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Lapin maakuntamuseo
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo

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 Lappiatalon 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.
Museon perustehtävä on toimialueen historiaan ja luontoon liittyvän aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön suunnitelmallinen keruu,
tallennus, tutkimus ja esittely. Lisäksi museo toimii monissa Lapin luontoon, ympäristöön, esineelliseen ja rakennettuun sekä arkeologiseen
kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa neuvontapalvelua ja lausuntoja
antavana asiantuntija- tai viranomaistahona. Museon laaja kuvaarkisto palvelee asiakkaiden moninaisia historialliseen kuvamateriaaliin liittyviä tarpeita.

Lapin maakuntamuseo
Arktikum Pohjoisranta 4 96200 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo

» Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä löytyy
mm. tämä komea hääpuku. Kuva: Arktikum / Mediapankki.
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON VUOSI 2016
Lapin maakuntamuseo saavutti vuonna 2016 pääpiirteissään kaikki
asetetut tavoitteet. Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat
suunnitellulla tavalla ja museokasvatustoiminta oli aktiivista. Vuosi oli
koko ARKTIKUM-talon osalta poikkeuksellinen, sillä kävijämäärä jatkoi
kasvuaan lukuun 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 sai ulkopuolista kiitosta. Museo on toiminut aktiivisesti mm. Rovaniemen kotiseutuyhdistys Totto ry:n asiantuntijatahona.
Kokoelmatyössään museo on vastaanottanut monia merkittäviä
lahjoituksia, joista voi mainita mäkilegenda Jouko Törmäsen palkintokokoelman ja valokuvaaja Pauli Laalon perikunnan kanssa tehdyn
lahjoitussopimuksen. Museon Silmutien kokoelmavarastossa tehtiin rakenteellisia uudistuksia ja projektirahoituksella suunnitelma, joka mahdollistaa museon kokoelmavaraston avaamisen yleisölle. Myös museon 2008 laadittua kokoelmapoliittista ohjelmaa päivitettiin.

» Lapin maanpuolustusyhdistys palkitsi Someroharjun varuskunnassa 28.2.2016 pidetyssä
50-vuotisjuhlassaan
Lapin
maakuntamuseon
maanpuolustustyön hyväksi tehdystä työstä vuotuisella pääpalkinnollaan, sotureita esittävällä pronssipatsaalla.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Vuoden 2016 alussa aloittivat uudet opasvalvojat Ami Kallo ja Asko
Leskinen. Myös useita työllistettyjä, kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita
oli museolla eri tehtävissä.
Museon toimistotilojen ilmastointiremontti saatiin onnistuneesti
päätökseen vuoden 2016 aikana. Luonnontieteen yksikön kokoelmat,
arkistot ja tarvikkeet siirrettiin uusiin tiloihin, entisen kuvalaitoksen huoneisiin, jotka remontoitiin museon lukuun.

» Luonnontieteen yksikön kokoelmien muuttopuuhissa museoavustaja Timo
Naukkarinen, näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto ja museomestari Teijo
Rovanperä. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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KOKOELMATYÖ
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat karttuivat kertomusvuonna 354
objektilla, jotka olivat sekä lahjoituksia että hankintoja. Vuoden kartunta oli runsas. Toisen maailmansodan ja Saksan armeijaan liittyvää
aineistoa karttui Wir waren Freunde -erikoisnäyttelyn myötä edelleen
joitakin kappaleita. Lahjoituksissa ja hankinnoissa painottuivat erityisesti tulevan Petsamon perusnäyttelyosion uudistuksen aineistot, jotka
täydensivät Petsamo-kokoelmaa hienolla tavalla. Osa lahjoituksista
tuli Petsamo-Seura ry:ltä. Myös Lapin matkailuun liittyvät kokoelmat
karttuivat hankinnoilla (matkamuistot), joista osa tehtiin TAKO pooli 5
nykyajan dokumentointihankkeessa ja osa tuli lahjoituksina eri henkilöiltä. Tärkeä kokonaisuus olivat myös keväällä 2016 pidettyjen muistelutilaisuuksien myötä kertyneet Rovaniemen 1950–1970-luvuista kertovat esineet. Yksittäisenä lahjoituksena merkittävin oli mäkihyppääjä
Jouko ”Jokkeri” Törmäsen kokoelma palkintoja, tekstiileitä ja muuta
aineistoa. Tärkeimmät Törmäsen palkinnot tulivat museolle deponointina.
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 18 990. Tämä on
kaikkiaan 1151 esinettä vähemmän kuin edellisen vuoden kokonaismäärä. Luku johtuu runsaista kokoelmapoistoista, jotka tehtiin museon
kokoelmavaraston järjestämisprojektin aikana 1.6.–31.10.2016. Tässä projektissa säilytystiloja inventoitiin ja järjestettiin. Lisäksi aineistoa
luetteloitiin ja myös tehtiin suunnitelmallisia poistoja.
Sähköiseen muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä on 43
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, mutta jota ei saatu työstettyä valmiiksi asti vielä vuonna
2016.

» Rovaniemeläisen
mäkihyppääjälegenda Jouko ”Jokkeri”
Törmäsen aineistoa
lahjoitettiin kertomusvuonna Lapin maakuntamuseon kokoelmiin.
Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseo.

Lapin maakuntamuseon kokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa
useita opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin opinnäyteaineistoina.
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 Kotiseutuyh-
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distys Rovaniemen Totto Ry:n aineistoa, joka erottuu diaarinumeron
perässä olevan Totto-tunnisteen avulla.
Valtakunnallista yhteistyötä ovat Matkailumuseoverkosto, TAKO
ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyön verkosto
ja maakunnallisten museoiden kokoelmavastaavien yhteistyöryhmä
(KOVA MAAKUMU). Matkailumuseoverkoston web-portaali www.matkoilla.fi poistui käytöstä teknisten ongelmien ja ylläpitokustannusten
vuoksi. 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) ja saksalaisiin sotilaisiin
liittyvä aineisto. Tästä on tehty sopimus Museoviraston kanssa. Museo on ehdottanut tallennusvastuukseen myös Petsamon historian merkitsemistä listaan, mikä tapahtunee myöhemmin.
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.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi ”Kokoelmavaraston avaaminen yleisötyöhön” -projektille 15 000 € avustuksen käytettäväksi vuosien 2015–2016 aikana. Hanke toteutettiin 1.6.–31.10.2016. Hanketutkijana toimi Ulla Viitanen. Hankkeen aikana saatiin kokoelmavaraston
järjestelyä ja inventointia vietyä tehokkaasti eteenpäin. Varastolle saatiin uusia järjestelyjä. Syksyllä varastolla pidettiin neljä pilottivierailua
yleisölle, joista tuli hyvin positiivista palautetta. Vierailuja jatketaan
seuraavina vuosina, ja jatkossa niiden on tarkoitus tukea myös kokoelmien luettelointiprosessia.

