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Lukijalle
Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos, sanotaan. Rovaniemen kaupungin
kulttuuritoimessa, jonka osana Lapin
maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo toimivat, otettiin vuoden
2006 alussa käyttöön sopimusohjausjärjestelmä. Tavoitteena on, että luottamushenkilöt pystyisivät paremmin
vaikuttamaan siihen, mitä palveluita
kansalaiset toivovat heille tuotettavan.
Kulttuuritoimen tuotteistaminen
on ollut hankalaa. Vanhaan määrärahatalouteen tottuneen virkamiehistön on ollut vaikea hahmottaa laitostensa työtä myytäviksi tuotteiksi;
luottamushenkilöiden mielestä vaikeus on ollut virkamiesten muutosvastarintaa.
Museotoimi näkee museoiden tehtävän olevan pääasiallisesti säilyttävä.
Museo huolehtii kaupungin hallussa
olevista taide-, esine-, näyte-, kuvaym. kokoelmista. Säilyttäminen tarkoittaa sitä, että aineisto säilyy mahdollisimman hyvässä kunnossa tuleville sukupolville, mutta myös sitä,
että aineistosta on mahdollisimman
kattavaa ja oikeaa tietoa. Tämä vaatii
tutkimustyötä sekä arkistointia. Näyttelyt ovat eräänlainen jäävuoren huippu museotyössä.

Museotoimessa varsinaiseen tuotteistamiseen ei ole vielä päästy. Alustavasti on listattu neljä tuotetta: maakuntamuseon kokoelmatuote, maakuntamuseon näyttelytuote, taidemuseon
kokoelmatuote ja taidemuseon näyttelytuote. Kokoelmatuotteisiin kuuluisivat myös omista kokoelmista kootut näyttelyt. Näyttelytuotteita ovat
muusta aineistosta tuotetut näyttelyt.
Samalla on pohdittu laskentaperusteita. Tarjottavien näyttelyiden määrä
pystytään laskemaan ja niille keskiarvohintakin. Kokoelmien hoidon puolella
yksikköhinnan laskeminen on vielä
vaikeampaa; säilytettäviä yksiköitä
on kymmeniätuhansia, ja lisää tulee
koko ajan. Ainoa järkevä laskutusperuste näyttäisi olevan kuukausihinta.
Monien mielestä museo on näyttelytila, jonka taloudellinen arvo on
laskettava kävijämäärän mukaan. Kuitenkin museon merkitys yhteiskunnallisesti on paljon laajempi. Sopimusohjausjärjestelmän myönteisimpiä vaikutuksia voisikin olla, että kansalaisille
välittyy tieto siitä, mitä museotyö todellisuudessa on ja miksi sitä tehdään.

Hilkka Liikkanen
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ULLA VIITANEN

Kauppalan pojat
n Kauppalan pojat on
ryhmä samanhenkisiä ihmisiä, joita yhdistävät muistot
entisestä Rovaniemen kauppalasta (1928–1960). Joka
toinen vuosi Kauppalan pojat
kokoontuvat entisessä kauppalassa tapaamaan vanhoja kavereitaan seminaarin
merkeissä. Kauppalan pojat
ei ole rekisteröity yhdistys,
vaan vapaamuotoinen ryhmä, joka kokoontuu muistelemaan menneitä aikoja.

Kauppalan pojat kokoontuivat ensimmäisen kerran vuonna 1993. Idea
tapaamisista syntyi siitä, että haluttiin nähdä vanhoja tuttuja ja muistella aikoja ennen sotaa, vaiheikkaita
sotavuosia sekä tuhotun Rovaniemen
ja sodan jälkeisen jälleenrakennuksen aikaa. Rovaniemeltä lähti sotien
jälkeen paljon ihmisiä pois joko opiskelemaan tai perheen mukana. Näitä
kavereita sitten haluttiin nähdä ja samalla muistella menneitä.
Ensimmäistä tapaamista varten
kirjoitettiin kutsu eli kuttu. Kuttu lähetettiin henkilöille, joiden yhteystiedot saatiin tuttujen kautta. Kutussa
kerrottiin:
”Meilä on täälä entisesä kauppalasa
ollu porukasa raatia siittä, että olispa
se mukava tavata ja muistella menheitä
niinku usiammanki kauppalan- ja lähiseuvun sovanaikhaisten koltiihaisten
kans. Net otti tosishan nuo allemerkinhet – ja niin son, että täsä tulleeki
Sulle KUTTU… Jos Sulle vain suinki
sopis, niin met kuttuma Sinut ohheisen
ohojelman mukhan tämmöshen palaverhin.”
Kauppalan pojat ei ole rekisteröity
yhdistys, eikä semmoiseen ole aikeitakaan. Asiaa on joskus mietitty ja
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Kauppalan poikien
perustajat ensimmäisessä tapaamisessa:
Antero Vuopala, Jorma
Keskipoikela ja Heino
Liljeberg. Kuva: Heino
Liljebergin kokoelma.

rekisteröinnistä keskusteltu, mutta
Rovaniemen kotiseutuyhdistys Totto
ry:n toimiminen yhdistyksenä katsottiin riittäväksi. Useat Kauppalan
poikien jäsenet toimivat myös muissa
yhdistyksissä aktiivisestikin. Kauppalan poikia usein luullaan rekisteröityneeksi yhdistykseksi ja jäsenmaksuja
kysellään, mutta niitä ei peritä.
Kauppalan poikien toiminta ei siis
varsinaisesti ole organisoitua, mutta
se toimii yhdistyksen lailla. Kauppalan pojille on nimetty puheenjohtaja,
jona toimii tätä nykyä Timo Vuolio.
Lisäksi muissa tehtävissä, kuten taloudessa ja tiedotuksessa, on nimetyt vastuuhenkilöt. Kauppalan poikia
perustamassa olivat Heino Liljeberg,
Jorma Keskipoikela ja Antero Vuopala. Heistä aktiivisesti toimivat edelleen
Liljeberg ja Keskipoikela. Muita aktiiveja on kymmenkunta. He kokoontuvat
järjestelytoimikunnan nimellä ja hoitavat suurimman vastuun tapaamisten
järjestämisestä.
Kauppalan poikien kokoontumisissa on ollut mukana lähes 500 poikaa, ja osoiteluettelosta löytyy noin
kolmensadan henkilön nimet. Nämä

ovat olleet jollain tavalla yhteyksissä
Kauppalan poikiin. Jäsenien määrää
on vaikea arvioida, koska jäsenrekisteriä ei pidetä. Tarkkaa tietoa ei ole
siitä, kuinka moni on ollut mukana
vain kerran ja kuinka moni useammin, sillä osallistujissa on vaihtuvuutta vuosittain. Osa jää pois, ja aina on
myös uusia tulijoita.
Vuosien varrella Kauppalan pojat
on koonnut Rovaniemen kauppalan
historiaa ja järjestänyt esitelmiä kyseisistä aiheista. Kotiseutuhenki on
johtava ajatus. Tapaamisissa käsitelläänkin usein juuri Rovaniemen kotiseutuhistoriaa sekä aikaa ennen sotia
ja niiden jälkeen.
Yhdistys ei harrasta varsinaista julkaisutoimintaa. Esitelmiä on monistettu jonkin verran, ja niitä on jaettu
halukkaille. Yhdistyksen jäsenet ovat
tahoillaan julkaisseet kirjoja, joiden
pohjalta on usein pidetty esitelmiä tapaamisissa.
Varsinaista ikärajaa ei ole. Ehtona
on vain, että henkilön pitää olla asunut Rovaniemen kauppalassa, eikä
siinäkään olla niin tarkkoja, sillä mukaan pääsevät myös maalaiskunnassa
5

Järjestelytoimikunta suunnittelemassa vuoden 2006
tapaamista. Kuvassa vasemmalta Heikki Stålhand,
Pekka Peltoperä, Timo
Vuolio, Lalli Katermaa,
Heino Liljeberg, Hannes
Hörkkö, Matti Karvonen
ja Jorma Keskipoikela.
Kuvasta puuttuvat Aaro
Plosila, Oiva Happonen
ja Aarno Selander.
Kuva: Matti Karvonen.

asuneet. Onpa mukana myös Kouvolan kauppalan poika. Säännöt ovat
siis väljät, ja joka poika, joka tuntee
kuuluvansa porukkaan, pääsee kyllä
mukaan.
Kauppalan pojat on kuitenkin tarkoitettu nimenomaan pojille, joten
naisilla ei heidän joukkoonsa ole pääsyä. Luentotilaisuudet ovat toki kaikille
avoimia, mutta retket ja iltatilaisuudet
on pyhitetty pojille. Puhetta on ollut
naisten puolelta Kauppalan tyttöjen
perustamisesta, mutta tätä ei ainakaan
toistaiseksi ole toteutettu.
JÄLLEENNÄKEMISIÄ
TAPAAMISISSA

Kauppalan poikien toiminnan perustana on joka toinen vuosi järjestettävä
tapaaminen, jonne kutsutaan entisiä
Kauppalan poikia ympäri maata. Tapaamisen yhteydessä on seminaari,
jossa luennoi tunnettuja ihmisiä, jotka usein ovat Rovaniemeltä lähtöisin.
Joka kerta esiintyjistä ainakin yksi on
Kauppalan poikien jäsen. Seminaari
on useimmiten pidetty Arktikumissa.
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Tilaisuudet ovat olleet erittäin suosittuja, ja usein salin 179 paikkaa ovat
olleet täynnä ja osa on joutunut jäämään ulkopuolelle.
Seminaarin lisäksi järjestetään retki mielenkiintoisille paikoille. Syksyllä 2006 retki tehtiin Ruotsin puolelle Bodenin linnoituksia katsomaan.
Retkellä pidetään linja-autossa aiheeseen liittyviä esitelmiä. Tapaamisten
yhteydessä on perinteisesti ollut myös
vanhojen valokuvien näyttely. Päiväohjelmien lisäksi Kauppalan pojat
kokoontuvat iltaa istumaan hyvän
ruoan ja juoman ääressä.
Kutsut tapaamisiin lähetetään vain
vieraspaikkakuntalaisille. Rovaniemeläisille tapaamisista ilmoitetaan yhteisilmoituksella paikallisessa lehdessä.
Näin siksi, ettei kaikille paikkakuntalaisille kutsuja kuitenkaan voitaisi lähettää.
Tapaamisissa muistellaan vanhoja.
Kauppalan ajoilta on paljon miellyttäviä muistoja, ja niitä juuri halutaan
muistella. Tapaamisissa on usein iloisia jälleennäkemisiä lapsuuden ajoilta.

