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LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jonka toimintaalueena on entinen Lapin lääni lukuun ottamatta Tornionlaaksoa ja
Kemin seutua. Toimialueella on kaksitoista kuntaa: Enontekiö, Inari,
Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Museo avattiin vuonna 1975 Lappia-talon
yhteydessä. Museolle valmistui uudet tilat Arktikum-taloon vuonna
1992. Samassa yhteydessä valmistunut perusnäyttely Selviytyjät korvattiin 2003 Pohjoiset keinot -näyttelyllä, jota on sittemmin parannettu vuosittain monin eri tavoin.
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 historialliseen kuvamateriaaliin liittyviä tarpeita.
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON VUOSI 2015
Lapin maakuntamuseo saavutti vuonna 2015 pääpiirteissään kaikki
asetetut tavoitteet. Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat suunnitellulla tavalla ja museokasvatustoiminta oli aktiivista. Vuosi
oli koko Arktikm-talon osalta poikkeuksellinen, sillä monen vuoden
jälkeen kävijämäärä kohosi ennätyslukuun 91 143. Edellisvuoteen
nähden lukema kohosi noin 20 %. Erityisesti aasialaisten matkailijoiden määrä kasvoi, mutta myös kotimaisia kävijöitä tuli runsaasti lisää.
Huomattava merkitys Arktikumin suosion kasvuun käyntikohteena
on ollut onnistunut näyttelytoiminta. Lapin maakuntamuseon osalta
keskeinen attraktio oli omaa tuotantoa edustanut näyttely Wir waren
Freunde – Olimme ystäviä - Saksalaisten ja suomalaisten kohtaamisia Lapissa 1940–1944. Kiitosta medialta ja yleisöltä sai aran aiheen
rohkea käsittely. Näyttelyn esimainonta käyttämällä tikkuaskia metaforana sota-ajan tapahtumille ja osapuolten kanssakäymiseen, oli
valtakunnalliset mittasuhteet saavuttaneen mediahuomion keskiössä.
Myös museon muu toiminta oli erittäin aktiivista ja sai ulkopuolista kiitosta.
Museon arkea työllistivät lisäksi kesällä uudelleen alkanut toimistotilojen ilmastointiremontti, joka jatkuu vuoden 2016 aikana. Luonnontieteen yksikön tilojen menettäminen vaati henkilökunnan yhteisen
suurponnistuksen, jonka yhteydessä siirrettiin kaikki tuon yksikön kokoelmat, tarvikkeet yms. toisaalle välivarastoon. Yksikön tiloissa työskennelleet luonnontieteen amanuenssi ja museonjohtaja siirtyivät
muun toimiston yhteyteen.

Vuosi 2015 oli myös henkilökunnan uudistumisen aikaa, sillä kolme
pitkäaikaista työntekijää jäi pois työelämästä. Opas-valvojat Maisa
Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho aloittivat työuransa museolla 1995
ollen pari vuosikymmentä museon luotettuina kasvoina jopa lähes
kahdelle miljoonalle museovieraalle. Samoin maakuntamuseotutkija
Päivi Rahikainen kuului vuodesta 1985 alkaen museon kokeneimpaan asiantuntijakaartiin. Hänen moninaisiin tehtäviinsä kuului mm.
neuvonanto ja yhteydenpito paikallismuseoihin sekä ansiokkaan
Raito-lehden toimittaminen. Päivin työn jatkajaksi museo sai uutteran
osaajan Siilinjärveltä, amanuenssi Heidi Pelkosen. Maisan ja Merjan
työn jatkajajiksi palkattiin 1.1.2016 alkaen Ami Kallo ja Asko Leskinen. Myös useita työllistettyjä, kesätyöntekijöitä ja harjoittelijoita oli
museolla eri tehtävissä.

▶ Lapin maakuntamuseon pitkäaikaiset opas-valvojat Maisa Laitinen ja
Merja Lehtovirta-Aho pääsivät läksiäisissään arvokkaan kulkupelin kyytiin.
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KOKOELMATYÖ
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat karttuivat kertomusvuonna 461
objektilla, jotka olivat sekä lahjoituksia että hankintoja. Vuoden kartunta oli runsas. Toisen maailmansodan ja Saksan armeijaan liittyvä
aineisto karttui Wir waren Freunde -erikoisnäyttelyn myötä. Suurin
lahjoitus oli lappilaisia tulitikkuetikettejä sisältänyt kokonaisuus, joka
antaa kiinnostavan katsauksen eri paikkakuntien liikkeiden mainoksiin. Myös Lapin matkailuun liittyvät kokoelmat karttuivat hankinnoilla (matkamuistot), jotka tehtiin TAKO pooli 5 nykyajan dokumentointihankkeessa. Tähän aineistoon kuuluvat välillisesti myös lappilaiset
lapasmallit.
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 20 141. Sähköiseen
muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä on 40 prosenttia.
Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin Cumulus-tietokantaohjelmaa (versio 8.6). Kulttuurihistoriallisten

esine- ja arkistoaineistokokoelmien hoidossa noudatettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008), jonka päivitystyö
aloitettiin syksyn aikana.
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 webkokoelmaselaimessa. Selain hakee tiedot suoraan Cumulus-tietokannasta, missä voidaan määritellä reaaliajassa, mitkä aineistot soveltuvat
julkiseen käyttöön. Rajoituksia aiheuttavat yleiset tekijänoikeuslait
ja yksityisyyden suoja. Yleisöpalaute selaimesta on ollut positiivista.
Myös kyselyjä ja tilauksia on selaimen kautta tullut kokoelmiin. Selaimessa on myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto Ry:n aineistoa,
joka erottuu diaarinumeron perässä olevan Totto-tunnisteen avulla.
Valtakunnallista yhteistyötä ovat 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 museon kokoelma-amanuenssilla.

▶ Vuoden 2015 Wir waren Freunde -erikoisnäyttely herätti ihmisiä myös lahjoittamaan
aiheeseen liittyvää esineistöä. Marja Jalkanen (kuvassa oikealla) toi museon kokoelmiin
kenkälahjoituksen. Vastaanottajana kokoelmista vastaava amanuenssi Hanna Kyläniemi. Kuva: Jukka Suvilehto.
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Vuoden 2015 nykydokumentointihanke oli nimeltään ”Kuljetusliikenteen kulttuuriperintö talteen museoihin”, jossa museo tallensi
Enontekiön lentoaseman toimintaa 22.12.2015 vilkkaana charterlentopäivänä. Hankkeessa työskenteli harjoittelija Teemu Leskelä ja
dokumentoinnissa olivat mukana myös Hanna Kyläniemi, Heidi Pelkonen ja Jukka Suvilehto. Pooli 5 sai hankkeeseen rahoitusta Wihurin
säätiöltä 20 000 €.
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.
▶ Amanuenssi Heidi Pelkonen haastattelee Enontekiön lennonjohdossa työskentelevää Petteri Sainiota joulukuussa 2015. Kuva: Jukka Suvilehto.