» Lapin maakuntamuseon kokoelmavarastolla järjestettiin avoimia yleisövierailuja, joissa tutustuttiin kulttuurihistoriallisten aineistojen parissa tapahtuvaan
museotyöhön. Kuva: Ulla Viitanen, Lapin maakuntamuseo.
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Luonnontieteelliset ja arkeologiset kokoelmat
Luonnontieteellisten kokoelmien kokonaismäärä on tarkoituksellisesti
pidetty entisellään (noin 24 900 näytettä) ilman aktiivista keruutyötä.
Kokoelmat sisältävät näytteitä seuraavista ryhmistä: hyönteiset ym. selkärangattomat, putkilokasvit, selkärankaiset, kivet ym. geologiset näytteet, sammalet, jäkälät, sienet, ekologiset näytteet ja levät. Museon
luonnontieteellinen kokoelma ja arkeologiset aineistot siirrettiin vuonna
2016 välivarastoista Arktikumin entisen kuvalaitoksen taustatiloihin saneerattuihin huoneisiin.
Näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten museolla on arkeologisia
maalöytöjä, joita säilytetään omana kokonaisuutena. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja luetteloinnin jälkeen Suomen Kansallismuseon
kokoelmiin. 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.
Luonnontieteen amanuenssin työsuhde jouduttiin pitkällisten ongelmien ja moninaisten vaiheiden seurauksena päättämään. Syksyllä
toimialajohtaja antoi toimelle uuden täyttöluvan (14.11.2016/33§),
jonka perusteella toimi julistettiin haettavaksi ja täytettäväksi seuraavan vuoden puolella.

» Luonnontieteen yksikön kokoelmat, arkistot ja tarvikkeet siirrettiin Arktikumiin Lapin maakuntamuseon entisen kuvalaitoksen remontoituihin tiloihin.
Kuvassa kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi, museomestari Teijo Rovanperä, näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto ja kuva-arkiston hoitaja Suvi Harju.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2016 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 lahjoituksin 441 negatiivilla tai vedoksella. Digitaalisia kuvatiedostoja lahjoitettiin 104 kpl. Huomioitavaa on, että kertomusvuonna lahjoituserät olivat määrällisesti pieniä,
mutta sitäkin merkittävämpiä. Lahjoitusten joukossa oli harvinainen
kuva 1900-luvun alun Maantiekadusta (nykyinen Valtakatu) ja erityisestä luonnonilmiöstä kertova kuva kuivuneesta Ounasjoesta. Museon
yhtenä tärkeänä tallennusvastuuaiheena on Petsamo ja siihen liittyen
kokoelmiin liitettiin Liinahamarin matkailuhotelliin liittyvä valokuvaalbumi ja upea, lähes 200 kpl kuva-aineisto Kolosjoelta. Viime mainittu
sisältää erityisesti vedoksia Kolosjoen nikkelikaivoksen rakennuksista.
Syyskuussa teimme hälyttävän havainnon, kun valokuva -arkiston h.
282 kosteusolosuhteet poikkesivat tavoitearvosta n. 33%, hyväksyttävän vaihteluvälin ollessa noin 2%/ vrk. Jäähdytyslaitteesta tippui vettä
suoraan negatiivien päälle ja myös lämpötila oli selvästi liian korkealla.
Tämän vuoksi tilassa olevat aineistot evakuoitiin toiseen lepoarkistoon h.
269. On ongelmallista, että nyt tämä arkisto on niin täynnä, ettei uutta
aineistoa juurikaan pystytä sinne enää sijoittamaan. Meillä on tiedossa,
että arkisto h. 282 tarvitsee remontin, mutta toimenpiteiden, kustannusarvion ja rahoituksen selvittäminen odottavat tekijäänsä.
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa. Tietokannassa oli vuoden 2016 lopussa 19 300 kuvaa tietoineen. Cumulus-ohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen
laadinnassa. Arkistosta toimitettiin 12 asiakkaalle yhteensä 25 kuvaa

»Kokoelmiin saatiin myös kuva
mahdollisesti Rovaniemen
ensimmäisestä autosta, merkiltään International Auto Wagon
(valmistettu vuosina 1909–1911).
Kuva on otettu 1920-luvulla
Saarelan kartanon edessä.

» Yksittäinenkin kuvalahjoitus voi kertoa paljon. Tässä tapauksessa se kertoo ympäristön muutoksesta. Kuvassa kävellään kuivuneessa Ounasjoessa
v. 1959. Kuva on lahjoitettu keväällä 2016 pidetyssä muistelutilaisuudessa.
Kuva: Aimo Rautionaho.

digitaalisina tiedostoina. Vuoden 2016 asiakastilaukset olivat selvästi
viime vuosia vähäisempiä. Tämä selittyy sillä, että kuva-arkisto oli suljettuna 1.11.2016–31.1.2017 100 esinettä, 100 kuvaa - Vuosisata
Lapin maakuntamuseon kokoelmissa -näyttelyn rakentamisen ajan.
Valokuvaajaa työllistivät kuvatilausten lisäksi mm. näyttelyjen ja
niiden avajaisten kuvakset, noin viidenkymmenen rakennuskohteen kuvaus Talojen tarinoihin, sekä loppuvuodesta 100 esinettä, 100 kuvaa
–näyttelyn kuvankäsittely ja osallistuminen kuvasuunnitteluun. Oman
kuvauksen kartuntaa ei ole ehditty luetteloimaan, mutta seulottuna aineistoa on noin 400 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.
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Arkistoaineisto
Arkistoaineistokokoelma karttui kertomusvuonna noin 7700 objektilla
lahjoitusten ansiosta. Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa noin 28 823 objektia, joista Cumulukseen on luetteloitu 7387
objektia. Lisäksi kertomusvuonna saatiin museolle Kalevi Mikkosen Parakkeja ja piikkilankaa -teoksen kenttätöissä syntynyt kartta-aineisto,
joka on siitä kiinnostuneiden käytettävissä.
Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulustietokantaohjelmaa. Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa noudatettiin myös arkistoaineistokokoelmien osalta. Arkistoaineiston merkitys tutkimuksellisesti kasvoi edellisvuosien tapaan. Useita
siihen liittyviä kokonaisuuksia käytettiin aineistona opinnäytetyössä ja
paikallishistorian tutkimisessa.

Lehtileikearkisto
Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon
kerätään museon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä. Kertomusvuonna
siirryttiin lehtileikkeiden sähköiseen keruuseen. Sähköiset artikkelit talletetaan museon yhteiselle asemalle.