Hauskoja yhteensattumia tapahtuu, kun
vanhaa tuttua ei heti tunnistakaan.
Toiminta on vuosien varrella vakiintunut uomiinsa. Osa jäsenistä on
toivonut tapaamisia vuosittain, mutta
siihen ei ole voimavaroja.
UUSIA TOIMIJOITA
KAIVATAAN

Kauppalan pojat toimii vielä aktiivisesti. Henki on hyvä ja tapaamiset
jatkuvat. Jäsenet alkavat kuitenkin vanheta, ja erityisesti järjestelytoimikunnassa on ollut puheita lopettamisesta.
Tapahtumien suosio puhuu kuitenkin jatkamisen puolesta.
Kauppalan poikiin toivotaankin
uusia toimijoita. Ydinjoukko ikääntyy ja harvenee koko ajan. Parhaillaan on etsintä käynnissä, jotta saataisiin nuorempia mukaan, ja jonkin
verran heitä on saatukin. Näin myös
aktiivien joukko uusiutuu, vaikkakin
hitaasti. Kauppalan poikien toiminnan
ansiosta kokemukset entisajan rovaniemeläisestä elämästä välittyvät myös nykyisille kaupungin asukkaille. n

LÄHTEET

Kauppalan poikien www-sivut.
http://personal.inet.fi/private/matti.
karvonen/. Luettu 30.7.2006.
Keskipoikela, Jorma. Insinööri,
eläkkeellä (s. 1931). Rovaniemi 27.7.2006.
Haastattelija Ulla Viitanen.
Kutsu Kauppalan poikien ensimmäisen tapaamiseen. Heino Liljebergin
yksityisarkisto.
Liljeberg, Heino. Toimitusjohtaja,
eläkkeellä (s. 1929). Rovaniemi
27.7.2006. Haastattelija Ulla Viitanen.
Selander, Aarno. Rovaniemen Kauppalanpojat. Rovaniemi 2000.
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PÄIVI RAHIKAINEN

Omavarainen
Naumanniemi
n

Posion Suolijärven rannalla

sijaitsevaa luonnonkaunista Naumanniemeä on asuttanut lähes
150 vuoden ajan Luokkasen
suku. Lassi Juhonpoika rakensi
vuonna 1866 pirtin perheelleen,
joka sai elantonsa järven, metsän
ja parin lehmän antimista. Lassin poika Jaakko pystytti pihapiiriin kymmenen rakennusta ja
hallitsi monia taitoja, joilla elätti
kahdeksanlapsisen perheensä.
Hänen nuorin tyttärensä Hilma
Luokkanen emännöi nykyään
taloa. Hilma on ahkerasti tallentanut kotitalonsa historiaa.
Kotimuseona toimivia rakennuksia on kunnostettu viime vuosina niin sanottuina yty-töinä.
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Hilman vanhemmat, Eeva (o.s. Pesonen 1878–1980) ja Jaakko (1871–
1939) Luokkanen kävivät vihillä jouluksi 1904, ja ensimmäinen lapsi syntyi jouluiltana 1905. Seitsemän vuoden aikana lapsiluku lisääntyi melkein joka vuosi. Perheeseen kuuluivat
tuolloin myös isovanhemmat Elsa
(1839–1922) ja Lassi (1829–1911)
sekä isän veli Juho. Myöhemmin lapsia syntyi vielä kaksi lisää, hännänhuippuna Hilma toukokuussa 1923.
Naumanniemen pirtissä riitti vipinää
ja vilskettä.
Jaakko oli pystyttänyt uuden asuinrakennuksen 1800-luvun viimeisinä
vuosina, jo ennen vaimon ottamista.
Rakennuksen hirret veistettiin metsässä valmiiksi. Niiden siirtämiseksi
pihapiiriin hankittiin hevonen. Tulisijojen liuskekivet ajettiin poroilla Venäjänvaarasta keväthankien aikaan.
Pirtin ison kiukaan muuraamisessa
Jaakolla oli kaverina Aapo Mattila.
Kaikki muut työt tehtiin itse, ja ostettavia tarvikkeita olivat vain rautanaulat ja ikkunalasit.
Työvoimasta oli pula silloin, kun
lapset olivat pieniä ja kulutus oli
suurta. Isän työpäivät olivat vuorokausia eikä päiviä. Hänellä oli kymmenen rautaa tulessa yhtä aikaa. Yli

Naumanniemen rauhallista pihapiiriä vuonna 2005. Kuva: Tapio Pukema.

kymmenvuotiaina lasten piti auttaa
töissä vanhempiaan. Kun työvoima
lisääntyi, lisättiin karjaa ja raivattiin
lisää peltoa.
Isä-Jaakko paneutui kaikella voimalla ruoan hankkimiseen perheelle.
Hänen ajatuksensa oli, että ruokaa pitää olla riittävästi. Jaakon lapsuudessa
ei ollut nälkää, mutta ruoan laatu oli
ollut huono. Isä oli päättänyt, että hänen perheensä ei syö petäjää.
RAHANKÄYTTÖ
OLI TARKKAA

Myyntiä varten isä teki veneitä ja kangaspuita. Hän pyysi kaikenlaisia lintuja
kuten riekkoja, teeriä ja metsoja. Oravan-, kärpän- ja saukonnahat myytiin.
Hän teki yleensä talvella kaksi kauppamatkaa hevosella Ouluun ja vaihtoi
myyntituotteet jauhoihin ja suolaan
sekä muuhun, mitä aivan välttämättä
tarvittiin. Yksi reissu kesti pari viikkoa.
Oulussa käynti kannatti, sillä siellä ostotavarat olivat paljon halvempia ja omista
tuotteista sai paremman hinnan.
Oulusta ostettiin ruisjauhoja, sillä

leipää kului paljon. Suolaa tarvittiin
kalan suolaamiseen. Omassa käytössä
meni kalaa paljon. Nuotalla pyydetyt
muikut suolattiin 25, 50 tai 70 kilon
puolikoihin ja myytiin, samoin muikun mäti. Talvella verkoilla pyydetty jääsiika meni myös kaupaksi. Sitä,
mikä meni kaupaksi, ei otettu omaan
käyttöön. ”Roskakalaa” – kuten ahventa, haukea ja särkeä – suolattiin
itselle.
Naiset ostivat omilla tienesteillään
vaatepakat, pyykkisaippuaa, kahvia,
sokeria ja joskus vehnäjauhoja. Kahvileipää ei käytetty, mutta pyhäksi leivottiin vieraita varten. Yleisenä tapana
oli, että taloissa vieraileville tarjottiin
kahvi ja ruoka. Se oli välttämätöntä,
koska talvella kuljettiin pitkät matkat
hiihtäen ja kesällä kävellen. Oli talolle häpeä, jos vieras joutui lähtemään
syömättä. Naumanniemessä käytettiin omaksi kahviksi paahdettuja ohranjyviä ja sikuria, toisinaan pantiin
vähän oikeaa kahvia sekaan. Vieraille
keitettiin kunnon kahvit pienessä vieraspannussa.
9

Vuodessa ostettiin kaksi tai kolme
pakkaa flanelli-, pumpuli- ja siniaivinaa, joista ommeltiin kotona miehille ja naisille alusvaatteet. Kankaisiin
tarvittavat rahat saatiin myymällä
savottakämpille voita – kotona ruokapöydässä sitä ei juuri käytetty – ja
juustoja sekä paistettuja vasikanlapoja ja maitoa. Lisäksi ostettiin vaatekankaiden väävin loimeksi tehdasvalmisteista puuvillalankaa. Kuteet
kehrättiin kotona lampaanvillasta.
Puolivillaisesta kankaasta ommeltiin
päällysvaatteet naisille ja miehille.
Langat värjättiin kotona, ja väri oli
tärkeä varsinkin läninkikankaissa.
Värjäyksen piti olla voimakas, tasainen ja pysyvä. Miesten housukankaan kudelankoja ei värjätty.
Lapset tienasivat omaa rahaa poimimalla marjoja sekä pyytämällä lintuja ja kärppiä. Hilma ansaitsi rahat
ensimmäiseen ostokankaiseen lenin-

kiin puolukoita poimimalla. Vanhemmilta ei rahaa tällaisiin ostoksiin
pyydetty.
TYÖTÄ AAMUSTA ILTAAN

Äiti nousi aamulla neljän viiden aikaan ja sytytti tulen piisiin valoa antamaan. Keittiössä hän keitti kahvit
ja herätti kaikki juomaan sitä. Itse
hän lähti navettaan antamaan lehmille heiniä. Amali-sisko oli navetassa apuna. Manta-sisko laittoi aamuruuaksi keiton tulelle. Kuuden
aikaan kaikki olivat täydessä työssä.
Miehillä oli jokaisella oma käsityö.
Isä korjasi nuottaa ja verkkoja. Joku
teki kalanpuolikkoja ja kuka mitäkin. Hilja-sisko neuloi vaatteita.
Kaikki olivat työn touhussa piisivalon ympärillä.
Aamuruoka syötiin kahdeksan
aikaan ja päivä valkeni. Aamuruokana oli pottuvoi tai puuro ohrasta tai
verestä. Miehet lähtivät sen jälkeen
ulkotöihin. Hevosmies lähti hevosen
kanssa milloin heinänhakuun, milloin puunhakuun. Isä kävi usein rysillä, jotka saattoivat olla kaukanakin.
Hän haki hyviä paikkoja eikä pelännyt matkan pituutta. Kotiin jäänyt
väki saattoi keittää kahvit kymmenen
aikoihin.
Päiväruoka oli kahdentoista ja yhden välillä. Kylmänä aikana, jolloin
uuni lämmitettiin joka päivä, valmistettiin usein ruoaksi veripalttua
Talon nykyinen emäntä Hilma
Luokkanen. Kuva: Päivi Rahikainen.
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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eli punasleipää, tai perunasta ja lampaanlihasta paistettua laatikkoa, uunipaistia. Hevonen pantiin syönnin
ajaksi talliin ja sille tehtiin ape. Ruokalepoa ei tunnettu. Iltapäiväkahvit
juotiin neljän aikaan. Iltaruoka oli
seitsemän kahdeksan aikaan, jolloin
syötiin usein lihavelliä. Ruokajuomana oli kirnupiimä. Naiset kehräsivät
villalangat syystalven iltoina. Kevätpuolella kun päivä jatkui, miehet tulivat usein vasta seitsemän aikoihin
syömään.
MONIMUOTOINEN
VUODENKIERTO

Maaliskuulla alkoivat kaikki työkiireet. Helmikuulla oli ajettu isoja koivurankaläjiä. Koivut oli edellisenä kesänä kaadettuja lehenleikkuurankoja,
jotka syksyllä läjättiin ja talvella ajettiin kotiin. Helmi–maaliskuussa pyydettiin madetta. Maaliskuussa alkoi
halonteko. Amali ja Manta sahasivat
pokasahalla ja justeerilla. Matti hakkasi pölkyt haloiksi. Hilja kutoi vääviä
puolivillasesta. Loimen pituus oli 40–
50 metriä. Äiti puolasi kudelankoja ja
keitti päiväruoan.
Huhtikuussa ajettiin sonnat pelloille isoihin läjiin, jotka pellontekoaikana levitettiin kärryillä ympäri
peltoa. Iso lantatunkio oli navetan
takana. Syksyllä siihen ajettiin isoja
määriä kunttaa, johon sekoitettiin kesäsontaa ja virstaa. Oli kova työ hakata jäätynyttä tunkiota kuokalla. Kaikissa kuivan maan pelloissa kasvatettiin ohraa. Hevonen ei keväällä joutanut aisoista pois ennen iltakahdeksaa.
Lannanajoaikana ruokittiin kyllä hyvin niin väki kuin hevonenkin. Naisetkin olivat tunkiota kuokkimassa

ja täyttämässä rekeä sillä aikaa, kun
hevonen vei kuormaa pellolle. Sonnan levityksen aikaan olivat kädet ja
hartiat taas tiukoilla. Miehet lähtivät
iltaruoan jälkeen vielä verkkoja kokemaan ja toivat yöksi kontillisen kaloja
naisten perattaviksi. Kesäkuun alussa
oli ahvenen kutu.
Kylvötöissä meni kaksi kolme
viikkoa, ja ne venyivät kesäkuun puolelle. Sitten laskettiin karja laitumelle ja pestiin huoneet. Tämä oli joka
talon tapa: kesäksi siivottiin perusteellisesti ja kaikki vaatteet pestiin.
Hevoset laskettiin laitumelle kylvöjen jälkeen ja haettiin pois syyskuun
viimeisellä viikolla. Hevosilla ei ollut
kesällä töitä.
Naumanniemen miesväki suunnitteli ja rakensi läheiselle Naumanjoelle
sahan ja myllyn vuosina 1928–1930.
Sahaa voitiin käyttää vain kevättulvan
aikaan, jolloin muissakin töissä oli kiire.
Kahden kolmen viikon aikana ehdittiin
sahata runsaat 500 tukkia laudoiksi.
Myllyn jauhinkiviä pyöritettiin syystulvan aikaan.
Juhannuksen jälkeen oli vähän
helpompaa aikaa kaksi tai kolme
viikkoa. Oli aikaa ihailla luontoäitiä
kaikessa kauneudessaan. ”Loman” jälkeen lähdettiin ensin lehenleikkuuseen ja
sitten heinäniitylle. Heinät tehtiin luonnonniityiltä ja metsistä. Ne niitettiin
viikatteilla ja kannettiin läjiin sapilailla
ja vittalla. Heinänteko kesti huonoilla
ilmoilla kaksikin kuukautta. Heinäaikaan työpäivät venyivät aamukuudesta iltakahdeksaan, joskus kellon
ympäri. Naumanniemessä olikin tavallista, että työpäivät olivat pitkiä.
Elokuussa leikattiin ohra, ja syys–
lokakuun töinä olivat riihenpuinti ja
11

Naumanniemen piharakennuksia, etualalla maakellari. Kuva: Tapio Pukema.

nuotanveto. Naumanniemeen ostettiin
vuonna 1936 puimakone, mikä oli iso
edistys. Isä laski, että nuotanvetoon
jää enemmän aikaa, kun ei ole riihenpuintia. Joka syksy teurastettiin
sonni ja kymmenkunta lammasta
sekä joka toinen vuosi lehmä. Sen aikainen lehmänruokinta oli huonoa,
sillä minkäänlaisia höystöjä ei syötetty. Lehmät olivat pieniä, pohjoissuomalaisen ja itäsuomalaisen karjan sekoitusta. Ne tuottivat vähän maitoa,
mutta olivat pitkäikäisiä ja poikivat
kymmenenkin kertaa.
Naumanniemessä oli tapana, että
kaikki työt tehtiin porukalla. Siihen
oli opetettu ja opittu. Talonväki ei
käyttänyt tupakkaa eikä viinaa. Pyhänä ei tehty kuin välttämättömät taloustyöt, ei edes heinäaikana. ”Se oli
yleinen tapa, että pyhätöillä ei ole siunausta”, korostaa Hilma. Tänä päivänäkin
Naumanniemen hyvin hoidettu raken12

nuskanta ja ympäristö huokuvat menneiden sukupolvien työn kunnioitusta
ja vanhojen perinteiden arvostusta. n
LÄHTEET

Luokkanen, Hilma (s. 1923). Maanviljelijä.
Muistelmakäsikirjoitus.

