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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 kuluu 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/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, arkeologiseen ja rakennettuun kulttuuriperintöön sekä laajemmin kulttuuriympäristöön ja
maisemaan liittyvissä asioissa neuvontapalvelua ja lausuntoja antavana asiantuntija- sekä viranomaistahona. Museon laaja kuva-arkisto
palvelee asiakkaiden mitä vaihtelevimpia historialliseen kuvamateriaaliin liittyviä tarpeita.
» Kuva: Arktikum / Mediapankki.
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON VUOSI 2017
Lapin maakuntamuseo saavutti vuonna 2017 pääpiirteissään kaikki
asetetut tavoitteet. Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat
suunnitellulla tavalla ja museokasvatustoiminta oli aktiivista.
Vuosi 2017 oli koko Arktikum-talon osalta jälleen ennätyksellinen,
sillä kävijämäärä jatkoi kasvuaan, nyt lukemaan 107 238, joka on
12 527 kävijää enemmän kuin vuonna 2016. 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 sai ulkopuolista kiitosta mm. Suomi 100 -juhlavuoden
näyttelyistään, kuten ”100 esinettä, 100 kuvaa - Vuosisata Lapin maakuntamuseon kokoelmissa” ja itsenäisyyspäivänä avatusta Petsamo
-perusnäyttelyuudistusosiosta.
Museo on toiminut aktiivisesti mm. Rovaniemen kotiseutuyhdistys
Totto ry:n asiantuntijatahona. Kokoelmatyössä tapahtui vastaavaa kasvua ja museo vastaanotti monia merkittäviä lahjoituksia. Yksi niistä
koostuu Rautiosaaren entisen vanhainkodin aineistosta yli sadan vuoden ajalta.
Vuonna 2017 saatiin vakiinnutettua pitkään hajanaisessa tilassa
ollut luonnontieteen kokoelman tilanne, kun uusi luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela ryhtyi pontevasti hoitamaan tehtäviään. Luonnontieteen ja arkeologian kokoelmatiloihin rakennettiin varastoiduista
hyllyköistä uusia rakenteita. Arkeologisia kokoelmia ryhdyttiin syyskuun alusta lukien viimein myös siirtämään Suomen kansallismuseon
varastoihin, jonne ne muinaismuistolain mukaan kuuluvat. Myös useita
työllistettyjä, kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita oli museolla eri tehtävissä.

» Uudeksi luonnontieteen amanuenssiksi valittiin FT Jukka Salmela, joka
aloitti työssään 2.5.2017. Salmela on kansainvälisesti tunnustettu lajiasiantuntija, erikoisalanaan kaksisiipiset hyönteiset, taksonomia sekä kosteikkoluonnon ja pienvesien ekologia. Kuvassa uusi amanuenssi esittelee malaisepyydyksen käyttöä museon henkilökunnalle. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo.
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KOKOELMATYÖ
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat karttuivat kertomusvuonna 516
objektilla, jotka olivat kaikki lahjoituksia. Esineiden kokonaismäärä oli
vuoden lopussa 19 506. Vuoden kartunta oli huomattavan runsas.
Aineistoa tuli eri puolilta museon toiminta-aluetta, ja Petsamo oli edelleen erityisenä painopisteenä. Vuoden aikana tuli useita lahjoituksia,
joista suurimmassa osassa oli vain yksittäisiä esineitä. Kokonaismäärää nostivat kaksi suurempaa hankintaa. Yksityiskodin aineistoa tuli
lahjoituksena Pentti Mikkolalta.

Vuoden suurin hankintakokonaisuus oli Rautiosaaren hoivakodin aineisto. Kyseinen laitos oli alun perin perustettu jo vuonna 1888 Rovaniemen vaivaistaloksi (sittemmin kunnalliskoti), ja alueella sijaitsevasta
museoaitasta otettiin talteen runsaasti aineistoa ennen hoivakodin lakkauttamista. Samalla hoivakodin toimintaa myös dokumentoitiin valokuvaamalla ja haastattelemalla.
Sähköiseen muotoon luetteloitujen aineistojen osuus kokonaismäärästä on 42 prosenttia. Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten
laatimisessa käytettiin Cumulus-tietokantaohjelmaa (versio 8.6). Kulttuurihistoriallisten esine- ja arkistoaineistokokoelmien
hoidossa noudatettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008),
jonka päivitystyötä jatkettiin.

» Museon henkilökunta teki syksyllä 2017
kaksi aineistonhakureissua Rautiosaaren
hoivakotiin. Samalla dokumentoitiin nykyistä
toimintaa valokuvaamalla hoivakotia ja sen
ympäristöä ja haastattelemalla laitoksen
henkilökuntaa. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo.
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Lapin maakuntamuseon kokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa
useita opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin luento- ja opinnäyteaineistoina. Lisäksi pieni otos esineistöä oli mukana myös Rovakairan
historiasta kertovassa dokumenttielokuvassa Valontuojat. Tärkeää yhteistyötä kokoelmien kartuttamisesta Petsamo-Seura ry:n kanssa jatkettiin.
Lapin maakuntamuseon esine-, arkisto- ja kuvakokoelmat ovat
saavutettavina myös museon web-kokoelmaselaimessa. Selain hakee
tiedot suoraan Cumulus-tietokannasta, missä voidaan määritellä reaaliajassa, mitkä aineistot soveltuvat julkiseen käyttöön. Rajoituksia aiheuttavat yleiset tekijänoikeuslait ja yksityisyyden suoja. Yleisöpalaute
selaimesta on ollut positiivista. Myös kyselyjä ja tilauksia on selaimen
kautta tullut kokoelmiin. Selaimessa on myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto Ry:n aineistoa, joka erottuu diaarinumeron perässä olevan 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 maakuntamuseo 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. Tallennusvastuualueiden vuosittainen
kartunta raportoidaan Museovirastoon alkukesästä.
Museon esinekokoelmat ovat mukana Historian valtakunnallisen
verkko-opetuksen oppimispolussa ”Esinekulttuurin historiaa Suomessa”. Verkko-opetuksen sopimusosapuolia ovat Turun, Helsingin,
Oulun, Tampereen, Jyväskylän sekä Joensuun yliopistojen historian
laitokset, Helsingin yliopiston yhteiskuntahistorian laitos Historia vid

Åbo Akademi (ja niiden seuraajat). Myös Lapin yliopisto osallistuu
verkko-opetuksen järjestämiseen.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2016
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.