▶ Dokumentointiryhmä pääsi vierailemaan Enontekiön lentoaseman lennonjohtotornissa. Lennontiedottaja Petteri Sainio työnsä äärellä. Kuva: Jukka Suvilehto.

Sápmi Miehtá (Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toteuttama projekti 1.1.2011–31.12.2014) hankkeessa tuotettiin virtuaalitietopaketti
lapinpukuihin liittyvästä perinteestä. Umpitakit-verkkonäyttely saatiin sisällöllisesti valmiiksi, mutta sen julkaiseminen ja tekniset yksityiskohdat jäivät edelleen työn alle. Museon esinekokoelmat ovat mukana myös 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. Tarkoitus on luetteloida ja järjestää varastolla
olevaa aineistoa siten, että varastolla voidaan järjestää yleisötilaisuuksia. Hankkeen toteutus tapahtuu vuoden 2016 aikana.
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Luonnontieteelliset ja arkeologiset kokoelmat

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet

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 yksikkö muutti sitä varten vuonna 1997 rakennetuista Arktikumin Instituuttiosan tiloista. Luonnontieteellisten
kokoelmien pääosa sijoitettiin erillisvarastoon, joka sijaitsee Valtakadulla. Tavoitteena on saada kokoelmat Arktikumin yhteyteen mahdollisimman pian, kun ongelmallinen tilakysymys saadaan ratkaistua. Kokoelmia sijoitettiin myös museon kokoelmavarastoon ja Arktikumiin.
Yksikön kaksi työntekijää muuttivat museon toimistokäytävälle.
Näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten museolla on arkeologisia
maalöytöjä, joita säilytetään omana kokonaisuutena museon kokoelmavarastolla. 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.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikössä säilytettäviin luonnontieteellisiin sekä arkeologisiin kokoelmiin on tutkijoilla, opiskelijoilla ja harrastajilla mahdollisuus tutustua työaikana. Muuton vuoksi
tämä vaihtoehto on toistaiseksi kuitenkin hankaloitunut. Näytteitä ja
muuta aineistoa on käytetty näyttelyissä sekä opetus- ja valistustoiminnassa ja lainattu muun muassa kouluille ja oppilaitoksille.

Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2015 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.

▶ Luonnontieteen yksikön kokoelmat muutettiin väliaikaisiin varastotiloihin. Luonnontieteen kokoelmien muuttopuuhissa näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto ja valokuvaarkiston hoitaja Suvi Harju. Takana museomestari Teijo Rovanperä ahkeroi muuttolaatikoiden kimpussa.
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ARKISTOT JA KIRJASTO
Kuva-arkisto
Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat lahjoituksilla noin 6 000 valokuvalla. Näistä kuvista suurin osa koostuu Viljo Mäkipuron kuvaamista
negatiiveista. Digitaalisten tiedostojen määrä on edelleen kasvussa.
Kokoelmiin tuli lisää Reima Mukkalan nyky-Rovaniemen kuvia ja Wir
waren Freunde -erikoisnäyttelyn myötä myös kuvia saksalaissotilaista.
Näistä erikseen mainittakoon Lapissa ”säälottana” toimineen Suonisen
sota-ajan kuva-aineisto.
Kertomusvuoden ajalta on vielä numeroimatta kuvia muun muassa museon omasta toiminnasta, kuten näyttelyistä, niiden rakentamisesta ja avajaisista sekä esinekuvauksista studiossa. Kuva-arkistossa on
runsaat 300 000 kuvaa. Osa valokuvista on nähtävillä uudella museon
kokoelmaselaimella Internetissä (katso lisätietoja kohdasta kulttuurihistorialliset kokoelmat).
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa.
Tietokannassa oli vuoden 2015 lopussa 18 716 kuvaa tietoineen.

Cumulus-ohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen laadinnassa. Arkistosta toimitettiin 19 asiakkaalle yhteensä
99 kuvaa digitaalisina tiedostoina. Vuoden 2015 asiakastilaukset olivat selvästi viime vuosia vähäisempiä. Tämä selittyy sillä, että kuvaarkisto oli suljettuna Wir waren Freunde -näyttelyn rakentamisen ajan
1.3.–30.4.2015. Käyttöarkiston ja lepoarkiston remontin vuoksi asiakaspalvelua pystyttiin tarjoamaan vain rajoituksin ja kuvatilauksissa oli
viivästyksiä viikolta 26 aina loppuvuoteen asti. Kertomusvuonna Lapin
maakuntamuseon tai säilytettävänä olevien kokoelmien kuvia toimitettiin erityisesti julkaisuihin.
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.

▶ Suonisen lahjoittama sota-ajan kuva-aineisto sisältää myös
kuvia kveekareista. Tässä kuvassa kveekareita lähdössä Auttin
työleirille. Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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Lehtileikearkisto
Arkistoaineisto
Arkistoaineistokokoelma karttui kertomusvuonna noin 75 objektilla
lahjoitusten ansiosta. Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa noin 21 123 objektia, joista Cumulukseen on luetteloitu 27 %.
Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulustietokantaohjelmaa. Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008) noudatettiin myös arkistoaineistokokoelmien osalta.
Uuden kokoelmapoliittisen ohjelman laatiminen aloitettiin myös arkistoaineiston osalta.
Arkistoaineiston merkitys tutkimuksellisesti kasvoi edellisvuosien
tapaan. Useampia siihen liittyviä kokonaisuuksia kysyttiin ja käytettiin
aineistona opinnäytetyössä, laajemmassa tieteellisessä tutkimuksessa
ja paikallishistorian tutkimisessa. Erityisesti mainittavia ovat lasten piirustukset (kveekari Naomi Jackson Groves ja Hakasen perheen lapset).
Lapin yliopiston tutkijoiden keskuudessa erityistä kiinnostusta herätti
museolle kertomusvuonna saapunut Tervolan Varejoen asutukseen
liittyvä aineisto.

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. Arkistossa säilytetään myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n äänitteitä.
Havaintoarkisto
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen museolla aikaisemmin säilytetty lintuhavainto-, lehtileike- ja julkaisuarkisto siirrettiin yhdistyksen omiin
tiloihin. Heinäkuussa 2015 luonnontieteen amanuenssi osallistui kasvikartoitukseen Rovaniemen alueella Metsähallituksen luontopalveluiden suunnittelijoiden kanssa.
Käsikirjasto
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto palvelee ensisijaisesti museon
henkilökuntaa. Kirjasto muodostuu kolmesta kokoelmasta: kulttuurihistoria, Wallenius-kokoelma (420 nimekettä) ja luonnontieteen kokoelma. Tammikuussa 2015 käsikirjaston kirjat imuroitiin ja järjestettiin
hyllyihin vastaremontoituun kirjastohuoneeseen. Kertomusvuonna
käsikirjasto karttui 35 niteellä, joista suurin osa saatiin museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta.
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto on osa Museokirjastoa, joka
kuuluu Lapin kirjasto -ryhmään. Käsikirjaston kirjat ovat löydettävissä
osoitteesta www.lapinkirjastot.fi.