ANTTI KARILA JA TEIJA TUHKALA

Sodan jälkiä Sallan
kulttuuriympäristössä
n

Sotahistoriassa pääpaino

on tavallisesti sotatapahtumilla ja sodan vaikutuksilla
ihmiskohtaloihin. Sotaa voidaan tarkastella myös aineellisen kulttuuriperinnön
näkökulmasta. Sodan aikana
tuhottiin, mutta myös rakennettiin. Sodan jälkeinen rakentaminen muovasi ihmisten
elinympäristöä voimakkaasti
erityisesti menetettyjen alueiden kuten Sallan, Karjalan ja
Petsamon asukkaiden uudelleenasuttamisen tuloksena.

Suomen sodat vuosina 1939−1944
vaikuttivat huomattavasti ympäristöömme, ja ne ovat jättäneet yhä näkyviä jälkiä. Sallan kulttuurimatkailun kehittämishankkeessa (KuMa2006)
selvitetään Sallan alueen historiaa ja
luodaan edellytyksiä Sallan museon perustamiselle ja kulttuurikohteiden hyödyntämiselle matkailussa
ja opetuksessa. Yhtenä tarkoituksena
on myös herättää huomaamaan Sallan rakennetun kulttuuriympäristön
monimerkityksinen ja historiallinen
arvo.
Rajapitäjänä Salla on tullut luovutetuksi Neuvostoliitolle kahteenkin
kertaan. Ensimmäisen kerran noin
puolet kunnasta luovutettiin talvisodan päättyessä Moskovan rauhansopimuksessa 1940. Toisen kerran vuonna
1944 jatkosodan päättyessä raja vedettiin talvisodan rauhan mukaisesti.
Sota tuhosi 80 % alueen rakennuksista. Jo välirauhan aikana ehdittiin
aloittaa muun muassa mittavat rakennustyöt alueen jälleenrakentamiseksi
ja puolustamiseksi. Sallan alueella
välirauhan aikana aloitetut merkittävimmät rakennustyöt ovat olleet
Kemijärven−Kelloselän rautatie sekä
lähes kokonaan Suomen itärajan kattava Salpalinja.
13

SALPALINJAN
LINNOITUSTYÖT 1940–1941

Talvisodan päättäneessä Moskovan
rauhansopimuksessa Suomi menetti Karjalankannaksen puolustukselle
edullisen ja osittain linnoitetun alueen. Uuden valtakunnanrajan suojana
ei ollut merkittäviä luonnonesteitä,
joten sen linnoittaminen oli Suomen
puolustuskyvyn kannalta tärkeää. Talvisodan päätyttyä aloitettiin mittavat suunnitelmat itärajan kantalinnoittamiseksi etelästä Suomenlahden rannalta pohjoiseen Savukoskelle.
Vahvimmin linnoitettiin linja Virolahdelta Luumäelle. Siitä pohjoiseen
linnoitettiin ainoastaan merkittävimmät hyökkäysurat, kuten tiet ja järvikapeikot. Tämä välirauhan aikana ja
vuonna 1944 linnoitettu puolustusasema nimettiin ylipäällikkö Mannerheimin käskyllä Salpalinjaksi kesällä 1944.
Sallan suunnalla oli tarkoitus linnoittaa tiet valtakunnanrajalta Kemijärven ja Savukosken suuntiin, eli
ne reitit, joita puna-armeija oli talvisodassa käyttänyt pyrkiessään etenemään Kemijärven kautta Rovaniemelle. Linnoitettavia kohteita Sallassa
olivat Märkäjärven kylän lisäksi Saija
ja Karhujärvi. Kemijärvelle johtavan
maantien ja rautatien suunnassa vahvimmin linnoitettaviksi suunniteltiin
Märkäjärven ja Joutsijärven alueet,
jotka olivat maaston kannalta puolustukselle edullisia. Linnoittamista
vaikeuttivat huonot kulkuyhteydet ja
pitkät etäisyydet. Myös rakennusmateriaalista ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä oli puutetta.
Salla kuului Työpiiri 570:n alueeseen, ja sen alaisuudessa toimivat
14

Sallan suunnalla työryhmät 571 ja
572 sekä urakoitsija Matti Pasanen.
Linnoittajien tehtävänä oli rakentaa raskaita betonikorsuja ja kivistä
panssarinestettä. 12. Prikaati osallistui
linnoittamiseen rakentamalla puisia
kenttävarustuksia, piikkilankaesteitä
sekä taistelu- ja yhteyshautaa. I järeysluokan betonikorsun katon ohjeellinen
vahvuus oli 2,1 m teräsbetonia, ja sen oli
määrä kestää 1000 kg:n lentopommi ja
kaaritulena 150 mm:n tykistökranaattien osumat. Betonikorsuja oli useita
erilaisia tyyppejä, joista yleisimpiä
olivat konekivääri- ja majoituskorsu,
majoituskorsu sekä tulenjohto- ja majoituskorsu.
Panssarinestekivet olivat tätä tarkoitusta varten louhittuja kivilohkareita, joiden tuli rajoittaa hyökkäysvaunujen liikkumista. Kiviaineksen tuli olla hyvälaatuista kalliota
ja usein etäisyys linnoitustyömailta
lähimmälle kivilouhokselle saattoi
muodostua pitkäksi. Sallan alueella
suurimmat linnoitustöissä käytetyt
kivilouhokset olivat Raakuvaarassa ja
Paikanselässä. Kiviä tarvittiin panssarinesteiden lisäksi korsujen vahvistamiseen ja naamioimiseen.
Huhtikuussa 1941 urakoitsija Pasasen työmaalla Märkäjärvellä oli
muun muassa seuraavat rakennukset:
kellari, sauna, varasto, neljä kappaletta koppeja, kaksi pajaa, kompressorihuone, vanha keittiö, käymälä, kaksi
sementtivarastoa, autovaja, sähkökoppi, sahakatos, öljyvarasto. Osoituksena linnoitustöiden valtavasta materiaalitarpeesta on, että betonirautaa
oli toimitettu M. Pasasen työmaalle
Märkäjärvellä 147 960 kg ja sementtiä 523 700 kg.

Salpalinjan panssarinestekivilinjaa Sallassa 1950-luvulla. Kuva: Sallan kunnan
kuva-arkisto.

Itärajan linnoittaminen keskeytyi 1941
jatkosodan alettua. Linnoitustyöt aloitettiin Salpalinjalla uudelleen alkuvuonna 1944, kun Suomen asema oli
muuttunut vaikeammaksi Leningradin
saartorenkaan murruttua. Salpalinjalle
rakennettiin vuosina 1940−1944 yhteensä noin 760 kantalinnoituslaitetta. Lisäksi tehtiin huomattava määrä
kenttälinnoitteita. Sallan linnoitustyöt
jäivät suunniteltua vähäisemmiksi, ja
ainoastaan yksi teräsbetoninen tulenjohto- ja majoituskorsu ehdittiin saada
valmiiksi ennen töiden keskeyttämistä.
Panssarinestetyöt oli asetettu linnoittamisessa kiireellisimmiksi, ja niiltä osin
työt ehdittiin saada pidemmälle. Vielä viisikymmenluvulla kiviset panssarinesteet hallitsivat kirkonkylää,
mutta myöhemmin suurin osa estekivistä on poistettu maanviljelyksen
ja asutuksen tieltä.

SALLAN RATA
RAKENNETTIIN
VÄLIRAUHAN AIKANA
1940–1941

Radan rakentaminen Kemijärven ja
Sallan välille aloitettiin talvisodan jälkeen. Moskovan rauhansopimuksessa
Suomi ja Neuvostoliitto sitoutuivat
rakentamaan Kemijärven ja Kantalahden yhdistävän radan vuoden
1940 aikana. Radan kulku suunniteltiin siten, että se seuraisi mahdollisimman lähellä Kemijärveltä Sallaan
kulkevaa maantietä.
Neuvostoliitto sai valmiiksi junaradan Kantalahdesta valtakunnanrajalle 25.2.1941. Suomen puoleiset kiskotukset rajalle saakka olivat valmiit
15.5.1941, ja seuraavan kerran radan
rakennustyöt aloitettiin jatkosodan
syttymisen jälkeen 25.6.1941. Perääntyessään neuvostojoukot hävittivät
15

Rautatietä Märkäjärvellä 1942. Kuva: Puolustusvoimat.

rautatietä vaikeuttaakseen saksalaisten ja suomalaisten joukkojensiirtoja
ja huoltoa. Syyskesällä radan rakentamis- ja korjaustöissä työskenteli kaikkiaan 3 400 suomalaista työmiestä,
500 suomalaista rakennuspataljoonan miestä ja 2 000 saksalaista. Vuoden 1941 jälkeen ratatöissä oli myös
neuvostoliittolaisia sotavankeja.
Vuosina 1942–1943 tehtiin radan
kunnossapidon lisäksi edelleen keskeneräisiä rakennustöitä. Väliaikaiset puusillat korvattiin lopullisilla silloilla ja kevyemmät 22 kg:
n kiskoilla kiskotetut rataosuudet
raskaammilla 30 kg:n kiskoilla.
Radan jälkitöitä tehtiin syksyyn
1944 saakka, jolloin työt keskeytettiin. Aselepo Neuvostoliiton kanssa
astui voimaan 4.9., ja jatkosodan
päättänyt välirauhansopimus allekirjoitettiin 19.8.1944. Seuranneessa Lapin sodassa saksalaiset
kuitenkin tuhosivat perääntyessään
käytännössä valmiiksi saadun rautatien.
16

RADAN JÄLLEENRAKENTAMINEN JA
KÄYTTÖ SODAN JÄLKEEN

Saksalaisten tuhoama rata saatiin väliaikaisesti liikennöitävään kuntoon
välillä Kemijärvi–Kelloselkä vuoden
1947 aikana. Märkäjärvelle yhteys
saatiin 22.3.1947 ja valtakunnanrajalle 30.3.1947. Kunnostuksista huolimatta radalla sattui muun muassa rakennustarvikkeiden puutteiden vuoksi
useita kiskonkatkeamisia. Esimerkiksi
helmikuusta toukokuuhun 1947 rataosalla Vika − valtakunnanraja oli yhteensä 1 018 katkeamaa.
Ajanjaksona 1953−1963 paikallisliikenteen rakenteessa tapahtui muutoksia, jotka aiheutuivat uuden kaluston
käyttöönotosta. Vuosina 1954−1963
valmistui 212 kiskoautoa ja niihin 202
liitevaunua, jotka korvasivat lähes
kaikki höyryveturien vetämät paikallisjunat ja vanhat moottorivaunut.
Junavuorot lisääntyivät tai pysyivät
ennallaan miltei koko rataverkolla, mutta vuodesta 1963 lähtien pai-

kallisjunien määrä supistui jyrkästi
ja useilta rataosilta henkilöliikenne
tai paikallisliikenne lakkautettiin
kokonaan. Henkilöliikenne Kemijärveltä Sallaan lakkautettiin 1968.
Tavaraliikenne jatkuu kuitenkin edelleen, ja rata on toiminut tärkeänä
puutavaran kuljetusreittinä näihin
päiviin saakka.
JÄLLEENRAKENTAMISEN
URAKKA

Sallasta Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle jäi yhdeksän kylää,
joiden joukossa oli sotaa edeltänyt
kuntakeskus. Uudeksi kunnan keskuspaikaksi valittiin vuonna 1948
Märkäjärvi (nyk. Salla). Sallan rakennuskanta oli tuhoutunut lähes
kokonaan sodan aikana. Saksalaiset
olivat perääntyessään syksyllä 1944
tuhonneet siltoja, tierumpuja ja rautatietä, mikä hankaloitti esimerkiksi
rakennustarvikkeiden saantia. Paluuta
tavanomaiseen elämään vaikeuttivat
myös saksalaisten jättämät miinoitukset.

