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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. Vielä vuonna 2013 Lapin
maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo muodostivat yhdessä
kulttuuripalvelukeskukseen kuuluvan museotoimen. Museot päätettiin eriyttää toisistaan 1.1.2014 alkaen ja museotoimi lakkautettiin
(Vips 5.12.2013/288 §, Antti Lassila).
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 kuva-arkisto palvelee asiakkaiden moninaisia historiallisiin
kuvamateriaaleihin liittyviä tarpeita.

▶ Lapin maakuntamuseon henkilökunta kävi tutustumassa Tornionlaakson
maakuntamuseon uuteen perusnäyttelyyn 4.6.2014. Kuva: Jukka Suvilehto.
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▶ Lapin työväen historiasta kertovaan erikoisnäyttelyyn liittyvä Kylästellä -kiertonäyttely
Kallon työväentalolla kevättalvella 2014. Kuva: Hanna Kyläniemi.

Lapin maakuntamuseon vuosi 2014
Lapin maakuntamuseo toteutti kaikki siltä tilatut tuotteet. Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat suunnitellulla tavalla ja
museokasvatustoimintaa järjestettiin.
Lapin maakuntamuseon omana tuotantona, yhteistyössä tai lainattuna toteutettiin neljä laajaa vaihtonäyttelyä. Yhteistyöllä, yhteisvoimin – Lapin työväen historiaa -näyttely avattiin jo joulukuussa 2013,
mutta se oli esillä huhtikuuhun 2014 asti. Siihen liittyi kiertonäyttelyosuus Kylästellä sekä projektirahalla toteutettu innovatiivinen
mobiilisovellus.
Kesänäyttelynä oli Arktisia Mielenmaisemia – Pekka Sammallahden valokuvanäyttely sekä syksyn ohjelmistona uudistettu Auttin neidit ja Ummenkulkija – Moottorikelkka 50 vuotta Suomessa.
Museon tuottama Ilmastonmuutos Lapin luonnossa – Mitä voimme
tehdä? jatkoi myös kulkuaan kiertonäyttelynä.

Lapin sotaan liittyvä kuva- ja ääniesitys Liekkimeren jälkeen – Kuvia
ja tunnelmia Rovaniemen kauppalan tuhosta lokakuussa 1944 esitettiin syksyllä kahtena jaksona sekä kauppakeskus Revontulessa että
Arktikumissa. Rovaniemen tuhoa pystyi seuraamaan myös Lapin maakuntamuseon facebook-sivulla.
Museon kokoelmistaan koostama valokuvaaja Lauri Alanärän
sadan kuvan esitys Rovaniemeläisiä kaupunkinäkymiä 1959- ja
1960-luvulta on nähtävissä sivustolla: http://www.historypin.com/
channels/view/56977/#!photos/list/
Yhtenä vuoden 2014 tapahtumien erikoisuutena voi mainita
Intian presidentin ja hänen laajan seurueensa vierailu Arktikumissa
16.10.2014. Museo toivotti yliopiston ohella vieraat tervetulleiksi
taloon ja museonjohtaja sai tilaisuuden esitellä Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyä.
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KOKOELMATYÖ
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat karttuivat kertomusvuonna 171
objektilla, jotka olivat lahjoituksia. Vuoden kartunta oli keskimääräistä
tasoa. Hankinnat sisälsivät etupäässä yksittäisiä esineitä. Mielenkiintoinen kokonaisuus oli Torstai Oy:n talvivaatteita sisältävä lahjoitus,
joka liittyy myös Lapin talvimatkailuun. Toisen maailmansodan ja Saksan armeijaan liittyvä aineisto karttui uusilla Rovaniemen kaupungin
alueella tehdyissä rakennustöissä löydetyillä kyynelkaasupulloilla.
Myös jälleenrakennuskauteen liittyvä erityisesti työkaluja sisältävä kokonaisuus täydensi kokoelmia merkittävästi.
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 19 680. Sähköiseen
muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä on 40 prosenttia. Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin
Cumulus-tietokantaohjelmaa. Cumulus-ohjelman uusi päivitetty versio 8.6 otettiin käyttöön syksyn aikana. Kulttuurihistoriallisten esine- ja
arkistoaineistokokoelmien hoidossa noudatettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008).
Lapin maakuntamuseon kokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa useita opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin opinnäyteaineistoina. Tärkeää yhteistyöneuvottelua 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.
Valtakunnallisia yhteistyökuvioita ovat Matkailumuseoverkosto
ja TAKO ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyön
verkosto. Matkailumuseoverkostolla on yhteinen web-portaali www.
matkoilla.fi. TAKO-yhteistyössä jatkettiin nykydokumentointiprojekteja, joissa Lapin maakuntamuseo on mukana poolissa 5 (liikenne-,

viestintä- ja matkailupooli). Poolin puheenjohtajuus ja sitä kautta verkoston ohjausryhmän jäsenyys on museon kokoelma-amanuenssilla.
Vuoden 2014 nykydokumentointi oli nimeltään ”Se ei ole enää pelkkä
puhelin”, jossa museo tallensi yhdessä Paliskuntain yhdistyksen kanssa poronhoitajien mobiiliteknologian käyttökokemuksia Kittilässä ja
Savukoskella. TAKO-verkostossa Lapin maakuntamuseon valtakunnallinen tallennusvastuu on Lapin-matkailu (matkamuistot), saksalaisiin
sotilaisiin liittyvä aineisto ja Petsamon historia.
Sápmi Miehtá on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toteuttama projekti, jonka rahoittaa ESR ja Lapin ELY-keskus. Hankeaika oli
1.1.2011–31.12.2013, mutta projekti sai syksyllä jatkoaikaa vuoden
2014 loppuun saakka. Projektissa luotiin toimintamalli siitä, miten
saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti, ja miten museoiden ja kirjastojen saamelaisaineistot saadaan
palvelemaan oppimista. Lapin maakuntamuseo tuotti hankkeessa virtuaalitietopaketin lapinpukuihin liittyvästä perinteestä. Nettinäyttely
”Umpitakit” saatiin sisällöllisesti valmiiksi, mutta sen julkaiseminen ja
tekniset yksityiskohdat jäivät alkuvuoteen 2015. Hankkeen osatoimijoina ja yhteistyökumppaneina ovat museon lisäksi Saamelaismuseosäätiö (Siida), Oulun yliopiston Giellagas-instituutti, Lapin yliopisto,
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemen kaupungin perusopetus ja Kalottikeskus (Inarin kunta).
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.
Syksyllä perustettiin uutena maakunnallisten museoiden kokoelmavastaavien yhteistyöryhmä (KOVA MAAKUMU), joka keskustelee ja
jakaa tietoa kokoelmatöistä ja niihin liittyvistä haasteista keskenään.
Verkosto tapaa vuosittain yhdessä kokouksessa sekä käy keskusteluja
web-kokouksissa.
Lapin maakuntamuseo | 5

▶ Juhani Lihtosen jäämistön luovutus Lapin maakuntamuseon kokoelmiin.
Lahjoitusta vastaanottavat Kätkäsuvannossa (vasemmalta lukien) Paula Hautala, Jonna Mölläri ja Hanna Kyläniemi. Anja Alatalo luovuttamassa aineistoja. Kuva: Jukka Suvilehto.
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Luonnontieteelliset 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.
Näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten museolla on runsaasti
myös arkeologisia maalöytöjä, joita säilytetään omana kokonaisuutena
luonnontieteen yksikön tiloissa. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja
luetteloinnin jälkeen Suomen Kansallismuseon kokoelmiin. Museolla
säilytettävään aineistoon kuuluu Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto
ry:lle kuuluva kiviesinekokoelma ja Museoviraston tutkimustarkoituksiin deponoimia löytökokonaisuuksia. Museo vastaanottaa vuosittain
lukuisia löytäjien toimittamia muinaislöydöksiä. Oman arkeologisen
tutkimustyön tuloksena kaivetut ja kerätyt esihistorialliset löydöt käsitellään vastaavalla tavalla.
▶ Luonnontieteen amanuenssi kierrätti ahkerasti Ilmastonmuutos Lapin luonnossa
-näyttelyä. Kuvissa näyttelyihin liittyvää työpajatoimintaa. Kuvissa Stéphanie C. Lefrère.