▶ Valokuva-arkistonhoitaja Suvi Harju ottaa vastaan valokuvalahjoitusta.
Kuva: Jukka Suvilehto.

Lapin maakuntamuseo | 9

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 opas-valvojat,
minkä lisäksi järjestettiin muutama siivouspäivä, johon osallistui lähes koko museon henkilökunta. Museomestari huolehti yhteistyössä
muun museohenkilökunnan kanssa tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä ja tekniikan ylläpidosta.

Perusnäyttelyyn lisättiin vuonna 2013 Uutuuksia-vitriini, jossa esitellään museovierailijoille Lapin maakuntamuseon vastaanottamia uusimpia kokoelmalahjoituksia. Vitriinissä oli esillä vuoden 2015 aikana
koruaarre Savukosken Seitajärveltä.
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 edellisenä vuosikymmenenä. 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 2015 käynnistyi perusnäyttelyn uudistustyö, 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 2015 aikana koottiin aiheeseen liittyen esine-, valokuva- ja arkistoaineistoja
sekä kirjoitettiin näyttelykäsikirjoitusta. Näyttelysuunnitteluun liittyen
pyydettiin kesän 2015 aikana tarjoukset viideltä alan toimijalta. Näyttelyarkkitehdiksi valittiin tarjouskilpailun voittanut arkkitehtitoimisto
N.E.O. Ark Oy / Taina Väisänen.

▶ Perusnäyttelyn ylläpito vaatii henkilökunnalta suunnitelmallista työskentelyä.
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ERIKOISNÄYTTELYT
Lapin maakuntamuseolla oli esillä vuonna 2015 kolme erikoisnäyttelyä.
Vuonna 2014 avatuista näyttelyistä Ummenkulkija – Moottorikelkka
50 vuotta Suomessa oli esillä 1.2.2015 saakka. Alkuvuodesta 6.2.2015
avattiin Ahkio - Geres -näyttely ja huhtikuussa Lapin sodan päättymisen 70-vuotispäivänä 27.4.2015 vietettiin Lapin maakuntamuseon
omana tuotantona valmistuneen Wir waren Freunde – Olimme ystäviä – Saksalaisten ja suomalaisten kohtaamisia Lapissa 1940–1944
-näyttelyn avajaisia. Wir waren Freunde -näyttelyn avajaiset houkuttelivat paikalle ennätysyleisön, yli 250 henkeä, ja näyttely houkutteli
kävijöitä koko vuoden ajan. Arktikumin vaihtonäyttelylippuja myytiin
ennätyksellisen paljon vuoden 2015 aikana.

Lapin maakuntamuseon lainattavista näyttelyistä Polkupyörällä Petsamoon – Kansantaiteilija Valto Pernun valokuvia vuodelta 1930
-näyttely oli esillä taidekeskus Kulttuurikauppilassa museokahvila Huilingissa Iissä 17.7.–31.7.2015 välisenä aikana.
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 maakuntamuseon Wir waren Freunde
- Olimme ystäviä -näyttelyn avajaiset 27.4.2015
houkuttelivat paikalle ennätysyleisön.

Lapin maakuntamuseo
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UMMENKULKIJA
– MOOTTORIKELKKA 50 VUOTTA SUOMESSA
14.11.2014–1.2.2015

AHKIO – GERES
– NÄYTTELY AHKION HISTORIASTA, KÄYTÖSTÄ JA VALMISTUKSESTA
6.2.–6.4.2015

Ummenkulkija -näyttely oli esillä 1.2.2015 saakka lapin maakuntamuseon vaihtonäyttelysalissa. Se esitteli pääasiallisesti moottorikelkkailun 50-vuotista historiaa Suomessa. 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).

Menneiden aikojen kuvituksissa tavallisin kuva saamelaisesta sisältää ahkion ja poron. Ahkio-näyttelyssä kerrottiin porolla vedettävän
ahkion historiasta, esiteltiin erilaisia ahkiotyyppejä, kerrottiin ahkion
valmistuksesta ja esiteltiin ahkion teossa tarvittavia työkaluja. Lisäksi näyttelyssä kerrottiin mm. ahkiohautauksista, kuunneltiin ahkiolla
ajoa kuvaavaa perinnemusiikkia ja tutustuttiin rikkaaseen ahkiolla ajamista kuvaavaan sanastoon.
Näyttelyn oli tuottanut saamelaismuseo Siida. Tekstit amanuenssi
Áile Aikio ja arkeologi Eija Ojanlatva. Näyttely perustuu Saamelaismuseossa tehtyyn esinetutkimukseen.

▶ Ummenkulkija -näyttelyssä esiteltiin monenmoisia lumella liikkumisen tapoja.
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WIR WAREN FREUNDE - OLIMME YSTÄVIÄ
SAKSALAISTEN JA SUOMALAISTEN KOHTAAMISIA LAPISSA 1940–1944
28.4.2015–10.1.2016

▶ Wir waren Freunde -näyttelyjulkaisua on saatavilla suomenkielisenä
sekä saksa-englanti-kieliversiona
Arktikumin museokaupassa.

Vuoden 1940 syksyllä Lapin rautatieasemilla ja Jäämerentiellä alkoi
näkyä vieraita kieliä puhuvia sotilaita. Lappilaiset ihmettelivät kotiseuduilleen yllättäen ilmestyneitä komeita univormuihin pukeutuneita
saksalaisia sotilaita, jotka ottivat vähitellen käyttöönsä rakennukset ja
kentät. Tästä alkoi suomalaisten ja saksalaisten neljä vuotta kestänyt
yhteiselo, joka päättyi dramaattisesti Lapin tuhoutumiseen syksyllä
1944.
Saksalaisia joukkoja kohdattiin erilaisissa tilanteissa. Saksalaiset
saattoivat rakentaa parakkinsa pihapiiriin tai vakinaiseksi käyneen kulkureitin varrelle. Kadulla vastaantulevat miehet vaikuttivat aina olevan
saksalaisia. Heidän kanssaan ystävystyttiin ja vietettiin yhteisiä iltoja.
Osa harjoitti kaupankäyntiä saksalaisten kanssa, osa oli heillä töissä.
Kulttuuri- ja urheilutapahtumilla syvennettiin aseveljeyden ystävyyssidettä. Kohtaamiset olivat usein varsin arkisia, mutta väistämättömiä.
Kaiken kaikkiaan Lapin alueella oli saksalaisia enimmillään noin 220 000
henkilöä. Yksistään Rovaniemen alueella heitä oli arviolta 6 000 henkilöä
eli lähes yhtä paljon kuin paikallista väestöä. Rovaniemestä kehittyikin
Saksan 20. Vuoristoarmeijan hermokeskus, jossa sijaitsivat päämaja, esikunnat ja lukuisat parakkileirit kasinoineen ja vankileireineen.

