaisesti myös Inarin matkailumajan
kaltaisia hirsirakenteisia, romanttishenkisiä retkeily- ja matkailumajoja.
Jouko Ylihannun suunnittelemat Pallastunturin ja ja Kilpisjärven hotellit
ja Ounasvaaran maja ovat säilyneitä esimerkkejä pienipiirteisestä jälleenrakennuskauden arkkitehtuurista.
Suomen- ja englanninkielinen kokonaisuus pohjautuu näyttelyn kuraattorin, arkkitehti ja tekniikan tohtori Harri Hautajärven tutkimustyöhön ja Arkkitehtuurimuseon sekä useiden muiden museoiden kokoelmiin. Näyttelyn on tuottanut Arkkitehtuurimuseo.
Näyttelyn käsikirjoitus pohjautuu Harri Hautajärven väitöskirjaan:
Autiotuvista lomakaupunkeihin. Lapin matkailun arkkitehtuurihistoria.
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu; Aalto ARTS
Books 2014. E-kirja löytyy Aalto-yliopiston verkkosivuilta: aaltodoc.
aalto.fi/handle/123456789/19766

Edelleen Arktikumin käytävällä esillä olevassa Menneisyyden merkit
- Avain Lapin maisemaan - näyttelyssä voi tutustua jääkauden seurauksena syntyneisiin jälkiin maisemassa, kuten harjuihin ja muinaisrantoihin tai vielä vanhempiin tapahtumiin kuten kallioperän syntyyn tai
Lapin vanhimpaan fossiiliin stromatoliittiin. Lisäksi esillä on näytteitä
niin korukivistä, rakennuskivistä kuin erilaisista malmeista.
MUUTA
Come to Finland -järjesti kansainvälisen julistesuunnittelukilpailun alkuvuodesta 2018. Kilpailun juliste-ehdokkaat olivat esillä Arktikumin
ravintolassa 18.1.—19.2.2018. Lapin maakuntamuseo oli mukana
sekä kilpailun esiraadissa että kilpailun käytännön järjestelyissä.
Lisätietoja: https://myfinlandposter.com/fi/etusivu/
Lapin maakuntamuseon kiertonäyttely “Valto Pernu - Polkupyörällä
Petsamoon” oli esillä Killinkoskella Galleria Kamerataivaassa 15.5.—
30.6.2018.

Arktisia unelmia -näyttelystä oli runsaasti juttuja eri medioissa, televisiossa 12.9. TV1:n pääuutislähetyksessä, Lapin TV-uutisissa ja Lapin
radiossa.
• Uutisartikkeli Ylen sivuilla: https://yle.fi/uutiset/3-10400826
Toimittaja Vesa Vaarama.
• Lapin Kansa 6.9.2018: https://www.lapinkansa.fi/lappi/sodankynnyksella-lappiin-nousi-kolme-upeaa-funkkishotellia-tyylikasta-muttaei-proystailevaa-1637923/
• Kaleva 12.9.2018: https://www.kaleva.fi/uutiset/pohjoissuomi/funkkishotellien-rinnalle-lappiin-kasvoi-kansallisromanttinenmatkailumiljoo-saamelaiskylakin-havitettiin-retkeilyn-tielta/804606/
• Tapani Niemen Lapin radiohaastattelu “Lappi vuonna nolla”:
https://areena.yle.fi/1-50007331
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MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Paikallismuseoiden neuvonta
Lapin maakuntamuseon toiminta-alueeseen kuuluu suurin osa entisen
Lapin läänin alueesta, kaikkiaan 12 kuntaa. Kaikissa kunnissa on Utsjokea lukuun ottamatta jonkinlaista museotoimintaa.
Maakunnallinen museotyö on toteutunut Museoviraston kanssa tehtyjen sopimusten ja käytyjen neuvottelujen edellyttämällä tavalla. Museo saa korotettua valtionapua näiden töiden suorittamiseen.
Museovirasto myönsi yhteensä 22 800 euroa harkinnanvaraista
valtionavustusta kolmelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle. Avustukset oli kohdennettu museorakennusten korjaamisiin. Maakuntamuseo ohjasi ja valvoi avustusten käyttöä. Avustusten
käyttö sujui paikallismuseoilta hyvin ja tuotti toivottua tulosta.
Paikallismuseoiden asioihin liittyviä neuvontakäyntejä tehtiin kertomusvuonna Sodankylään, Ranualle, Savuskoskelle ja Posiolle. Rovaniemen kotiseutumuseo Pöykkölään ja Lapin
metsämuseoon tehtiin vuoden aikana useita
neuvontakäyntejä, jotka liittyivät pääosin museokokoelmien hoitoon ja museorakennusten
korjaamiseen liittyvään neuvontatyöhön. Yhdellä neuvontakäynnillä oli mukana myös museon
kokoelma-amanuenssi. Puhelimitse ja/tai sähköpostitse neuvontaa annettiin lähes kaikkiin
toiminta-alueen paikallismuseoihin.