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.
Vuoden 2014 aikana luonnontieteen amanuenssi osallistui Arktisen keskuksen yhteisiin seminaareihinsekä kehitti edelleen ilmastonmuutoksesta kertovaa näyttelyä sen järjestämiseksi Venäjällä. Amanuenssi oli mukana myös poronhoitoon liittyvän tutkimushankkeen
suunnittelussa.
Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2013 yhteensä 1 135 päänumeroa. 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 yhteensä 4876 valokuvalla, joista 3926 oli lahjoituksilla saatua ja 950 museon valokuvaajan ottamia.
Näistä kuvista 1303 kappaletta oli digitaalisia tiedostoja.
Suurin lahjoitus oli yli 2000 väridian kokonaisuus 1960–1970-lukujen Lapin vaelluksista. Kaksi lahjoittajaa antoi museolle tallennettavaksi
noin 300 digitaalista tiedostoa Rovaniemen katoavasta ja muuttuvasta
kaupunkikuvasta vuosilta 1980–2013. Osin on vielä läpikäymättä mielenkiintoinen negatiivilahjoitus, jossa on kuva-aineistoa jatkosodan
ajalta. Joukossa on valokuvia Luton miehistä, jotka vastasivat saksalaisen vuoristoarmeijakunnan eteläisen sivustan suojaamisesta. Samassa
lahjoituserässä on myös Rovaniemellä lottana toimineen Vapun kuvia.
▶ Yksi mielenkiintoisimmista lahjoituksista oli 15 negatiivirullan
aineisto. Kuvassa Luton miehet esittelevät hiiripöllön poikasia.

Lahjoitetuissa kuvissa näkyy mm. vapaa-ajan viettoa sota-aikana. Mukana on myös kuvia saksalaissotilaista, joista osa tulee olemaan esillä museon
tuottamassa Wir waren Freunde - Olimme ystäviä.
Saksalaisten ja suomalaisten kohtaamisia Lapissa
1940–1944 -erikoisnäyttelyssä vuonna 2015.

▶ Vuoden 2014 lahjoituksissa oli kuvia mm. saksalaissotilaista.
Kuvassa Luftwaffen mekaanikkoja Kemijärven Hanhikoskella.
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Lapin maakuntamuseo sai vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen kulttuuriperinnön digitointia ja verkkosaatavuutta
edistäviin hankkeisiin. Hankkeen tarkoituksena oli digitoida ja luetteloida sähköiseen muotoon Lapin maakuntamuseon kokoelmien
1940-luvun aineistoa. Toista maailmansotaa käsittelevästä aineistosta
keskityttiin erityisesti sellaisiin dokumentteihin, jotka liittyivät saksalaisiin sotilaisiin ja Saksan armeijan toimintaan pohjoisella rintamalla
jatko- ja Lapin sodassa. Projektin aikana digitoitiin 809 valokuvaa ja
luetteloitiin yhteensä 568 valokuvaa maakuntamuseon Cumulus-tietokantaan. Avustusmäärärahalla palkattiin FM Paula Hautala kolmeksi
ja puoleksi kuukaudeksi ajalle 2.6.2014–15.9.2014.
OKM:n rahoittaman digitointiprojektin aikana nykyaikaistettiin Lapin maakuntamuseon digitointia siirtymällä tasoskannerin käytöstä
kameralla digitoimiseen. Uudesta digitointipisteestä tuli toimiva kokonaisuus, joka nopeuttaa digitoimista ja parantaa myös digitaalisen
kuvan laatua. Se myös selvästi vähentää digitoimisen kohteena olevan
valokuvan tai arkistoaineiston vahingoittumisriskiä. Tulevina vuosina
laitteistoa on kuitenkin edelleen kehitettävä, jotta mm. kinokoon diat
ja negatiivit saadaan digitoitua riittävän nopeasti ja laadukkaasti. Sami
Hietalahti digitoi valokuva-aineistoa ajalla 10.2.–9.9.2014.
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa.
Tietokannassa oli vuoden 2014 lopussa 16 846 kuvaa tietoineen. Cumulus-ohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen laadinnassa. Arkistosta toimitettiin 35 asiakkaalle yhteensä 151
kuvaa digitaalisina tiedostoina. Kertomusvuonna Lapin maakuntamuseon tai säilytettävänä olevien kokoelmien kuvia toimitettiin julkaisuihin, näyttelyihin sekä yksityis- ja opetuskäyttöön.

▶ Valokuvaaja Jukka Suvilehto asettelee kameraa kohdilleen uudella digitointipisteellä.
Kuva: Suvi Harju.

Kuva-arkistossa on runsaat 300 000 kuvaa. Osa valokuvista on
nähtävillä museon kokoelmaselaimella Internetissä (ks. enemmän
kohdasta kulttuurihistorialliset kokoelmat). Lapin maakuntamuseon
kuva-arkistossa on säilytettävänä seuraavat kuvakokoelmat: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry, Lapin Metsämuseoyhdistys, 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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Tärkeimpiä oman kuvauksen aiheita olivat vuoden 2014 aikana Lapin
maakuntamuseon perusnäyttelyn ”Kasvot ja tarinat” -osion täydentäminen, vuonna 2015 tulevan Wir waren Freunde –näyttelyyn liittyvien
saksalaisaikaisten maastokohteiden, sekä Rovaniemellä järjestettyjen
Talviuinnin MM-kisojen dokumentointi. Lisäksi kuvattiin runsaasti
myös museon omaa toimintaa, kuten vierailu- ja näyttelytoimintaa.

▶ Kuva yllä: Saksalaisaikaisia maastokohteita etsimässä, Viirinkangas 7.8.2014.
▶ Kuva oikealla: Saksalaisaikaisia maastokohteita etsimässä, Karhakkamaa 21.8.2014.
Kuvissa Tuija Alariesto, Kalevi Mikkonen ja Suvi Harju.

▶ Vuoden 2014 aikana kartoitettiin saksalaisaikajäänteitä Rovaniemen alueella.
Kalevi Mikkonen oli jo useamman vuoden ajan kierrellyt raunioita ja merkannut
niitä karttaan. Maakuntamuseon henkilökunta kävi tutustumassa jäänteisiin Mikkosen opastuksella. Kartoitustyö liittyi vuonna 2015 aukaistavaan saksalaisajasta
Lapissa kertovaan Wir waren Freunde -näyttelyyn. Sivun kuvat: Jukka Suvilehto.
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Arkistoaineisto
Arkistoaineistokokoelma karttui kertomusvuonna 1135 objektilla lahjoitusten ansiosta. Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa
21 048 objektia, joista 27 % on luetteloitu sähköiseen muotoon. Toisen
maailmansotaan ja saksalaisaikaan liittyvää arkistoaineistoa valokuvien ohella luetteloi kertomusvuonna Myytti-avustuksella Paula Hautala
(ks. kuva-arkisto). Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulus-tietokantaohjelmaa. Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008) noudatettiin myös arkistoaineistokokoelmien osalta.
Arkistoaineiston merkitys tutkimuksellisesti kasvoi edellisvuosien
tapaan. Useampia siihen liittyviä kokonaisuuksia kysyttiin ja käytettiin
aineistona opinnäytetyössä, laajemmassa tieteellisessä tutkimuksessa
ja paikallishistorian tutkimisessa. Erityisesti saksalaisaika oli kiinnostuksen kohteena myös museon oman näyttelytoiminnan vuoksi.

tymältä saatiin arkistoitavaksi ja vapaasti käytettäväksi (ei kaupalliseen
toimintaan) kopiot Itä-Lapin talvisota tutuksi - ja Jatkosodan vuodet
Itä-Lapissa -hankkeiden haastattelumateriaalit. Talvisodan haastattelumateriaalit on talletettuna yhdeksälle DVD-levylle ja jatkosodan
haastattelut yhdeksälletoista DVD-levylle. Arkistossa säilytetään myös
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n äänitteitä.
Havaintoarkisto
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen museolla aikaisemmin säilytetty lintuhavainto-, lehtileike- ja julkaisuarkisto siirrettiin yhdistyksen omiin
tiloihin. Museon omiin luonnontieteen arkistoihin koottiin lehtileikkeitä ja artikkeleita ilmastonmuutoksesta.