Näyttelyn valokuvat ja esineistö koottiin vuosien varrella Lapin
maakuntamuseolle tulleista lahjoituksista. Näyttelyssä oli esillä runsaasti muun muassa ennen näkemättömiä kotialbumeiden kuvia ja
Vuoristoarmeijan miesten itse ottamia kuvia. Valokuvissa sota näyttää
olevan kaukana; kenraalieversti Dietlin sanoin rintaman takana Rovaniemellä vallitsi ”sunnuntairauha”.
Näyttely oli Lapin maakuntamuseon omaa tuotantoa. Näyttelyyn
liittyen Lapin maakuntamuseo tuotti näyttelyjulkaisun, jota on saatavilla sekä suomenkielisenä että kaksikielisenä (saksa-englanti) Arktikumin museokaupasta. Hinta 10 €.
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Lisättyä todellisuutta Wir waren Freunde-näyttelyssä:
Herätä historialliset valokuvat henkiin!
Wir waren Freunde -näyttelyn yhteyteen toteutettiin Museoviraston
avustuksella ns. lisättyä todellisuutta hyödyntävä mobiilisovellus. Sovelluksen avulla voit herättää henkiin näyttelystä ja näyttelyjulkaisusta
löytyvät kolme valokuvaa. Tarinat ovat fiktiivisiä, mutta pohjautuvat
todellisiin muistoihin. Mobiilisovelluksen käyttäminen on ilmaista ja
helppoa.
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.
Ohjelmointi: Zibra Oy (Jani Muuronen), kuvaus: VisualNorden Oy,
Sovelluksen käytettävyys ei ole sidottu vain näyttelyyn, vaan sovellus
tunnistaa markkeeratut kuvat myös esim. näyttelyjulkaisun kuvista.

▶ Ilmaisen sovelluksen voi ladata AppStoresta tai GooglePlaysta käyttäen hakusanana
Lapin maakuntamuseo. Avaa sovellus ja valitse kohta ”Kuvat eläväksi”. Kohdista laitteesi
logolla merkittyyn kuvaan ja anna kuvan kertoa tarinansa..

▶ Näyttelyn ennakkomarkkinoinnissa
käytetty tulitikkuaski herätti mielenkiintoa aina iltapäivälehtiä myöten.
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Muu näyttelytoiminta
LIEKKIMEREN JÄLKEEN – KUVIA JA TUNNELMIA ROVANIEMEN
KAUPPALAN TUHOSTA LOKAKUUSSA 1944

ROVANIEMELÄISIÄ KAUPUNKINÄKYMIÄ 1950- JA 1960-LUVUILTA
HISTORYPIN -VERKKOSIVUSTOLLA

Lapin maakuntamuseon tuottama kuvaesitys oli esillä Arktikumissa
koko Wir waren Freunde -näyttelyn ajan.
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.

Lapin maakuntamuseo julkaisi rovaniemeläisen valokuvaajan Lauri
Alanärän valokuvia Historypin verkkosivustolla syksyllä 2014. Kertomusvuonna lisättiin kuva-aineistoa sivustolle parilla sadalla valokuvalla.
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/

KIERTONÄYTTELY: ILMASTONMUUTOS LAPIN LUONNOSSA
Lapin ilmaston muuttumista viimeisten vuosikymmenten aikana
esittelevä Ilmastonmuutos Lapin luonnossa – Mitä me voimme tehdä?
-näyttely oli esillä ympäristöministeriössä Helsingissä 15.1.–15.3.2015.
Näyttelyn suomalais-venäläinen versio oli esillä Suomen Pietarin Instituutissa 11.2.–3.3.2015 ja Karjalan Tasavallan kansallismuseossa Petroskoissa 17.3.–7.4.2015 sekä Murmanskin aluemuseossa 17.4.–20.6.2015.

▶ Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -näyttelyn avajaiset ympäristöministeriössä.
Henkilöt (vasemmalta lukien): Georges Diener, Ranskan Instituutin johtaja ja Ranskan
suurlähetystön kulttuuriattasea, Henna Haapala, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö, Stéphanie C. Lefrère, luonnontieteen amanuenssi, Lapin maakuntamuseo, Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö, Aleksi Härkönen, Suomen arktinen
suurlähettiläs ja Marja-Leena Vuorenpää, Suomen Barents-suurlähettiläs.
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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.
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen jättäytyi tehtävästään
10.4.2015. Tilalla aloitti amanuenssin (maakunnallinen museotyö) nimikkeellä FM Heidi Pelkonen 6.7.2015.
Museovirasto myönsi yhteensä 13 100 euroa harkinnanvaraista
valtionavustusta kolmelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen
paikallismuseolle. Avustukset oli kohdennettu uuden perusnäyttelyn
suunnitteluun, kokoelmien luettelointiin ja rakennusten korjaamiseen. Amanuenssi ohjasi ja valvoi avustusten käyttöä ja teki neuvontakäynnit harkinnanvaraista avustusta saaneisiin kohteisiin. Avustusten
käyttö sujui paikallismuseoilla hyvin ja tuotti toivottua tulosta.
Rovaniemen kotiseutumuseon kokoelmatyöryhmän työskentelyä jatkettiin. Lapin maakuntamuseolta työryhmän jäseninä ovat
maakunnallisen museotyön amanuenssi ja kokoelma-amanuenssi.
Työryhmässä mm. vastaanotettiin kotiseutumuseolle uusia esinelahjoituksia, laadittiin Totto ry:n johtokunnalle esitys kotiseutumuseon
arkistoaineistojen käyttösäännöistä ja -periaatteista, selkiytettiin kokoelmatyöryhmän tehtävänkuvaa sekä aloitettiin kotiseutumuseon
perusnäyttelyn uudistamisen sekä Suomi 100 vuotta -juhlavuoden
näyttelyn suunnitteleminen. Työryhmä kokoontui kertomusvuonna
kolme kertaa. Lisäksi osallistuttiin Totto ry:n kehittämispäivään kotiseutumuseolla 24.9.
Amanuenssi vastasi kertomusvuonna yhdessä toimituskunnan
kanssa maakunnallisen museolehden Raidon toimittamisesta. Joulukuussa 2015 ilmestynyt lehti oli sisällöltään henkilöhistoriapainottei-