Lapin alueen paikallismuseoille järjestettiin yhteistyössä Suomen Kotiseutuliiton ja Tornionlaakson maakuntamuseon kanssa marraskuussa
kolmipäiväinen paikallismuseonhoitajan koulutus. Koulutukseen osallistui 18 henkilöä Lapin paikallismuseoista. Lapin maakuntamuseon
toiminta-alueen museoista oli koulutuksessa edustettuna seitsemän eri
paikallismuseota ja kymmenen henkilöä. Koulutuksen rahoitti Suomen
Kotiseutuliitto, Lapin maakuntamuseo tarjosi koulutukseen tilat, esitelmöitsijän ja muissa käytännön järjestelyissä.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset työllistivät
paikallismuseotoimijoiden ja yksityishenkilöiden yhteydenottoina,
neuvontaa kaivattiin etenkin korjausavustusten hakuun ja korjausten

» Paikallismuseonhoitajan koulutukseen osallistui
paikallismuseoiden väkeä ympäri Lappia.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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suunnitteluun liittyen. Myös eri puolilla aluetta sijaitsevien rakennusten
historiasta tuli useita tiedusteluja, monet liittyen suunnitelmissa oleviin
korjaustöihin tai korjausavustusten hakuun.
Rovaniemen kotiseutumuseon perinne- ja kokoelmatyöryhmän työskentelyä jatkettiin. Lapin maakuntamuseolta työryhmän jäseninä ovat
maakunnallisen museotyön amanuenssi (pj.) ja kokoelma-amanuenssi.
Työryhmä uudisti kotiseutumuseon puovin tallin näyttelyn. Uudesta perusnäyttelyosasta tuli hevosiin keskittyvä ja esille nostettiin erityisesti
Pöykkölän tilalla vuonna 1879 syntynyt kuuluisa suomenhevosori
Kirppu. Työskentely huipentui 27.7. järjestettyyn Kirppu-orin ilta -yleisötapahtumaan ja osallistumiseen Rovaniemellä 28.–29.7. ajettuihin
Kuninkuusraveihin. Työryhmä kokoontui kertomusvuonna 17 kertaa.
Maakunnallista työtä tekevä amanuenssi hoiti kertomusvuonna
myös Lapin metsämuseolle tarjottujen kokoelmalahjoitusten arviointia,
luovutusprosesseja ja diariointeja, sillä Lapin Metsämuseoyhdistyksessä ei ole tällä hetkellä henkilöresursseja kokoelma-asioihin.

Luonnontieteellinen toiminta
Luonnontieteen amanuenssi jatkoi Palokkaan suoalueen hyönteiskartoitusta. Vuonna 2018 kahdelta tutkimusalalta havaittiin yhteensä 127
lajia, mukaan lukien harvinainen ja silmälläpidettävä (NT) petosienisääski Monocentrota lundstroemi. Kartoituksesta on julkaistu raportti
ja sen on luettavissa Lapin maakuntamuseon kotisivuilta. Muissa maastotöissä selvitettiin erityisesti sulkahyttysten (Chaoboridae) esiintymistä
Lapissa. Suomelle uutena havaittiin Mochlonyx triangularis, joka tunnettiin tätä ennen vain Hollannista. Lisäksi tietämys useasta harvinaisena pidetystä lajista kohentui merkittävästi. Esimerkiksi Cryophila lapponica tunnettiin entuudestaan vain muutaman havainnon perusteella,
joista suurin osa oli yli 100 vuoden takaa. Havaintojen perusteella
laji elää laajalti Lapin sulamisvesilammikoissa ja sen toukka käyttää

» Mauri Lähdesmäki kuvaamassa AAPA – pohjoisten soiden kiehtova elämä
-näyttelyyn tuotettua filmiä Puljun erämaassa.
Kuva: Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo
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ravinnokseen erityisesti hyttystoukkia. Sulkahyttystutkimuksen sivusaaliina tehtiin havaintoja eräistä harvinaisista vesihyönteisistä, kuten lettorysäkkäästä (Holocentropus stagnalis), joka havaittiin ensimmäistä
kertaa Perä-Pohjanmaan eliömaakunnasta, sekä Kittilästä läheltä Pokkaa havaittiin harvinainen pikkulipporysäkäs (Plectrocnemia conjuncta). Aineistoa kerättiin yli 90 lammelta ja eräillä kohteilla käytiin useita kertoja. Rovaniemen Sierilän alueella pidettiin kuoppapyydyksiä,
joista korkeakouluharjoittelija Heli Vainio määritti mm. harvinaisen ja
uhanalaisen hoikkamyyriäisen (Bledius longulus). Lisäksi amanuenssi
toimi Erkka Laineen pro gradu-työn ohjaajana; Laineen gradu käsittelee Itä-Lapin kalattomien lampien hyönteislajistoa. Lisäksi amanuenssi
auttoi Turun yliopiston tutkija Miika Kotilaa lepakkodetektoreiden asettamisessa eteläisessä Lapissa.
Luonnontieteen amanuenssi viimeisteli sääskien uhanalaisuuden
arvioinnin joka julkaistiin maaliskuussa 2019. Lisäksi amanuenssi
ohjasi ja suoritti museoaineiston digitointia, kirjoitti suurimman osan
tulevan erikoisnäyttelyn (AAPA – pohjoisten soiden kiehtova elämä) käsikirjoitusta, ohjasi näyttelyyn tulevan filmin ja kirjoitti julkaisuja. Amanuenssi oli mukana Pohjois-Lapin maakuntakaavan luonto- ja maisema
asiantuntijaryhmässä, Metsähallituksen Lapin alueen luonnonvarasuunnittelussa, järjestämässä Lapin lintutieteellisen yhdistyksen kanssa
Arktikumin lintuiltoja ja hän piti esitelmät Tampereen Hyönteistutkijain
Seuran ja Helsingin Hyönteistieteellisen Seuran kokouksissa. Amanuenssia haastateltiin useisiin tiedotusvälineisiin (mm. YLE, Lapin Kansa,
Ilta-Sanomat) kesällä 2018.