Äänitearkisto
Vuoden 2016 aikana äänitearkistostoa on inventoitu ja digitoitu. Äänitearkistossa on 628 C-kasettia, 130 kelanauhaa, 104 kaitafilmiä
ja 1329 CD -levyä. Näistä on digitoitu 2164 kpl. Digitoidut äänitteet
tullaan luetteloimaan Cumulus -tietokantaan. Kertomusvuoden aikana
äänitekokoelmat karttuivat poikkeuksellisen runsaasti. Kokoelmiin lisättiin kaksi suurta lahjoitusta. Arkistossa säilytetään lisäksi videonauhoja. Arkistossa säilytetään myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto
ry:n äänitteitä.

» Amanuenssi Heidi Pelkonen Pentti Alan luona tutkimassa museolle lahjoitettavia ääninauhoja. Lohiniva 8.2.2016. Kuva Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo.

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 41 niteellä, joista lahjoituksina ja
museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta saatiin 37 kpl ja omana hankintana 4 kpl.
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto on osa Museokirjastoa, joka
kuuluu Lapin kirjasto -ryhmään. Käsikirjaston kirjat ovat löydettävissä
osoitteesta www.lapinkirjastot.fi.
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NÄYTTELYTOIMINTA
Perusnäyttely Pohjoiset keinot
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, minkä
lisäksi järjestettiin muutama siivouspäivä, johon osallistui lähes koko
museon henkilökunta. Museomestari huolehti yhteistyössä muun museohenkilökunnan kanssa tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä
ja tekniikan ylläpidosta. Kertomusvuoden aikana aloitettiin Rovaniemipienoismallien esitystekniikan, ns. Talojen tarinat -osion uudistustyö.
Sisältöä päivitettiin ja tarjouksia pyydettiin tekniikan uusimisesta eri
tahoilta. Tekniikan uusiminen osoittautui mutkikkaaksi, ja osion uudistuksen toteutus venyi kuukausien mittaiseksi.
Perusnäyttelyyn lisättiin vuonna 2013 ”Uutuuksia” -vitriini, jossa
esitellään museovierailijoille Lapin maakuntamuseon vastaanottamia
uusimpia kokoelmalahjoituksia. Vitriinissä oli kertomusvuonna esillä
mm. mäenlaskulegenda Jouko Törmäsen Salt Lake Cityssä 1980 voittama olympiakultamitali.
Perusnäyttelyn Kasvot ja tarinat -osiossa on seurattu jo kahden vuosikymmenen ajan Lapista lähtöisin olevien henkilöiden elämää. Noin
kymmenen vuoden välein henkilöt on haastateltu ja heidän sen hetkistä
elämänpiiriään on käyty dokumentoimassa. Vuonna 2014 valokuvaaja Jukka Suvilehto teki kuvausmatkat perusnäyttelyn Kasvot ja tarinat
-osion uudistamiseen liittyen. Vuoden 2015 aikana Olli Tiuraniemi
(LaY) haastatteli henkilöt. Haastattelut editoi Kari Hautanen. Tiuraniemi
on haastatellut ja Suvilehto kuvannut henkilöt myös kahtena edellise-

» ”Kasvot ja tarinat” -osion Sanna tuli tutustumaan uusittuun osioon miehensä Tomin ja poikansa Elliotin kanssa. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

nä vuosikymmenenä. Kasvot ja tarinat-osio uudistettiin alkuvuodesta
2016. Aiheesta löytyy myös artikkeli RAITO-lehdestä (2016).
Vuonna 2016 jatkettiin perusnäyttelyn uudistustyötä, jonka tarkoituksena on avata Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 5.12.2017 uusi Petsamon historiasta kertova Suomi Jäämeren
rannalla – Petsamo 1920–1944 -näyttelyosio. Uusi näyttely tullaan
rakentamaan tämänhetkisen ns. saamenpukuparven ja joikuhuoneen
tilalle perusnäyttelytilan toiseen kerrokseen. Vuoden 2016 aikana
koottiin edelleen aiheeseen liittyen esine-, valokuva- ja arkistoaineistoja sekä kirjoitettiin näyttelykäsikirjoitusta. Näyttelyarkkitehdiksi valittu
arkkitehtitoimisto N.E.O. Ark Oy / Taina Väisänen esitteli useissa yhteyksissä alustavia suunnittelutuloksia ja museo suoritti tarvittavia laiteym. hankintoja.

Lapin maakuntamuseo | 10

ERIKOISNÄYTTELYT
Lapin maakuntamuseolla oli esillä vuonna 2016 neljä erikoisnäyttelyä.
Vuonna 2015 avatuista näyttelyistä Wir waren Freunde - Olimme ystäviä - Saksalaisten ja suomalaisten kohtaamisia Lapissa 1940–1944
oli esillä 10.1.2016 saakka.
Lapin maakuntamuseon kiertonäyttelyistä Matti A. Pitkäsen valokuvanäyttely Poromiehet oli esillä Kulttuurikeskus Pohjantähdessä Pudasjärvellä 8.10. – 9.11.2016 välisenä aikana.
Lapin maakuntamuseon tuottama Liekkimeren jälkeen – Kuvia ja
tunnelmia Rovaniemen kauppalan tuhosta lokakuussa 1944 – kuvaesitystä esitettiin Arktikumissa mm. Rovaniemi-päivien aikaan. Lisäksi se
esitettiin Lapin Lottaperinneyhdistys ry:n syyskokouksessa 29.11.2016.
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.
Lapin ilmaston muuttumista viimeisten vuosikymmenten aikana esittelevä Ilmastonmuutos Lapin luonnossa – Mitä me voimme tehdä?näyttely siirrettiin kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen SYKE:lle
(Suomen ympäristökeskukselle).
Loppuvuodesta henkilökuntaa työllisti museon omaa tuotantona
toteutettavan tammikuussa 2017 avattavan 100 esinettä, 100 kuvaa
– Vuosisata Lapin maakuntamuseon kokoelmissa – erikoisnäyttelyn
suunnittelu ja valmistelutyöt.

”HÄNTÄ MENI JO.. ”
– 25 VUOTTA KEMIJOEN VIIMEISESTÄ UITOSTA
22.1.2016–8.5.2016
Uiton päättymisestä tuli vuonna 2016 kuluneeksi 25 vuotta. ”Häntä
meni jo..” -näyttelyssä sujahdettiin uiton maailmaan ja uiton päättymisen tunnelmiin. Asiaa muisteltiin Marjatta Koivulehdon valokuvin
ja Lapin metsämuseolta lainattiin näyttelyyn esineistöä. Esillä oli mm.
puna-valkokeulainen uittovene Lapin metsämuseon kokoelmista.
Valokuvaaja Marjatta Koivulehto kuvasi vuosina 1985–1987 Lapin
uittoa jokilatvoilta Kemijokisuuhun saakka. Tuolloin uiton loppumista
sekä uumoiltiin että pelättiin. Koivulehdon kuvissa tehdään kuitenkin
vielä työtä, jota oli tehty jo vuosikymmenten – jollei vuosisatain – ajan.
Myös Matti Saanio kuvasi uittoa, ja näyttelyssä oli esillä myös valokuvaaja Saanion teoksia 1960-luvulta.