Luonnontieteelliset
ja arkeologiset kokoelmat
Luonnontieteellisten kokoelmien kokonaismäärä pidettiin
tarkoituksellisesti
entisellään
(noin 24 900 näytettä) ilman
aktiivista keruutyötä vuoden
2017 toukokuuhun asti. Kokoelmat sisältävät näytteitä seuraavista ryhmistä: hyönteiset
ym. selkärangattomat, putkilokasvit, selkärankaiset, kivet
ym. geologiset näytteet, sammalet, jäkälät, sienet, ekologiset näytteet ja levät. Vuonna
2017 kokoelma karttui useilla
kymmenillä tuhansilla yksilöillä
ja yli tuhannella lajilla. Kokoelma kasvu johtui ennen kaikkea

» Aarne Hellemaan täyttämät kanahaukan poikaset Hailuodosta vuodelta 1946. Lapin maakuntamuseon
kokoelmissa on lähes tuhat täytettyä
eläintä, joista suurin osa on Hellemaan
ja Veikko Salkion taidonnäytteitä. Kokoelmissa erityisesti pohjoinen lajisto
on hyvin edustettuna. Kuva: Jukka
Salmela, Lapin maakuntamuseo.
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kolmesta merkittävästä lahjoituksesta (Jukka Salmela, Lauri Paasivirta,
Jouni Penttinen) sekä uuden materiaalin keräämisestä. Uudet näytteet
koostuvat ennen kaikkea sääskistä (Diptera, Nematocera) ja vesihyönteisistä. Myös Oulun yliopiston eläinmuseolta saatiin mittava lahjoitus,
käsittäen kymmeniä tuhansia hyönteisyksilöitä; nämä näytteet on tosin
määritetty vain heimotasolle, mutta ne ovat pääasiassa Lapista ja muualta pohjoisesta Suomesta kerättyjä. Luonnontieteen kokoelmien digitointi on aloitettu putkilokasveista 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 n. 2000.
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. 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.
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.

» Metsäjäniksen poikanen, kuollut tieliikenteen uhrina Sodankylässä 1965.
Tämäkin näyte on digitoitu ja sen tiedot ovat nähtävillä laji.fi-palvelun kautta. Kuva: Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo.
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ARKISTOT JA KIRJASTO
Kuva-arkisto
Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat lahjoituksin 1325 negatiivilla
tai vedoksella. Digitaalisia kuvatiedostoja lahjoitettiin 204 kpl. Poikkeuksellista oli, että kertomusvuonna kokoelmat karttuivat myös 10
kpl valokuva-albumilla. Mainittavia kokonaisuuksia on metsänarvostelija (myöh. metsätaloudentarkastaja) Arvi Saverikon negatiivit tekemästään metsänarviointityöstään Lapin metsissä, Laukkasen veljesten
rakentamien Rovaniemen maalaiskuntien koulukuvat ja vanhustenhoidosta kertovat Rautiosaaren vanhainkodin valokuva-albumit. Museon
yhtenä tärkeänä tallennusvastuuaiheena on Petsamo ja siihen liittyen kokoelmiin liitettiin digitaalisina tiedostoina 162 kuvaa. Joukossa on hienoja
kuvia mm. maitovalaan ja pyöriäisen pyytämisestä ja rajavartijan elämästä.
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa. Tietokannassa oli vuoden 2017
lopussa 21 315 kuvaa tietoineen. Cumulus-ohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen laadinnassa. Arkistosta toimitettiin
25 asiakkaalle yhteensä 86 kuvaa digitaalisina
tiedostoina. Vuoden 2017 asiakastilaukset olivat
pariin viime vuoteen selvästi nousussa, vaikka
kuva-arkiston asiakaspalvelu oli suljettuna 4.9.—
31.12.2017 Suomi Jäämeren rannalla -näyttelyn
rakentamisen ajan.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry. sai vuonna 2017 lahjoituksena negatiivikokoelman Muurolan Louejärvellä asuneen kasööri Matti
Körkön lapsilta ja aineisto deponoitiin Lapin maakuntamuseon kuvaarkistoon. Matti Körkkö valokuvasi pääosin Rovaniemen maalaiskunnan kylien alueella 1920–1950-luvuilla. Hänen valokuvissaan taltioitui Kemijokivarren kylien elämää ja kuolemaa: metsätyömaita, lapsia,
nuoria, aikuisia ja vanhuksia ja vainajia. Negatiivit toimitettiin Lapin
maakuntamuseoon 2017 keväällä ja niitä tuuletettiin pahan hajun

» Matti Körkön valokuvia tunnistamassa Viljo Huttu ja
Heikki Huttu-Hiltunen. Oikealla Hilja Paloniemi.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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vuoksi vetokaapissa koko kesän. Puhdistuksen jälkeen lasinegatiivit
sijoitettiin arkistokelpoisiin suojakuoriin. Digitointi tapahtui sarjatyönä
digitaalisella järjestelmäkameralla ja samassa yhteydessä tiedostot numeroitiin negatiivien mukaisesti. Digitoinnin jälkeen kuvat luetteloitiin
Cumulus-tietokantaan. Kokoelmassa on yhteensä 1 461 negatiivia,
joista 1 211 on lasisia ja 250 muovipohjaisia. Lasinegatiiveja on kolmessa eri koossa: pienimmät ovat 9x12 cm, keskikokoiset 15x10 cm
ja suurimmat 17x12 cm. Muovipohjaisista negatiiveista suuri osa on
kooltaan 6x9 cm ja osa 6x6 cm. Työn suoritti Lapin yliopistossa graafista suunnittelua opiskeleva Hilja Paloniemi Lapin maakuntamuseon
tiloissa ja ohjeistuksen mukaan.
Valokuvaajaa työllistivät kuvatilausten lisäksi mm. museon oman
toiminnan dokumentointi, näyttelyihin liittyvät kuvaukset, 100 esinettä,
100 kuvaa – Vuosisata Lapin maakuntamuseon kokoelmissa, sekä Petsamo
1920–1944 — Suomi Jäämeren rannalla -näyttelyiden kuvankäsittely
ja osallistuminen kuvasuunnitteluun. Museon oman kuvaustoiminnan
kartunta oli 798 kuvatiedostoa.
Kuva-arkistossa on runsaat 300 000 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.

» Itsenäisyyspäivänä 2017 avatussa uudessa Petsamo-näyttelyssä on esillä
runsaasti museon kokoelmista kuvia, esineistöä ja arkistoaineistoa.
Kuva: Munkkeja Petsamon Alaluostarilla. Kuvaaja tuntematon. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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Arkistoaineisto

Havaintoarkisto

Arkistoaineistokokoelma karttui yhdeksällä lahjoituserällä. Ne sisältävät yhteensä n. 300 asiakirjaa, yhteensä 0,9 hyllymetriä. Laajin lahjoituseristä oli Rautiosaaren kunnalliskotiin liittyvä aineisto.
Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulus-tietokantaohjelmaa. 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.
Museon arkistoaineistokokoelmaan kuuluvan kokonaisuuden aineistoja
oli lisäksi 24.10.–7.11.2017 esillä Lapin yliopistolla museon ja yliopiston
yhteistyönä rakennetussa näyttelyssä Jälleenrakennuksen arki koululaisten piirustuksissa.