Arkeologinen toiminta
Lapin maakuntamuseon johtaja vastaa myös museon arkeologisesta
työstä. Museoviraston kanssa 1997 / 2009 (uusittu) solmitun Lapin
arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevan yhteistyösopimuksen
mukaisesti museo antoi vuonna 2018 yhtensä 104 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-, rakennus- tai
maankäyttöhankkeista. Etenkin metsänkäyttöilmoitusten ja geologisten valtaustöiden voimakkaan lisääntymisen vuoksi lausuntojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Museonjohtaja-arkeologi osallistui
kymmeniin kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai
ohjausryhmän jäsenenä.
Maakunta-, yleis- sekä asemakaavoihin tehtiin arkeologisia kohteita koskevia muutoksia ja lisäyksiä. Suurten yleisten, ja monien yksittäisten, rakennushankkeiden vuoksi museo teki kesäaikana joukon maastotarkastuksia ja inventointeja, joiden matkakulut kustansi pääosin
hankkeen toteuttaja. Maastotarkastuksia tehtiin runsaasti Rovaniemellä, joitakin Posiolla, Kemijärvellä ja Tervolassa. Metallinilmaisinlöytöjen vuoksi arkeologi tarkasti kohteita Sallassa. Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat laaja-alaisia. Usein tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri
maankäyttömuotojen suhdetta todettuihin muinaisjäännöksiin. Museonjohtaja-arkeologi piti vuoden aikana muutamia eri tahojen pyytämiä
esittelyjä ja esitelmiä sekä kirjoitti joitakin artikkeleita. Helsingin yliopiston huippuyksikkönä toimivan Ancient Near East (ANEE) -projektin
kanssa suunniteltiin Lähi-Idän arkeologisiin tutkimustuloksiin perustuen
vuodelle 2023 kiertonäyttelyä, joka olisi esillä Suomen Kansallismuseossa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Museo kontaktoi (Aleksi Rikkinen) ja sai käyttöönsä myös Käsivarren saksalaisen puolustusaseman
(Sturmbockstellung) tarkkoihin kartoituksiin liittyvän aineiston.
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MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2018 yhteensä 109 301 asiakasta.
Kävijämäärä nousi edellisvuodesta 2063 kävijän verran. Maksavia
asiakkaita oli 89 080, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 3510 kävijää. Arktikumin kävijälisäys johtui etenkin aasialaisten turistien suuresta määrästä.

Opastukset
Opas-valvojat toimivat keskusteluoppaina yksittäisille kävijöille. Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia sekä koti- että ulkomaalaisille vieraille kertyi vuoden aikana yhteensä 27 kappaletta,
joihin osallistui yhteensä noin 290 henkilöä.

AUKIOLOAJAT
Vuonna 2018 museo oli avoinna seuraavasti:
TALVIKAUSI
1.1.–11.1. joka päivä 10–18
12.1–31.5. tiistai–sunnuntai 10–18
KESÄKAUSI
1.6.–31.8. joka päivä klo 9–18

Yleisötapahtumia

TALVIKAUSI

Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin 15.-20.5.2018. Teemana oli
”Verkostot esille”. Museoviikon kunniaksi Arktikum, Tiedekeskus Pilke
ja Kulttuuritalo Korundi järjestivät ohjelmaa kaikenikäisille rovaniemeläisille. Museopäivänä 18.5. oli vapaa pääsy näyttelyihin. Arktikumissa vieraili museopäivänä 940 kävijää.

1.9.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–18
1.12.–31.12. joka päivä 10–18
24.12. suljettu

Rovaniemi-viikkoa vietettiin 3.–9.9.2017. Arktikumissa oli avoimet
ovet ja pihapiirissä järjestettiin Sahanperän savotta-tapahtuma sunnuntaina 9.9.2018. Piha-alueella oli työnäytöksiä, luentoja, eri metsäalan toimijoiden esittelyjä sekä musiikkiesityksiä. Arktikumissa vieraili
Rovaniemi-päivänä 3683 kävijää.
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Seniorityö

Museon ystävät

Lapin maakuntamuseo aloitti keväällä 2010 ikäihmisille suunnatun
museotarjonnan yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin kanssa. Museosta kaksi henkilöä vierailee kuukausittain Helmikammarilla vetämässä muistelukerhoa. Toiminnan tarkoitus on jakaa
vastavuoroisesti keskustellen erilaisia muistoja ja tukea senioreiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla monipuolista museopalvelua myös muualla kuin museon toimitiloissa. Toiminta on pitkäjänteistä
ja suunnitelmallista. Vuoden 2018 aikana kokoontumiskertoja oli yhteensä kymmenen. Yksi niistä oli näyttelyvierailu Arktikumiin. Lisäksi
oli Helmikammarin kanssa yhteistyössä järjestetty kevätretki Kittilään.
Muistelukerhoon osallistui keskimäärin 15 henkilöä / kerta.

Syksyllä 2016 kokoelmavaraston vierailun aikana joukko museon
kanssa erilaista yhteistyötä tehneet henkilöt perustivat vapaamuotoisen
Museon ystävät -ryhmän, jonka ensimmäinen varsinainen tapaaminen
pidettiin 29.11.2016. Vuonna 2018 tapaamisia oli jokaisen kuun
viimeisenä perjantaina (yhteensä 11 kertaa). Lisäksi järjestettiin arkeologinen retki Sierijärvelle 13.9.2018. Museon ystävissä on mukana
parikymmentä henkilöä, jotka halutessaan osallistuvat tapaamisiin ja
museon erilaisiin toimintamuotoihin. Tapaamisissa tutustutaan museon toimintaan, näyttelyihin, keskustellaan ja ideoidaan sekä tutkitaan
yhdessä jotakin (erityisesti Rovaniemen historiaan liittyvää) teemaa.
Vuonna 2018 ryhmä ideoi erityisesti Museovisio-hankkeen teemoja.