Käsikirjasto
Lehtileikearkisto
Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon
kerätään museon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä.
Äänitearkisto
Äänitearkistossa on noin 400 C-kasettia, noin 60 avokelanauhaa ja 32
CD -levyä. Arkistossa säilytetään lisäksi videonauhoja. C-kaseteille ja
avokelanauhoille on tallennettu pääasiassa perinnehaastatteluja.
Uudemmat haastattelut on tallennettu CD-levyille. Itä-Lapin kuntayh-

Lapin maakuntamuseon käsikirjasto palvelee ensisijaisesti museon
henkilökuntaa. Kirjasto muodostuu kolmesta kokoelmasta: kulttuurihistoria, Wallenius-kokoelma (420 nimekettä) ja luonnontieteen kokoelma. Kirjastohuoneen remontti alkoi syksyllä 2014. Kirjat pakattiin
laatikoihin ja siirrettiin väliaikaissäilytykseen muihin tiloihin. Uusista
hankinnoista suurin osa on saatu museoiden julkaisuvaihtorenkaan
kautta, ja remontin vuoksi ne tullaan luetteloimaan yhdessä vuoden
2015 hankintojen kanssa. 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 Pohjoiset keinot vaatii jatkuvaa ylläpitosiivousta ja
huoltoa, jota toteutettiin suunnitelmallisesti koko vuoden ajan. Valmistumisensa jälkeen perusnäyttelyssä on menneinä vuosina mm. pa-

rannettu saavutettavuutta, uudistettu sotavitriini kokonaisuudessaan
ja tehty myös muita teknisiä ja sisällöllisiä kohennuksia.
Siivoustöistä museon osalta vastasivat pääasiassa kokoelma-amanuenssi ja opasvalvojat. Museomestari huolehti yhteistyössä muun
museohenkilökunnan kanssa tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä ja tekniikan ylläpidosta.

▶ Perusnäyttelyn hirvi sai uudet pahnat. Merja Lehtovirta-Aho työn touhussa. Kuva: Hanna Kyläniemi.
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Lapin maakuntamuseon 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. Kuten myös kahtena vuosikymmenenä aikaisemmin,
myös tällä kertaa haastattelijana toimi viestintäpäällikkö Olli Tiuraniemi Lapin yliopistolta.

Vuonna 2014 valokuvaaja Jukka Suvilehto teki kuvausmatkat perusnäyttelyn Kasvot ja tarinat -osion uudistamiseen liittyen. Matkat suuntautuivat Sallaan, Enontekiölle ja Tampereelle ja olivat
kukin kestoltaan noin viisi työpäivää.

▶ Kuva ylhäällä: Kasvot ja tarinat -näyttelyosion uutta kuva-aineistoa.
Salla 30.6.2014.
▶ Kuva oikealla: Kasvot ja tarinat -näyttelyosion uutta kuva-aineistoa.
Tampere 7.11.2014. Kuvat: Jukka Suvilehto.

Perusnäyttelyyn lisättiin vuonna 2013 Uutuuksia -vitriini, jossa
esitellään museovierailijoille Lapin maakuntamuseon vastaanottamia uusimpia kokoelmalahjoituksia.
Vitriinissä oli esillä vuoden 2014 aikana:
Toivo Haaviston Lapin-hullun -käsitöitä 13.12.2013–28.2.2014
Koruaarre Savukosken Seitajärveltä 3.3.2014 lähtien
13

Erikoisnäyttelyt
Lapin maakuntamuseolla oli esillä vuonna 2014 neljä erikoisnäyttelyä.
Vuonna 2013 avatuista näyttelyistä Yhteistyöllä, yhteisvoimin – Lapin
työväen vuosisata oli esillä 4.5.2014 saakka. Näyttely oli esillä myös
Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 28.11.2014–29.3.2015.

AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä -näyttely oli esillä
Alvar Aalto -museossa Jyväskylässä 1.11.2013–2.2.2014 välisenä aikana. Tämän jälkeen Ajatonta -näyttely ripustettiin Rovaniemen kaupungille kaupungintalon aulaan pysyväksi näyttelyksi. Näyttelyn avajaiset
olivat 25.3.2014. Näyttely on esillä kaupungintalolla toistaiseksi.

▶ Lapin maakuntamuseon tuottama Ajatonta- Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellänäyttely on toistaiseksi pysyvästi esillä Rovaniemen kaupungintalon aulassa.
Kuva: Jukka Suvilehto.
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Lapin ilmaston muuttumista viimeisten vuosikymmenten aikana esittelevä Ilmastonmuutos Lapin luonnossa – Mitä me voimme tehdä?näyttely oli esillä Parc Phoenixissa Nizzassa Ranskassa 23.11.2013–
9.2.2014, Ranskan Instituutissa Helsingissä 15.5.–15.8.2014, Suomen
ympäristökeskuksessa SYKE:ssä 5.9.–29.11.2014 Helsingissä sekä
Festival Est-Ouest -tapahtumassa Dien kaupungissa Ranskassa 23.–
30.9.2014. Vuonna 2014 Suomen ympäristöministeriö myönsi 16 900 €
avustuksen Kansainväliselle Barents Sihteeristölle käytettäväksi yhteistyössä Lapin maakuntamuseon kanssa ilmastonmuutosnäyttelyn
viemiseksi ja järjestämiseksi Venäjälle.

Arktikum 20 vuotta: Arktinen tieto – Pohjoinen muisti -näyttely oli esillä 8.1.2014 saakka Arktikum-talon käytävällä. GTK:n tuottama Lapin
geologiasta kertova käytävänäyttely pystytettiin 10.1.2014. Uusitussa
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. Näyttely on esillä toistaiseksi Arktikumin käytävällä.

▶ Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -näyttely oli esillä mm. Ranskassa ja Helsingissä.
Kuvat: Stéphanie C. Lefrère.
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Arktisia mielenmaisemia
- Pekka Sammallahden valokuvanäyttely
15.5.–3.8.2014
Pekka Sammallahti on tullut tunnetuksi ennen kaikkea työstään saamenkielten ja kulttuurin parissa. Hän on Oulun yliopiston emeritusprofessori ja hänen tunnetuimpia tuotoksiaan ovat saamenkielten
sanakirjat.
Sammallahden valokuvanäyttelyssä oli esillä valokuvia arktiselta
alueelta. Kuvissa oli maisemien lisäksi myös pohjoisella pallonpuoliskolla eläviä arktisiin olosuhteisiin sopeutuneita ihmisiä. Kuvat olivat
useammalta vuosikymmeneltä, vanhimpien ollessa 1970-luvulta peräisin.
Arktisia mielenmaisemia oli Sammallahden ensimmäinen täysin
hänen omista valokuvista koottu näyttely.

▶ Toistamiseen esillä ollut Auttin neidit -valokuvanäyttely kiinnosti edelleen.
Kuva: Jukka Suvilehto.

▶ Valokuvaaja Pekka Sammallahden Arktisia mielenmaisemia -näyttely oli ensimmäinen
hänen omista valokuvista koottu kokonaisuus. Kuva: Jukka Suvilehto.