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

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

Äänitearkisto

Käsikirjasto
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto palvelee ensisijaisesti museon henkilökuntaa. Kirjasto muodostuu kolmesta kokoelmasta: kulttuurihistoria,
Wallenius-kokoelma (420 nimekettä) ja luonnontieteen kokoelma.
Kertomusvuonna käsikirjasto karttui 82 niteellä, joista 75 kpl saatiin
lahjoituksina ja museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta, 7 kpl ostettiin.
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto on osa Museokirjastoa, joka
kuuluu Lapin kirjasto -ryhmään. Lapin kirjasto luopui kertomusvuonna
PallasPro-kirjastojärjestelmästä ja siirtyi käyttämään Koha-kirjastojärjestelmää. Jatkossa Lapin kirjaston aineistot löytyvät myös kansallisesta Finna-palvelusta. Myös maakuntamuseon käsikirjaston luetteloitu
aineisto siirtyi Koha-kirjastojärjestelmään.
Käsikirjaston kirjat ovat löydettävissä osoitteesta
www.lapinkirjastot.fi.

Äänitearkistostoa on inventoitu ja digitoitu. Äänitearkistossa on 629 Ckasettia, 136 kelanauhaa, 104 kaitafilmiä ja 1329 CD -levyä. Näistä
on digitoitu 2170 kpl. Digitoidut äänitteet tullaan luetteloimaan Cumulus -tietokantaan. Kertomusvuoden aikana äänitekokoelmat karttuivat
1 C-kasetilla ja 6 kelanauhalla. Arkistossa säilytetään lisäksi videonauhoja. Arkistossa säilytetään myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto
ry:n äänitteitä.
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NÄYTTELYTOIMINTA
Perusnäyttely Pohjoiset keinot

UUTUUKSIA -VITRIINI

Lapin maakuntamuseon nykyinen Pohjoiset keinot -perusnäyttely valmistui joulukuussa 2003. Ulkoasusta vastasi näyttelyarkkitehti Yrjö Wiherheimo ja sisällöstä pääosin museon henkilökunta. Näyttely perustuu pääosin aikaisempaan Selviytyjät-näyttelyyn.
Perusnäyttely vaatii jatkuvaa ylläpitosiivousta ja huoltoa, jota toteutettiin suunnitelmallisesti 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.
Kertomusvuoden aikana uusittiin Rovaniemen pienoismallien Talojen
tarinat -esitystekniikka.

Perusnäyttelyyn lisättiin vuonna 2013 Uutuuksia-vitriini, jossa esitellään museovierailijoille Lapin maakuntamuseon vastaanottamia uusimpia kokoelmalahjoituksia.
Vitriinissä oli kertomusvuonna esillä 12.10.2017 lähtien Lapin
maakuntamuseoon Sallasta ja Rovaniemeltä 2011—2017 toimitettuja
arkeologisia metallinilmaisinlöytöjä. Esillä olleet löydöt:

SUOMI JÄÄMEREN RANNALLA – PETSAMO 1920–1944
Petsamon historiasta kertova uusi perusnäyttelyn osa avattiin yleisölle juhlallisesti Arktikumin avoimin ovin Suomen 100 -vuotispäivänä
6.12.2017. Vierailijoita kävi päivän aikana talossa lähes 3000 henkeä. Petsamo-näyttelyssä pidettiin yleisölle opastukset klo 12 ja 14.
Opastuksille osallistui molemmilla kerroilla noin sata henkilöä.
Petsamo-näyttely sijoittuu entiseen saamelaiskulttuurista kertovaan
tilaan yläkertaan. Saamen puvuista hääpuku ja osa saamen käsitöistä
siirtyivät alakertaan perusnäyttelyn Ylä-Lappi osioon. Saamelaiskulttuurista kertova osio löytyy nyt kokonaisuudessaan yhdestä näyttelysalista.
Petsamo-näyttelyn arkkitehtuurista vastasi N.E.O. Ark Oy / Taina
Väisänen ja Seija Kuusinen. Kalustetoimittajana oli Ergo-Kalusteet Oy
/ Harri Holopainen, ja näyttelyrakentamisen alihankkijana Marko Korkeasalo Oy. Lisäksi osan näyttelyrakenteista toimitti Lapin ammattiopisto. Tulosteet toimitti Kaiverrus-Kallio Oy.

•
•
•
•

•
•

•

Pronssinen, hopeakoristeinen hevosenkenkäsolki, neula rautaa.
Salla, Siikaselkä. Esine ajoittuu noin 1000—1200-luvulle.
Rautainen alasin. Salla, Salmijärvi. Esine saattaa olla jo esihistoriallisen ajan lopulta tai keskiajalta, 1000—1500-luvulta.
Aitan rautainen lukko. Rovaniemi, Pöykkölä. Mahdollisesti maasepän valmiste 1800-luvulta.
Rautainen avain. Kemijärvi, Kummunjärvi. Mahdollisesti kalaaittaan, vene- tai verkkohuoneeseen kuulunut isokokoinen avain
ajoittunee 1800-luvulle.
Pronssisormus, johon on upotettu sininen, hiottu korukivi. Rovaniemi,
Jaatila. Esine ajoittunee 1700-luvulle.
Pronssinen vyö- tai hihnasolki ja vyöhela. Rovaniemi, Paavalniemi.
Esineet lienee tehty valamalla 1700-luvulla tai 1800-luvun alkupuolella.
Pronssinen aisakello, jossa on raudasta tehty kieli. Rovaniemi,
Paavalniemi. Kello on valettu Venäjällä, joka ilmenee kellon reunaa
kiertävästä venäjänkielisestä tekstistä. Esine on ilmeisesti valmistettu
1800-luvulla.
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» Itsenäisyyspäivänä 2017 avattu täysin uusi perusnäyttelyosio kertoo Petsamon historiasta. Sisällöntuotannosta vastasi Lapin maakuntamuseo, näyttelyarkkitehtuurista N.E.O.Ark Oy. Rakenteet toimitti Ergo-Kaluste Oy ja Lapin ammattiopisto, näyttelyrakenteiden pystytyksestä vastasi Marko Korkeasalo Oy. Tulosteet
tilattiin paikalliselta Kaiverrus-Kallio Oy:ltä. Tässä museon opas-valvoja Asko Leskinen, museomestari Teijo Rovanperä ja näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
viimeistelemässä henkilövitriiniä Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Lapin maakuntamuseo | 12

ERIKOISNÄYTTELYT
mintaa erityisesti kokoelmatyön kannalta. Mitä aineistoja kokoelmista
löytyy viimeisen sadan vuoden ajalta? Miksi juuri nämä asiat ovat
tallentuneet ja mitä ne kertovat? Yksi tärkeä asia on myös tunnistaa
ns. mustat aukot, eli asiat tai ilmiöt, jotka syystä tai toisesta eivät ole
tallentuneet kokoelmiin.
Museoiden kokoelmat kertyvät pääosin lahjoittajien kautta. Näyttelyssä tuotiin esille myös lahjoittajien merkitys koko yhteisen historiamme tallettajina. Museoiden kokoelmiin tallentuvat aineistot ovat arvokkaimmillaan silloin, kun niiden kontekstitiedot ja tarinat jäävät myös
tulevien sukupolvien tietoon. Tarinat ja muistelut olivat tärkeä osa myös
tätä näyttelyä.

» Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Lapin maakuntamuseolla oli esillä Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 esinettä, 100 kuvaa – Vuosisata Lapin maakuntamuseon kokoelmissa – erikoisnäyttely koko vuoden 2017 ajan.
Suomi juhlisti vuonna 2017 sadan vuoden itsenäisyyttään. Juhlavuoden kunniaksi Lapin maakuntamuseon omana tuotantona tehty
näyttely kertoi Rovaniemen ja rovaniemeläisten historiasta vuosien
1917–2017 välillä sadan esineen ja sadan kuvan kautta. Näyttely oli
osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Jokaiselta vuosikymmeneltä oli esillä Lapin maakuntamuseon kokoelmista valokuvia, arkistoaineistoa ja esineistöä kertomassa Rovaniemen ja sen asukkaiden historiasta. Samalla pohdittiin museon perustoi-
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» Itsenäisyyspäivänä 6.12.2017 Arktikumin avoimet ovet ja Petsamo-näyttelyosion avajaiset houkuttelivat paikalle erittäin runsaslukuisen yleisön.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Näyttely oli esillä Lapin maakuntamuseon vaihtonäyttelysalissa Arktikumissa 14.1.2018 saakka. Näyttelyn aineistoluettelo löytyy museon
nettisivuilta osoitteesta:
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=a7c86576-cf59-4a70ad44-563b0b8ec63d
Lapin maakuntamuseon tuottama Liekkimeren jälkeen – Kuvia ja
tunnelmia Rovaniemen kauppalan tuhosta lokakuussa 1944 – kuvaesitystä esitettiin Arktikumissa mm. Rovaniemi-päivien aikaan.
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.

NETTINÄYTTELY:
ROVANIEMELÄISIÄ KAUPUNKINÄKYMIÄ 1950- JA
1960-LUVUILTA HISTORYPIN -VERKKOSIVUSTOLLA
Lapin maakuntamuseo julkaisi rovaniemeläisen valokuvaajan Lauri
Alanärän valokuvia Historypin verkkosivustolla syksyllä 2014. Historypin-verkkosivusto pohjautuu Google Maps:iin ja siinä on käytettävissä Streetview ominaisuus. Kävijä voi tarkastella vanhaa valokuvaa
nykyisen näkymän päällä. Sovelluksen saa myös ladattua matkapuhelimeensa, jolloin paikan päällä voi tarkastella maisemanmuutosta ja
saada uudenlaisen perspektiivin totuttuun ympäristöön. Tällä hetkellä
sivustolla on miltei neljäsataa Lauri Alanärän valokuvaa.
Linkki: http://www.historypin.com/channels/view/56977/#!photos/list/
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MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Paikallismuseotyö
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.
Museoviraston kanssa on neuvoteltu maakunnallisen toiminnan suuntaviivat kaudelle 2014–2017. Museo saa korotettua valtionapua näiden
töiden suorittamiseen.
Museovirasto myönsi yhteensä 22 735 euroa harkinnanvaraista
valtionavustusta viidelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle. Avustukset oli kohdennettu museorakennusten korjaamisiin, valokuvien digitointiin ja perusnäyttelyn uusimiseen. Maakuntamuseo ohjasi ja valvoi avustusten käyttöä. Avustusten käyttö sujui
paikallismuseoilta hyvin ja tuotti toivottua tulosta.
Paikallismuseoiden asioihin liittyviä neuvontakäyntejä tehtiin kertomusvuonna Sodankylään, Ranualle, Posiolle ja Kittilään. Rovaniemen
kotiseutumuseo Pöykkölään ja Lapin metsämuseoon tehtiin vuoden aikana useita neuvontakäyntejä. Puhelimitse ja/tai sähköpostitse neuvontaa annettiin kaikkiin toiminta-alueen paikallismuseoihin.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset työllistivät
paikallismuseotoimijoiden ja yksityishenkilöiden yhteydenottoina,
neuvontaa kaivattiin etenkin korjausavustusten hakuun ja korjausten
suunnitteluun liittyen. Maakuntamuseo osallistui edelleen tiiviisti Rovaniemen kotiseutumuseon päärakennuksen maalauksen ja ulkoverhoilun
kunnostuksen suunnittelu- ja valmistelutyöhön kotiseutumuseon kiinteistötoimikunnan kanssa.
Rovaniemen kotiseutumuseon perinne- ja kokoelmatyöryhmän työskentelyä jatkettiin. Lapin maakuntamuseolta työryhmän jäseninä ovat
maakunnallisen museotyön amanuenssi (pj.) ja kokoelma-amanuenssi.

Työryhmä uudisti kotiseutumuseon päärakennuksen näyttelytekstit ja
kohensi perusnäyttelyn ilmettä. Lisäksi työryhmä suunnitteli ja toteutti
Marjetanpäivän yleisötapahtumaan (23.7.) ohjelmanumeron. Syksyllä
työryhmä aloitti vuonna 2018 toteutettavan Kirppu-oriiseen liittyvän
näyttely- ja tapahtumakokonaisuuden suunnittelun. Työryhmä kokoontui kertomusvuonna 12 kertaa.

Luonnontieteellinen toiminta
Luonnontieteen amanuenssi teki kohdennettuja lajistokartoituksia Palokkaan suoalueella sekä Sorsatunturin-Kaunisoaivin suojelualueella
Sallassa. Palokkaan kartoituksessa havaittiin neljä Suomelle uutta lajia sekä viisi lajia, joita ei ole vielä tieteellisesti kuvattu; määritettyjen
hyönteislajien määrä oli yhteensä 221. Kartoituksesta on julkaistu raportti ja sen on luettavissa Lapin maakuntamuseon kotisivuilta. Sallassa
perhosten syöttirysäpyynti toteutettiin yhteistyössä Tampereen Hyönteistutkijain Seuran ja Lapin Luontopalvelujen kanssa. Rysistä määritettiin
useita alueelle uusia lajeja, kuten harvinaiset pohjanharmoyökkönen
ja savuharmoyökkönen. Muita kartoitus- ja aineistonkeruumatkoja tehtiin Tuntsan erämaahan, Savukoskelle ja Lounais-Lappiin.
Luonnontieteen amanuenssi piti yhden yleisöluennon syyskuussa
Kellokkaan opastuskeskuksessa. Loppuvuodesta amanuenssia työllisti
aineiston määritystyön ja digitoinnin ohella kansallinen lajien uhanalaisuusarviointi, joka toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti vuoteen
2019 mennessä. Vuonna 2017 julkaistiin kaksi kansainvälistä artikkelia, joissa luonnontieteen amanuenssi oli tekijänä. Lisäksi hän kirjoitti
kaksi artikkelia, jotka julkaistaan Sahlbergia-lehdessä vuoden 2018
aikana.
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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 2017 yhtensä 74 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-, rakennus- tai
maankäyttöhankkeista. Mm. geologisten valtaustöiden lisääntymisen
vuoksi lausuntojen määrä yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta.
Museonjohtaja-arkeologi osallistui kymmeniin kaavahankkeisiin joko
viranomaisena, asiantuntijana tai ohjausryhmän jäsenenä.
Maakunta-, yleis- sekä asemakaavoihin tehtiin arkeologisia koh-

teita 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 Sodankylässä, Kemijärvellä ja Tervolassa.
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.