Lapin maakuntamuseo osallistui Rovaniemen kaupungin järjestämään
vanhustenviikkoon tarjoamalla eläkeläisille ilmaisen sisäänpääsyn
Arktikumiin 9.-10.10. sekä tarjoamalla kaksi ilmaisopastusta. Talossa
vieraili yhteensä 71 eläkeläistä ja opastuksille osallistui yhteensä 37
henkilöä.

» Amanuenssi Jukka Salmela kertoo museon ystäville Lapin hyönteisten
monimuotoisuudesta. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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MUSEO-OPETUS
Arktikumissa vieraili vuoden 2018 aikana Rovaniemen alueen koululaisia 952 sekä muualta tulleita leirikoululaisia ja ystävyyskaupunkien
koululaisia. Koululaisille oli tarjolla vuoden aikana työapajatoimintaa,
lisäksi koululaisryhmille oli tarjolla opastettuja näyttelykierroksia ja museon oppimispolkuja olivat edelleen käytettävissä. Kouluille tiedotettiin
Arktikumin tapahtumista, työpajatoiminnasta ja näyttelyistä säännöllisesti.

pajat toteutettiin Arktikumissa Arktisessa puutarhassa.
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä tutustuttiin draamapedan keinoin pohjoisiin eläimiin. Alakouluille suunnattujen kierrosten vetäjänä
toimi Tuija Alariesto.
“Eläimellistä menoa” -draamapajoja pidettiin 13, joihin osallistui
yhteensä 265 oppilasta.

Työpaja- ja koululaistoimintaa 2018

Lisäksi Arktikumissa järjestettiin Suomen oppilaskuntapäivät, joihin
osallistui noin 80 aktiivista oppilaskuntatoimijaa. Heille järjestettiin tutustumiskierros Arktikumissa.

Multiformes -erikoisnäyttelyyn liittyen oli TARINOIDEN LAPPI – kädentaidon työpajoja viikoilla 14 ja 15
Työpajan aluksi tutustuttiin näyttelyyn, ja tutkittiin mitä ja miten tekijät ovat käyttäneet luonnonmateriaaleja teoksissaan. Tämän jälkeen
pysähdyttiin teosten äärelle ja luettiin lapsille siihen liittyvä tarina. Työpajassa valmistettiin mehiläisvahalangasta, puuhelmistä, villalangoista, heijastinmateriaalista, kulkusista sekä poronsarvesta ja nahasta
avaimenperä tai reppukoriste, jonka sai ottaa mukaansa. Työpajoja
ohjasivat Irene Kangasniemi ja Tuija Alariesto.
Työpajan kesto oli noin 70 minuuttia. “Tarinoiden Lappi” -työpajoja
pidettiin 25, joihin osallistui yhteenaä 407 alakoulujen oppilasta ja
esikoululaista.

Työpaja- ja koululaistoimintaa 2018 Koululaisten tiedeviikko
Arktikumissa viikolla 38 (17.9.-21.9.2018)
LUMA-keskus Lappi, tähtitieteellinen yhdistys Pohjan Kruunu, Arktinen
keskus, Lapin maakuntamuseo ja Lyseonpuiston IB-lukio järjestivät tiedetapahtuman kouluille ma 17.9. – pe 21.9.2018. Tapahtumassa oli
runsaasti tarjolla mielenkiintoisia ja monipuolisia tiedetyöpajoja alaja yläkoulujen oppilaille sekä lukiolaisille soveltuva avaruuspaja. Työ-

Rantavitikan koulun vierailu Arktikumissa 5.12.2018
Koko Rantavitikan koulun 2.–6. luokkalaiset vierailivat Arktikumissa
5.12. Heille oli tarjolla viisi erilaista työpajaa, joihin koululaiset osallistuivat ikäluokkien mukaan. Työpajat toteutettiin yhteistyössä Lapin
maakuntamuseon ja Arktisen tiedekeskuksen kanssa ja työpajoihin
osallistui yhteensä noin 200 koululaista.

Oppimispolut
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä on tarjolla oppimispolkuja,
jotka ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen. Kertomusvuoden aikana oppimispolut olivat edelleen käytössä, kertomusvuonna useita ryhmiä vetivät Lapin yliopiston opiskelijaharjoittelijat Merja Paksuniemen (Lapin
yliopisto) johdolla.
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Erityisryhmät/saavutettavuus
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä julkaistiin keväällä 2013 kuvataulut ja selkokieliset opastekstit museovierailujen tueksi. Materiaalit
toteutettiin Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää museoiden
tiedollista saavutettavuutta. Kuvataulut ja selkokieliset opastekstejä on
ilmaiseksi saatavilla Arktikumin infosta ja niitä voi tulostaa Arktikumin
ja Lapin maakuntamuseon nettisivuilta. Lisäksi materiaali on julkaistu
Papunetin ja Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla.

ASIANTUNTIJAPALVELU JA NEUVONTA
Erilaisiin esineisiin, muinaisjäännöksiin, Rovaniemen historiaan ja
museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä tuli Lapin maakuntamuseoon

jälleen vuoden aikana päivittäin runsaasti. Tiedustelijoina olivat sekä
muut museot, eri virastot että yksityiset henkilöt. Erityisenä kiinnostuksen aiheena olivat luontoon, valokuviin, kulttuurihistorialliseen esineistöön, historiaan ja esihistoriaan liittyvät kysymykset.