Auttin neidit
– Historiallinen valokuvanäyttely
14.8.–12.10.2014
Reilusta 70 valokuvasta ja Auttin neidit ikkunalla -elokuvasta koostuvan näyttelyn oli koonnut TaT, valokuvaaja Mervi Autti. Hänen aiheeseen liittyvä väitöskirjansa ”Etsimessä neitikulttuuri - 1900-luvun alun
valokuvaajanaisia Rovaniemellä” ilmestyi vuonna 2010. Tämä suosittu
näyttely on ollut esillä Lapin maakuntamuseossa myös vuonna 2002.
Suuren kysynnän vuoksi näyttely oli esillä nyt maakuntamuseolla toistamiseen.
Valokuvanäyttely Auttin neidit esitteli Rovaniemellä 1900-luvun
alussa toimivien Lyyli ja Hanna Auttin valokuvatuotantoa. Valokuvaus
ei ollut heille ainoastaan ansion lähde vaan myös harrastus. He tallensivat innokkaasti toisiansa ja ystävätärpiiriään valokuviin, jotka näyttävät nuorten naisten elämän iloisia puolia arvoituksellisellakin tavalla.
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Ummenkulkija – Moottorikelkka 50 vuotta Suomessa
14.11.2014–1.2.2015

Muu näyttelytoiminta

Ummenkulkija -näyttely esitteli pääasiallisesti moottorikelkkailun
50-vuotista historiaa Suomessa. Moottorikelkan tulon myötä Lapin
erämaiden luonne muuttui; kaukaisetkin kairat olivat nyt nopeasti
saavutettavissa. Erityisesti pohjoisten ihmisten jokapäiväisessä elämässä tapahtui muutoksia. Nyt isä tulikin illaksi kotiin, kun hän ennen
oli saattanut viipyä kairassa viikkokausia.
Esillä oli mm. ensimmäinen tehdasvalmisteinen Suomeen tuotu
Ski-Doo vuodelta 1961, poromiehen kelkka varusteineen 1980-luvulta
ja erikoisuutena 1920-luvulla kehitetyn omalaatuisen ummenkulkijan
replika. Lisäksi näytillä oli myös muita moottorikelkkaa edeltäviä lumella kulkemisen tapoja, kuten muinaissuksia ja ahkioita.
Tuotanto: Ylä-Lapin luontokeskus Siida.
Yhteistyössä: Kemijärven moottorikelkka ja -sahamuseo ja Santa’s
House of Snowmobiles (Napapiiri).

Liekkimeren jälkeen
– Kuvia ja tunnelmia Rovaniemen kauppalan
tuhosta lokakuussa 1944
Lapin maakuntamuseon tuottama kuvaesitys oli esillä kauppakeskus
Revontulessa 10.–19.10.2014 päivittäin klo 10–18, lisäksi esitys oli nähtävillä Arktikumissa 21.10.–2.11.2014 ja 2.–7.12. 2014. Esityksen näki
kauppakeskus Revontulessa arviolta noin 2500 ihmistä.
Lokakuussa 2014 tuli kuluneeksi 70 vuotta Rovaniemen kauppalan tuhosta. Lapin maakuntamuseo kokosi Rovaniemen tuhosta kuvaesityksen, joka kertoi koskettavalla tavalla Rovaniemen kauppalan
totaalisen tuhon laajuudesta. Noin kymmenisen minuuttia kestävään
kuvaesitykseen oli koottu valokuvia Rovaniemen tuhosta. Lisäksi mukana on aikalaismuistelmia päiväkirjoista, kirjeistä ja kirjallisuudesta.
Esitystä säesti tunnelmallinen musiikki.
Esitys toteutettiin yhteistyössä Arktikum-Palvelu oy:n, Kauppakeskus Revontulen ja Rovaniemen kaupunginkirjaston musiikkiosaston
kanssa. Lisäksi Revontulessa oli esillä Napapiirin yläasteen oppilaiden
tekemiä hiilipiirroksia aiheesta. Vastaavana opettajana toimi Tiina Särkelä.
Liekkimeren jälkeen -esitys näytettiin myös Napapiirin yläasteen ja
Ounasvaaran lukion ja urheilulukion itsenäisyyspäivien juhlissa.
Rovaniemen tuhon etenemistä pystyi seuraamaan myös facebookissa: https://www.facebook.com/lapinmaakuntamuseo

▶ Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto viimeistelee Revontulikeskuksen näyttelytilaa,
jossa esitettiin Liekkimeren jälkeen -esitystä lokakuussa 2014. Kuva: Suvi Harju.

17

Nettinäyttely:
Rovaniemeläisiä
kaupunkinäkymiä
1950- ja 1960-luvuilta Historypin -verkkosivustolla
Lapin maakuntamuseo julkaisi rovaniemeläisen
valokuvaajan Lauri Alanärän valokuvia Historypin verkkosivustolla syksyllä 2014.
Rovaniemeläinen Lauri Alanärä (1934–1998)
kuvasi monipuolisesti ja säännöllisesti kotikaupunkiaan ja sen erilaisia tapahtumia aina
1950-luvulta lähtien. Alanärä tallensi filmeilleen
esimerkiksi 1950- ja 1960-lukujen jälleenrakennusaikaa. Alanärän kuvista löytyviä jälleenrakennusajan rakennuksia purettiin parin vuosikymmenen päästä; näin hän on tallentunut
myös kaupunkikuvan muutosta vuosikymmenten ajalta. Alanärä palkattiin usein kuvaamaan
Rovaniemen uusia myymälöitä ja yrityksiä. Historypin-sivulla onkin mahdollisuus päästä kurkistamaan 1960-luvun myymälään tai ihmettelemään menneen ajan näyteikkunoita.
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 Lapin maakuntamuseon sivustolla on reilusti yli kaksisataa Lauri
Alanärän valokuvaa. Sivustolle ladataan myöhemmin lisää kuvia. Näin Lapin maakuntamuseo on nyt liittynyt mukaan jakamaan kulttuuriperintöä uusin tavoin.

▶ Screenshot Historypin-sivustolta, josta löytyy Lauri Alanärän valokuvia.

Linkki sivustoon: http://www.historypin.com/channels/view/56977/#!photos/list/
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Kuvat eläväksi -hanke herättää historialliset
valokuvat henkiin
Lapin maakuntamuseo sai kesällä 2014 Museoviraston avustusta museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Kuvat eläväksi -hanke toteutettiin
vuonna 2015 avattavaa Wir waren Freunde – Olimme ystäviä. Saksalaisten ja suomalaisten kohtaamisia Lapissa 1940–1944 –erikoisnäyttelyä ajatellen.
Hankkeessa luotiin mobiilisovellus, jonka avulla elävöitetään historiallista kuva-aineistoa ns. lisätyn todellisuuden keinoin. Näyttelyn ja
näyttelyjulkaisun valokuvista valittiin kolme valokuvaa, joiden henkilöhahmo herää henkiin näyttelijän esittämänä. Sovellus toimii siten,
että kun älypuhelimen kohdistaa valokuvaan, se herää henkiin ruudulla ja valokuvan henkilö alkaa kertoa tarinaansa.
Hahmoiksi valittiin saksalaisaikana eläneet suomalainen nainen,
saksalainen sotilas ja suomalainen mies. Hahmoille käsikirjoitettiin
Lapin maakuntamuseon toimesta muisteluksiin ja tutkimusaineistoon
pohjautuva fiktiivinen, mutta todenperäinen tarina, jota kukin kertoo.
Hankkeen avustuksella palkattiin mobiilisovelluksen tekijäksi Zibra
Oy (Jani Muuronen) ja kuvauksiin VisualNorden Oy, joka järjesti kuvaukset, näyttelijät, puvustuksen ja tilat. Lapin maakuntamuseo kirjoitti
käsikirjoituksen, joka on fiktiivinen mutta pohjautuu muisteluksiin ja
tutkimusaineistoon. Mobiilisovelluksen voi ladata ilmaiseksi GooglePlaysta ja Appstoresta hakusanalla Lapin maakuntamuseo. Sen käytettävyys ei ole sidottu vain näyttelyyn, vaan sovellus tunnistaa markkeeratut kuvat myös esim. näyttelyjulkaisun kuvista.