» Lapin maakuntamuseon omaa tuotantoa oleva ”Häntä meni jo..”-näyttely
tehtiin yhteistyössä Lapin metsämuseon, Rovaniemen taidemuseon ja Kemijoen Uittoyhdistys ry:n kanssa. Kuva: Ylitalon Olli. Kuvaaja Marjatta Koivulehto.
Rovaniemen taidemuseon kokoelmat.
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JARI KOSKI: SEITAJÄRVI - SOTA ASUU MEISSÄ
20.5.–7.8.2016

» ”Menetin iskussa viisi
tätiä ja isovanhempani. Valokuvaprojekti oli siis hyvin
henkilökohtainen” Koski
kertoo.
Kuva: Lapsesi - Lapsenlapseni. Jari Koski.

”Äitini oli 8-vuotias, kun hänet löydettiin ruumiskasasta elävänä
7.7.1944. Hän oli ainoa, joka säilyi hengissä. Hänet löydettiin kahdella pistimen iskulla lävistettynä.” – Jari Koski
Neuvostopartisaanit iskivät heinäkuun 7. päivänä vuonna 1944 Seitajärven kylään. Iskussa kuoli toistakymmentä siviiliä, pääosin naisia
ja lapsia. Väkivalta ja terrori aiheuttavat paljon monenlaista tuhoa
sekä henkisesti että fyysisesti. Ihmisen kokemat väkivallanteot jäävät
elämään mielissä ja muistoissa. Toisinaan nämä muistot ja traumat
siirtyvät sukupolvelta toiselle – usein tiedostamatta.

Valokuvaaja Jari Kosken näyttelyssä oli esillä valokuvia partisaaniiskujen jälkeläisiä ja paikkoja, joissa nämä kauheudet tapahtuivat.
Osa kuvista oli historiallista aineistoa, kuten esimerkiksi valokuva-albumeja. Osa oli Kosken vuosina 2012–2015 kuvaamaa uutta aineistoa.
Joihinkin kuviin Koski oli sijoittanut myös itsensä; hänen äitinsä oli yksi
iskuista selvinnyt.
Koski pohti valokuvissaan mm. sitä kuinka Seitajärven 1944 partisaani-isku voisi olla todellisuutta tänäkin päivänä jossain päin maailmaa. Näyttelyssä oli esillä myös partisaani-iskujen jälkeläisten haastatteluja.

» Kuva: Vanhemmat lopun edessä. Jari Koski.
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COME TO FINLAND
– RIEMUHUUTO PARATIISISTA
19.8.–30.10.2016
Ovatko julisteet taidetta? Kuuluvatko ne menneeseen
aikaan meidän digitaalisessa maailmassamme? Mitä
julisteet kertovat ja mitä tapahtuu, kun julisteet, taide ja
matkailu yhdistetään?
Näihin kysymyksiin vastataan Come to Finland – Riemuhuuto paratiisista -näyttelyssä, joka kertoo julisteiden avulla tarinan Suomen pitkästä matkasta matkakohteena aina tuntemattomasta suuriruhtinaskunnasta
romantiikan luvatuksi maaksi. Näyttely vie vierailijan
aina 2010-luvulle saakka, jolloin julisteet jatkavat leviämistään satavuotisen, itsenäisen maan tulkkeina. Tuoreimpien, erityisesti näyttelyä varten tehtyjen julisteiden
tekijöinä on useita suomalaisia taiteilijoita, mm. Katja
Tukiainen, Petteri Tikkanen ja Kaisa Leka.

Näyttely taidejulisteista, taiteilijoista & matkoista

» Näyttelyn vastaava tuottaja Magnus Londen. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Näyttely kattaa matkailun, mainonnan ja graafisen
muotoilun kasvun ja kehityksen vuodesta 1851 aina
1960-luvulle saakka, aikaan, jolloin käsin piirretyt julisteet antoivat
tilaa valokuville, ja jatkuu nykyaikaan, jolloin kaikki tekniikat ovat sallittuja.
Axel Gallén loi aikoinaan pohjan Suomen käyttögrafiikalle ja yhdisti nerokkaasti aikansa muotokielen julisteiden yksinkertaistettuihin
viesteihin. Oscar Furuhjelm oli eräs mainosalan ja käyttögrafiikan pioneereista. Näiden pioneerien rinnalla näyttely esittelee useita tunnettuja taiteilijoita, kuten Erik Bruun, Jorma Suhonen, Martti Mykkänen,
Göran Hongell, Gunnar Forsström, Ingrid Bade ja Osmo K. Oksanen,

ja heidän tarinoitaan. Myös monia unohdettuja käyttötaiteen mestareita ja uusia kykyjä on esillä.
Näyttely osoittaa pilke silmäkulmassa, kuinka Suomi etsii paikkaansa Euroopassa 1850-luvun haparoivista tekstijulisteista aina 1930- ja
1950-lukujen itsevarmoihin taideteoksiin, joissa luonto, loistokas elämä ja kosmopoliittisuus nousevat esiin. Näyttely johdattaa vierailijan
nykypäivään, jossa nykytaiteilijat rakentavat siltaa menneen ja nykyisyyden välille.
Lisätietoja: http://cometofinland.fi/fi/nayttely/nayttelysta/
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PEKKA LUUKKOLA: MAISEMAN AIKA – SENSE OF TIME
11.11.2016–8.1.2017
Luukkolan valokuvat ovat usein luonnon, taiteen ja tieteen yhdistelmiä.
Monet kuvat ilmaisevat liikettä, aikaa tai asioita, joita ei voi silmin
havaita. Ne kuvaavat kuitenkin todellisuutta, eli mitä kameran edessä
on aidosti ollut tai tapahtunut kuvia otettaessa.
Kuvat kannustavat pohtimaan muun muassa arvokkaiden maisemien merkitystä ja katsojan omaa olemista suhteessa maisemiin. Uudet
lähestymistavat antavat katsojille kyvyn tarkastella ympäristöään uusin
silmin. Valokuvat houkuttelevat myös katsomaan teoksia sekä menneen
että tulevan näkökulmista.
Pekka Luukkola on näyttelyidensä ja kilpailumenestyksensä myötä
lyhyehkössä ajassa lunastanut paikkansa suomalaisen maiseman uudenlaisena tulkitsijana.
Lisätietoa: http://www.luukkola.fi/

» Kuva: Flight 2. Pekka Luukkola.