» Metalli-ilmaisinlöytöjä Kemijärveltä (veitsenterä),
Sallasta (neulakotia) ja Rovaniemeltä (pronssiesineen katkelmia. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo.
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MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2017 yhteensä 107 238 asiakasta.
Kävijämäärä nousi edellisvuodesta 12 527 kävijän verran. Arktikumin
kävijälisäys tapahtui etenkin Aasian maista tulleiden vierailijoiden seurauksena.

Opastukset
Opas-valvojat toimivat keskusteluoppaina yksittäisille kävijöille. Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia sekä koti- että ulkomaalaisille vieraille kertyi vuoden aikana yhteensä 74 kappaletta.

AUKIOLOAJAT
Vuonna 2017 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
TALVIKAUSI
1.9.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–18
1.12.–31.12. joka päivä 10–18
24.12. suljettu

Yleisötapahtumia
100 esinettä, 100 kuvaa – Vuosisata Lapin maakuntamuseon kokoelmissa - näyttelyyn liittyen järjestettiin Arktikumissa avoimia yleisöopastuksia vuoden aikana. Oppaana toimivat näyttelyamanuenssi Tuija
Alariesto tai opas-valvoja Ami Kallo.
Maaliskuussa
VIIKKO 10 (hiihtolomaviikko) ti 7.3.–su 12.3.2017 klo 16
Toukokuussa
VIIKKO 20 (kansainvälinen museoviikko) ti 16.5.–su 21.5.2017 klo
16 ja museopäivänä 18.5. lisäksi myös klo 10
Lisäksi opastuksia oli tarjolla joka kuukauden ensimmäinen torstai klo
16.00 huhtikuusta heinäkuuhun to 6.4./to 4.5./to 1.6./to 6.7.

Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin 16.–21.5.2017. Teemana oli
”Tiedettä, taidetta ja toimintaa museoviikolla!” Museoviikon kunniaksi
Arktikum, Tiedekeskus Pilke ja Kulttuuritalo Korundi järjestivät ohjelmaa kaikenikäisille rovaniemeläisille. Museopäivänä 18.5. oli vapaa
pääsy näyttelyihin sekä muuta maksutonta ohjelmaa, mm. elokuvanäytöksiä, teemaopastuksia, näyttelyihin tutustumista ja kisailua.
Museopäivänä ohjelmassa oli näyttelyopastuksia ”100 esinettä,
100 kuvaa” -näyttelyyn sekä suositut “Rovaniemi ennen ja jälkeen
tuhon”- ja ”Liekkimeren jälkeen” -videoesitykset Rovaniemen tuhosta
1944.
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Museopäivänä järjestettiin myös ”Esineet eksyksissä” -kilpailu järjestettiin Arktikumissa, Pilkkeessä ja Korundissa. Osallistujien kesken arvottiin Museokortteja.
Rovaniemi-viikkoa vietettiin 4.–10.9.2017. Arktikumissa oli avoimet ovet ja pihapiirissä järjestettiin Sahanperän savotta-tapahtuma
sunnuntaina 10.9.2017. Piha-alueella oli työnäytöksiä, luentoja, eri
metsäalan toimijoiden esittelyjä sekä musiikkiesityksiä.
Itsenäisyyspäivä 6.12.2017 Arktikumissa oli avoimet ovet ja samalla juhlittiin myös Lapin maakuntamuseon Petsamo-näyttelyn avajaisia.

Museon ystävät
Syksyllä 2016 museon kokoelmavaraston vierailun aikana joukko
museon kanssa erilaista yhteistyötä tehneet henkilöt perustivat vapaamuotoisen Museon ystävät – ryhmän. Ensimmäinen varsinainen tapaaminen museon käsikirjastossa pidettiin 29.11.2016. Tapaamisia
jatkettiin vuoden 2017 aikana yhteensä seitsemän kertaa. 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.

Seniorityö
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 2017 aikana kokoontumiskertoja oli yhteensä kymmenen. Yksi niistä oli näyttelyvierailu Arktikumiin. Lisäksi oli
Helmikammarin kanssa yhteistyössä järjestetty kevätretki Ylitorniolle.
Muistelukerhoon osallistui keskimäärin 15 henkilöä / kerta.
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MUSEO-OPETUS
Arktikumissa vieraili vuoden 2017 aikana 2745 koululaista. 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.

Tavoite: Ymmärretään museoiden tehtävä yhteiskunnassa aineellisen kulttuurihistoriamme säilyttäjänä. Tutustutaan Rovaniemen historiaan. Opastuksen jälkeen oppilaat tekevät esinetutkimukseen liittyvän
tehtävän näyttelytilassa.

Työpajatoimintaa 100 esinettä, 100 kuvaa – Vuosisata Lapin
maakuntamuseon kokoelmissa –näyttelyyn liittyen

KERTOVATKO MUSEON NÄYTTELYT AINA TOTUUDEN?  
- Museonäyttelyt monilukutaidon oppimisalustana

Museon erikoisnäyttelyyn liittyen kouluille ja oppilaitoksille suunnattuja
työpajoja järjestettiin kevään 2017 aikana viikosta 11 alkaen. Työpajoja järjestettiin yhteensä 58 ja niihin osallistui yhteensä 1533 oppilasta ja 107 muuta henkilöä Rovaniemen alueen kouluista ja oppilaitoksista. Työpajaohjaajina toimivat näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
ja opas-valvoja Ami Kallo. Työpajoista erityisesti Merkityksellinen museoesine ja Kertovatko museon näyttelyt aina totuuden kiinnostivat koululaiskävijöitä.
100 esinettä, 100 kuvaa -näyttelyn työpajatarjonta:

MERKITYKSELLINEN MUSEOESINE!
- Vanhat esineet ikkunoina menneisyyteen
•
•

Kenelle: 1. - 4. lk
Kesto: noin 45-60 min

Käydään läpi museon perustehtävää kulttuurihistorian tallentajana ja
esittäjänä. Tutustutaan näyttelystä löytyviin vanhoihin, osin arkisiinkin
esineisiin ja pohditaan yhdessä mitä ne kertovat rovaniemeläisten historiasta ja mietitään kuinka täällä on ennen eletty.