▶ Kuvauksissa oli mukana ohjaaja, näyttelijät, puvustaja, kuvaussihteeri, äänimies ja
museon henkilökuntaa. Kuva: Suvi Harju.
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MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ

Paikallismuseotyö
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen jäi alkuvuodesta vuorotteluvapaalle ja hänen sijaisenaan toimi 31.8. asti FM Jonna Mölläri ja hänen
jälkeensä 22.9.-31.12. FM Paula Hautala. He antoivat asiantuntija-apua
paikallismuseoille puhelimitse, sähköpostitse ja neuvontakäyntien aikana.
Lapin maakuntamuseon toiminta-alueeseen kuuluu suurin osa
entisen Lapin läänin alueesta, kaikkiaan 12 kuntaa. Kaikissa kunnissa
on Utsjokea lukuun ottamatta jonkinlaista museotoimintaa. Maakunnallinen museotyö on toteutunut Museoviraston kanssa tehtyjen sopimusten ja käytyjen neuvottelujen edellyttämällä tavalla. Museo saa
korotettua valtionapua näiden töiden suorittamiseen.
Maakuntamuseotutkija antoi asiantuntija-apua paikallismuseoille
puhelimitse, sähköpostitse ja neuvontakäyntien aikana (kymmenen
matkaa, joilla oli yhteensä 20 kohdetta). Museovirasto myönsi yhteensä 8 000 euroa harkinnanvaraista valtionavustusta kahdelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle. Lisäksi yhdelle museolle oli myönnetty 4 500 euroa harkinnanvaraista avustusta vuonna
2013, joka siirrettiin käytettäväksi vuoden 2014 aikana. Avustukset
oli kohdennettu museorakennusten kattojen korjaamiseen ja hirsirakennusten perustojen kengittämiseen, museorakennuksen palo- ja
murtosuojauksen hankkimiseen sekä museon turvallisuuden vuoksi
tarvittavien valvontakameroiden ja ilkivaltavalaistuksen hankkimiseen
ja asennustöihin. Maakuntamuseotutkija ohjasi ja valvoi avustusten
käyttöä. Rovaniemen kotiseutumuseon kanssa perustetussa kokoelmatyöryhmässä on tehty kotiseutumuseolle kokoelmaohjelma sekä
edistetty Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n yhdistysarkiston
järjestämistä.
Lapin maakuntamuseo järjesti sotahistoriallisten museoiden tapaamisen Rovaniemellä 8.5.2014, ja kesällä 2014 Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo reagoivat museo-galleria Alarieston
tilojen siirtoon kannanotolla.

Syyskuussa Lapin maakuntamuseo järjesti paikallismuseoväelle maakunnallisen tapaamisen Rovaniemen kotiseutumuseolla teemalla
”Paikallismuseoiden kokoelmatyö ja kokoelmien hoito”. Koulutukseen
osallistui kuuden eri museon edustajia.
Paikallismuseoiden valokuvakokoelmien kartoittaminen aloitettiin
Museoviraston kanssa vuosille 2014–2017 laaditun maakunnalliseen
suunnitelman mukaisesti. Paikallismuseoille lähettyyn kyselyyn vastasi neljä museota.
Maakuntamuseotutkija vastasi kertomusvuonna yhdessä toimituskunnan kanssa maakunnallisen museolehden Raidon toimittamisesta.
Joulukuussa 2014 ilmestyneen lehden artikkelit liittyivät Lapin muinaishistorian tutkimukseen, umpitakkien historiaan ja muihin Lapin
museokentällä ajankohtaisiin asioihin.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset ovat kuuluneet tutkijan työsarkaan. Tutkija antoi tietoja erityisesti Rovaniemeä
koskeviin rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiin sekä vastasi eri
viranomaistahojen ja yksityishenkilöiden tekemiin rakennusperintöä
koskeviin kysymyksiin. Hän myös valvoi Museoviraston jakamien avustusten käyttöä.
▶ Lapin maakuntamuseo järjesti sotahistoriallisten museoiden tapaamisen 8.5.2014.
Kuva: Jukka Suvilehto.
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Arkeologinen toiminta
Lapin maakuntamuseon johtaja vastaa myös museon arkeologisesta työstä. Museoviraston kanssa 1997 solmitun ja joulukuussa 2009
uusitun Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua koskevan
yhteistyösopimuksen mukaisesti museo antoi 25 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-, rakennus- tai
maankäyttöhankkeista. Museonjohtaja/arkeologi osallistui kymmeniin kaavahankkeisiin joko viranomaisen ja asiantuntijana. Lausuntojen määrä laski puoleen edellisvuodesta lähinnä Museoviraston otettua osan lausunnoista omaan käsittelyynsä.
Maakunta-, yleis- sekä asemakaavoihin tehtiin arkeologisia kohteita koskevia muutoksia ja lisäyksiä. Suurten yleisten ja monien yksittäisten rakennushankkeiden vuoksi museo teki kesäaikana joukon maas-

totarkastuksia ja inventointeja, joiden matkakulut kustansi pääosin
hankkeen toteuttaja. Maastotarkastuksia tehtiin mm. Rovaniemellä,
Kemijärvellä ja Tervolassa. Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat laajaalaisia. Usein tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri maankäyttömuotojen suhdetta todettuihin muinaisjäännöksiin. Museonjohtaja/arkeologi piti vuoden aikana muutamia eri tahojen pyytämiä esitelmiä
ja julkaisi neljä artikkelia sekä neljä muuta kirjoitusta. Museonjohtaja
toimii Raito-museolehden vastaavana toimittajana.
Museonjohtaja/arkeologi ja osa muusta henkilökunnasta osallistui
New Horizons 2012–2014 -yhteistyöprojektin seminaareihin Luulajassa (5.-8.5.) ja Murmanskissa (2.-6.12.). Museonjohtaja/arkeologi esitelmöi ja osallistui hankeen arkeologiseen osaan.

▶ Lapin maakuntamuseo oli mukana New Horizon -hankkeessa ja osallistui yhteistyöprojektin seminaareihin sekä Luulajassa että Murmanskissa.
Luulajassa mukana olivat Suvi Harju, Hannu Kotivuori ja Stéphanie C. Lefrère.
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MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2014 yhteensä 72 469 asiakasta.
Kävijämäärä pysyi vuoden 2013 tasolla.
Aukioloajat
Vuonna 2014 museo oli avoinna seuraavasti:
Talvikausi
10.1.–31.5. tiistai–sunnuntai 10–18
Kesäkausi
1.6.–10.6. joka päivä 10–18
11.6.–31.8. joka päivä 9–19
Talvikausi
1.9.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–18
1.12.–15.1.joka päivä 10–18
24.12. suljettu

Opastukset
Opas-valvojat toimivat keskusteluoppaina yksittäisille kävijöille. Eri
laisia teema-opastuksia on suunnattu erityisesti lapsiryhmille. Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia sekä koti- että ulkomaalaisille vieraille kertyi vuoden aikana yhteensä 164.

Rovaniemi-viikko 1.–7.9.2014
Rovaniemi-viikolla Arktikumin ja Pilkkeen pihapiirissä järjestettiin Sahanperän savotta -tapahtuma su 7.9. klo 10–17. Arktikumiin ja Pilkkeeseen oli päivän aikana vapaa pääsy. Ohjelmassa oli museon puolelta
mm. filmiesityksiä ja näyttelyihin erikoisopastuksia.
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 2014 aikana kokoontumiskertoja oli 11.
Yksi niistä oli näyttelyvierailu Arktikumiin. Lisäksi oli Helmikammarin
kanssa yhteistyössä järjestetty kevätretki Sallaan. Muistelukerhoon
osallistui keskimäärin 14 henkilöä / kerta.
▶ Helmikammarin kanssa tehtiin kevätretki Sallaan. Kuva: Hanna Kyläniemi.