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/

» Pekka Luukkola (vasemmalla) ja museonjohtaja Hannu Kotivuori.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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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. Museovirastossa marraskuussa käydyissä neuvotteluissa sovittiin maakunnallisen toiminnan suuntaviivoista kaudelle 2014–2017. Museo saa
korotettua valtionapua näiden töiden suorittamiseen.
Museovirasto myönsi yhteensä 35 000 euroa harkinnanvaraista
valtionavustusta kuudelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle. Avustukset oli kohdennettu museorakennusten korjaamisiin, valokuvien digitointiin ja uuden perusnäyttelyn toteuttamiseen.
Amanuenssi ohjasi ja valvoi avustusten käyttöä. Avustusten käyttö sujui
paikallismuseoilta pääosin hyvin ja tuotti toivottua tulosta. Yhtä avustuksista ei voitu käyttää määräajassa ja sen käytölle on haettu jatkoaikaa vuodelle 2017. Amanuenssi teki kertomusvuonna neuvontakäyntejä seuraaviin paikallismuseoihin: Kangaslammin kotimuseo (Ranua),
Pappila- ja pitäjämuseo (Ranua), Lapin metsämuseo, Rovaniemen kotiseutumuseo Pöykkölä (useita käyntejä). Muu neuvonta hoitui puhelimitse ja sähköpostitse.
Amanuenssi vastasi kertomusvuonna yhdessä toimituskunnan kanssa maakunnallisen museolehden RAIDON toimittamisesta. Joulukuussa 2016 ilmestyneen lehden teemana oli museotyö. RAITO -lehteä on
saatavilla Arktikumista huokeaan hintaan. Lehden voi myöt tilata kotiin
ottamalla yhteyttä maakunnallisesta työstä vastaavaan amanuenssiin.
Lehteä voi lukea myös netissä: https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/
Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin-maakuntamuseo/Julkaisut/Raito-lehti.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset työllistivät
paikallismuseotoimijoiden ja yksityishenkilöiden yhteydenottoina,

neuvontaa kaivattiin etenkin korjausavustusten hakuun liittyen. Amanuenssi osallistui tiiviisti Rovaniemen kotiseutumuseon päärakennuksen
maalauksen ja ulkoverhoilun kunnostukseen liittyvään suunnittelu- ja
valmistelutyöhön kotiseutumuseon kiinteistötoimikunnan kanssa.
Rovaniemen kotiseutumuseon kokoelmatyöryhmän työskentelyä
jatkettiin. Lapin maakuntamuseolta työryhmän jäseninä ovat maakunnallisen museotyön amanuenssi ja kokoelma-amanuenssi. Työryhmä
toteutti kesäksi avautuneen kalastusnäyttelyosion uudistuksen kotiseutumuseon puovin yläkertaan
sekä suunnitteli ja toteutti
Marjetanpäivän (17.7.) ohjelmanumeron (esinearvuuttelu). Syksyn puolella työryhmä työskenteli Suomen
juhlavuodeksi 2017 avattavan näyttelyn sekä tapahtumien suunnittelun parissa.
Työryhmä kokoontui kertomusvuonna 17 kertaa. Lisäksi osallistuttiin Totto ry:n
kehittämispäivään kotiseutumuseolla 25.2.2016.

» Amanuenssit Heidi Pelkonen
ja Hanna Kyläniemi Pöykkölän kotiseutumuseon kalastusnäyttelyn uudistustyössä.
Kuva: Eeva-Liisa Ylinampa.
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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 2016 yhtensä 29 viranomaislausuntoa
arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-, rakennus- tai maankäyttöhankkeista. Museonjohtaja-arkeologi osallistui kymmeniin kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai ohjausryhmän
jäsenenä. Lausuntojen määrä säilyi edellisvuotta vastaavana.
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 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 esitelmiä ja kirjoitti joitakin artikkeleita.

» Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä löytyy mm. dioraama kivikautisesta asuinpaikasta. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2016 yhteensä 94 711 asiakasta.
Kävijämäärä nousi edellisvuodesta noin 3000 kävijää. Arktikumin
kävijälisäys tapahtui etenkin Aasian maista tulleiden vierailijoiden seurauksena.

Opastukset
Opas-valvojat toimivat keskusteluoppaina yksittäisille kävijöille. Erilaisia teema-opastuksia on suunnattu erityisesti lapsiryhmille. Arktikumin
kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia sekä koti- että ulkomaalaisille vieraille kertyi vuoden aikana yhteensä 81 kappaletta. Lisäksi museossa vieraili useita maahanmuuttajaryhmiä eri vastaanottokeskuksista kevään ja syksyn aikana. Ryhmillä oli näyttelyihin opastettu kierros.

AUKIOLOAJAT
Vuonna 2016 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 Arktikumissa
Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin 17.–22.5.2016. Kansainvälisenä museopäivänä 18.5.2016 Arktikumiin oli vapaa sisäänpääsy
ja viikon aikana avattiin Jari Kosken näyttely Seitajärvi – Sota asuu
meissä. Näyttelyssä järjestettiin myös erikoisopastuksia museoviikon
viikonloppuna.
Rovaniemi-viikolla Arktikumissa oli avoimet ovet ja pihapiirissä
järjestettiin Sahanperän savotta -tapahtuma sunnuntaina 11.9.2016.
Piha-alueella oli työnäytöksiä, luentoja, eri metsäalan toimijoiden esittelyjä sekä musiikkiesityksiä. Avointen ovien päivänä museolla oli esittelypiste museon toimisto-oven edustalla, jossa jaettiin postokortteja ja
Raito-lehtiä sekä vastattiin yleisön kysymyksiin.

Vuonna 2017 avattavaan 100 esinettä, 100 kuvaa – Vuosisata
Lapin maakuntamuseon kokoelmissa - näyttelyyn liittyen järjestettiin
Arktikumissa yhteisöllisiä muistelutilaisuuksia keväällä 2016. Näyttelyn tarkoituksena on kertoa erityisesti Rovaniemen ja rovaniemeläisten
historiasta vuosien 1917–2017 välillä. Näyttelyn avajaisia vietetään
tiistaina 31.1.2017. Näyttely on osa Suomi100-juhlavuoden toimintaa.
Kevään kuluessa järjestettiin kolme eri tilaisuutta, joissa yleisöllä
oli mahdollisuus kertoa muistojaan eri ilmiöistä ja mieleen painuneista
tapahtumista. Tilaisuudet aloitettiin pohjustamalla aikakauden ilmiöitä
ja muistuttelemalla mieliin Rovaniemen tapahtumia.
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Tilaisuuksien yhteydessä Lapin maakuntamuseo otti vastaan myös
kuva- ja esinelahjoituksia. Tilaisuuksiin oli vapaa pääsy, lisäksi tarjolla
oli kahvia ja pullaa. Tilaisuuksiin osallistui noin 100 henkilöä per kerta. Tilaisuuksissa kerättiin yhteisöllisesti muisteluita Rovaniemen historiasta ja tapahtumista. Osa muisteluista työstettiin näyttelyyn.