nen. Lisäksi perehdyttiin Lapin maakuntamuseon neljän vuosikymmenen tapahtumiin, Lapin luontoon sekä ajankohtaisiin asioihin. Raito
-lehteä on saatavilla Arktikumista huokeaan hintaan. 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 ja rakennuskorjausten suunnitteluun liittyen. Amanuenssi osallistui tiiviisti
Rovaniemen kotiseutumuseon päärakennuksen maalauksen ja ulkoverhoilun kunnostukseen liittyvään suunnittelu- ja valmistelutyöhön
kotiseutumuseon kiinteistötoimikunnan kanssa. Työhön kuului mm.
rakennuksen korjaushistorian selvittämistä, kunnostuksen vaiheiden
suunnittelussa ja maalianalyysin teettämisessä avustamista, yhteydenpito eri toimijoihin, lausunnon pyytäminen Museovirastolta korjaussuunnitelmaa koskien.
▶ Siidan kanssa tehtävä kokoelmallinen yhteistyö kirjattiin paperille syksyllä 2015.
Kuva: Jukka Suvilehto.
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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 2015 yhtensä 31 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-, rakennus- tai
maankäyttöhankkeista. Museonjohtaja-arkeologi osallistui kymmeniin kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai ohjausryhmän jäsenenä. Lausuntojen määrä vähentyi edellisvuodesta.
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, Muoniossa, Kittilässä 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 julkaisi useita artikkeleita.
Loppuvuodesta Lapin maakuntamuseo otti tilapäisesti hoitaakseen myös Saamelaismuseo Siidan arkeologisia viranomaistehtäviä
sikäläisen viranhaltijan ollessa estyneenä toimensa harjoittamiseen.
Joulukuun alussa museonjohtaja–arkeologi osallistui ainoana suomalaisena Luulajassa pidettyyn arkeologiseen kongressiin, jossa hän
piti esitelmän muinaisesta raudanvalmistuksesta.

▶ Museonjohtaja-arkeologi Hannu Kotivuoren 60-vuotisjuhlia juhlittiin elokuussa 2015.
Hannu on työskennellyt Lapin maakuntamuseolla vuodesta 1987 alkaen.
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MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2014 yhteensä 91 143 asiakasta. Kävijämäärä nousi (72 469 vuonna 2014) poikkeuksellisen paljon edellisvuodesta (+ 18 674).
Nousu ilmentää Rovaniemen alueen houkuttelevuutta matkanjärjestäjien ja matkailijoiden keskuudessa. Arktikumin kävijälisäys tapahtui niin kotimaisten (paikallisten) kuin ulkomaisista, etenkin Aasian
maista tulleiden, vierailijoiden keskuudessa. Oma osansa kävijälisäyksessä on onnistuneilla näyttelytuotteilla, joista Lapin maakuntamuseon Olimme ystäviä – Wir waren Freunde -näyttely oli keskeisessä
roolissa. Tämä kuvastuu mm. vaihtonäyttelylippujen myynnin nelinkertaistumisena edellisvuoteen verrattuna.
Aukioloajat
Vuonna 2014 museo oli avoinna seuraavasti:
Talvikausi
12.1.–31.5. tiistai–sunnuntai 10–18
Kesäkausi
1.6.–31.8.2015 joka päivä klo 9–18
Talvikausi
1.9.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–18
1.12.–11.1. joka päivä 10–18
24.12. suljettu
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 94 kappaletta.
Yleisötapahtumat Arktikumissa
Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin 18.–22.5.2015. Kansainvälisenä museopäivänä 18.5.2015 Arktikumiin oli vapaa sisäänpääsy ja
viikon aikana oli tarjolla erikoisopastuksia Lapin maakuntamuseon

Wir waren Freunde -erikoisnäyttelyssä. Erikoisopastuksia järjestettiin
viikon aikana joka päivä yhteensä kuusi kertaa ja niihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä.
Samalla viikolla vietettiin myös lasten lintuviikkoa 18.–24.5.2015.
Luonnontieteen amanuenssi Stéphanie C. Lefrère esitteli Lapin maakuntamuseon lintukokoelmia koululuokille ja havainnoi koululaisten
kanssa muuttolintuja Arktikumin rannassa.
Rovaniemi-viikolla Arktikumissa oli avoimet ovet ja pihapiirissä
järjestettiin Sahanperän savotta -tapahtuma sunnuntaina 13.9.2015.
Päivän aikana Arktikumissa vieraili 4316 asiakasta. Piha-alueella oli
työnäytöksiä, luentoja, eri metsäalan toimijoiden esittelyjä sekä musiikkiesityksiä. Avointen ovien päivänä museolla oli tarjolla oli kolme
opastusta Wir waren Freunde -erikoisnäyttelyyn, vetäjänä näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto. Lisäksi Lapin maakuntamuseolla oli käytävällä oma pöytä, jossa oli tarjolla museon julkaisuja, postikortteja ja
esitteitä. Museon omalla esittelypisteellä kävijät saivat testata tietämystään maakuntamuseon iästä. Lisäksi luonnontieteen amanuenssi
järjesti Rovaniemi-viikolla päivittäin työpajoja museon kokoelmien
Lapin linnuista ja ilmastonmuutoksesta sekä koululaisille että aikuisyleisölle.
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 2015 aikana kokoontumiskertoja
oli yhteensä kymmenen. Yksi niistä oli näyttelyvierailu Arktikumiin.
Lisäksi oli Helmikammarin kanssa yhteistyössä järjestetty kevätretki
Tornioon. Muistelukerhoon osallistui keskimäärin 15 henkilöä / kerta.
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MUSEO-OPETUS
Arktikumissa vieraili vuoden 2015 aikana Rovaniemen alueen koululaisia 2638 ja muualta tulleita leirikoululaisia 529. Koululaisille oli tarjolla vuoden aikana runsaasti monipuolista työpajatoimintaa, lisäksi
koululaisryhmille oli tarjolla opastettuja näyttelykierroksia ja museon
oppimispolkuja käytettiin ahkerasti. Kouluille tiedotettiin Arktikumin
tapahtumista, työapajatoiminnasta ja näyttelyistä säännöllisesti.
Luonnontieteen amanuenssi osallistui Lapin ELY-keskuksen luontokasvatusryhmän toimintaan. Ryhmän tarkoituksena on kehittää kasvatuksellisia välineitä paikallisten eläinten ja kasvien tunnistamiseen
Lapissa.
Koululaisten tehoviikko Rovaniemi-viikolla 8.–11.9.2015
Lapin yliopiston Merja Paksuniemen opiskelijat kävivät perehtymässä
museon oppimispolkuihin, joita he vetivät viikon 37 ajan. Kokonaisuus
kuului opettajaksi opiskelevien opintoihin. Viikon aikana toteutettiin
yhteensä 19 opastettua työpajaa, joihin osallistui viikon aikana yhteensä 384 oppilasta Rovaniemen alueen kouluista (Vaaranlammen koulu,
Saaren koulu, Ylikylän koulu). Tehoviikon aikana järjestettiin myös Wir
waren Freunde –näyttelyssä työpajatoimintaa, viikon aikana yhteensä
5 työpajaa, joihin osallistui 122 oppilasta.