Yleisötapahtumat Arktikumissa
Museoviikko Arktikumissa 13.–18.5.2014
Museoviikon kunniaksi esineet olivat lähteneet vaeltamaan Arktikumissa, Pilkkeessä ja Korundissa. Yleisön tuli etsiä paikoiltaan eksyneet
esineet ja osallistua kilpailuun. Voittajien kesken arvottiin kausikortteja
Arktikumiin ja Korundiin.
Museopäivänä 18.5. oli vapaa pääsy Arktikumiin. Arktikumissa oli
esillä päivän aikana Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon-filmiesityksiä.
Lisäksi esiteltiin Pekka Sammallahden Arktisia mielenmaisemia -valokuvanäyttelyä.
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Museo-opetus

Asiantuntijapalvelu ja neuvonta

Arktikumissa vieraili vuoden 2014 aikana Rovaniemen alueen koululaisia 1110, muualta tulleita leirikoululaisia 288. Koululaisille järjestettiin opastettuja näyttelykierroksia ja kouluille tiedotettiin Arktikumin
tapahtumista ja näyttelyistä säännöllisesti. Luonnontieteen amanuenssi on osallistunut Lapin ELY-keskuksen luontokasvatusryhmän toimintaan, tarkoituksena kehittää kasvatuksellisia välineitä paikallisten
eläinten ja kasvien tunnistamiseen Lapissa.
Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -työpajoihin osallistui Ranskan
Instituutissa Helsingissä 60 oppilasta ja Dien kaupungin festivaaleilla
Ranskassa 267 oppilasta.
Syksyllä järjestettiin Liekkimeren jälkeen –työpajoja, joissa tutustuttiin Rovaniemen kauppalan historiaan ja Rovaniemen tuhoon
vuonna 1944. Työpajoihin osallistui yhteensä seitsemän ryhmää, yhteensä noin 220 oppilasta.

Erilaisiin esineisiin, muinaisjäännöksiin, rakennettuun kulttuuriympäristöön, Rovaniemen historiaan ja museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä tuli Lapin maakuntamuseoon 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.

Oppimispolut
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä on tarjolla oppimispolkuja,
jotka ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen. Vuoden 2014 aikana oppimispolkuja käytti yhteensä viisitoista ryhmää ja 333 osallistujaa. Oppimispolkujen kuvaukset löytyvät museon nettisivuilta.
Lapin yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden kanssa aloitettiin yhteistyöprojekti oppimispolkujen käytettävyyden lisäämiseksi.
Neljän opiskelijan ryhmä valmistaa kevään 2015 aikana esittelyvideot
oppimispolkujen sisällöistä ja museon tarjoamien toiminnallisten opetusmateriaalien käytöstä.

Muuta toimintaa
Lapin maakuntamuseon kokoelmatoimintaan kävi tutustumassa opiskelijaryhmiä ja muita vieraita. Erityisesti yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa on ollut vuosittaista. Lapin yliopiston arkistokurssilaiset vierailivat museossa 1.12.2014.
Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy osallistuivat Rovaniemen Wanhoille Markkinoille elokuussa 2014. Markkinoilla mainostettiin tulevia tapahtumia ja näyttelyitä.

Erityisryhmät/saavutettavuus
Perusnäyttelystä on saatavilla kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset
materiaalit. Kuvataulut ja selkokieliset opastekstejä on ilmaiseksi saatavilla Arktikumin infosta ja niitä voi tulostaa Arktikumin ja Lapin maakuntamuseon nettisivuilta.
▶ Lapin maakuntamuseo markkinoi Rovaniemen wanhoilla markkinoilla tulevia
näyttelyitä ja tapahtumia sekä esitteli museon toimintaa. Kuva: Jukka Suvilehto.
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JULKAISUT
Vuoden 2014 maakunnallinen museolehti Raito-lehti ilmestyi joulukuussa 60-sivuisena. Lehti löytyy netistä maakuntamuseon nettisivuilta osoitteesta: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/
Museot/Lapin-maakuntamuseo/Julkaisut/Raito-lehti

Julkaistut artikkelit ja tutkimukset
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Hannu Kotivuori & Peter Johansson: Pyhä-Nattanen, Sompion
kruunu. Raito 2014:4−8.
Hannu Kotivuori:”Korkiasti kunnioitettava Jaloarvoinen herra D.
E. D. Europaeus!” Johan Hoikan kirjeitä vuosilta 1864−1871, osa I.
Raito 2014:23–29.
Hannu Kotivuori: 9000 vuotta Lehtojärven asutushistoriaa. Lehtojärvi – ”Kylä seitsemän vaaran syleilyssä”: Toim. Pekka Haavikko.
Saarijärvi 2014:18−27.
Hannu Kotivuori: Jeesiön vanhin asutus. Viitamukasta Mikkolaan.
Tornio 2014:23−28.
Hannu Kotivuori: Arkeologiset löydöt kertovat: Paloperällä asuttiin jo kivikaudella. Rajaelämää viiden järven rannoilla – Paloperän
kylähistoriaa. Rovaniemi 2014:29−30.
Hannu Kotivuori: Kolmesti kaivatut. Lapin leijona 2014:13.
Hannu Kotivuori: Pyhä-Nattasen valloitus. Lapin leijona
2014:12−13.
Hannu Kotivuori: Mitä meistä jäljelle jää? Lauantaivieras. Uusi Rovaniemi 20.12.2014.
Hanna Kyläniemi: Oletko nähnyt umpitakkia? Raito 2014: 38–43.

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI

2014

Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Arktikum-Palvelu
Oy (www.arktikum.fi). 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. Sivuilta löytyy myös
linkki maakuntamuseolla tuotettuun Lapin museot -sivustoon (www.
lapinmuseot.fi).
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TOIMITILAT

lapin maakuntamuseon hallinto

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn pinta-ala on 949 m², vaihtonäyttelytilan 166 m² ja luonnontieteen yksikön tilat 295 m² sekä toimisto- ja työtilat 577 m².
Arktikum-talon kokoelma- ja työtilojen lisäksi museolla on erillinen
kokoelmavarasto (Silmutie 1). Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen yhteiskäytössä ovat yleisötilat, luokkahuone, auditorio, kuvalaitos sekä puu- ja metalliverstaat.
Luonnontieteen yksikön tiloissa Arktikumin instituuttirakennuksessa ovat tilat näytteiden käsittelyä, kokoelmia, arkistoja ja määräaikaisia työntekijöitä varten. Tilojen uudelleenjärjestelyn seurauksena
luonnontieteen amanuenssi ja museonjohtaja/arkeologi muuttivat
työhuoneensa museon varsinaisiin toimistotiloihin näissä huoneissa
tehdyn remontin valmistuttua syksyllä 2014.

Rovaniemellä luovuttiin 1.1.2014 ns. tilaaja-tuottaja- eli sopimusohjausjärjestelmästä. Samalla luovuttiin museotoimesta ja museot eriytettiin omiksi hallinnollisiksi yksiköiksi. Molemmilla museoilla on oma
museonjohtaja, omat tilat ja talousarvio, mutta myös yhteistä henkilökuntaa (museosihteeri ja museomestari). Vapaa-ajanpalvelut ovat
osa Sivistyspalvelukeskuksen (sivistyspalvelujen tuotanto-osaston)
hallinnoimaa kokonaisuutta. Vapaa-ajan palvelualueen johtoryhmän
puheenjohtajana toimii palvelualuejohtaja. Palvelukeskuksen toiminta on siirretty liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen. Lautakunnalla on tuotantovastuu kaupungin itse tuottamista palveluista.
Lautakunta tekee valtuuston hyväksymien määrärahojen, asettamien
tavoitteiden sekä hallituksen tulosohjauksen puitteissa hankintapäätökset ostopalveluista ja avustuksista.