Rakentamista lisäsi uudistilojen perustaminen kotinsa alueluovutuksessa menettäneille sallalaisille. Maanhankintalailla mahdollistettiin maan
antaminen siirtoväkeen kuuluvalle
henkilölle, sotainvalidille, sotaleskelle ja hänen perheelleen, sotaorvoille
sekä rintamasotilaalle. Maanviljelykseen jouduttiin ottamaan metsä- ja
suomaata, jonka raivaaminen pelloksi
oli mittava urakka. Uudistilat olivat
usein hankalien kulkuyhteyksien takana ja olosuhteet vaikeat. Asuminen
aloitettiin tavallisesti saunassa, joka
rakennettiin ensimmäisenä. Siitä
muutettiin varsinaiseen asuinrakennukseen sen tultua valmiiksi.
Jälleenrakentamisen aikakautena
Sallaan rakennettiin siirtoväelle yhdeksän lähes kokonaan uutta asutusaluetta, jotka sijoitettiin miltei koskemattomaan korpeen. Asutustilat sijoitettiin hajanaisesti pistoteiden varsiin,
mikä näkyy yhä edelleen tieverkkoa
tarkastellessa. Aluksi asutettiin siirtoväki, minkä jälkeen asutettiin uusia
rintamamiestiloja 13 uuteen paikkaan

Maatalousseurojen keskusliiton
jälleenrakennusvaliokunnan tyyppitalo A 11, 1945.
Kuva: Sallan
kunnanarkisto.
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lähelle siirtoväen asutuspaikkoja. Toisin kuin Etelä-Suomessa, Sallan rintamamiestiloista miltei kaikki olivat viljelystiloja. Pistoteiden varsille sijoitetut
tilat vaikuttavat nykyisinkin hyvin eristyneiltä kyläkeskuksista. Asutusmaa oli
pääosin heikkoa viljelystarkoitukseen,
ja soita kuivatettiin viljelysmaaksi vuoteen 1950 mennessä 11 000 hehtaaria.
Määrä oli yli kolminkertainen muuhun maahan verrattuna.
Maanhankintalain mukaisessa
rakentamisessa tunnusomaista on
ollut Maatalousseurojen asutusvaliokunnan tai asutustoimikuntien tyyppipiirustusten käyttö. Tyypillinen
rakennus oli puolitoistakerroksinen
harjakattoinen, yhdellä savupiipulla
sekä kuistilla varustettu talo. Karjarakennus oli pitkähkö rakennus,
jossa oli navetta, talli, karjakeittiö,
maitohuone, rehulato, kalustosuoja
sekä rehu-ullakko. Asutuspolitiikan
liittäminen maatalouteen ohjasi silloista tilojen muodostumista, mikä
myöhemmin maatalouden murroksen myötä vaikutti tilojen elinkelpoisuuteen. Sallan pienten nauhamaisten kylien teillä ajellessa voi
tarkkasilmäinen tunnistaa tällaisen
pihapiirin yhä edelleen, vaikka osa
niistä onkin ollut autiona jo pitkään.
Rakennettua kulttuuriympäristöä voi
myös aistia nähdessään panssarinestekivien osia rintamamiestilan pellon laitamilla rautatien ääriviivojen
hahmottuessa horisontissa.n
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Uulala
LAURI HIHNAVAARA

-Ylä-LuironUutelan talo
n Suunnilleen vuorokausi siitä, kun
oli heitetty hyvästit Lokan-mökille,
istuimme kaupunkiasuntomme parvekkeen varjon alle rupattelemaan.
Oli lauantai-iltapäivä ja oli aika ottaa
hömpsyt hälssofiiliä. Tämä viili, siis
piimä, on tuotteena sikäli erikoinen,
että se on yksi niistä harvoista asioista, joissa Ruotsi jääkiekon lisäksi päihittää Suomen mennen tullen.
Meillä on täällä länsinaapurissa valikoima piimitettyä maitoa, eikä kenenkään karjanviljan ystävän tarvitse
turvautua kirnupiimään. On långfil,
mellanfil, fjällfil ja Euroopankin mittapuun mukaan lukien lyömätön Afiili.
Emäntä tulla tupsahti jakkaralleen kaksi syvää lautasta vastakkain,
jolloin en heti nähnyt lautasten väliin kätkettyä aarretta. Ja mitä paljastuikin. Ne olivat eilen keitettyjä ahvenia, Jukka Korpivuoman ja
Pyhä-Erkin Repojoen suusta vilkulla
pyydystämiä. Ahvenet oli saatu ylös
täsmälleen siitä, missä valtavan upea
kelohonka on kaatumaisillaan Repojokeen, mutta ei kaadu. Emmekä me-

kään kaatuneet. Tulkoon kerrotuksi,
että filmiryhmä, jonka jäseneksi olin
päässyt, edellytti täysin raitista retkeä
joelle. Siinä sitä olikin kestämistä…
Filmiryhmä kuvasi maisemia ja
tynkä-Luiroa sieltä missä joki vihdoin viimein tekoaltaasta vapauduttuaan menee uomaansa. Törmät kertovat herkällä kielellään, että vielä on
pieni pätkä luonnollista jokea ennen
Tammikämppää. Uittoyhdistys oli
typerine vaatimuksineen nippu-uitosta raivauttanut joen niin, että Luojan
alkuperäistä kädenjälkeä ei ole näkyvissä. Rantakasvillisuutta ei ole.
Korpikuuset ja rehevät koivuvaltaiset lehdot on tuhottu. Näin siis joki
oli pilattu luonnottomaksi jo Sentisuvannolta, missä alukset ja Korpivuoman tervavene laskettiin vesille
likipitäen Normandian maihinnousua hivelevässä tunnelmassa. Oli kiire
kokemaan joen yläjuoksu, sen tynkäLuiron nujerrettu mahti. Oli nähtävä
sadunhohtoinen Uulala – Ylä-Luiron
Uutelan talo. Uulala ei autiona ja jokseenkin sata vuotta törmällä seisseenä
ole enää uudistila, mutta talon nimen
19

Uulalan autiotalo ja heinähaasio kesällä 2006. Kuva: Lauri Hihnavaara.

perään on ennen liitetty nimi Uutelan talo. Sotamuistojen väsymystä
potevana en puutu partisaanimuistelujen Uulalaan.
Mutta joella on oma viehätyksensä, kun pääsee vihdoin pois joka
suuntaan risteilevistä metsäautoteistä.
Kaira on kuin pakanamaan kartta.
Lokasta tulee puolisataa kilometriä
veneen laskupaikalle Sentisuvantoon.
Siitä Uulalaan on vain muutama kilometri syvää, mutta muuten alastonta jokea. Joku viisas kirjoitti, että
uittorännien raivaaminen oli senkin
vuoksi turhaa, että puut ehdittiin hakata altaan vaikutuspiiristä. Voin kertoa hänelle, että altaaseen rajoittuvia
kankaita on hakattu siitä lähtien 35
vuotta yhtä soittoa, eikä päätä näy.
Kaksi rekkaa ajaa puuta yötä päivää.
Filmiryhmällä oli tehtävä. He tekevät työtään antaumuksella itseään
säästämättä, jopa kiusallisen pikkutarkasti. Heillä oli ollut onnea saada
20

mukaan lokkalainen erämies, kokki, kalastaja, laulaja ja sauvoja Erkki
Pyhäjärvi. Ryhmällä oli unelmansa
sestoa joella ja yöpyä rankisissa tai
laavulla, kuten Mosku ja Wallenius
20-luvulla. Käytännön asiat ymmärtäen Erkki esitti johtotroikalle painokkaasti, että hulluus pois, mehän
asumme talossa. Sitä paitsi olihan Erkillä syynsä talomajoitukseen, kun oli
unohtanut omansa ja poikansa Akin
makuupussit kotinsa portaille.
Sompio-seuran hallinnoima Uulala on unelmapaikka kenelle hyvänsä sielunhoitoa kaipaavalle. Rantapolulta päärakennukseen aistii menneen
ja uuden ajan iskevän kättä. Rantaan
on rakennettu upea sauna, ja kuin tilauksesta joku ymmärtävä ihminen oli
niittänyt heinää, joka oli haasioitu talon läheisyyteen. Haasio on vino notkoselkäinen rakennelma, niin kuin
kuuluukin olla. Vainioheinän tuoksu
luo turvallisuutta, tehdyn niityn rehu

kuivuu, se on sekin lämmin muisto
vuosikymmenten takaa. Sisätiloissa
järjestys mykistää. Pirtissä on siistiä,
ja niin myös talon tupapää on viimeisen päälle siivottu. Voi vain ounastella
etteivät poromiehet ole talossa majailleet. Johto valitsee asuttavakseen pirtin, miehistö pääsee tupaan. Tuvan
päätyikkunasta on upea näky joelle.
”Tuholaiset” ovat tehneet hyvääkin,
sillä poikkijoen ranta on raivattu laakeaksi aukioksi, jossa mikä tahansa
metsän eläin saattaa tupsahtaa esiin.
Taustalla Sokostin ja Vuomapään
tunturien jykevät hahmot viestittävät
luonnon rauhaa kiireessä kiusatuille
ihmisille. Hiljaisuutta asumattomassa Uulalassa riittää. Parhaimmillaan
talo on ollut väellä siunattu. RiitaHannan veljeskaartista ainoastaan Niilalla, sittemmin Palonoja, oli vaimo.
Saattaa olla, että Palonojan Mairen ja
Niilan kauniit sisarukset ovat syntyneet Uulalan tuvassa.
Minun, joka tunnen talon ja sen
ainoan naapurin Pauluksen historian,
on pakko tehdä yksinäinen kävelyretki varjoon pois tästä paahtavasta

päivästä. Kävelen etäälle koivikon
suojaan potemaan omaa hiljaista itkuani. Mistä se murhe tulee? Kenen
asialla se oikeasti on? Se iskee meihin sitä kiivaammin, mitä enemmän
näemme entistä ja aitoa silmiemme
edessä. Ilta-auringon kilossa Uulalan
pihapiiristä nousee esiin punamultainen idylli. Päärakennus on ylväs.
Se näyttää, että yksinäisyyteen tuomittunakin se kestää kenen tahansa
katseen ja on viaton kaikelle sille mitä
sodan raakalaiset ovat tehneet toisilleen. Ajatusyhteyttä partisaaneihin ei
voi välttää. Altaan tekijöille lankesi
tehtävä tuhota kaikki muu. He veivät
maat ja saastuttivat jokien latvavedet
kasvamaan kyseenalaista viljaa, seipiä
ja särkiä.
Filmiryhmässä mukana oleminen
oli parasta, mitä tämä kuuma kesä
saattoi antaa. Kuvaajille jäi arvatenkin sieluun palamaan oikean ja parhaan maiseman kuvaamisen vietti,
joka toteutuisi parhaiten sestomalla
Karapuljusta ylöspäin kohden Luirojärveä. n
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Saamelainen
rakennusperintö
ANNI-SIIRI LÄNSMAN