Tärkein esineeni – työpaja 3.–8.11.2015
Arktista vimmaa -elokuvafestivaalin yhteydessä Lapin maakuntamuseolla oli Arktikumin putken päässä non-stop-työpaja, johon pystyivät
osallistumaan kaikki elokuvissa kävijät. Kävijät houkuteltiin pysähtymään hetkeksi ja miettimään minkä esineen he ottaisivat mukaansa,
mikäli joutuisivat äkillisesti jättämään kotinsa. Putken päähän viritettyyn verkkoon pystyi jättämään oman piirroksensa aiheesta. Työpajaan osallistui viikon aikana yli 350 henkilöä.
Jouluinen kierrätystyöpaja 18.–20.12.2015
Arktisten markkinoiden aikaan kävijöillä oli mahdollisuus osallistua
jouluiseen työpajaan, jossa tehtiin ihania joulukoristeita vanhoja kirjoja kierrättämällä. Non-stop-työpajaan osallistui kymmenittäin sekä
aikuisia että lapsia viikonlopun aikana.
Rantavitikan koulun itsenäisyyspäivän juhlapäivä 4.12.2015
Rantavitikan koululta vieraili yhteensä seitsemän luokkaa Arktikumissa perjantaina 4.12. Luokille oli järjestetty työpajatoimintaa sekä maakuntamuseon että Arktisen keskuksen toimesta. Museon oppimispoluille osallistui päivän aikana yhteensä viisi luokkaa, 91 oppilasta.
▶ Luonnontieteen amanuenssin Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -luennoille ja työpajoihin osallistui Venäjällä 165 oppilasta. Kuvassa Pietarin Suomalaisen Koulun oppilaat ovat
askartelemassa ilmastoaiheista kollaasia.
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Wir waren Freunde -näyttelyn työpajatoiminta 2015:
ASEVELJEYS – YSTÄVYYS – RAKKAUS
- Ihmisten välisistä moninaisista suhteista saksalaisaikana
Rovaniemellä ja Lapissa
Työpajassa tarkasteltiin näyttelyssä olevien esineiden ja aikalaislähteiden valossa eri kulttuurista peräisin olevien ihmisten välisiä suhteita,
eroavaisuuksia ja vaikuttimia. Erityisesti paneuduttiin näyttelyssä esillä
oleviin kirjeisiin, arkistolähteisiin ja historiallisiin valokuviin.
Yhdessä pohdittiin mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä lähteet kertovat aikalaisten ajatuksista? Kuinka erilaiset historialliset lähteet muodostavat yhdessä kuvaa ihmisten välisistä kanssakäymisistä? Kuinka
lähteitä voidaan tulkita -ja kuka tulkintoja tekee?
Mediakasvatuksellisena tavoitteena oli kehittää oppilaan monilukutaitoa näyttelyn ja siellä olevien esineiden kautta. Opetellaan median vastaanottamisen ja valinnan taitoja.

VIHAPUHEEN JUURILLA - MISTÄ OIKEIN ON KYSE? - Käsitetyöpaja
Työpajassa sukellettiin saksalaisaikanäyttelyssä esiintyviin erilaisiin
käsitteisiin käsitekorttien avulla ja avattiin niitä keskustellen. Työpajassa käytiin läpi mm. seuraavia sanoja: vihapuhe, natsismi, rasismi,
äärioikeisto, rotuoppi, propaganda jne. Työpajan tavoite oli laajentaa
tietoutta toisen maailmansodan aikana nousseen kansallissosialistisen
natsi-ideologian taustoista, ilmenemisestä ja seurauksista. Samalla tutustuttiin siihen kuinka saksalaisaika näkyi Rovaniemellä ja Lapissa.

SAKSALAISAJAN RAUNIOILLA - Kulttuuriympäristön muutoksia
Rovaniemellä saksalaisaikana ja sen jälkeen
Työpajan tavoitteena oli avata huomioimaan jokapäiväisessä kulttuuriympäristössämme olevaa ajallista kerrostumaa. Saksalaisaikaraunioita löytyy runsaasti esimerkiksi Ounasvaaralta; betonijäänteet eivät
olekaan enää pelkkää romua, vaan osa menneisyyttä.

▶ Wir waren Freunde -työpajoja oli syksyn aikana yhteensä 38 ja niihin osallistui
noin 790 yläkoulujen ja lukioiden oppilasta. Työpajoja ohjasivat museopedagogian
harjoittelija Hanna Lääperi (Lapin yliopisto) ja näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto.
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Oppimispolut

Muuta toimintaa

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä on tarjolla oppimispolkuja,
jotka ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen. Vuoden 2015 aikana oppimispolkuja käytti yhteensä noin 30 ryhmää.
Yhteistyössä Lapin yliopiston Mediapedagogiikkakeskuksen opiskelijoiden kanssa toteutetut oppimispolkuja esittelevät videot valmistuivat kevään 2015 aikana. Oppimispolkujen esittelyvideot löytyvät
YouTubesta: https://www.youtube.com/channel/UC2geWa_keByBtmt58L6hyrA

Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy osallistuivat Rovaniemen Wanhoille Markkinoille 14.–16.8.2015. Markkinoilla mainostettiin
tulevia tapahtumia ja näyttelyitä.
Petsamo-seura ry piti kokouksen museon tiloissa la 14.3.2015. Samalla keskusteltiin museon perusnäyttelyn Petsamo-osion uudistukseen liittyvästä yhteistyöstä.
Lapin maakuntamuseon kokoelmatoimintaan kävi tutustumassa
opiskelijaryhmiä ja muita vieraita. Erityisesti yhteistyö Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnan kanssa on ollut vuosittaista. Lapin yliopiston arkistokurssilaiset vierailivat museossa 30.11.2015.

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.
Asiantuntijapalvelu ja neuvonta
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.
▶ Rovaniemen wanhoilla markkinoilla on mukava jalkautua
keskustelemaan paikallisten ihmisten kanssa.
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JULKAISUT

Julkaistut artikkelit ja tutkimukset

Vuoden 2015 maakunnallinen museolehti Raito-lehti ilmestyi joulukuussa 58-sivuisena. Lehti löytyy nettisivuilta osoitteesta: http://www.
rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin-maakuntamuseo/Julkaisut/Raito-lehti
Vuonna 2015 tehtiin myös näyttelyjulkaisu Wir waren Freunde
-näyttelyyn. Julkaisu ilmestyi suomenkielisenä (56 sivua) ja saksa-englanti-kieliversiona (68 sivua).