ARKTIKUM
•
•
•
•

Talon pinta-ala 4523 m2
Lapin maakuntamuseon tiloja 1526 m2
Arktisen keskuksen ja museon yhteistiloja 1461 m2
Luonnontieteen yksikkö, Arktikumin instituuttiosa 295 m2

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

VARASTO
•
Silmutie 2 720 m2
Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyttimin. Näyttelytiloissa ja luonnontieteen yksikön kokoelmatiloissa on myös kosteuden ja lämpötilan säätö.
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON Henkilökunta 2014
Vakinainen henkilökunta
•
Museonjohtaja (1.1.2014 alkaen), arkeologi Hannu Kotivuori (1987)
•
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (2005)
•
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju (2012)
•
Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000), varaesimies 1.1.2014 alkaen
•
Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)
•
Luonnontieteen amanuenssi Stéphanie C. Lefrère (2011)
•
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995)
•
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985), vuorotteluvapaalla 1.3.2014 −1.2.2015
•
vs. Maakuntamuseotutkija Jonna-Maria Mölläri 1.3.2014–31.8.2014
•
vs. Maakuntamuseotutkija Paula Hautala 22.9.2014–31.1.2015
•
Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % taidemuseossa
•
Museosihteeri Johanna Nordström (2008), työajasta 50 % taidemuseossa
•
Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)
Määräaikaiset työntekijät
•
Paula Hautala 		

2.6.2014–15.9.2014, kuva- ja arkistoaineiston digitointihanke

▶ Lapin maakuntamuseon henkilökunta kävi tutustumassa
Pyhä-Luostolla sijaitsevaan luontokeskus Naavaan.
Kuvassa vasemmalta oikealle: Paula Hautala, Merja
Lehtovirta-Aho, Jani Hietala, Hanna Kyläniemi, Hannu
Kotivuori, Teijo Rovanperä ja Tuija Alariesto.
Kuva: Jukka Suvilehto.

Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
•
Tuija Koivupalo 		
2.5.2013 – 1.5.2014
Kesätyöntekijät
•
Hanna Alaluusua		
•
Tommi Luiro		
•
Sampo Matias Haapalainen
•
Oskar Kallunki		
•
Tommi Kiviniemi		
•
Ida Savolainen		
•
Ami Kallo			
Muut
•
Tuija Koivupalo		
•
Sami Hietalahti		
•
Jani Hietala			
•
Jarmo Ranttila		
•
Kari Kraatari		
•
Tiina Syväniemi		

2.6.2014–1.7.2014 kesätyöntekijä
2.6.2014–1.7.2014 kesätyöntekijä
16.6.2014–15.7.2014 kesätyöntekijä
1.7.2014–31.7.2014 kesätyöntekijä
1.7.2014–31.7.2014 kesätyöntekijä
1.7.2014–31.7.2014 kesätyöntekijä
16.6.2014–31.8.2014 opas-valvojien kesäsijainen
2.5.2013–1.5.2014 opasvalvoja (työllistämistuki)
10.2.2014–9.9.2014 museoavustaja (työkokeilu)
24.3.2014–23.10.2014 museoavustaja (työkokeilu)
3.11.2014–2.6.2015 museoavustaja, (työllistämistuki 50%)
11.11.2014–14.6.2015 museoavustaja (työkokeilu & työllistämistuki)
11.11.2014–14.6.2015 museoavustaja (työkokeilu & työllistämistuki)
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Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat
Lapin maakuntamuseon henkilökunta kävi tutustumassa 13.2. uuteen
Santa’s House of Snowmobiles moottorikelkkanäyttelyyn Napapiirillä,
4.6. uudistettuun Tornionlaakson maakuntamuseoon ja 6.10. tutustumisretki suuntautui Pyhä-Luoston uudehkoon luontokeskus Naavaan.
Tuija Alariesto
•

18.1. ja 15.2. ja 26.4. Rovaniemen kaupungin Kultti-projektin asiakasraa-

Hanna Kyläniemi (ilman lahjoituksiin liittyviä työmatkoja ja TAKO-kokouksia)
•

titilaisuuksiin osallistuminen
•
•

Helsinki

22.1. Rovaniemen kaupungin ja UNICEF:in järjestämä Lapsiystävällinen

•

23.1. Rondo-laskustusjärjestelmän koulutus, Korundi, Rovaniemi

kunta –koulutus, Rovaniemen kaupungintalo

•

13.3.2014 Cumulus-tietokantajärjestelmä -koulutus, Rovaniemi

11.2. Museoliiton kulttuurimatkailuhankkeen koulutuspäivä, Korundi,

•

20.3. Andreas Alariesto –säätiön kokous ja kokoelmiin tutustuminen,

Rovaniemen taidemuseo
•

21.2. Laatua suunnitteluhankintaan –koulutus (3 h), Korundi, Rovaniemi

•

31.3. Kultti – Maahanmuuttotyön suunnittelupäivä, Oppipoika, Rovaniemi

•

8.4. Museot osana kulttuurimatkailua (3 H), Korundi, Rovaniemen taide-

Sodankylä
•

8.4. Museot kulttuurimatkailun kärkeen –kokous / Suomen Museoliitto,
Korundi, Rovaniemi

•

museo
•

20.–21.1. TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston seminaari,

11.4. Museoliiton koulutus: Museoiden luettelointiohje tutuksi, Korundi,
Rovaniemen taidemuseo 21.-22.5. Valtakunnalliset museopäivät, Savon-

11.4. Museoliiton koulutus: Museoiden luettelointiohje tutuksi, Korundi,

linna

Rovaniemen taidemuseo

•

28.5. Helmikammarin muistelukerhon retki, Salla

•

8.5. Sotamuseotoimijoiden tapaaminen, Arktikum

•

25.8. Enontekiön kotiseutumuseo ja Järämän linnoitusmuseo –vierailut,

•

13.6 –14.6. Area14 - Seminaari lisätyn todellisuuden käytön mahdollisuuksista, Oulu

•

24.–25.11. Museoliiton Mediametkaa museossa –koulutus, Rovaniemi

•

2. –6.12. New Horizons 2012–2014 -seminaari, Murmansk

Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja)
•

11.–13.3. ja 3.–4.4. Työsuojelun peruskurssi

•

1.4. Arktikum-palvelu Oy:n strategiapäivä

•

29.4. Museoliiton koulutustilaisuus, Helsinki

•

5 –8.5. New Horizons 2012-2014 -seminaari, Luulaja

•

30.8. Tornionlaakson maakuntamuseon uudistettujen tilojen ja perus-

Enontekiö
•

20.10. TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston seminaari, Helsinki

•

21.10. KOVA MAAKUMU verkoston perustamiskokous; Helsinki

•

6. –7.11. Aistien-hankkeen loppuseminaari, Pyhtää

•

25.11. Lisätyn todellisuuden –koulutus (Mobiilimetkaa museoissa –hanke), Arktikum, Rovaniemi

•

4. –6.12. New Horizons 2012–2014 –hankkeen loppuseminaari, Kirovsk
ja Murmansk, Venäjä

näyttelyn avajaiset
•

12.9. Euroopan kulttuuriympäristöpäivät, Rovaniemi

•

2 –6.12. New Horizons 2012–2014 -seminaari, Murmansk
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Stéphanie C. Lefrère

Suvi Harju

•

5. –6.5. New Horizons Seminar, Luulaja, Ruotsi.

•

13.3. Cumulus-tietokantajärjestelmä -koulutus, Rovaniemi

•

2. –6.9. Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -näyttely, SYKE, Helsinki.

•

31.3.Lapin yliopiston FEENIKS-hankkeen kevätseminaari, Rovaniemi

•

18.11. Northern Beauty –seminaari Korundissa

•

1.4. Naiset ja lapset sota-aikana 1939–1944 -seminaari, Salla

•

19.11. Round table –keskustelut ja luennot: Climate Change, Adaptation

•

11.4. Museoliiton koulutus: Museoiden luettelointiohje tutuksi, Korundi,

•

and Sustainability in the Arctic. Arktinen keskus, Rovaniemi.

Rovaniemen taidemuseo 25.4. Seinätön museo 2.0 tarinatallennin käyt-

27. –28.11. Shamanism, Symbolism and Culture -seminaari, Arktinen

tökoulutus, Museovirasto, Skype

keskus, Rovaniemi.