Esimerkkinä Nillan Pieran talon kunnostus Lismassa

n

Mielikuvissamme kota edustaa
saamelaisten perinteistä rakennuskantaa. Suomessa saamelaiset ovat kuitenkin perustaneet jo
1700-luvulta lähtien uudistiloja,
joiden asuinkentille rakennettiin
hirsiaittoja, -navettoja, pirttejä jne.
Monia näitä rakennuksia uhkaa
nykyään kuitenkin lahoaminen
ja lopulta maatuminen, elleivät
rakennusten omistajat ja julkinen
valta herää huomaamaan niiden
arvoa ja kulttuurihistoriallista
merkitystä. Tässä artikkelissa
käsittelen saamelaisen rakennusperinnön hoitoa ja kunnostamista
lähinnä yli sata vuotta vanhan hirsitalon omistajan näkökulmasta,
mutta pohdin myös laajemmin
saamelaisen kulttuuriympäristön
hoidon tulevaisuudennäkymiä.
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Saamelaista kulttuuriympäristöä, erityisesti rakennusperintöä, on inventoitu jo vuosikymmenien ajan. Viimeisin systemaattinen saamelaista
kulttuuriympäristöä koskeva selvitystyö lähti liikkeelle 2004, jolloin
Lapin ympäristökeskus aloitti nelivuotisen Lapin kulttuuriympäristöt
tutuksi -hankkeen. Sen erityisessä
saamelaisosiossa päivitetään saamelaista rakennusperintöä ja muuta
kulttuuriympäristöä koskevia tietoja
ja inventoidaan uusia kohteita.
Saamelaisosion koordinaattori
FM Päivi Magga on onnistuneesti
laajentanut kulttuuriympäristön käsitettä rakennusten, muinaisjäännösten ja kulttuurimaiseman inventoinnin lisäksi henkisen eli ”näkymättömän” kulttuuriympäristön suuntaan.
Paikannimet, paikkoihin liittyvät tarinat sekä muut yhteisöjen ja
yksityisten henkilöiden eri paikkoihin liittämät merkitykset ovat hyviä
esimerkkejä tästä. Henkisen kulttuuriympäristön tallentaminen on
erityisen tärkeää, koska saamelaisten

v v

Lisman kylä 1950–1960-luvulla. Kuva: Marja Vuorelainen. Johtti Sápmelaccat ry:n kokoelma.

perinteisestä kota-asutuksesta ei juuri ole säilynyt esimerkiksi rakennusten jäänteitä.
ENTISÖINTI- JA
KUNNOSTUSPROJEKTI

Mutta eivät vain tarinat, vaan myös
kotakulttuurin jälkeinen rakennusperintö on vaarassa kadota. Tähän
asti saamelaiskylien vanhaa hirsirakennuskantaa on korjattu vain satunnaisesti. Itsekin potkiskelin alkukesästä 2003 neuvottomana uudistilan perustaneiden esi-isieni Lismaan
1890-luvulla rakentaman hirsipirtin
alimpia, jo lähes maatuneita hirsiä.
Mielessäni surkuttelin, että talon lahotessa katoaa pala saamelaista asutus- ja kulttuurihistoriaa. Lisman alle
kymmenen savun kotikyläni sijaitsee
Inarin länsiosissa, sadan kilometrin päässä lähimmistä maalikylistä.
Asukkaat ovat 1800-luvulla Pohjoiskalotin rajasulkujen takia kylään
muuttaneiden pohjoissaamea pu-

huvien porosaamelaisten jälkeläisiä.
Monissa yhteyksissä on todettu, että
Lisman kylä on rakennuskannaltaan
parhaiten säilynyt perinteinen saamelaiskylä. Se on esimerkki poronhoitoon perustuvasta saamelaisesta erämaa-asutuksesta. Poronhoidon lisäksi
kylässä on harjoitettu 1800-luvulla
perustetuilla uudistiloilla pienimuotoista karjanhoitoa aina 1970-luvulle
saakka.
Surullinen neuvottomuus yli satavuotiaan lapsuudenkotini äärellä
vaihtui touhukkaaksi aktiivisuudeksi, kun sain kuulla, että Lisman kylä
on määritelty sekä valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemaksi
että valtakunnallisesti merkittäväksi
kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Vielä samana kesänä järjestimme
Lapin ympäristökeskuksen edustajan kanssa Lismassa kokouksen, jossa kyläläisille ”uutisoitiin” valtioneuvoston 1990-luvulla tekemästä periaatepäätöksestä ja tähän liittyvästä
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mahdollisuudesta saada julkisista
varoista avustusta Lisman vanhojen
rakennusten entisöintiin ja korjaukseen.
Syksyllä 2004 sisarusteni kanssa
teetimme Lapin ympäristökeskuksen
rahoituksen turvin Nillan Pieran talon kunnostussuunnitelman ja haimme entisöintiavustusta Museovirastolta. Saimme rahat ja kesällä 2005
aloitimme työt: 1970- ja 1980-luvun
lämpöremonttien aikana lisätyt lastulevyt, vuorivillat ja modernit ikkunat
purettiin, jotta rakennus voitiin kengittää eli vaihtaa alimpien lahonneiden hirsien tilalle uudet. Kengitys
tehtiin vielä samana kesänä. Kesällä
2006 yli sata vuotta vanhat lattialankut ja entisöidyt vanhat kuusiruutuiset ikkunat asetettiin paikoilleen.
Vielä jäi paljon tehtävää, mutta suurin urakka on nyt tehty. Nillan Pie-

ran talo seisoo pystyssä seuraavatkin
sata vuotta kertomassa jälkipolville
saamelaisten pellonraivaajien ja poronhoitajien historiaa.
MONIPUOLISTA OPPIMISTA

Nillan Pieran talon entisöintiurakka
on ollut monitahoinen oppimisprosessi. On täytynyt tutustua erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin, palkata työvoimaa, opetella kotitaloustyönantajan
rooliin liittyvä byrokratia, järjestää
työntekijöiden ja talkooväen muonitus ja majoitus, hankkia rakennusmateriaalit jne. Lapin pitkät etäisyydet korostuivat rakennushankkeen
aikana, kun naulojen loppuessa piti
lähteä rautakauppaan 140 kilometrin päähän ja kun rahtikustannukset
nielaisivat ison osan budjetin loppusummasta. Suurin yllätys on ehkä ollut
se, että yli sata vuotta vanhan hirsitalon

Kengityshirsiä kuljetetaan mönkijällä. Kuva: Maire Puikko.
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Nillan Pieran pirtin kunnostajia kesällä 2005. Kuva: Maire Puikko.

kunnostamiseen ja entisöintiin ei ole
Lapista helppo löytää osaavia kirvesmiehiä. Mekin jouduimme palkkaamaan
hirsitalojen kengitykseen erikoistuneet
arkkitehti-kirvesmiehet Helsingistä asti.
Ikkunoiden entisöijät löytyivät sentään Inarista ja ammattitaitoinen kirvesmies Lismasta.
Vaikka kukaan muu kyläläisistä
ei ole vielä innostunut kunnostamaan
vanhoja pirttejään tai aittojaan, ovat
lähes kaikki lismalaiset osallistuneet
Nillan Pieran talon kunnostustalkoisiin, kuka mitenkin. Omien rakennustensa kunnostamista harkitsevat
tuttavatkin ovat kyselleet tietoja työn
edistymisestä. Paikallisten ihmisten
kiinnostus hanketta kohtaan ja myös
Museoviraston siihen myöntämät
kunnostusavustukset osoittavat, että

saamelaisen rakennusperinnön hoitoon on halua. Kynnys töiden aloittamiseen voi vain olla suuri, ei vain esimerkiksi suurten jakamattomien perikuntien päättämättömyyden takia
tai byrokratian pelossa, vaan myös
vanhaa rakennuskantaa väheksyvän
asennoitumisen takia.
Kyynisten ”mitä kannattaa polttaa rahaa lahonneisiin mökkeihin,
parempi olisi tuikata tuli nurkan alle”
-asenteiden takana on nykyajan saamelaiskylissäkin ajatusmalli, jonka
mukaan vain uusi on kaunista ja arvokasta. Asenne juontunee siitä tosiasiasta, että saamelaiset ovat muuttaneet
hirsipirteistä moderneihin taloihin
laajemmin vasta 1970-luvulta lähtien. Muistot kylmistä pirteistä ja joesta
kannettavasta vedestä ovat vielä liian
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lähellä. Tällaista ajatusmallia tukee
viranomaisten niukka tiedottaminen
saamelaiseen kulttuuriympäristöön
liittyvistä päätöksistä.
SAAMELAISKÄRÄJÄT
AVAINASEMASSA

Lapin ympäristökeskuksen Kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen saamelaisosion konkreettisena tuloksena
on ajantasainen saamelaisen kulttuuriympäristön tietokanta ja loppuraportti. Sen lisäksi että hankkeessa on
määritelty saamelainen kulttuuriympäristö ja kerätty siitä tietoja nykyisille ja tuleville sukupolville, työ toivottavasti kohottaa yleistä tietoisuutta
saamelaisen rakennetun ja henkisen
kulttuuriympäristön arvosta ja innostaa sekä yksityisiä ihmisiä että julkista valtaa vaalimaan sitä tähänastista
paremmin.
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Saamelaiskäräjät on mielestäni avainasemassa tässä työssä. Sen tulisi hallita kerättyä tietokantaa ja sen pohjalta
määritellä arvokkaat saamelaiskulttuuriympäristöt sekä laatia ohjelma
niiden säilyttämistä ja kunnostusta,
kunnostuksen rahoitusta ja tulevaa
käyttöä varten. Myös neuvontaa ja
yleistä valistusta vanhan rakennusperinnön arvosta tarvitaan lisää. Uudistilan kenttä rakennuksineen on
nostettava kotakylän rinnalle edustamaan saamelaisten perinteistä kulttuuriympäristöä ja näin muistuttamaan meitä saamelaiskulttuurin ajan
vaatimuksiin sopeutuvasta, dynaamisesta luonteesta. n
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Rakas luminen helvetti
HANNA KYLÄNIEMI

- K. M. Walleniuksen Lapin vuodet
n

Kenraali ja kirjailija Kurt

Martti Wallenius (1893–1984)
on yksityishenkilönä jäänyt
etäiseksi, jopa myyttiseksi
hahmoksi. Lapin maakuntamuseon tuottama näyttely
K. M. Walleniuksesta keskittyy hänen Lapissa viettämiinsä vuosiin 1918–1976.
Hänen lapsuutensa ja muut
elämänvaiheet esitetään näyttelyssä lyhyesti esineistön
avulla. Näyttelyn esineet,
valokuvat, arkistoaineisto
ja kirjat ovat suurimmaksi
osaksi museon omista kokoelmista. Joitakin esineitä
on lainattu Walleniuksen tyttäriltä ja heidän perheiltään.
Heiltä on saatu myös paljon
tietoja ja arvokasta apua
näyttelyn suunnittelussa.

Rakas luminen helvetti -näyttelyn idea
syntyi ajan kuluessa, kun esineitä,
arkistoaineistoa, valokuvia ja kirjoja
oli tullut Lapin maakuntamuseoon
lahjoituksena K. M. Walleniuksen
perillisiltä useita tuhansia kappaleita. Monipuolisesta, koko Walleniuksen elämästä kertovasta aineistosta oli
näyttelyn idean syntyminen tavallaan
itsestään selvää, mutta näkökulman
valitseminen olikin haasteellisempi
tehtävä.
Peruslähtökohtana oli keskittyä
tutkimaan K. M. Walleniusta Lapissa. Sen sijaan, että näkökulmaksi olisi
ensisijaisesti valittu Walleniuksen sotilasura, josta hänet yleensä muistetaan, päätettiin hänestä kertoa yksityishenkilönä ja luovana persoonana.
Valinta johtui kiinnostavasta aineistosta, jossa oli paljon henkilökohtaisia ja arkisia esineitä, perhevalokuvia
ja kirjeitä. Tärkeää oli myös se, että
Walleniuksen tyttäret Leena ja Maaretta tekivät museon kanssa kullanarvoista yhteistyötä kertomalla paljon
sellaista tietoa vanhemmistaan, jota
muuten ei olisi ollut saatavilla.
Näyttelyn tärkeimmiksi sisällöiksi
nousivat näin Walleniuksen perhe ja
ystävät sekä kirjailijanura. Kiinnostavia seikkoja olivat Walleniuksen suhde luontoon ja Lappiin aina lapsuusvuosista 1980-luvulle saakka.
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Etualalla K. M. Walleniuksen elämänvaiheista kertova vitriinikokonaisuus ja
takana seinillä Lappi-osuus. Kuva: Jukka Suvilehto. Lapin maakuntamuseon
kokoelmat.