•
•
•

•
•

•
•

Suvi Harju: Pyöräillen ympäri saksalaisaikaa. Raito 2015: 40-43.
Hannu Kotivuori & Hanna Kyläniemi: Menneestä tulevaan – Lapin
maakuntamuseo 40 vuotta. Raito 2015: 12-18.
Hannu Kotivuori: ”Suurimmalla kunnioittamisella pyydän alati olla
Teidän nöyrin palvelia” – Johan Hoikan kirjeitä vuosilta 1864-1871,
osa 2. Raito 2015: 19-27.
Hannu Kotivuori: Kuu, tähdet ja savulohi. Lapin leijona 2015:17.
Hannu Kotivuori: Vuosituhansien asutusjäljet. Elämää Yläkemijoen
kylissä (toim. Vesa Puuronen). Yläkemijoen kylien historia I. Saarijärvi 2015:20-36.
Heidi Pelkonen: Museo-oppaat muistelevat. Raito 2015: 4-8.
Heidi Pelkonen & Päivi Rahikainen: Maakuntamuseotutkijan muistoja. Raito 2015: 9-11.

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. Sivuilta löytyy myös linkki maakuntamuseolla tuotettuun Lapin museot -sivustoon (www.lapinmuseot.fi).
Museon toiminnasta ja näyttelyistä oli useita juttuja sekä paikallisissa
medioissa että valtakunnallisissa medioissa.
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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. Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen yhteiskäytössä ovat yleisötilat, luokkahuone, auditorio, kuvalaitos sekä
puu- ja metalliverstaat.
Lapin maakuntamuseo luopui kaupungin säästövaateiden tukena
Luonnontieteen yksikön tiloista kesäkuussa 2015. Arktikumin instituuttirakennuksessa olleet kokoelmat siirrettiin vuokrattuihin tilapäisvarastoihin. Osa aineistosta vietiin kokoelmavarastoon tai sijoitettiin
muualle Arktikum taloon.

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.

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

ARKTIKUM
•
•
•
•

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

VARASTO
•
Silmutie 2 720 m2
Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyttimin. Näyttelytiloissa on myös kosteuden ja lämpötilan säätö.
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON HENKILÖKUNTA 2015
Vakinainen henkilökunta
•
Museonjohtaja (1.1.2014 alkaen), arkeologi Hannu Kotivuori (1987)
•
Amanuenssi (näyttelyt) Tuija Alariesto (2005)
•
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju (2012)
•
Opas-valvoja Ami Kallo (1.1.2016 alkaen)
•
Amanuenssi (kulttuurihistorian kokoelmat) Hanna Kyläniemi (2000),
varaesimies 1.1.2014 alkaen
•
Opas-valvoja Maisa Laitinen (1.11.2015 asti)
•
Amanuenssi (luonnontiede) Stéphanie C. Lefrère (2011)
•
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1.10.2015 asti)
•
Opas-valvoja Asko Leskinen (1.1.2016 alkaen)
•
Museosihteeri Johanna Nordström (2008), työajasta 50 % taidemuseossa
•
Amanuenssi (maakuntatyö) Heidi Pelkonen (2015)
•
Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % taidemuseossa
•
Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)
•
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (10.4.2015 asti)
•
vs. Maakuntamuseotutkija Paula Hautala (31.1.2015 asti)

Määräaikaiset työntekijät
•
Anu Hietala, museoharjoittelija (28.9.–27.12.2015)
•
Ami Kallo, opas-valvoja (15.6.-31.12.2015)
•
Sixten Koivumaa, museoavustaja (7.9.–15.9. ja 9.11.2015–8.5.2016)
•
Kari Kraatari (15.12.2014–14.6.2015 ja 3.8.2015–2.2.2016)
•
Teemu Leskelä, harjoittelija (2.11.2015–1.2.2016)
•
Hanna Lääperi, harjoittelija (17.8.–16.11.2015)
•
Jarmo Tuominen, museoavustaja (3.8.2015–2.2.2016)
•
Tino Fräki (15.6.-14.7.2015)
•
Harri Koivuperä (1.6.-30.6.2015)
•
Joona Laitala (1.7.-31.7.2015)

▶ Wir waren Freunde -näyttelyn pystytyksessä oli mukana lähestulkoon koko
museon henkilökunta.
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUS, SEMINAARIT JA MATKAT 2015

Tuija Alariesto
•

21.1. Dream Broker -videokoulutus, kaupungintalo, Rovaniemi

•

28.1. Sneak peek, teaser ja traileri! –videotyöpaja, Rovaniemi

•

14.8. Maailman neulansilmä – Haaparanta 1914 – 1918 –seminaari ja
Tornionlaakson maakuntamuseon avajaiset, Tornio

•

14.9. Kulttuurista hyvinvointia kaikille –koulutus, Korundi,
Rovaniemi

•

30.8.–1.9. Osallistavan teknologian mahdollisuudet museoissa
–koulutus, Museoliitto, Helsinki

Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja)
•

11.–13.2. Arkeologisten kenttätöiden esittely, Helsinki

•

29.5. Maastotarkastus: Törmävaara, Tervola

•

4.9. Vierailu Tornionlaakson maakuntamuseossa, Tornio

•

5.–8.10. Barents region, incubator for cultural initiatives –projektin
matka, Murmansk

•

13.10. Kaavan tarkastus: Ruotjärvi, Sodankylä

•

14.10. Kaavan tarkastus: Saitajoki, Muonio

•

21.–22.10. Vierailu Saamelaismuseo Siidaan ja Sajokseen, Inari

•

6.–8.12. Konferessi: Förhistoria och medeltid i och kring
Norrbotten,Luleå

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

19.1. Defibrillaattorikoulutus, Arktikum

•

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

•

5.2. TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston ohjausryhmän
kokous, Helsinki

•

16.2. Arktikumin yhteistyön kehittäminen / Tuija Seipell, Arktikum

•

17.-18.2./17.-18.3./14.-15.4./20.4./19.5. Esimiespassikoulutus, Rovaniemi

•

21.5. Barents Initiative Incubator –työpajat, hotelli Santa Claus,
Rovaniemi

•

28.5. Helmikammarin muistelukerhon kevätretki, Tornio

•

1.6. TAKO pooli 5 kokous, Hanko

•

2.6. TAKO ohjausryhmän kokous, Helsinki

•

2.-3.9. TAKO ohjausryhmän kokous, Pori

•

4.9. Vierailu Tornionlaakson maakuntamuseossa, Tornio

•

14.9. Kulttuurista hyvinvointia kaikille –koulutus, Korundi, Rovaniemi

•

24.9. Rovaniemen kotiseutuyhdistys Totto ry:n kehittämispäivä, Pöykkölä, Rovaniemi

•

29.9. TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston seminaari,
Helsinki

•

21.–22.10. Vierailu Saamelaismuseo Siidaan ja Sajokseen, Inari

•

27.10. TAKO ohjausryhmän kokous, Helsinki

•

16.11. TAKO pooli 5 kokous, Vantaa

•

21.–23.12. Nykydokumentointihanke Enontekiön lentoasema, Hetta

Stéphanie C. Lefrère
•

13.1.–15.1. Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -näyttely, ympäristöministeriö, Helsinki