KE 30.3.2016 KLO 18
•

1950-luku: Sisukasta jälleenrakentamista ja suuria perheitä

KE 13.4.2016 KLO 18
•

1960- ja 1970-luvut: Kaupungistumista ja maastamuuttoa, nuorisokulttuuria, vasemmistoradikalismia ja peruskoulun uudistusta

KE 27.4.2016 KLO 18
•

1980- ja 1990-luvut: Neonvärejä ja nousukautta, turisteja, kännyköitä ja mikrotietokoneiden tulo työpaikoille – sekä lama-Suomen
leipäjonot
» Yhteisölliset muistelutilaisuudet vetivät paikalle hyvin rovaniemeläisiä. Muisteluista osa päätyi ”100 esinettä, 100 kuvaa” -näyttelyyn. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

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 2016 aikana kokoontumiskertoja oli yhteensä kymmenen. Yksi niistä oli näyttelyvierailu Arktikumiin. Lisäksi oli
Helmikammarin kanssa yhteistyössä järjestetty kevätretki Kemijärvelle.
Muistelukerhoon osallistui keskimäärin 15 henkilöä/kerta.

Syksyllä 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. Museon ystävissä on mukana parikymmentä henkilöä, jotka halutessaan osallistuvat tapaamisiin
ja museon erilaisiin toimintamuotoihin. Aluksi ryhmä kokoontuu museon kutsumana. Tapaamisessa tutustutaan museon toimintaan, näyttelyihin, keskustellaan ja ideoidaan ja tietenkin juodaan yhdessä kahvia.
Jatkon toimintamuodot ovat kehitteillä.

Lapin maakuntamuseo | 18

MUSEO-OPETUS
Arktikumissa vieraili vuoden 2016 aikana Rovaniemen alueen koululaisia 1570 ja muualta tulleita leirikoululaisia 399. Koululaisille oli
tarjolla vuoden aikana työapajatoimintaa, lisäksi koululaisryhmille oli
tarjolla opastettuja näyttelykierroksia ja museon oppimispolkuja olivat
edelleen käytettävissä. Kouluille tiedotettiin Arktikumin tapahtumista,
työapajatoiminnasta ja näyttelyistä säännöllisesti. Erikoisnäyttelyistä
Come to Finland – näyttelyyn suunniteltiin julistetyöpaja, mutta se ei
ehkä koulujen näkökulmasta ollut tarpeeksi kiinnostava, sillä paikallisista kouluista vain muutama ryhmä tarttui työpajaehdotukseen. Yleensä museon tarjoamat työpajat ovat hyvin kysyttyjä.
Lapin maakuntamuseon näyttelyamanuenssi ja Arktisen keskuksen
museopedagogiikasta vastaava kävivät esittelemässä Alakorkalon
koululle monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin sopivia Arktikumin tarjoamia oppimismahdollisuuksia helmikuussa. Maaliskuussa opettajat
kävivät museolla tutustumassa museon tuottamiin oppimispolkuihin.
Vierailut toteutuivat to 15.9. ja pe 16.9., jolloin koko Alakorkalon
koulu (noin 101 oppilasta) osallistui ohjattuihin työpajoihin ja oppimispolkuihin museon perusnäyttelyssä. Tavoitteena on, että koulut voisivat
hyödyntää talon tarjontaa tulevaisuudessa entistä monipuolisemmin ja
että tarjonta vastaisi uudistetun opetussuunnitelman sisältöjä.
Edelleen jatkettiin jo hyvin toimivaa yhteistyötä Arktisen keskuksen
ja Lapin yliopiston opiskelijoiden kanssa. Mediakasvatuksen opiskelijat tutustuivat museon tarjoamiin mahdollisuuksiin helmikuussa (Media
education in the museum –luento). Myös syyskuussa yliopistolta kävi
ryhmä tutustumassa talon museopedagogiseen toimintaan. Lisäksi Lapin yliopiston opiskelijat tutustuivat Lapin maakuntamuseon opintopolkuihin ja myös vetivät niitä koululaisryhmille.

Koululaisten tehoviikko Rovaniemi-viikolla 6.–9.9.2016
Lapin yliopiston Merja Paksuniemen opiskelijat kävivät perehtymässä
museon oppimispolkuihin, joita he vetivät viikon 36 ajan. Kokonaisuus
kuului opettajaksi opiskelevien opintoihin. Viikon aikana toteutettiin
yhteensä 8 opastettua työpajaa, joihin osallistui viikon aikana yhteensä noin 180 oppilasta Rovaniemen alueen kouluista (Vaaranlammen
koulu, Syväsenvaara ja ryhmä Rovalasta).

Rosan koodi
Museoissa etsittiin Rosan koodia 4.10.2016–31.1.2017. Yle koordinoi yhteistyössä Museoliiton kanssa museoille räätälöityjä Rosan koodi
-tehtäviä. Rosan koodi -pelin tavoitteena oli innostaa lapsia ohjelmoinnin maailmaan ja helpottaa kasvattajien haasteita kouluissa, harrastuskerhoissa ja kotona. Lapin maakuntamuseo osallistui kätkemällä
näyttelytiloihin koodiarvoituksia. Koodeja kätkettiin lähes 90 museoon
ja luontokeskukseen eri puolilla Suomea.

Oppimispolut
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä on tarjolla oppimispolkuja,
jotka ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen. Kertomusvuoden aikana oppimispolut olivat edelleen käytössä, tänä vuonna useita ryhmiä vetivät
Lapin yliopiston opiskelijaharjoittelijat.
Oppimispolkujen esittelyvideot löytyvät YouTubesta: https://www.
youtube.com/channel/UC2geWa_keByBtmt58L6hyrA
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Erityisryhmät/saavutettavuus

Muuta toimintaa

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.

Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy osallistuivat Rovaniemen Wanhoille Markkinoille 19.–21.8.2016. 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 15.12.2016.

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 historiaan ja esihistoriaan liittyvät kysymykset.
Lapin maakuntamuseo on mukana lappilaisten kirjastojen ja museoiden yhteisessä Lapponica-tietopalvelussa, joka vastaa asiakkaiden
kysymyksiin sähköpostin välityksellä. Tietopankin ja tietopalvelun osoite on www.lapponica.net.