Muuta toimintaa
Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy osallistuivat Rovaniemen Wanhoille Markkinoille 17.–19.8.2018. Markkinoilla mainostettiin tulevia tapahtumia ja näyttelyitä.
Lapin maakuntamuseon kokoelmatoimintaan kävi tutustumassa
opiskelijaryhmiä ja muita vieraita. Erityisesti yhteistyö Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnan kanssa on ollut vuosittaista.
Lapin maakuntamuseolla vieraili vuoden aikana myös useita tarhaja eskarilaisryhmiä.
Lapin maakuntamuseon muistelutyö jatkui yhteistyöllä Lapin muistiyhdistys ry:n kanssa.
Lapin maakuntamuseo toteutti omana työnään Rovaniemen Kuninkuusravien 2018 nykyajan dokumentoinnin 28.–29.7.2018. Työryhmään osallistuivat Heidi Pelkonen, Jukka Suvilehto ja Hanna Kyläniemi
sekä Sanna-Pauliina Vaarala. Lisäksi museo osallistui TAKO-verkoston
valtakunnalliseen Onni museoon -nykyajan dokumentointiin Ounasvaaralla pe 12.10.2018. Työryhmään osallistuivat Heidi Pelkonen,
Suvi Harju, Hanna Kyläniemi ja Sanna-Pauliina Vaarala.

» Amanuenssi Hanna Kyläniemi dokumentoi Rovaniemen Kuninkuusravien
avajaiskulkuetta. Kuva: Heidi Pelkonen, Lapin maakuntamuseo
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JULKAISUT
Maakunnallinen museolehti Raito 2018 ilmestyi joulukuussa 60-sivuisena, 1000 kappaleen painoksena. Lehteä on jaettu kaikille kiinnostuneille sekä museon sidosryhmille ja yhteistyötahoille.
Raito-lehti löytyy nettisivuilta osoitteesta: http://www.rovaniemi.
fi/fi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin-maakuntamuseo/Julkaisut/Raito-lehti

Petsamo 1920–1944 — Suomi Jäämeren rannalla
Lokakuun 4. päivä pidettiin Lapin maakuntamuseon Petsamo -kirjan
julkistamistilaisuus Arktikum-talon Aurora-salissa. Tilaisuuden aluksi
kerrottiin julkaisun syntyvaiheista ja Lapin maakuntamuseon Petsamokokoelmien sisältöjä. Lisäksi saatiin kuulla Peter Johanssonin ja Tiina
Harjumaan alustukset heidän Petsamon historiaan liittyvistä kirjoitusaiheistaan. Tilaisuuden jälkeen tutustuttiin Lapin maakuntamuseon joulukuussa 2017 avattuun Petsamo-näyttelyyn.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien kunniaksi Arktikum-talossa
toimiva Lapin maakuntamuseo avasi 6.12.2017 täysin uudistetun Petsamo 1920–1944 — Suomi Jäämeren rannalla -perusnäyttelyosion.
Museon omiin kokoelmiin perustuvan näyttelyn keskeinen sisältö tuotettiin museon henkilökunnan toimesta. Näyttelyssä on runsaasti esillä
sekä esine- ja arkistoaineistoja, postikortteja ja historiallisia valokuvia.
Tämän näyttelyjulkaisun kuvitus ja tekstit löytyvät olennaisilta osiltaan itse näyttelystä. Julkaisu sisältää lisäksi näyttelyssä esillä olevien esineiden kuvat. Näyttelytekstien lisäksi julkaisua on täydennetty
asiantuntijoilta pyydetyillä artikkeleilla eri aiheista.
Kirjan takakannessa kerrotaan:
“Tarunhohtoinen Petsamo kuului itsenäiseen Suomeen vuosina 1920–
1944, mutta alueen asutushistoria yltää jopa yhdentoista tuhannen
vuoden takaiseen aikaan. Kapea Jäämeren rantakaistale kasvoi koko
Suomelle merkittäväksi alueeksi jäättömän sataman, laivayhteyksien,
meren runsaiden antimien, kaivannaislöytöjen ja eksoottisen luonnon
ansiosta. Maantien ja majoitustilojen valmistuttua tuhannet matkailijat
huristelivat tutkimaan Petsamon nähtävyyksiä, luontoa, kolttakyliä ja
ortodoksisuutta.
Tähän julkaisuun sisältyy Lapin maakuntamuseon Petsamoa esittelevän
perusnäyttelyosion keskeinen sisältö, jota on täydennetty kattavalla esi-
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nekatalogilla. Lisäksi julkaisu sisältää useita asiantuntijoiden laatimia
artikkeleita, jotka käsittelevät Petsamon geologiaa, maiseman kehitystä, luontoa, esihistoriaa, tiestöä, kolttia, taidetta ja väestön uudelleen
asuttamista. Teos täydentää monin ansiokkain tavoin laajaa Petsamoaiheista kirjallisuutta.”
Tervetulleeksi toivottaen, Lapin maakuntamuseon henkilökunta

Artikkeleiden kirjoittajat:
FT, erikoisasiantuntija Peter Johansson & FT Laura S. Lauri, GTK
FL, museonjohtaja, arkeologi Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseo
FM, emeritustutkija, Heikki Kauhanen, Heinola
Erkki Lilja, rakennusmestari, tie perinnehenkilö, Rovaniemi
FM, Sonja Tanhua, Giellagas instituutti, Oulun yliopisto
FT, taidehistorian professori, Tuija Hautala-Hirvioja, Lapin yliopisto
KM, Tiina Harjumaa, väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto

KIRJAN TIEDOT
Kustantaja: Lapin maakuntamuseon julkaisuja 19 (2018)
Kirjan toimituskunta: Tuija Alariesto, Hanna Kyläniemi, Hannu Kotivuori ja Heidi Pelkonen (Lapin maakuntamuseo)
Sidosasu: Nidottu, pehmeäkantinen, koko 21 x 21 cm
Paino: Bookcover Oy, Espoo
Painosmäärä: 800 kpl
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 194 s.
ISBN 978-951-98439-8-8 (nid.)
Kirjaa on saatavana Arktikumin museokaupasta hintaan 20 € (+ postituskulut).Tilaukset: info@arktikum.fi tai puh. 016 322 3260
Kirja lähetettiin julkaisuvaihtorenkaan kautta kulttuurihistoriallisille museoille.
Kirjan
esittelysivu:
https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin-maakuntamuseo/Julkaisut/Petsamo1920-1944---Suomi-Jaameren-rannalla
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JULKAISTUT ARTIKKELIT JA TUTKIMUKSET
Tuija Alariesto

•

Petsamo 1920–1944 — Suomi Jäämeren rannalla. Lapin maakuntamuseon julkaisuja 19. (Mukana toimituskunnassa. Kirjan taitto.)

Suvi Harju

•

Lapin ilmailun arkea ja juhlaa. Raito 2018:46-50. (& Heidi Pelkonen)

Hannu Kotivuori

•
•
•
•
•

Petsamon vanhimmat asutusjäljet. Petsamo 1920-1944 Suomi Jäämeren rannalla. Lapin maakuntamuseon julkaisuja 19.
Espoo 2018:24-45.
Merkitty mies. Raito 2018:51-53.
Manan majoilla - Kittilän Kurjenpolven kalmisto. Raito 2018:1519.
Arwoisa markkinawäki!, Rillumaroi-lehti, www.rovaniemenwanhatmarkkinat.fi/?page_id=158

Jukka Salmela

•

•

•

•

Korkeamäki, E., M. Elo, G. Sahlen, J. Salmela, and J. Suhonen.
2018. Regional variations in occupancy frequency distribution patterns between odonate assemblages in Fennoscandia. Ecosphere
9(4):e02192. 10.1002/ecs2.2192
Kotila, M., Leivo, J. & Salmela, J. 2018: Harmoyökkösten valtakunta – hyönteiskartoitus Sallan Takkaselkätunturilla. –Diamina 2018:
4-12.
Karhilahti, A., Rinne, V. & Salmela, J. 2017: Luhtakaalikirsikkään
(Tipula subcunctans Alexander, 1921) massaesiintymä Turun Ruissalon golfkentällä. Sahlbergia 24: 4-7.
Salmela, J. 2018: Vieläkö lajien tieteellisiä nimiä tarvitaan? Raito
2018: 26-34.

Hanna Kyläniemi

•

Kuka oli talonpoikaismaalari Henrik Körkö? Raito 2018:35-45.

Heidi Pelkonen

•
•

Kirppu-ori, Suomen juoksijain kuningas. Hevosurheilu, Kuninkuusravit-liite 20.7.2018.
Lapin ilmailun arkea ja juhlaa. Raito 2018:46-50. (& Suvi Harju)
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TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Arktikum-Palvelu Oy.
Museon sisäisestä ja oman alan kysymyksiin kuten näyttelyihin ja tutkimukseen liittyvästä tiedottamisesta museo on pääosin vastannut itse.
Yhtenä museon toiminnan tiedotuskanavana toimi jo legendaarinen
museolehti Raito. Lapin maakuntamuseon kotisivut löytyvät osoitteesta
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo.
Lapin maakuntamuseolla on myös omat Facebook-sivut, joilla on
julkaistu postauksia mm. näyttelyihin, kokoelmiin ja tapahtumiin liittyen. Lisäksi museo julkaisee Arktikum-Palvelu Oy:n kanssa yhteistyössä
kuvia Arktikumin yhteisellä Instagram-tilillä.

Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyttimin. Näyttelytiloissa on myös kosteuden ja lämpötilan säätö.

LAPIN MAAKUNTAMUSEON HALLINTO

TOIMITILAT

Lapin maakuntamuseo kuuluu Rovaniemen vapaa-ajan lautakunnan
alaisena toimivaan kulttuuripalvelukeskukseen. Museonjohtaja edustaa museota vapaa-ajanpalveluiden johtoryhmässä. Lapin maakuntamuseon johtajana on Hannu Kotivuori, esimiehenään kulttuuripalveluiden palvelualuepäällikkö Merja Tervo ja hänen esimiehenään
toimialajohtaja Antti Lassila. Museosihteeri Johanna Nordström on
sekä Rovaniemen taidemuseon (50 %) että Lapin maakuntamuseon
työntekijä (50 %).

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn pinta-ala on 949 m², vaihtonäyttelytilan 166 m² sekä toimisto- ja työtilat 577 m².

JÄSENYYDET

Arktikum-talon toimisto-, kokoelma- ja työtilojen lisäksi museolla on erillinen kokoelmavarasto (Silmutie). Lapin maakuntamuseon ja Arktisen
keskuksen yhteiskäytössä ovat yleisötilat, luokkahuone, auditorio sekä
puu- ja metalliverstaat. Luonnontieteen ja arkeologian kokoelmat on
sijoitettu valokuvalaitoksen takahuoneisiin.

Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museoliitossa.
Lapin maakuntamuseo kuuluu Pohjoiskalotin museot -nimiseen yhteistoimintaverkostoon.

ARKTIKUM
Talon pinta-ala 4523 m2
Lapin maakuntamuseon tiloja 1526 m2
Arktisen keskuksen ja museon yhteistiloja 1461 m2 (arvio, sillä neliömäärä vähentynyt).