”…elämäntapamme siellä oli niin
luonnonläheistä. Räikeys ja meteli olivat poissa, luonnon ja Jumalan rauha
käden ulottuvilla. Ja mikä parasta – sai
kulkea ryysyissä ja istua rapakkoon. ...
En silloin tavannut missään ylpeilyä
enkä nöyristelyä, en röyhkeyttä enkä
katkeruutta – politiikan kylvövakkaa
ei vielä vuoltu.” (K. M. Wallenius lapsuutensa kesistä Rantasalmella.)
Näyttelyn suunnittelu alkoi käsikirjoituksen kirjoittamisesta, jonka teki FM Jussi Mäkinen. Oli erinomaista, että Mäkinen oli hyvin perehtynyt aiheeseen jo etukäteen sekä
työskennellessään Lapin maakuntamuseossa luetteloimassa Walleniusaineistoa että tekemällä aiheeseen liittyvän etnologian pro gradun Jyväskylän yliopistoon. Näyttelyn käsikirjoituksen pohjatyö oli siten perusteellista, ja siinä näkyi laaja ja syvempi ote
Walleniukseen luovana persoonana.
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Pro graduun pohjautuvassa käsikirjoituksessa oli mukana otteita sekä
Walleniuksen kirjoittamista teksteistä että muista kirjallisista lähteistä.
Näyttelyn rakenne muotoutui käsikirjoituksen perusteella.
Aineistovalinnoissa lähdettiin siitä, että kyseessä on ns. kokoelmanäyttely. Koska Lapin maakuntamuseon
kokoelmissa oli runsaasti aineistoa,
päätettiin keskittyä tutkimaan ja
käyttämään ensisijaisesti sitä. Ainoastaan joitakin mielenkiintoisia tai
todella tärkeitä esineitä ja valokuvia
päätettiin näyttelyä varten lainata
tai hankkia muualta. Tämä päätös
myös piti loppuun saakka, ja valmiissa näyttelyssä yli 90 % esillä olevasta
aineistosta on museon omista kokoelmista. Toinen tärkeä lähtökohta oli,
että näyttely tehdään autenttisesta,
K. M. Walleniuksen omistamasta aineistosta. Tämäkin valinta piti yhtä

Lapin rajavartiolaitoksen upseerikerho ry:n omistamaa taulua sekä noin
kymmentä eri lehtikuvaajilta ostettua
valokuvaa lukuun ottamatta.
Näyttely rakentuu sadoista valokuvista, esineistä ja kirjoista. Graafikko Ulla Etto ideoi näyttelyn rakenteeksi kirjahyllymäiset vitriinit,
joissa hyllyissä ovat esillä henkilökohtaiset/sisäkuvat ja seinillä hyllyjen
välissä yleisemmät/ulkokuvat. Tämä
Lapin vaiheista kertova tarina kiertää
näyttelytilan seinillä. Tilan keskellä
on pitkä kirjoituskonetta muistuttava
vitriini, jossa kerrotaan Walleniuksen
muista elämänvaiheista lapsuudesta
vanhuuteen. Näyttelytilan takaosa
esittelee Marrasjärvellä Jouttipalon
kämpässä eletyn elämän uudistilallisen töistä kulttuurikodin ihmeisiin.
LOPULLINEN
NÄYTTELYN SISÄLTÖ

Lapin maakuntamuseon näyttely kertoo miehestä suurten tekojen takana.
Sisällöllisesti se kertoo perheenisä ja kirjailija K. M. Walleniuksesta, joka korosti itse olevansa uudistilallinen. Hän oli
yliopiston ja sotakorkeakoulun käynyt
sivistynyt mies, joka jo lapsuudenkodistaan peri kiinnostuksen kirjallisuuteen,
taiteeseen, politiikkaan ja luontoon. Sisällissota 1918 toi Walleniuksen Lappiin
ja sitten Lapin rajavartioston ensimmäiseksi komentajaksi. 1920–30-luvuilla
hän palasi Yleisesikunnan päällikkönä
pohjoiseen aina tilaisuuden tullen eräja työmatkoille. 1934–1937 hän asui
Petsamossa ja työskenteli kalanjalostusteollisuudessa. Talvisodassa kenraalimajuri Wallenius toimi Lapin Ryhmän
komentajana. Vuodesta 1941 Martti
ja vaimonsa Anni (o.s. Joensuu) asui-

vat Marrasjärvellä, jonne he Jouttipalon tukkikämpän lisäksi rakennuttivat
1950-luvun lopulla Seitakummun kirjailijakämpän. 1960–1970-luvuilla Walleniukset asuivat talvet Helsingissä mutta
kesät Marrasjärvellä. Kesä 1976 oli viimeinen, jonka Martti ja Anni viettivät
Lapissa.
Lapin erämaista K. M. Wallenius
löysi merkittävän maailman ja ihmisiä, joista muodostui hänen elinikäisiä ystäviään. Tärkein eräkaveri oli
Aleksanteri Hihnavaara eli Mosku,
joka esiintyi myös keskeisenä hahmona Walleniuksen varhaisessa kirjallisessa tuotannossa. Wallenius muisteli
Moskua vielä 90-vuotiaana ainoana
henkiystävänään. Kaikkein merkityksellisin eränkäyntimuoto Walleniukselle oli helmenpyynti, jossa kiteytyivät luonnonläheisyys ja etäisyys
järjestettyyn yhteiskuntaan:
”Olen istunut kuninkaitten pöydissä
ja vankikomeroissa. Olen keskustellut
diktaattorien ja kerjäläisten kanssa.
Olen kahlannut elämää huipuilta pohjamutiin. Mutta harvoin on minulla
ollut niin hyvä olla kuin Raja-Joosepin
ja Huhti-Heikin seurassa. ... Tämä helmenpyyntiretki on kauneimpia kukkia
muistojeni tarhassa.”
Eräretkiä, Petsamoa, tapaamiaan ihmisiä ja sotahistorian käänteitä K. M.
Wallenius käsitteli myöhemmin kirjoissaan. Hänen ensimmäinen teoksensa Ihmismetsästäjiä ja erämiehiä
(1933) kokosi muistoja Petsamosta
ja Moskun kanssa tehdyistä retkistä.
Ainoa ei-lappilaisia aiheita käsittelevä
teos Japani marssii julkaistiin 1938.
Sotahistoriaa käsittelevien töiden
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jälkeen 1950-luvulla valmistuivat
Marrasjärvellä Walleniuksen kirjallisen tuotannon kolme keskeisintä
teosta: Vanhat kalajumalat (1951),
Miesten meri (1952) ja Makreeta, merensoutajan vaimo (1959). Vasta 1994
julkaistiin uudistettuna laitoksena
teos Petsamo: mittaamattomien mahdollisuuksien maa.
Yhteensä Wallenius kirjoitti 10 teosta, kymmeniä artikkeleita ja käänsi
suomeksi 12 kirjaa. Osa Walleniuksen mittavista ja kunnianhimoisista
kirjahankkeista ei kuitenkaan koskaan valmistunut. Rakas luminen helvetti – eli 25 vuotta sotaista sormikoukunvetoa Lapissa -niminen sotahistoria jäi suurista ponnisteluista huolimatta valmistumatta. Tästä teoksesta
saatiin myös näyttelylle nimi, jolla
haluttiin viitata paitsi sotahistoriaan
myös Walleniuksen kaksijakoiseen
Lappi-suhteeseen. Se kertoo samalla
Walleniuksen monisärmäisestä luonteesta ja tahdonlujuudesta. n
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Näyttely Rakas Luminen helvetti – K.M.
Walleniuksen Lapin vuodet on esillä Lapin
maakuntamuseossa 9.6.–5.11.2006.

TUIJA ALARIESTO

Leluja ja leikkejä
muistojen kätköistä
n

Vanhat lelut ja leikit

herättävät meissä voimakkaan tunteen ajan kulumisesta, eletyn elämän saavuttamattomuudesta. Leikeissämme kuluneet lelut voivat
olla väylä unohtuneisiin
muistoihin, lapsuudenaikaisiin hetkiin ystävien parissa ja jopa edesmenneisiin
sukulaisiin ja sukupolviin.

Lapsuus on lyhyt, mutta tärkeä aika
ihmisen elämässä. Museoviraston järjestämään leikkikaluihin ja leikkeihin
liittyvään keruukyselyyn (1979) vastanneiden lappilaisten mielissä lapsuus
on ollut monella tavalla merkittävää
aikaa. Leikit ovat sosiaalistaneet lapsia yhteisöön, opettaneet työntekoa
ja muuta tarpeellista. Niiden avulla
on kehitetty sosiaalisia taitoja ja sopeuduttu yhteiskunnan ja kulttuurin
muutoksiin.
Leikkikalut-keruukyselyn satoon
liittyvää lapsuus-teemaa jatkaa Lapin
maakuntamuseon ensi talven näyttely Jäätie lapsuuteen – Outin muistoja Ylä-Kemijoelta. Siinä tutustutaan
1950- ja 1960-luvun lapsuuteen erään
perheen tarinaa seuraten.
Yhteistä sekä keruukyselyn vastauksille että Outi Vaskinin lapsuusmuistoille ovat loputon mielikuvitus
ja kekseliäisyys omatekoisten lelujen
parissa – ja leikit luonnonympäristön
keskellä.
OMIN KÄSIN
MUOVATTU LAPSUUS

Suuri osa 1800-luvun ja vielä 1900luvun alun leikkikaluista oli kotitekoisia, joskin jokunen lelu voitiin silloin tällöin ostaa kulkukauppiaalta.
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Vähitellen tuontilelut ulkomailta,
lähinnä Saksasta ja Venäjältä, yleistyivät 1800-luvun puolivälistä lähtien. Jo pian leikkikaluteollisuuden
alkuvuosikymmeninä 1800-luvun
lopussa alettiin kritisoida teollisesti
valmistettuja leluja ikävystyttävinä ja helposti rikkoutuvina. Tilalle
toivottiin ja myös alettiin tuottaa pedagogisesti hyödyllisiä, turvallisia ja
kestäviä leluja.
Monille pohjoisen lapsille kaupan
lelut olivat pitkään vain haave, sillä
niitä valmistettiin ja myytiin kaukana Etelä-Suomessa. Lelut tehtiinkin
pääosin kotioloissa, usein askartelijana vanhempi sisar tai kätevä sukulainen. Yleensä käytettiin käden ulottuvilta löytyviä aineksia kuten puuta,
luuta ja kangasta. Poronluista tehtiin
monenmoisia pelejä ja leluja, esimerkiksi rakennuspalikoita, kaulanauhoja tai pororaitoja pujottamalla nikamia nauhaan. Mielenkiintoisimpia
olivat eläinten käpälät, varsinkin vesilintujen jalat, jotka saatiin levitettyä
jänteistä vetämällä.
Rovaniemen maalaiskunnasta muistellaan, että ”ei minun isäni ehtinyt
meille leikkikaluja tekemään, hyvä kun
joskus näytti mallin, miten joku esine
tehdään. Yhden puuhevosen muistan
isäni tekemän. Siinä me ratsastimme
mutta ei siinäkään keinujalaksia ollut.”
Lapset valmistivatkin lelunsa, kuten sukset, nuket ja autot, hevoset ja
reet, usein itse. Näpertelyyn saatettiin saada tarvikkeita ja apua kyläläisiltä. Toisinaan lapset jäljittelivät
lehdissä näkemiensä lelujen ulkonäköä omissa teelmissään, ja vähitellen
tietojen ja taitojen karttuessa yksi32

tyiskohdat tarkentuivat. Esimerkiksi
toisen maailmansodan aikaan lehdissä julkaistiin lentokoneiden pienoismallien ohjeita, joita askarreltiin
siinä määrin, että ”vieläkin [1979]
televisiosta nähtävät lentokoneet ovat
heti tuttuja”.
Kulttuurissa ja yhteiskunnassa
tapahtuvat muutokset heijastuvat hetimmiten myös leikkeihin. Utsjoella
kerrotaan, kuinka joku oli nähnyt
Norjassa auton 1930-luvun alussa.
Autosta tehtiin pian leikkiversio, joka
koostui ” kahdesta puupalasta, jossa oli
ranteenpaksuisesta koivusta renkaat”.
Lentokone aiheutti yhtä lailla ihmetystä, ja eipä aikaakaan kun löytyi jo
lentokoneiden pienoismalleja Utsjoen
lapsilta.
Mielikuvituksen avulla herätettiin
henkiin ihmisiä, eläimiä ja kokonaisia
maailmoja. Esimerkiksi Sodankylässä
vauvana pidettiin kengänlestiä, jonka
kärkipäähän piirrettiin silmät ja suu
lyijykynällä. Vauvaa (eli lestiä) ei saanut missään nimessä hukata, vaan
sitä hoidettiin huolellisesti. Se käärittiin riepuun, ja niin tätä ”vauvaa”
kylvetettiin, syötettiin ja kastettiin.
Hyvästä huolenpidosta huolimatta
vauva saattoi kuolla, ja edessä olivat
hautajaiset. Sodankyläläinen Ollinen
muistelee, kuinka hänen nuorempi sisarensa hautasi tätä pientä ”vainajaa”
paasaten: ”Täten kuulutetaan ainoaan
avioliittoon ja haudataan odottamaan
ylösnousemusta!” Toisinaan nukkena
saattoi toimia myös kankaanpalaan
kääritty tikku tai päreenpala. Erityisen hienoa oli, jos nukelle saatiin jostain posliininen pää.
Lelut ovat usein väliaikaisia ja lyhytikäisiä, vain hetken viihdykkeeksi