» Arktikumiin Arktisen keskuksen ja Lapin maakuntamuseon näyttelyihin ja
työpajoihin on vapaa pääsy Rovaniemen alueen koululaisilla.
Kuva: Arktikum / Mediapankki.
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JULKAISUT

Maakunnallinen museolehti RAITO
2016 ilmestyi joulukuussa 56-sivuisena, 800 kappaleen painoksena.
Lehteä on jaettu kaikille kiinnostuneille sekä museon sidosryhmille ja yhteistyötahoille.Lehti löytyy nettisivuilta
osoitteesta: http://www.rovaniemi.fi/
fi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Museot/
Lapin-maakuntamuseo/Julkaisut/Raitolehti

Lapin maakuntamuseo julkaisusarjassa julkaistiin loppukesästä 2016
FL Kalevi Mikkosen tutkimus Parakkeja ja piikkilankaa – Saksan armeijan rakentamiseen liittyvä toiminta Rovaniemen seudulla 1940–1944.
FL Kalevi Mikkosen tutkimus Parakkeja ja piikkilankaa -kirja oli Lapin maakuntamuseon julkaisuja nro 18. Tämän 258–sivuisen kirjan
taittoi näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto, kuvien käsittelystä vastasi
museon valokuvaaja Jukka Suvilehto. FL Kalevi Mikkonen vastasi teksteistä ja kartoista. Kirjasta otettiin aluksi 200 kappaleen painos, joka
myytiin loppuun nopeasti. Ennen joulua Arktikum-Palvelu Oy otti toisen
painoksen kirjasta. Kirjaa oli myytävänä vain Arktikumin museokaupassa 23 euron hintaan.
Parakkeja ja piikkilankaa – kirjassa syvennyttiin saksalaisten toimintaan Rovaniemen seudulla toisen maailmansodan aikaan. Kirjan
takakannen tekstissä kerrotaan seuraavaa:
”Toisen maailmansodan aikaan Saksa levittäytyi läpi koko Euroopan jättäen jälkensä miltei kaikkiin Euroopan kolkkiin. Myös Rovaniemen seudulta - entisten kauppalan ja maalaiskunnan alueilta - löytyy
runsaasti jälkiä saksalaisten läsnäolosta. Tämän kirjan myötä opit
katsomaan Rovaniemen alueen maastosta löytyviä betonijäänteitä ja

muita Saksan armeijan jättämiä merkkejä uusin silmin.
Parakkeja ja piikkilankaa - Saksan armeijan rakentamiseen liittyvä toiminta Rovaniemen seudulla 1940–1944 -teos perustuu laajaan
kenttä- ja arkistotutkimusaineistoon sekä haastatteluihin. Jatkosodan
ajan Rovaniemen seudun saksalaisten rakennustoiminnasta ja heidän
hallussaan olleista alueista ei ole aiemmin tehty juurikaan dokumentointia. Rovaniemeläiset ovat jo lähestulkoon unohtaneet koko saksalaisajan, ja esimerkiksi keskikaupungin alueelta on jo lähes kaikki
toiseen maailmansotaan liittyvät jäänteet raivattu uudisrakentamisen
tieltä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan alueella rakenteita on säilynyt huomattavasti enemmän.
Kirjassa on ensimmäistä kertaa koottu kattavasti yhteen tiedot sekä
Rovaniemen seudun saksalaisten vuokraamista ja rakentamista alueista että heidän leireistään ja vuokraamistaan rakennuksista. Tämän tutkimuksen myötä saadaan jälleen yksi
palanen Rovaniemen seudun historiaa sille kuuluvalle paikalleen.
Kirjaa varten tehdyt kenttätutkimukset ja kartoitukset ovat olleet kilpajuoksua raivaustraktoreita ja rakentamista vastaan. Tälläkin hetkellä lähes
päivittäin jossain päin Rovaniemeä
jyrätään lopullisesti Saksan armeijan
valtavan rakennustoiminnan jäänteitä. Kirjan kirjoittaja FL Kalevi Mikkonen on todellakin tarttunut kartoitustyöhön viime tingassa.”
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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.
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. 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.

» Arktikumin nettisivuilta löytyy mm. markkinointikuvia median käyttöön.
Kuva: Arktikum / Mediapankki.
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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. Museo toimii osana
vapaa-ajan palveluiden johtoryhmää. Lapin maakuntamuseon johtajana on Hannu Kotivuori, esimiehenään kulttuuripalveluiden palvelualuepäällikkö Merja Tervo ja hänen esimiehenään sivistysjohtaja Antti
Lassila. Museosihteeri Johanna Nordström on sekä Rovaniemen taidemuseon (50 %) että Lapin maakuntamuseon työntekijä (50 %).

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

ARKTIKUM
Talon pinta-ala 4523 m2
Lapin maakuntamuseon tiloja 1526 m2
Arktisen keskuksen ja museon yhteistiloja 1461 m2

VARASTO

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

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
2016
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), toimi täytetään uudelleen 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)

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

Jarmo Ranttila (3.12.2014–2.12.2017, museoavustaja 50%)
Kari Kraatari (3.8.2015–2.2.2016)
Jarmo Tuominen (3.8.2015–2.2.2016)
Sixten Koivumaa (9.11.2015 - 8.5.2016)
Outi Gross (29.2.2016–31.5.2017)
Mari Laurila, harjoittelija (29.2.2016–29.4.2016)
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)
Jemina Kumpu (6.6.–5.7.2016)
Simeon Manninen (6.6.–5.7.2016)
Dani Haapakoski (6.7.–5.8.2016)
Eelis Vaara (1.6.–31.10.2016) 				
Teemu Leskelä, harjoittelija (2.11.2015–1.2.2016)
Ulla Viitanen, tutkija museon hankkeessa (1.6.2016–31.10.2016)

» Maakuntamuseon koko henkilökunta kävi saunomassa Pöykkölän kotiseutumuseolla museon upessa rantasaunassa Kemijoen rannalla. Kuva: Asko
Leskinen, Lapin maakuntamuseo.
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET,
SEMINAARIT JA MATKAT 2016
•

28.9. Museon henkilökunta teki yhteisen retken Kaihuaan

Tuija Alariesto

•
•

8.–10.11. Adobe InDesign perusteet Otavan Opisto, Mikkeli
22.–23.11. EA1 –koulutus, Arktikum, Rovaniemi

Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja)

•
•
•
•
•
•
•

20.1. Esimiespassi: Esimiehen vuorovaikutus ja palauteosaaminen
2
17.5. Esimiespassi: Strategialähtöinen johtaminen/Jaettu johtajuus
18.5. Erilaisuuden johtaminen
25.–26.5. Valtakunnalliset museopäivät Inarissa
22.9. Totto ry:n kehittämispäivä Pöykkölässä
15.11. Pohjois-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmän tapaaminen
Luostolla
22–23.11. EA1 –koulutus, Arktikum, Rovaniemi