VARASTO
Silmutie 2 720 m2
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON
HENKILÖKUNTA 2018
Vakinainen henkilökunta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museonjohtaja, arkeologi Hannu Kotivuori (1987)
Amanuenssi (näyttelyt, museopeda) Tuija Alariesto (2005, työlomalla 1.10.2018–30.9.2019)
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju (2012)
Opas-valvoja Ami Kallo (2016)
Amanuenssi (esinekokoelmat) Hanna Kyläniemi (2000), varaesimies
Amanuenssi (näyttelyt) Teemu Leskelä (15.10.2018–30.9.2019)
Opas-valvoja Asko Leskinen (2016)
Museosihteeri Johanna Nordström (2008), työajasta 50 % taidemuseossa
Amanuenssi (maakuntatyö) Heidi Pelkonen (2015)
Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50
% taidemuseossa
Amanuenssi (luonnontiede), Jukka Salmela (2017)
Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)

Määräaikaiset työntekijät
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sanna-Pauliina Vaarala, 5.3.–2.11.2018
Pasi Herva, 10.9.–5.10.2018
Teemu Leskelä, 12.1.–5.2.2018, 5.3.-31.7.2018
Jarmo Ranttila, 1.1.–2.12.2018
Anu Rundgren, 1.1.–31.3.2018
Anni-Emilia Tastula, Kaustisen lukio 23.–27.4.2018
Mira Tikkala, 4.6.–3.7.2018
Anni Koskela, Oulun yliopisto 2.5.–29.6.2018
Heli Vainio, Jyväskylän yliopisto 1.6.–31.7.2018
Vuokko Kaakkurivaara 2.11.2018–3.5.2019

» Ami Kallo, Tuija Alariesto, Asko Leskinen, Suvi Harju, Jukka
Salmela, Heidi Pelkonen, Teijo Rovanperä ja Hanna Kyläniemi
Aavasaksalla 27.9.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET,
SEMINAARIT JA MATKAT 2018
Osa henkilökunnasta teki opintomatkan Aavasaksan Keisarinmajalle
ja Ylitornion koulumuseolle 27.9.2018.
Osa henkilökunnasta teki neuvottelu ja tutustumismatkan Sallan sota- ja
jälleenrakennusmuseoon 5.11.2018
Suomen kulttuurirahaston myöntämän (Museovisio-hanke) apurahan
turvin museon henkilökunta teki yksittäin tai työpareina syksyllä 2018
tarkasti suunniteltuja työmatkoja eri kaupunkien museoihin (Lontoo,
Tukholma, Tartto, Tallinna, Kiiruna, Jokkmokk, Luulaja ja Tampere).
Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja)

•
•

8.11. Pohjois-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmän seminaari, Oulu
22.–23.11. Perusnäyttelyn uusimissuunitelmaan liittyvä tutustumismatka Tampereen museoihin, Museovisio-apuraha

Hanna Kyläniemi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.–14.2. TAKO-seminaari ja pooli 5 -kokous, Kansallismuseo,
Helsinki
22.5. TAKO pooli 5 -kokous, Wellamo, Kotka
25.5. Helmikammarin kevätretki, Kittilä
19.6. Neuvontakäynti, Puistolan perinnetalo, Savukoski
11.–12.9. TAKO ohjausryhmän kokous, Satakunnan museo, Pori
27.9. Museon retki Ylitornion koulumuseolle ja Aavasaksan keisarinmajalle, Ylitornio
21.9. Cloudia-pienhankintajärjestelmä -webinaari (koulutus)
3.10. Alueellinen vastuumuseo -webinaari
10.10. TAKO-syysseminaari, Kansallismuseo, Helsinki
11.10. ja 16.11. Tunneälykäs johtaminen -koulutus, Lapin yliopisto
1.11. TAKO pooli 5 -kokous, Forum Marinum, Turku
5.11. Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo, Salla

•
•

12.11. ERASMUS+ ja Nordplus aikuiskoulutukselle -ohjelmien info,
Korundi
5.12. CaseM-sähköinen allekirjoitus -koulutus, kaupungintalo

Tuija Alariesto

•
•

MuseoVisio hakuklinikka 19.1.2018, Helsinki
ICOM ICAMT (museoarkkitehtuuri, näyttelytekniikka ja näyttelysuunnittelu) -konferenssi 6.–8.9.2018, Helsinki

Suvi Harju

•
•
•

27.9. Museon retki Ylitornion koulumuseolle ja Aavasaksan keisarinmajalle, Ylitornio
5.11. Sallan sota- ja jälleenrakennusmuseo
10.–13.12. Museovision opintomatka, Tukholma

Ami Kallo

•
•

27.9. Museon retki Ylitornion koulumuseolle ja Aavasaksan keisarinmajalle, Ylitornio
11.–12.10. New visions -seminaari, Turku

Heidi Pelkonen

•
•
•

•

17.1. Neuvontakäynti Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo,
Ranua
31.1. Sodankylän museoiden Vauhdin hurmaa Sompiossa -ohjausryhmän kokous, Sodankylä
20.2. ”Designing Profitable Tourism Services” -loppuseminaari
(opiskelijoiden lopputyöt Rovaniemen paikallismuseoille), Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti, Rovaniemi
13.2. Hätäensiapukurssi, Rovaniemi

Lapin maakuntamuseo | 26

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.5. Neuvontakäynti Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo, Ranua
25.5. Helmikammarin kevätretki, Kittilä
29.5. Neuvontakäynti, Savukoski
12.6. Alueellisen museotyön päivä, Museovirasto, Helsinki
13.6. Kansallisarkisto, Helsinki
19.6. Neuvontakäynti, Savukoski
28.6. Neuvontakäynti, Posio
13.–14.9. Maakuntamuseotutkijoiden neuvottelupäivät, Tampere
27.9. Museon retki Ylitornion koulumuseolle ja Aavasaksan keisarinmajalle, Ylitornio
10.–13.12. Museovision opintomatka, Tukholma
19.12. Sodankylän museoiden Vauhdin hurmaa Sompiossa -ohjausryhmän kokous, Sodankylä