•

8.5. Sotamuseotoimijoiden tapaaminen, Arktikum, Rovaniemi

•

13.6 –14.6. Area14 - Seminaari lisätyn todellisuuden käytön mahdollisu-

Jonna-Maria Mölläri
•
•
•

uksista, Oulu

13.3.2014 Cumulus-tietokantajärjestelmä -koulutus, Rovaniemi

•

25.-27.8. Reconstructing Mind –seminaari, Lapin yliopisto, Rovaniemi

31.3.2014 Lapin yliopiston FEENIKS-hankkeen kevätseminaari, Rovanie-

•

18.11. Lapland culture calender –koulutus, Skype

mi

•

25.11. Museoliiton Mediametkaa museossa –koulutus, Arktikum,

1.4.2014 Naiset ja lapset sota-aikana 1939-1944 -seminaari, Sallan sota-

Rovaniemi

ja jälleenrakennusajan museo, Salla
•

11.4. Museoliiton koulutus: Museoiden luettelointiohje tutuksi, Korundi,
Rovaniemen taidemuseo 25.4.2014 Seinätön museo 2.0 tarinatallennin

Jukka Suvilehto
•

käyttökoulutus, Museovirasto, Helsinki/Rovaniemi
•
•

Paula Hautala
•

25.–26.9. Maakuntamuseotutkijoiden neuvottelupäivät, Tornio

•

24.–25.11. Museoliiton Mediametkaa museossa –koulutus, Rovaniemi

ja

-laitteistoihin

Helsingissä.
•

12.5.2014 Alueellisen työn teemapäivä maakunta- ja aluetaidemuseotutkijoille, Helsinki

digitointikäytäntöihin

Suomen valokuvataiteen museossa ja Helsingin kaupunginmuseossa

9.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Lapin liitto ja Lapin ELYkeskus, Rovaniemi

15.1.–17.1. Tutustuminen

22.6. –25.6.Kuvausmatka Sallaan. Kuvat tulevat museon perusnäyttelyn
”Kasvot ja tarinat”-osioon.

•

25.8. Enontekiön kotiseutumuseo ja Järämän linnoitusmuseo –vierailut,
Enontekiö

•

12.9. –17.9. Kuvausmatka Enontekiölle. Kuvat tulevat museon perusnäyttelyn ”Kasvot ja tarinat”-osioon.

•

3.11. –7.11. Kuvausmatka Tampereelle. Kuvat tulevat museon perusnäyttelyn ”Kasvot ja tarinat”-osioon.
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Luennot ja esitelmät
Tuija Alariesto
•

Stéphanie C. Lefrère

10.9. Kokoelmaohjelmat paikallismuseoissa –luento. Paikallismuseota-

•

17.1. Nice matin, Parc Phoenix: conférence sur la Laponie

paaminen Rovaniemen kotiseutumuseolla Pöykkölässä, Rovaniemi.

•

17.1. yleisöluento ilmastonmuutoksesta, Salle Linné, Parc Phoenix

•

28.1. yleisöluento « Le Changement climatique en Laponie : que

Hannu Kotivuori
•

29.4. Monenkirjava Arktikum- kävijäprofiilin hallinnan vaikeuksia. Muse-

pouvons-nous faire ? », Le café Le Philosophe, Nizza
•

oliiton seminaari Helsingissä.
•

5.5. Prehistoric Dwelling Remains in the Kemijoki area. New Horizons

telu
•

2012-2014 -seminaari, Luulaja.
•

20.8. Lapin maakuntamuseon talous ja toiminta 2014. Liikunta- ja vapaa12.9. Katonharjalta maankamaraan – museot kulttuuriperinnön vaali-

5.5. Climate change and pedagogy, New Horizons Seminar, Luulaja,
Ruotsi.

•

ajan lautakunta.
•

5.2. NRJ/Nostalgie/Chérie FM, région côte d´Azur, Nizza, radiohaastat-

13. –16.5. Luennot ja työpajat ilmastonmuutoksesta. Ranskan Instituutti,
Helsinki.

•

jana. Lapin rakennusperinne ry/Euroopan rakennusperintöpäivät,

23. –30.9. Luennot ja työpajat ilmastonmuutoksesta. Festival Est-Ouest,
Dien kaupunki, Ranska.

Rovaniemi.

•

23.9. Radio Diois, radiohaastattelu ja haastelu paikallislehteen

•

8.10. Sompion muinaislöydöt, LC-Rovaniemi/Pöyliö, Pohjanhovi.

•

7.9. Climate change in Lapland nature, Rovaniemi-viikko

•

16.10. Intian presidentin ja hänen delegaationsa vierailu Arktikumissa.
Perusnäyttelyn esittely presidentille.

Jonna Mölläri
•

11.7.2014 Paulaharjun poluilla – Unarin Akatemian 8. Kesäseminaarissa
esillä olleen Paulaharju-näyttelyn esittely.
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Osallistuminen työryhmiin
Tuija Alariesto
•

Rovaniemen kaupungin Kultti –projektiin osallistuminen

Päivi Rahikainen
•

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n/Rovaniemen kotiseutumuseon Perinne- ja -kokoelmatoimikunnan puheenjohtaja

Hanna Kyläniemi
•

Rovaniemen vapaa-ajanpalvelut, johtoryhmän varajäsen

•

PYT Pihapiirin yhteistyöryhmän (Arktinen keskus, Arktikum Palvelu Oy,
Lapin maakuntamuseo ja Pilke Metsähallitus) jäsen

•

Valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyöhankkeen jä-

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen/sihteeri

•

Kulttuuriympäristön yhteistoimintaryhmän (Lappi) jäsen

Jonna Mölläri
•

sen, pooli 5 puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n/Rovaniemen kotiseutumuseon Perinne- ja kokoelmatoimikunnan puheenjohtaja, sihteeri ja koko-

•

Valtakunnallisen Matkailumuseoverkoston jäsen

•

Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän jäsen

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen ja sihteeri

•

Sahanperän savotta –tapahtuman työryhmän jäsen

•

Kulttuuriympäristön yhteistoimintaryhmän (Lappi) jäsen

•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä

•

Lapin maakuntamuseon näyttelytyöryhmien jäsen

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen

•

Lapin yliopiston Feeniks-hankkeen yhteistyöverkoston jäsen

•

Rovaniemen kotiseutumuseon perinne- ja kokoelmatoimikunnan jäsen

•

Lapin maakunnallisen luontokasvatuksen yhteistyöryhmän varajäsen

•

Rovaniemen kulttuurimafian jäsen

•

Mätäs metäs –hankkeen yhteistyöjäsen

on Perinne- ja kokoelmatoimikunnan puheenjohtaja, sihteeri ja koko-

•

KOVA MAAKUMU maakunnallisten museoiden kokoelmavastaavien yh-

elmavastaava

elmavastaava

Paula Hautala
•

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n/Rovaniemen kotiseutumuse-

teistyöverkoston jäsen
Marja-Liisa Laitinen
•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon työryhmän
jäsen

Stéphanie C. Lefrère
•

Lapin maakunnallisen luontokasvatuksen yhteistyöryhmän jäsen

30

Talous 2014
5100 Maakuntamuseo
Tulot 				

1 106 446,95 €

Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen

410 875,24 €

Kiinteistömenot 			

393 283,51 €

Kiinteät menot 		

215 491,04 €

Muut menot 				

37 612,97 €

Hallintokulut		

20 911,78 €

Menot yhteensä 		

1 078 174,54 €

Tilikauden yli-/alijäämä

28 272,41€

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

294 476,00 €

▶ Museonjohtaja Hannu Kotivuori (kuvassa) osallistui Kirovskissa ja Murmanskissa
järjestettyyn New Horizon -hankkeen päätösseminaariin joulukuussa 2014.
Kuva: Hanna Kyläniemi.
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▶ Talviuinnin MM-kisat, Rovaniemi 22.3.2014. Kuva: Jukka Suvilehto.
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