Kahdet kaksoset ja kolmet mäystimet Ollilan vaaran rinteessä 1959.
Kuva: Irmeli ja Erkki Leppänen. Jäätie lapsuuteen -näyttely.

luotuja. Ne ovat oman aikansa peilejä,
kuvia ja heijastumia suuresta aikuisten maailmasta lasten maailmaan.
Aivan kuin nykyään myös ennen lelut kuluivat käytössä, ja usein ne heitettiin lopulta pois, poltettiin, ja tilalle
yksinkertaisesti tehtiin uusi. Luonnonmateriaalileluille, kuten käpy- tai kivilehmille, lastuporoille tai tuohipalloille,
ei ollut edes niin väliä, jos ne sattuivat
jäämään lumen alle, hukkumaan tai
hajoamaan. Metsät olivat pullollaan
materiaalia ja uusia ”leluja”.
Sallassa lapsuutensa viettänyt
henkilö pohtii, että ”niissä lapsuusajan leikkivälineissä oli hyvää se,
että ne ainakin piti itse suunnitella
ja rakentaa. Ehkä se kehitti omatoimista rakentelua ja siten antoi jotain
sellaista mitä ei saavuteta nykyaikaisilla tehdasvalmisteisilla leikkikaluilla.”

EI PELKÄSTÄÄN HUVIA

Leikkiä pidetään toimintana, jota
tehdään huvin vuoksi, ilman tarkoituksellista päämäärää. Silti esimerkiksi leluilla ja lelusuunnittelulla oli
– ja on usein edelleen – taustana kasvatuksellinen näkemys. Monesti leikit olivat totuttelua tuleviin töihin,
ja niiden varjolla opeteltiin erilaisia
taitoja, esimerkiksi pärekopan tai heinäsuovan tekoa. Vielä 1900-luvun
alussa jo kymmenvuotiaana lapset
joutuivat voimiensa mukaan aikuisten töihin.
Leikin keinoin tapahtuvat sosiaalistamisen tavat vaihtelivat sen
mukaan, mitkä taidot katsottiin tarpeellisiksi tulevaisuuden kannalta.
Poronhoitoalueella harjoiteltiin suopungin heittoa eli oltiin ”porosilla”.
Maatalousvaltaisella karjanhoitoalueella oltiin puolestaan ”lehmäsillä”,
33

Sunnuntaisin Leppäsen tytöt halusivat
laittaa mekot päälle,
vaikka ilma olisi ollut
kuinka kylmä. Rappusilla Kaisu, Outi, Kirsi
ja Reija vuonna 1962.
Kuva: Irmeli ja Erkki
Leppänen. Jäätie lapsuuteen -näyttely.

jolloin ” lapset olivat nelinkontin ammuneet, pelehtineet ja yksi tai useampi pojista oli ollut härkänä ja könynnyt
toisten selässä”. Vaikka lukemista tai
lukeneisuutta ei olisikaan arvostettu,
oli ”koulusilla” olo suosittua. Säätyläis- ja porvarisnaisilta vaaditun
ompelutaidon opetus aloitettiin jo
varhain hankkimalla lapsille heidän
kokoonsa suhteutettuja työvälineitä,
kuten pieniin käsiin sopivia sormustimia tai muita ompelutarvikkeita.
Myös vähävaraisemman perheen lapset saattoivat saada leikkeihinsä sopivan kokoisia työvälineitä; haravasta,
pyykkilaudasta tai kirveestä tehtiin
vain pienempi versio lapsen käteen
sopivaksi!
Utsjoelta muistellaan, kuinka ”lastenkirjoja tai lehtiä ei suosittu, koska
niissä oli kaikenlaista turhanaikaista.
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Katsottiin, että lapset oli parasta totuttaa alusta saakka aikuisten toimiin.”
Tästä nuivahkosta asenteesta huolimatta populaarikulttuurin vaikutus
näkyi pohjoisen lasten leikeissä jo
1920- ja 1930-luvuilla, jolloin esimerkiksi Kolme muskettisoturia- ja
Tarzan-elokuvista löytyi aineksia pikkupoikien leikkeihin. Utsjoelta kerrotaan, kuinka ” kova touhu oli hommata puumiekkoja, joilla käytiin ankaria
kaksintaisteluita harakan- ja variksensulkien hulmutessa hatuissa”. Rovaniemen urheilukentän viereinen metsä
saattoi muuttua viidakoksi, josta valittiin suuri, ”vahvaoksainen petäjä
kotipuuksi”. Sarjakuvat ja kirjallisuus
olivat mielikuvitusta ruokkiva ideapankki, josta ammennettiin muitakin kuin tulevassa työelämässä tarvittavia taitoja.

JÄÄTIETÄ PITKIN
LAPSUUDEN MAISEMIIN

Teollisesti valmistetut lelut yleistyivät
1950-luvulla syrjäyttäen kotiteollisesti ja käsin valmistetut leikkikalut lähes kokonaan. Muutos ei tapahtunut
yhtäkkiä, ja leikeissä elivät pitkään
rinta rinnan omatekoiset ja teollisesti valmistetut lelut. Lapin maakuntamuseossa helmikuussa 2007 avautuva Jäätie lapsuuteen – Outin muistoja Ylä-Kemijoelta -näyttely sijoittuu
juuri tähän murrosaikaan. Sarjakuvat
olivat jo tulleet osaksi lapsuutta, leluja sai kaupasta, mutta edelleen luonnonympäristö jokineen ja jääteineen,
rajaton mielikuvitus ja luova omaehtoinen tekeminen olivat vahvasti läsnä.
Näyttely perustuu Outi Vaskinin
muistoihin ja hänen vuonna 2005 tekemiinsä sisarusten ja isän haastatteluihin. Näyttelyn tapahtumapaikkana on Irmeli ja Erkki Leppäsen talo
ja pihapiiri Viirillä, pienessä kylässä
Rovaniemen maalaiskunnassa 1950ja 1960-luvuilla. Siihen aikaan puita
uitettiin Kemijoessa, Vanttauskoskea
ei ollut vielä valjastettu ja Viirin kohdalle jokeen rakennettiin talvisin teli
eli jäätie.
Näyttely rakentuu Leppäsen perheen arkielämän sattumuksista, muistoista ja säilyneistä leluista, arjen esineistä. Esillä on esimerkiksi rakkaita
nukkeja, sarjakuvia, leikkiautoja ja
korvaamaton uniliina. Näyttelyn tavoitteena on saada lapset, vanhemmat
ja isovanhemmat innostumaan perheensä historian taltioimisesta. Tässä
sekä lapsille että aikuisille suunnatussa toiminnallisessa näyttelyssä pääsee
itse kokeilemaan esimerkiksi korona-

peliä tai letittämään tukkaansa aidolla lettinauhalla.
Lelujen ja omakohtaisen kokeilun
avulla saamme tuntuman menneisyyteen, lapsuuteen, johon ei välttämättä
enää ole hatarien muistikuvien lisäksi
muita siteitä. Vanhat lelut herättävät
henkiin uinuvia muistoja ja tunteita.n
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Jäätie lapsuuteen – Outin muistoja YläKemijoelta -näyttely on esillä Lapin
maakuntamuseossa 10.2.–20.5.2007.
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HANNU KOTIVUORI

Savukosken
kivikautinen mela
n Lapin maakuntamuseoon asteli lokakuussa 2005 mies, jolla oli kädessä
pitkä puuesine. Mies oli Heikki Särkelä, joka halusi saada lisätietoja pari
vuotta aikaisemmin tekemästään löydöstä. Heti melaksi tunnistamastaan
puuesineestä oli näkynyt vain kädensija ja hieman vartta, sillä vesi oli
tuolloin poikkeuksellisen matalalla.
Löytäjän suureksi yllätykseksi mela
oli kaikin puolin ehjä ja muistutti
kuulaan kellertävän värinsä puolesta
tuoretta puuta. Sen suippo lehtiosa
pisti Särkelän epäilemään, ettei näin
hentoista melaa voinut vuolaan Kemijoen virroissa käyttää. Sirolinjainen kapine oli löydettäessä hauras ja
sai olla aikansa puronpohjalla tallessa, kunnes päätyi hitaasti kuivumaan
takanreunalle. Siihen se olisi saattanut jäädäkin, ellei oppineen miehen
luontainen kiinnostus historiaan olisi
pakottanut tuomaan melaa maakuntamuseoon.
Esineen arvoa voidaan hahmottaa
ainakin iän, kunnon, raaka-aineen,
harvinaisuuden, omistus- ja valmis36

tustietojen, ominaispiirteiden ja käyttöhistorian kannalta. Kapineella saattaa tarkastelijansa mukaan olla niin
rahallista, käytännöllistä, uskonnollista, poliittista, historiallista, kulttuurista, taiteellista, museaalista kuin
tutkimuksellista arvoa. Savukosken
löydön kohdalla korostuvat kaksi viimeksi mainittua merkitystä. Tiedossa
nimittäin on, ettei tuollaista tai muutakaan muinaismelaa ole Lapista talletettu. Keski- ja Etelä-Suomesta tunnetaan joitakin vastaavia löytöjä, joista useimmat ovat melojen katkelmia.
Äänisen kuulujen kalliopiirrosten
joukossa on samankaltaisen suippolehtisen melan kuva. Venekuvien tavoin meloihin saattoi liittyä elollistavia tai uskomuksellisia piirteitä, sillä
kädensija voitiin veistää linnun tai
hirven pään muotoiseksi. Kalevalassa
on meloihin liittyviä säkeitä, kuten
Anna Ahti, airojasi,
venettä, veen isäntä
airot uuet ja paremmat,
mela toinen ja lujempi.

Melan löytöpaikka on Lapin jokivarsien tavanomainen, jäätelien ruhjoma ja koholle puskema hiesupenkere,
jonka alla soljuu matalan kivikkoinen
koski. Siinä Tenniöjoen ja Kemijoen
yhtymäkohdassa oli luontainen kulkutie, jota Vienanmeren ja Perämeren
kulkijat samosivat edestakaisin vuosituhansien ajan. Mitään muinaiseen
asuinpaikkaan liittyvää merkkiä ei
tarkastuksessa todettu. Törmälle tehdyn saunan sijalta oli kylläkin löytynyt merkkejä vanhasta tulenpidosta.
Melansa hukannut kivikauden
asukas lienee tulistellut kalaisan
kosken äärellä. Ehkä mela imeytyi
vuolaan virran mukaan, kun nahkalaitavene kaatui jossain ylävirrassa.
Nopeasti törmänaliseen hiesukerrokseen hautautunut esine jäi maailmalta
unohduksiin vuosituhansiksi, sillä sen
iäksi on Helsingin yliopiston ajoituslaboratorio saanut noin 4500 vuotta
(kalibroitu). Mela veistettiin siten
nuoremman kivikauden lopulla. Melan puulajiksi on Luonnontieteellisen keskusmuseon tohtori
Tuuli Timonen määrittänyt männyn (Pinus sylvestris).