Jukka Salmela

•
•
•
•

20.–23.8. Finnmark, maastoretki, BioFokus
27.9. Museon retki Ylitornion koulumuseolle ja Aavasaksan keisarinmajalle, Ylitornio
23.10. Lapin ympäristökasvattajien tutustumiskäynti, Sakatti mining
10.–13.12. Museovision opintomatka, Tukholma

Teijo Rovanperä

•

26.–30.11. Museovision opintomatka, Lontoo

Jukka Suvilehto

•

26.–30.11. Museovision opintomatka, Lontoo

» Museomestari Teijo Rovanperä Lontoossa Victoria & Albert -museossa.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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LUENNOT JA ESITELMÄT
Hannu Kotivuori

•
•
•
•

13.2. Petsamon esihistoria, Sinettä
17.8. Avajaispuhe, Rovaniemen Wanhat markkinat
13.9. Sierijärven muinaiset raudanvalmistuspaikat -retki museonystäville
26.10. jatkoesittely em. aiheesta museonystäville Arktikumissa

Suvi Harju

•
•
•
•

14.4. Esitelmä Lapin maakuntamuseon kuva-arkistosta sukututkijoille
29.5. Muuttuva Rovaniemi, Rotaryklubi
12.9. Muuttuva Rovaniemi, Rovaniemen Seniorit ry
28.11. Lapin maakuntamuseon kuva-arkisto, Lapin yliopiston opiskelijat

Hanna Kyläniemi

•
•
•
•
•
•
•

7.7. Umpitakkiperinne-luento, Metsälappalaispäivät, Kittilä
16.11. Kokoelmatyö paikallismuseossa -luento, Paikallismuseonhoitajan koulutus, Suomen kotiseutuliitto, Arktikum
19.11. Muotoilun historiaa museon esinekokoelmissa -luento, Lapin
yliopiston muotoilun historian kurssi, museon esinevarasto
27.11. Ystävyyskaupunki Olztsynin lapsivieraat Arktikumissa
3.12. Lapin museoiden alueellisen vastuumuseouudistuksen
yhteistyökokous, Korundi
3.12. Lapin yliopiston museologian kurssi, esinekokoelmat-luento,
museon esinevarasto
10.12. Lapin yliopiston museologian kurssi, Arktikumin esittely

Jukka Salmela

•
•

9.3. Suomen vaaksiaiset, Tampereen Hyönteistutkijain Seura
16.11. Kohti sulkahyttyslajistomme revisiota, Helsingin Hyönteistieteellinen Yhdistys

Heidi Pelkonen

•

28.11. Lapin maakuntamuseon arkistoaineistokokoelma, Lapin
yliopiston opiskelijat
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OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN
Hannu Kotivuori

•
•
•
•
•

Arktikum Palvelu Oy, hallituksen asiantuntijajäsen
Rovaniemen vapaa-ajanpalvelut, johtoryhmän jäsen
Lapin kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon yhteistoimintaryhmän
jäsen
Pohjois-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmän jäsen
Rovaniemen kotiseutuyhdistys Totto ry:n palvelu- ja tuotekehitystoimikunnan jäsen

•
•
•
•
•

Hanna Kyläniemi

•
•
•
•
•
•
•
•

Valtakunnallisen TAKO -tallennus- ja kokoelmayhteistyöhankkeen
jäsen, pooli 5 puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen
Sahanperän savotta -työryhmän jäsen
Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä
Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n perinne- ja kokoelmatoimikunnan jäsen
KOVA MAAKUMU yhteistyöryhmän jäsen
AILI Kulttuurien seniori- ja vanhustyön valtakunnallisen verkoston
Rovaniemen työryhmän jäsen
Lapin kirjastojen digitointiselvitys -hankkeen ohjausryhmän jäsen

•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n perinne- ja kokoelmatoimikunnan pj.
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kiinteistöjenhuollon toimikunnan jäsen
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n Povipullon kultaa -hankkeen
työryhmän jäsen
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n & Lapin Metsämuseoyhdistys ry:n Perinnepulmien ratkaisu - toimintamalli museo-opastukseen
-hankkeen työryhmän ja ohjausryhmän jäsen
Vauhdin hurmaa Sompiossa -EAKR-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Jukka Salmela

•
•
•

Vesihyönteisryhmä ry:n sihteeri
Pohjois-Lapin maakuntakaava, maisema- ja luontoselvitystyöryhmä,
Lapin Liitto
Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelun asiantuntijaryhmä, Metsähallitus

Heidi Pelkonen

•
•
•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen
Lapin Ely-keskuksen vetämän Lapin kulttuuriympäristötyöryhmän
jäsen
Lapin läänin korjausneuvojien yhteistyöverkoston jäsen
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TALOUS 2018

Tulot		

426 463,15 €

Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen
Kiinteistömenot 			
Kiinteät menot
		
Muut menot 		
		

424 349,34 €
338 773,93 €
268 403,10 €
94 500,45 €

Menot yhteensä

1 126 026,82€

		

Tilikauden yli-/alijäämä		

-699 563,67€

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

268 082,00 €

» Museoavustaja Sanna-Pauliina Vaarala tutustumassa Pehmeät liikkeet &
kesyttömät äänet -näyttelyyn.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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