•
•

Kenelle: 5. - 6. lk
Kesto: noin 45-60 min tai sopimuksen mukaan

Museon näyttelyt ovat tekijöidensä arvovalintoihin perustuvia. Näyttelyt pyritään kokoamaan siten, että ne kertoisivat mahdollisimman
objektiivisesti historiallisista tapahtumista ja aiheista. Kuinka tässä onnistutaan?
Käydään läpi 100 esinettä, 100 kuvaa -näyttelyn sisältöjä ja tutkitaan yhdessä mitä eri lähteitä historian kerronnassa on näyttelyssä
käytetty. Tarkastellaan näyttelyä kriittisesti; miksi joistain asioista on
puhuttu, miksi jotkut asiat ovat päätyneet esille? Mitä näyttelystä puuttuu ja miksi? Mietitään myös yhdessä museoesineiden aitoutta ja niiden arvoa. Näyttelykierroksen aikana Rovaniemen historian päälinjat
tulevat tutuiksi.  
Tavoite: Opitaan lukemaan museon näyttelyiden sisältöjä kriittisesti, kehitetään monilukutaitoa ja harjoitellaan eri lähdetyypeistä koostuvien historiallisten asioiden yhdistelyä.
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MISTÄ MIE OIKEIN OON? - Identiteettityöpaja
•
•

Kenelle: yläkoulut, lukiot, toisen asteen oppilaitokset ja aikuisryhmät
Kesto: noin 70 min tai sopimuksen mukaan

Tässä työpajassa käydään läpi 100 esinettä, 100 kuvaa -näyttelyn
teemoja erityisesti esillä olevien henkilötarinoiden kautta. Samalla
pohditaan mistä historiallisista ilmiöistä tai historian vaiheista henkilöiden elämäntarinat kertovat.
Kulttuuri-identiteetti tarkoittaa sen mieltämistä, mihin kulttuurisesti
kuuluu, mikä tuntuu ”omalta”. Vahva kulttuuri-identiteetti ja omien juurien tunnistaminen auttaa ihmistä hyväksymään myös muita kulttuureja.
Lisäksi historiallisten linjojen ymmärtäminen helpottaa myös oman elämän asettumista historialliseen jatkumoon.  
Tavoite: Vahvistaa tietoisuutta omasta paikastaan osana kulttuurihistoriallista jatkumoa ja antaa eväitä identiteetin rakentamiseen.
Opitaan tiedostamaan omaa kulttuurisidonnaisuutta ja sen mukanaan
tuomia ajatus- ja käyttäytymismalleja.

Lisäksi museopedagogian harjoittelija Tiia Salmelin piti sarjakuvatyöpajoja viikolla 17:

SARJAKUVATYÖPAJA
Työpajan aluksi tutusturiin Lapin maakuntamuseon Rovaniemen historiasta kertovaan 100 esinettä, 100 kuvaa – erikoisnäyttelyyn. Näyttelykierroksen jälkeen siirrytään käsittelemään näyttelyn teemoja sarjakuvan keinoin. Sarjakuva mahdollistaa tuttujen asioiden lähestymisen
uudesta näkökulmasta. Työpajassa toteutettiin ohjatusti oma sarjakuva
näyttelyssä käsiteltyjen aiheiden pohjalta.

Tavoitteet:
Historiallisten tapahtumien käsittely omasta nykypäivän näkökulmasta
sarjakuvailmaisua hyväksikäyttäen. Asettuminen menneisyydessä eläneen ihmisen asemaan; pohditaan millainen hänen maailmansa oli.
***
Lisäksi muita ryhmiä kävi kuusi, minkä lisäksi näyttelyamanuenssi kävi
luennoimassa näyttelystä Ounasvaaran koulun opettajille (60 hlö). Yhteensä muita erityisryhmäläisiä kävi 188 henkilöä.
Yleisöopastuksia järjestettiin yksitoista kappaletta. Kierrokselle pääsi
vaihtonäyttelylipun hinnalla. Näihin osallistui yhteensä 91 henkilöä.

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.

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.
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ASIANTUNTIJAPALVELU
JA NEUVONTA
Erilaisiin esineisiin, muinaisjäännöksiin, Rovaniemen historiaan ja museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä tuli Lapin maakuntamuseoon jälleen vuoden aikana runsaasti. Tiedustelijoina olivat sekä
muut museot, eri virastot että yksityiset henkilöt.
Erityisenä kiinnostuksen aiheena olivat luontoon,
historiaan ja esihistoriaan liittyvät kysymykset.
Lapin maakuntamuseo on mukana lappilaisten
kirjastojen ja museoiden yhteisessä Lapponicatietopalvelussa, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin sähköpostin välityksellä. Tietopankin ja tietopalvelun osoite on www.lapponica.net.

Muuta toimintaa
Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy
osallistuivat Rovaniemen Wanhoille Markkinoille
18.–20.8.2017. 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 yliopiston arkistokurssilaiset vierailivat museossa 13.12. Myös
yliopiston museologian kurssi (2.11.2017) ja muotoilun historian kurssi (15.11.2017) vierailivat museon kokoelmavarastolla.
Lapin maakuntamuseon muistelutyö jatkui yhteistyöllä Lapin muistiyhdistys ry:n kanssa (yhteensä 7 vierailua, joista osa Muistituvalla
ja osa vierailuina museon näyttelyissä). Aistien-hankkeessa kehitetty
moniaistinen saunatila vieraili keväällä maalis-huhtikuussa kahdessa
hoivakodissa: Näsmänkiepissä ja Aaltorannassa.
Museon esinekokoelmasta lainattiin rekvisiittatyyppistä aineistoa

» Petsamon suunnalla 1900-luvun alkuvuosikymmeninä käytetty hevosvetoinen tielana asetettiin 4.8.2017 pysyvästi esille Arktikumin pääsisäänkäynnin
tuntumaan. Kiven arvioitu paino on kolme tonnia, halkaisija noin 80 cm ja
pituus noin 125 cm. Vasemmalla Pohjolan Piha & Rakennus OY:n, urakoitsija,
kivimies Esa Vettenranta ja kivimies Timo Yrjänheikki sekä tieperinnehenkilöt
Heikki Salmi ja Erkki Lilja. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Antti Haasen dokumenttielokuvaan Valontuojat (ensi-ilta Korundissa
7.6.2017). Dokumenttia esitettiin ilmaisina yleisöesityksinä myös Arktikumissa 3.11. ja 1.12.
Petsamon tiejyrä vastaanotettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmiin
Destia Oyj:n lahjana.
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JULKAISUT
Maakunnallinen museolehti Raito 2017 ilmestyi marraskuussa 60-sivuisena, 1000 kappaleen painoksena. Lehteä on jaettu kaikille kiinnostuneille sekä museon sidosryhmille ja yhteistyötahoille.
Vuoden 2017 lehden teemana oli Petsamo, jota käsiteltiin useissa
artikkeleissa.
Raito-lehti löytyy nettisivuilta osoitteesta: http://www.rovaniemi.fi/
fi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin-maakuntamuseo/Julkaisut/
Raito-lehti
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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 toimii jo legendaarinen
museolehti Raito. Lapin maakuntamuseon kotisivut löytyvät osoitteesta
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo.
Lapin maakuntamuseolla on myös omat Facebook-sivut. Lisäksi museo julkaisee Arktikum-Palvelu Oy:n kanssa yhteistyössä kuvia Arktikumin yhteisellä Instagram-tilillä.
Museon toiminnasta ja näyttelyistä oli useita juttuja sekä paikallisissa medioissa että valtakunnallisissa medioissa. Uusi Rovaniemi-lehti
julkaisi vuoden aikana juttusarjan museon 100 esinettä, 100 kuvaa
-näyttelystä.
Sosiaalisen median kanavia on viime vuosina alettu hyödyntää yhä
enemmän tapahtumista ja näyttelyistä tiedottamisessa. Museon Facebook-sivuilla on mm. ollut näyttelyihin liittyen säännöllisesti lisäkuvia ja
-tietoja sisällöistä. Loppuvuodesta 2017 facebookissa alettiin julkaista
otteita sadan vuoden takaisista tapahtumista Rovaniemellä.