•

8.–13.2. Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -näyttely, Suomen Pietarin
Instituutti, Pietari

•

20.2. Conference: New challenges facing the Arctic Ocean and other
fragile seas, Arctic Centre / Arktinen keskus, Rovaniemi

•

16.3.–18.3. Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -näyttely, Karjalan Tasavallan kansallismuseo, Petroskoi

•

13.–14.4. Kenttätyömatka Inariin RFI:n (Radio France international)
ranskalaistoimittajien kanssa

•

15.–19.4. Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -näyttely, Murmanskin
aluemuseo

•

4.9. Vierailu Tornionlaakson maakuntamuseossa, Tornio

•

24.–26.11. Poster In the Spirit of the Rovaniemi Process - Local and
Global Arctic 2015 conference, 2nd International Conference
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Suvi Harju
•

21.1. Dream Broker -videokoulutus, kaupungintalo, Rovaniemi

•

28.1. Sneak peek, teaser ja traileri! –videotyöpaja, Rovaniemi

•

4.9. Vierailu Tornionlaakson maakuntamuseossa, Tornio

•

1.-2.10. Kultasymposium, Kultamuseo, Tankavaara

•

21.–22.10. Vierailu Saamelaismuseo Siidaan ja Sajokseen, Inari

•

2.-3.11. Kuva-arkistopäivät, Helsinki

•

4.11. Näyttelycafé, Hämeenlinna

Jukka Suvilehto
•

28.1. Sneak peek, teaser ja traileri! –videotyöpaja, Rovaniemi

•

4.9. Vierailu Tornionlaakson maakuntamuseossa, Tornio

•

21.–22.10. Vierailu Saamelaismuseo Siidaan ja Sajokseen, Inari

•

21.–23.12. Nykydokumentointihanke Enontekiön lentoasema, Hetta

LUENNOT JA ESITELMÄT
Tuija Alariesto
•

Lukuisia opastuksia Wir waren Freunde-näyttelyssä eri ryhmille ja henkilöille, mukaan lukien Saksan suurlähettiläs.

Suvi Harju
•

1.10. Lapland´s dark heritage – case Wir waren Freunde, Kultasymposium,
Tankavaara

•

2.11. Kuvat eläväksi mobiilisovelluksella, kuva-arkistopäivät, Helsinki

•

4.11. Wir waren Freunde – tunteita saksalaisaikanäyttelyn ympärillä,
näyttelycafé, Hämeenlinna

Hannu Kotivuori
•

19.8. Olimme ystäviä – Wir waren Freunde – näyttelyesittely Lapin liiton
väelle, Arktikum

Heidi Pelkonen
•

9.7. Neuvontakäynti: Saukkojärven koulu- ja kotiseutumuseo, Ranua

•

17.7. Neuvontakäynti: Rovaniemen kotiseutumuseo

•

6.8. Neuvontakäynti: Rovaniemen kotiseutumuseo

•

4.9. Vierailu Tornionlaakson maakuntamuseossa, Tornio

•

14.9. Kulttuurista hyvinvointia kaupunkilaisille -koulutus, Korundi

•

21.9. Ranuan pappila- ja pitäjämuseo; neuvontakäynti

•

24.9. Totto ry:n kehittämispäivä, Rovaniemen kotiseutumuseo

•

21.–22.10. Vierailu Saamelaismuseo Siidaan ja Sajokseen, Inari

•

11.11. Yksityishenkilön omistaman perinnerakennuksen kunnostamis-

•

•

16.9. Kaupunkioppaiden arkeologinen näyttelyopetus, Arktikum

•

8.12. Tidiga spår av järnhantering i norra Finland, Luulaja, Konferenssi:
Förhistoria och medeltid i och kring Norrbotten

•

9.12. Olimme ystäviä – Wir waren Freunde -näyttely, LC Pöyliö, Rovaniemi

Hanna Kyläniemi
•

14.3. Petsamoseura ry:n kokous: esitelmä perusnäyttelyn Petsamoosion uudistamisesta, Arktikum

•

29.7. Saksan TV1 (ARD 1 German Radio & TV) vierailu Wir waren
Freunde-näyttely, museon esittely, Arktikum

een liittyvä neuvontakäynti. Petäjäinen, Rovaniemi

•

4.–6.9. Seniorimessut; Aistien teltta ja muistelutyö, Ounashalli, Rovaniemi

21.-23.12. Nykydokumentointihanke Enontekiön lentoasema, Hetta

•

29.9. Wir waren Freunde –muistoja saksalaisista sotilaista Lapissa (näyttelyn tausta-ajatuksia); TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston
seminaari, Helsinki

•

5.11. Opasnäytön arviointi, Arktikum

•

2.12. Wir waren Freunde –näyttelyn esittely; Metsähallitus, Arktikum
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OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN
Hanna Kyläniemi

Stéphanie C. Lefrère
•

15.1. Ilmastonmuutos Lapin luonnossa-luento, ympäristöministeriö,

•

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

Helsinki
•

Luento ja työpajat 11.–12.2. Suomen Pietarin Instituutti, Pietari

•

Valtakunnallisen Matkailumuseoverkoston jäsen

•

Luento ja työpajat 17.3.–18.3.

•

Valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyöhankkeen jä-

Karjalan Tasavallan kansallismuseo,

sen, pooli 5 puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen

Petroskoi
•

Luento ja työpajat 17.–18.4. Murmanskin aluemuseo, Murmansk

•

Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän 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

•

Rovaniemen kulttuurimafian jäsen

•

KOVA MAAKUMU yhteistyöryhmän jäsen

Stéphanie C. Lefrère
•

Lapin maakunnallisen luontokasvatuksen yhteistyöryhmän jäsen

Heidi Pelkonen
•

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

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen/sihteeri

•

Kulttuuriympäristön yhteistoimintaryhmän (Lappi) jäsen

▶ Seniorimessuilla amanuenssit Hanna Kyläniemi ja Heidi Pelkonen esittelivät museon
muistelutoimintaa ikäihmisille.

Lapin maakuntamuseo | 27

Talous 2015
5100 MAAKUNTAMUSEO
Tulot 				

1 176 813,81 €

Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen

418 734,23 €

Kiinteistömenot 			

385 618,18 €

Kiinteät menot 		

202 754,42 €

Muut menot 				

70 209,91 €

Hallintokulut		

16 562,11 €

Menot yhteensä 		

1 093 878,85 €

Tilikauden yli-/alijäämä		

82 934,96 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

286 100,00 €
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▶ Kuva: Arktikum / Mediapankki.
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