Hanna Kyläniemi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.2. Norsam-kokous, Suomen kansallismuseo, Helsinki
9.-10.2. TAKO kevätseminaari, Suomen kansallismuseo, Helsinki
25.2. 22.9. Totto ry:n kehittämisiltapäivä, Pöykkölä, Rovaniemi
14.3. Turvallisen tapahtuman järjestäminen –koulutus, Korundi
18.3. Museon virkistysiltapäivä, Häkinvaaran kammi, Rovaniemi
16.-17.5. TAKO ohjausryhmän kokous, Aboa Vetus & Ars Nova,
Turku
25.–26.5. Valtakunnalliset museopäivät, Saajos ja Siida, Inari
27.5. Helmikammarin kevätretki, Kemijärvi
17.7. Marjetan päivän juhla, Rovaniemen kotiseutumuseo, Rovaniemi
26.8. TAKO ohjausryhmän kokous, Helsingin kaupungin museo,
Helsinki

•
•
•
•
•

15.9. Kven Connection –hankkeen projektipäivä, Rovaniemi
28.9. Museon retki, Kaihuavaara, Rovaniemi
13.10. TAKO syysseminaari, Helsinki
17.11. TAKO Pooli 5 kokous, Hotelli- ja ravintolamuseo, Helsinki
30.11. TAKO ohjausryhmän kokous, Kansallismuseo, Helsinki

Suvi Harju

•
•

8.2. Lohiniva, Kittilä: av-aineistojen lahjoituksen nouto ja lahjoittajan haastattelu
22.–23.11. EA1 –koulutus, Arktikum, Rovaniemi

Jukka Suvilehto

•

22.–23.11. EA1 –koulutus, Arktikum, Rovaniemi

Heidi Pelkonen

•
•
•
•
•
•
•

8.2. Lohiniva, Kittilä: av-aineistojen lahjoituksen nouto ja lahjoittajan haastattelu
13.4. Rakennusperinnön hoidon ja korjausrakentamisen neuvottelupäivä (ympäristöministeriö), etäosallistuminen
25.-26.5. Valtakunnalliset museopäivät, Inari
27.5. Helmikammarin kevätretki, Kemijärvi
9.6. Alueellisen museotyön päivä, Hki (Museovirasto)
13.10. Tako syysseminaari, Hki (Museovirasto)
15.11. Lapin kulttuuriympäristötoimijoiden verkostoituminen ja
yhteistyön vahvistaminen Pohjois-Suomessa -seminaari, Luosto
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LUENNOT JA ESITELMÄT
Tuija Alariesto

•
•
•

28.4. Lisätty todellisuus näyttelytoiminnassa; Mediataitoja maakuntaan koulutuspäivä, Lapin AVI:n juhlasali
21.5. ”Wir waren Freunde” –näyttelyn aiheeseen liittyvä luento
saksalaiselle juristiryhmälle (noin 60 hlö)
2.9. Lapin metsähistoria-aiheinen luento; Pohjoismainen Metsähistoriakonferenssi Rovaniemellä 31.8.–3.9.2016

Hannu Kotivuori

•
•

16.1. Olimme ystäviä – Wir waren Freunde, PP-esitys, Lionsryhmä,
Pohjanhovi
Talo- ja näyttelyesittelyt: 17.2. Kreikan suurlähettiläs, 30.5. Eduskuntaryhmä, 6.9. Silvermuseetin vierailijat, 19.10. USA:n suurlähettiläs, 7.10. piispa Samuel Salmen ryhmä, 8.11. Yamaguchin
kaupungin delegaatio

Hanna Kyläniemi

•
•
•
•

8.9. Neuvokkaan kulttuurikävely kohteena Arktikum, talon esittely
1.10. Petsamo-seura ry:n kokous, Petsamo-näyttelyuudistuksen
esittely
15.11. Lapin yliopiston Muotoilun historia –kurssin vierailu, kokoelmavarasto
15.12. Lapin yliopiston kulttuurihistorian arkistokurssilaisten vierailu

Heidi Pelkonen

•

13.10. TAKO:n syysseminaari: Museoiden ja arkistojen yhteistyö

» Museon henkilökunta teki yhteisen luontoretken Kaihuaan 28.9.2016.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN

ARTIKKELIT JA TUTKIMUKSET

Hannu Kotivuori

Tuija Alariesto

•
•
•
•

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
valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyöhankkeen
jäsen, pooli 5 puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen
valtakunnallisen Matkailumuseoverkoston jäsen
Sahanperän savotta –työryhmän jäsen
Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä
Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen
Rovaniemen kotiseutumuseon perinne- ja kokoelmatoimikunnan
jäsen
Lapin maakunnallisen luontokasvatuksen yhteistyöryhmän varajäsen
KOVA MAAKUMU yhteistyöryhmän jäsen
AILI Kulttuurien seniori- ja vanhustyön valtakunnallisen verkoston
Rovaniemen työryhmän jäsen

Heidi Pelkonen

•
•
•
•
•

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n/Rovaniemen kotiseutumuseon Perinne- ja -kokoelmatoimikunnan puheenjohtaja
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n/Rovaniemen kotiseutumuseon kiinteistöjen huollon toimikunnan jäsen
Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen
Lapin kulttuuriympäristön yhteistoimintaryhmän jäsen
Lapin läänin korjausneuvojien yhteistyöverkoston jäsen

•

Kasvot ja tarinat – Elämänmittainen museoprojekti. Raito 2016.

Suvi Harju ja Heidi Pelkonen

•

”Taisteluun! Yhteiskunnallisen vallankumouksen hetki on tullut” – Rovaniemen levottomuudet talvella 1917–1918. Raito 2016.

Ami Kallo

•

Rovaniemen pienoismallit näyttelyn katseenkerääjinä. Raito 2016.

Hannu Kotivuori

•

”Nöyrimmällä kunnioittamisella suuremmasti velvollisella kiitollisuudella pyydän alati olla korkeasti jaloarvoisten Herrain Esimiesten ja
korkiasti kunnioitettavan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nöyrin
palvelia”. Johan Hoikan kirjeitä vuosilta 1864–1871, osa 3. Raito
2016.

Hanna Kyläniemi

•

Enontekiön lentoaseman nykydokumentointiprojekti. Raito 2016.

Hanna Kyläniemi

•

Kokoelmavarasto avautuu yleisölle. Raito 2016.

Jukka Suvilehto

•

Historiallisten valokuvien uusi elämä. Raito 2016.
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TALOUS 2016
3650 MAAKUNTAMUSEO
TULOT 				

309 194,22 €

MENOT
Palkkamenot sosiaalikuluineen 		
Kiinteistömenot 				
Kiinteät menot 		

387 312,85 €
371 745,79 €
205 001,19 €

Muut menot 				

110 681,95 €

MENOT YHTEENSÄ

1 074 741,78 €

		

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
Valtionosuus (kaupungin tulotili) 		

-765 547,56 €
273 470,00 €
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▶ Kuva: Arktikum / Mediapankki.
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