» 100 esinettä, 100 kuvaa -näyttelyssä oli runsaasti esillä valokuvia, esineistöä ja arkistoaineistoa Lapin maakuntamuseon kokoelmista. Näyttelyssä kerrottiin Rovaniemen historiaa ja erityisesti nostettiin esiin yksittäisten henkilöiden merkitystä museon kokoelmien kartuttajina.
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TOIMITILAT

LAPIN MAAKUNTAMUSEON HALLINTO

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

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 %).

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.

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

JÄSENYYDET
Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museoliitossa.

VARASTO
Silmutie 2 720 m2
Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyttimin. Näyttelytiloissa on myös kosteuden ja lämpötilan säätö.
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON
HENKILÖKUNTA 2017
Vakinainen henkilökunta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museonjohtaja, arkeologi Hannu Kotivuori (1987)
Amanuenssi (näyttelyt) Tuija Alariesto (2005)
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju (2012)
Opas-valvoja Ami Kallo (2016)
Amanuenssi (kulttuurihistorian kokoelmat) Hanna Kyläniemi (2000),
varaesimies
Amanuenssi (luonnontiede) Jukka Salmela (2.5.2017)
Opas-valvoja Asko Leskinen (2016)
Museosihteeri Johanna Nordström (2008),
työajasta 50 % taidemuseossa
Amanuenssi (maakuntatyö) Heidi Pelkonen (2015)
Museomestari Teijo Rovanperä (2005),
työajasta 50 % taidemuseossa
Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)

Muut
•
•
•
•
•
•
•
•

» Museon henkilökunta kävi sivistämässä itseään Palokkaan suoalueella
luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmelan johdolla. Kuvassa vasemmalta
lukien Hannu Kotivuori, Tuija Alariesto, Hanna Kyläniemi, Jenni Ahto-Hakonen, Ami Kallo, Heidi Pelkonen, Suvi Harju, Jukka Salmela ja Asko Leskinen.
Etualalla alaskanmalamuutti Routa. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Jarmo Ranttila
Outi Gross (29.2.2016–31.5.2017)
Timo Naukkarinen (1.4.2016–31.3.2017)
Anne Mustonen (7.12.2016–6.6.2017)
Tiina Syväniemi, museoavustaja (7.12.2016–6.6.2017)
Jenni Ahto-Hakonen (2.5.–1.9.2017)
Tiia Salmelin, LaY harjoittelija, museopedagogiikka,
(10.–28.4.2017)
Anu Rundgren, LAO harjoittelija, 15.11.–22.12.2017 (1.5.2018)
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET,
SEMINAARIT JA MATKAT 2017
•

Museon vakinainen henkilökunta teki opintomatkan Raahen ja
Kemin museoihin 23.–24.5.2017.

•

Museon henkilökunta suoritti ryhmänä Rautiosaaren dokumentointia ja
aineistohakua 20.10. ja 3.11.2017.

Tuija Alariesto

•

7–8.11. NäyttelyCafé (Museoliitto), Helsinki

Heidi Pelkonen

•
•

Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja)

•
•

30.–31.8. MRL-neuvottelupäivät, Kemi
10.–13.12. Museovisio hakuklinikka, Museoliitto, Helsinki

•
•
•

Hanna Kyläniemi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.-8.2. TAKO kevätseminaari, Suomen kansallismuseo, Helsinki
31.5. Helmikammarin kevätretki, Ylitornio
5.6. TAKO pooli 5 kokous, SAMU, Salo
2.9. Esinetutkimusmatka, Kursu ja Salla
10.10. TAKO syysseminaari, Webinaari
12.10. Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahaston 25-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki
24.10. TAKO Pooli 5 kokous, Suomen rautatiemuseo, Hyvinkää
31.10. TAKO ohjausryhmän kokous, Tekniikanmuseo, Helsinki
18.12. TAKO ohjausryhmän kokous, Kansallismuseo, Helsinki

•
•
•
•

8.2.2017 TAKO kevätseminaari, Kansallismuseo, Helsinki
17.2.2017 Museo-Galleria Alariesto, maakuntatyön neuvontakäynti
10.5. Haastattelu- ja aineistohakuvierailu, Tervola
31.5. Helmikammarin kevätretki, Ylitornio
6.6.2017 Museo-Galleria Alariesto ja Sodankylän kotiseutumuseo,
maakuntatyön neuvontakäynti
2.6.2017 Alueellisen museotyön päivä, Kansallismuseo, Helsinki
14.6.2017 Saukkojärven kotiseutumuseo ja Ranuan pappila- ja
pitäjämuseo, maakuntatyön neuvontakäynti
16.6.2017 Posion kotiseutumuseo, maakuntatyön neuvontakäynti
22.6.2017 Kittilän kotiseutumuseo ja Einari Junttila taidemuseo,
maakuntatyön neuvontakäynti

Jukka Salmela

•
•
•

15.–16.6. Luonnontieteelliset kokoelmapäivät, Luontokeskus Haltia
2.11. Tutustuminen Oulun yliopiston kasvimuseoon
13.–15.11. Tipulomorpha workshop, Biofokus, Oslo

Suvi Harju

•
•
•
•

25.4. Asiakirjahallinnon peruskurssi, Oulu
10.5. Haastattelu- ja aineistohakuvierailu, Tervola
18.5. Asiakirjahallinnon peruskurssi, Oulu
20.11.—21.11. Kuva-arkistopäivät, Helsinki
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LUENNOT JA ESITELMÄT
Hannu Kotivuori

•
•
•

31.1. 100 esinettä, 100 kuvaa -näyttelyn avajaispuheenvuoro
5.12. Petsamo-näyttelyosion avajaispuheenvuoro
Talo- ja näyttelyesittelyt: 23.2. Japanin suurlähettiläs, 24.3.
Arkkipiispan ryhmä, 12.6. Lapin kansanedustajat, 2.9. ICOMmuseotyöryhmä

Hanna Kyläniemi

•
•
•

12.10. Puheenvuoro Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen
rahaston 25-vuotisjuhlaseminaarissa, Helsinki
2.11. Lapin yliopiston museologian kurssi, esinekokoelmat-luento,
museon esinevarasto
15.11. Lapin yliopiston muotoilun historian kurssi, muotoilun historiaa museon esinekokoelmissa -luento, museon esinevarasto

Heidi Pelkonen

•

8.2.2017 TAKO kevätseminaari: arkistoyhteistyöhön liittyvän työpajan ohjaaminen

Jukka Salmela:

•

12.9. Lapin hyönteisten monimuotoisuus, Opastuskeskus Kellokas
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OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN
Hannu Kotivuori

•
•
•
•

Arktikum Palvelu Oy, hallituksen asiantuntijajäsen
Rovaniemen vapaa-ajanpalvelut, johtoryhmän jäsen
Lapin Ely-keskuksen vetämän Lapin kulttuuriympäristötyöryhmän
jäsen
Rovaniemen kotiseutuyhdistys Totto ry:n museotoimikunnan jäsen

Hanna Kyläniemi

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PYT Pihapiirin yhteistyöryhmän (Arktinen keskus, Arktikum Palvelu
Oy, Lapin maakuntamuseo ja Pilke Metsähallitus) jäsen (kesään
2017 saakka)
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
Lapin maakunnallisen luontokasvatuksen yhteistyöryhmän varajäsen
KOVA MAAKUMU yhteistyöryhmän jäsen
AILI Kulttuurien seniori- ja vanhustyön valtakunnallisen verkoston
Rovaniemen työryhmän jäsen
Lapin kirjastojen digitointiselvitys – hankkeen ohjausryhmän jäsen

Heidi Pelkonen

•
•
•
•
•
•
•
•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen
Lapin Ely-keskuksen vetämän Lapin kulttuuriympäristötyöryhmän
jäsen
Lapin läänin korjausneuvojien yhteistyöverkoston jäsen
Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä
RHS Rovaniemi Valtakatu 2/Koskenranta 3 -työryhmän jäsen
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

Jukka Salmela

•
•

Vesihyönteisryhmä ry:n sihteeri
Pohjois-Lapin maakuntakaava, maisema- ja luontoselvitystyöryhmä,
Lapin Liitto
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ARTIKKELIT JA TUTKIMUKSET
Tuija Alariesto

•
•

Petsamon historia saa pysyvän näyttelyn. Raito 2017.
Vuosisadan tarinat: Televisiota mentiin katsomaan isolla porukalla
– Onko sinulla ravintolamuistoja Rovaniemeltä? Uusi Rovaniemi
8.12.2017.

Hanna Kyläniemi

•
•
•

Suvi Harju

•
•

•
•
•

Wir waren Freunde – tunteita saksalaisaikanäyttelyn ympärillä.
Kuriositeettikabi.net verkkolehti. 15.3.2017
Vuosisadan tarinat: Nuoret turhautuivat tylsyyteen ja velloivat
kaduilla pääsiäisenä melkein 50 vuotta sitten – 74 pidätettiin. Uusi
Rovaniemi 23.3.2017.
Vuosisadan tarinat: Kansankynttilä piti villitkin pojat kurissa. Uusi
Rovaniemi 19.4.2017.
Vuosisadan tarinat: Eri kivaa Ounasvaaralla! Uusi Rovaniemi
16.6.2017.
Vuosisadan tarinat: Sota Kailan perheen silmin. Uusi Rovaniemi
13.9.2017.

Hannu Kotivuori

•
•
•
•
•

Haikuja menneisyydestä – pyytäjät valtavirran äärellä. Totto XX.
Hyljestäjien Tervola. Kahen puolen Kemijokea. Tervolan kunnan
historia. Toim. E. Hakoköngäs 2017.
Taistelu soljesta. Raito 2017.
Johan Hoikka: Uskonsa kerskaajat. Toim. H. Kotivuori. Raito 2017.
Hiisi vieköön. Raito 2017.

•
•
•

Vuosisadan tarinat: Sitten tanssittiin häitä! Uusi Rovaniemi
24.2.2017.
Vuosisadan tarinat: Kansankynttilä piti villitkin pojat kurissa. Uusi
Rovaniemi 19.4.2017.
Vuosisadan tarinat: Koulussa vuosisata sitten. Uusi Rovaniemi
24.5.2017.
Vuosisadan tarinat: Lastenkodin kasvatteja. Uusi Rovaniemi
12.7.2017.
Vuosisadan tarinat: Museon antelias ystävä. Uusi Rovaniemi
19.8.2017.
Lapin maakuntamuseo onnittelee. Totto XX.

Heidi Pelkonen

•
•
•
•
•
•
•
•

Petsamokuume ajoi kylätutkimukseen. Raito 2017.
Tuplajuhlavuoden urakka - Pöykkölän päärakennuksen huoltomaalaus. Raito 2017.
Pöykkölän punakeltainen leijonalippu. Totto XX.
Kemijoen lohen tarina museon perusnäyttelyssä. Totto XX.
Vuosisadan tarinat: Koulussa vuosisata sitten. Uusi Rovaniemi
24.5.2017.
Vuosisadan tarinat: Eri kivaa Ounasvaaralla! Uusi Rovaniemi
16.6.2017.
Vuosisadan tarinat: Lehmärievut ja lammasraukat – evakot murehtivat myös kotieläintensä kohtaloa. Uusi Rovaniemi 8.11.2017.
Vuosisadan tarinat: Kirjeitä vuosisadan takaa. Uusi Rovaniemi
27.12.2017.
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Jukka Salmela

•

•

•

Kolcsár L-P, Salmela J (2017) New taxonomic and faunistic
records of fungus gnats (Insecta, Diptera) from Montenegro,
Romania, and Serbia. Check List 13 (5): 533–559. https://doi.
org/10.15560/13.5.533
Kolcsár, L.-P. & Salmela, J. New faunistic records of Keroplatidae
and Mycetophilidae (Diptera) from Ukraine. Ukrainska Entomofaunistyka 2017 8(1): 27-28.
Salmela J & Paasivirta L (2017) Ylitornion Rajapalojen aapasuon
hyönteisselvitys 2017. Lapin maakuntamuseon raportti, 16 s.

TALOUS 2017
3650 Lapin maakuntamuseo
Tulot		

360 494,24 €

Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen
Kiinteistömenot 		
		
Kiinteät menot
Muut menot 		
		

390
368
205
150

Menot yhteensä

785,08
255,70
899,85
039,21

€
€
€
€

1 114 979,84 €

Tilikauden yli-/alijäämä		

- 754 485,60€

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

261 601,00 €
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▶ Kuva: Pekka Koski. Arktikum / Mediapankki.
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