Melan pituus on 154
cm, josta pyöreä varsi ja suiponlehtevä lapa ovat suunnilleen
tasapitkiä. Keskeltä harjavan lavan
suurin leveys on 16,5 cm ja kädensijan noin 6,5 cm. Tuon pienellä kourutaltalla viimeistellyn kouraimen toispuolinen paksunnos istuu täsmälleen
kämmenen sisään. Niin sai meloja lujan otteen. Minkäänlaisia koristeita

välineeseen ei ole tehty, mutta muotokieli on hämmentävällä tavalla silmää
hivelevä. Tämä yksittäinen kiviesineillä
valmistettu puuesine osoittaa muinaisten pyyntikulttuurien arkipäiväisenkin
esineistön korkean laadullisen ja käytännöllisen tason. Samalla se ravistelee käsitystä esihistoriallisesta ihmisestä ”alkukantaisena villinä”, jonka
lyhyt ja raihnas elämä oli alitusta raadantaa ravinnon hankinnassa. n
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HILKKA LIIKKANEN

Rovaniemen
taidemuseo 20 vuotta
n

”Kyllä kokoelma kuuluu

Rovaniemelle”, sanoi kauppaneuvos Rakel Wihuri vuonna 1983, kun Jenny ja Antti
Wihurin rahaston taidekokoelmalle etsittiin sopivaa
sijoituskaupunkia. Rovaniemen kanssa kokoelmasta
kilpailivat Rauma, Tampere,
Lahti ja Lappeenranta. Näissä kaupungeissa kuitenkin
oli jo toimiva taidemuseo,
Rovaniemellä sen sijaan ei.
”Tässä se on”, sanoi Rakel
Wihuri astuessaan ensimmäisen kerran Rovaniemen
vanhan postiautovarikon
öljyisiin ja bensalle tuoksuviin autotalleihin sopivaa
museonpaikkaa etsittäessä. Kaupunki teki sopimuksen postilaitoksen kanssa,
ja saneeraus lähti käyntiin.
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Tammikuussa 1986 aloitti ensimmäinen museonjohtaja, FM Päivi Kiiski.
Taidemuseolautakunnan puheenjohtajaksi valittiin opettaja Juha Nelin.
Museo oli määrä avata keväällä, mutta arkkitehti Juhani Pallasmaan suunnittelema saneeraus viivästyi kahteen
otteeseen. Ensin rakennusmiehet olivat lakossa, jonka jälkeen alkoivat kesälomat.
Museo avasi ovensa lokakuun
17. päivänä 1986, siis 20 vuotta sitten. Museonjohtaja Kiiski kertoi rovaniemeläisille, että kokoelma sopii
luonteeltaan hyvin kaupunkiin, sillä
painopiste on sotien jälkeisessä suomalaisessa nykytaiteessa. Myös vanha
postiautovarikko soveltui museorakennukseksi, sillä pääosa rakennuksesta oli säästynyt sodanaikaiselta
polttamiselta ja itse museolle varattu
osa oli rakennettu sodan raunioista
kerätyistä tiilistä. Vaikka rakennuksen pääty oli alusta saakka liian pieni
museon varastoille ja työtiloille, todettiin talossa olevan runsaasti laajentamisvaraa.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti Rovaniemen kaupungille
noin 500 taideteosta ja sitoutui kartuttamaan kokoelmaa yhdessä kaupungin

Taidemuseon avajaisissa Tapani ja rouva Raittila, Juhani Pallasmaa, Leena Peltola
ja Päivi Kiiski. Kuva: Rovaniemen taidemuseon kokoelmat.

kanssa. Kartuttaminen oli aloitettu
vuonna 1957, ja valinnat olivat asiantuntijoiden vastuulla. Alkuvaiheessa
asiantuntijoina toimivat intendentti
Aune Lindström ja rehtori Erkki Koponen, myöhemmin FM Leena Peltola
ja taidemaalari Tapani Raittila, jonka
tilalla nykyisin on taidemaalari Jukka
Mäkelä. Taideostolautakunnassa on
koko ajan ollut mukana myös rahaston edustaja.
Yhdessä kesäkuun alussa 1986
amanuenssina aloittaneen Hilkka Vartiaisen (nykyinen Liikkanen) kanssa
Päivi Kiiski linjasi museon toimintaa.
Museo otti tehtäväkseen esitellä korkeatasoista kuvataidetta monipuolisesti ja kansainvälisesti. Taidekasvatus
otettiin yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Säännöllisesti vaihtuvien kokoelmanäyttelyiden lisäksi museossa alettiin
järjestää muita vaihtuvia näyttelyitä,
valintaperusteena taiteellinen taso sekä

monipuolisuus. Kunkin näyttelyn yhteyteen oli tarkoitus laatia näyttelystä
ja taiteilijoista kertova, tieteelliset kriteerit täyttävä näyttelyjulkaisu.
Museon avajaisnäyttelynä esiteltiin
edustava osa Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmaa. Ensimmäisen vaihtuvan näyttelyn taiteilija oli keraamikko
Rut Bryk. Näyttelyluettelon suunnitteli ja kirjoitti arkkitehti Juhani Pallasmaa. Seuraavan näyttelyn taiteilija oli
taidemaalari Unto Koistinen ja näyttelyluettelon kirjoitti taidehistorian
professori Kalevi Pöykkö. Hannu Väisänen edusti nuorempaa sukupolvea,
kemijärveläinen taidemaalari Pentti
Tulla puolestaan paikallista taidetta,
ja kansainvälisten näyttelyiden ketjun
aloitti ruotsalainen kuvanveistäjä Torsten Renqvist.
Vaikka museon avaaminen ja
näyttelyt herättivät runsaasti myönteistä huomiota, ei ongelmiltakaan
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vältytty. Jo ensimmäisenä keväänä
näyttelytilojen katto alkoi vuotaa ja
näyttelyvieraat saivat ihailla lattioilla
eriväristen muoviämpäreiden kirjoa.
Museon rakennusaikaisissa laskuissa ilmeni epäselvyyksiä, mikä tietysti kiinnosti mediaa. Hankaluuksista
huolimatta museon toiminta kehittyi
suunnitelmien mukaisesti.
ALUETAIDEMUSEOKSI 1993

Vuonna 1990 taidemuseonjohtaja
Päivi Kiiski valittiin Turkuun Wäinö Aaltosen museon johtoon. Rovaniemellä pesti siirtyi haun kautta
Hilkka Vartiaiselle, jonka oli helppo
luvata museon linjan jatkuvan. Museon laajennusta suunniteltiin, ja haku
läänin toiseksi aluetaidemuseoksi oli
vireillä. Yksi laman tuoma ongelma
oli, että museoon ei saatu ammattitaitosta amanuenssia kuin vasta 1991,
jolloin tehtävään valittiin FM Leena
Pääkkönen (myöhemmin Lohiniva).
Pääkkönen oli erityisen kiinnostunut nykytaiteesta ja perehtyi myös
saamelaiskulttuuriin. Hän oli intohimoinen näyttelykuraattori, joka sai
aikaan tutkittuja ja kiinnostavia yhteisnäyttelyitä niin kotimaisilta kuin
kansainvälisiltäkin areenoilta. Leena
Lohiniva menehtyi vakavaan sairauteen kesällä 2005.
Rovaniemen taidemuseo nimettiin Lapin läänin toiseksi aluetaidemuseoksi vuoden 1993 alussa. Museo
pääsi valtionosuuslain piiriin, ja status lisäsi henkilötyövuosiperusteista
valtionosuutta 10 prosenttia. Aluetaidemuseotutkijan tehtäviä alkoi hoitaa
Riitta Kuusikko, joka toimii tätä nykyä näyttelyamanuenssina. Kuusikko
perehtyi pro gradu -tutkielmassaan
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Andreas Alarieston tuotantoon, mikä
tuki hyvin museon asiantuntemusta.
Olihan museon hoidettavaksi siirtynyt Rovaniemen kaupungin kokoelman osana merkittävä Alariesto-kokonaisuus.
KOHTI TÄTÄ PÄIVÄÄ

Vuosien varrella Rovaniemen taidemuseon kokoelma on karttunut voimakkaasti. Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidehankintamääräraha kasvoi
tuntuvasti 1990-luvulla, ja viidensadan teoksen kokoelma on 20 vuoden aikana viisinkertaistunut. Myös
näyttelyjä on ollut kosolti: kokoelmataiteilijoiden ja paikallisten taiteilijoiden yksityisnäyttelyt, kotimaiset
ja kansainväliset yhteisnäyttelyt sekä
eri taiteenalojen esittelyt ovat täyttäneet museon pieniksi käyneet näyttelytilat. Vuosien mittaan on Wihurin kokoelmasta koottu näyttelyitä
myös muihin museoihin ja yksittäisiä
taideteoksia on vieraillut näyttelyissä ulkomaita myöten. Taidemuseossa
vierailee vuosittain 20 000–25 000 kävijää. Aluetaidemuseon, museon ulkopuolisten näyttelyiden, nettigallerian
ja muun toiminnan vaikutus ulottuu
lisäksi paljon laajemmalle.
Rovaniemen taidemuseo on säilyttänyt linjansa korkeatasoisen kuvataiteen esittelypaikkana. Museo
on pysynyt myös teknisen kehityksen vauhdissa ja kokoelma-arkistojen
digitoinnissa kehityksen etulinjassa. Mainita kannattaa, että museon taidekokoelma on ensimmäisenä Suomessa julkaistu internetissä.
Yhteistyö Lapin yliopiston vuonna
1990 perustetun taiteiden tiedekunnan kanssa on ollut tiivistä, mikä on

edistänyt museon taidekasvatustyötä
oleellisesti.
Taidemuseon laajennus on ollut esillä koko 20-vuotisen historian ajan, ja lukuisia suunnitelmia
on tehty. Silti lisätilat ovat edelleen
suunnitteluvaiheessa. Myös henkilökuntamäärä on pysynyt alkuperäisessä seitsemässä, joskin henkilöstön
rakenne on hieman muuttunut. Yhteistyön tiivistäminen Lapin maakuntamuseon kanssa on helpottanut
jonkin verran henkilöstövajetta molemmissa museoissa. Taidemuseolla

ei ole ollut varaa kustantaa tasokkaita
näyttelyjulkaisuja kaikista näyttelyistään, kuten alkuvuosina kaavailtiin.
Kuitenkin Ars Nordica -yhteistyöllä
muiden pohjoisten taidemuseoiden
kanssa on tullut julki jo viisitoista
taidehistoriallista tutkimusta pohjoisen kuvataiteesta. Rovaniemen taidemuseon yhtenä tavoitteena on toimia
pohjoisen kuvataiteen tutkimuslaitoksena ja mahdollistaa tutkimusten
julkaisemista erilaisten projektien ja
yhteistyökanavien osana kirjoina sekä
internetissä. n

Juhlavuoden kunniaksi

Rovaniemen taidemuseon 20-vuotisjuhlanäyttelyllä muistetaan erityisesti lapsikävijöitä. Juhlanäyttelyssä Sininen torni (29.9.–12.11.2006) esitellään teoksia
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta sekä samannimisen satukirjan
kuvituksia. Sininen torni -kirjan on kirjoittanut ja kuvittanut rovaniemeläinen
Hanna Immonen.
Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelman teokset ovat innoittaneet
tarinan muodostumisessa. Kirjan tarkoitus on toimia lapsille taide- ja kuvakirjana ja opettajille sekä vanhemmille oppaana taiteesta puhumiseen ja taiteen
sisältämien aiheiden käsittelyyn lasten kanssa. Satukirjan avulla pyritään kehittämään museopedagogiikkaa sekä lisäämään nykytaiteen käyttöä kuvataiteen
opetuksessa päiväkodeissa ja peruskouluissa. Satukirja on suunnattu ala-aste- ja
päiväkoti-ikäisille.
Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös toinen museopedagoginen julkaisu
Miksi aurinko on vihreä, jonka ovat toimittaneet museolehtorit Eveliina Happonen ja Kaija Kähkönen. Kirja sisältää artikkelien lisäksi käytännön ohjeita
taiteen tarkasteluun. Opaskirjan tarkoitus on jäädä aktiivisesti opetuskäyttöön,
ja sitä voidaan hyödyntää opetuksessa myös ilman aitoja teoksia.
41

KALEVI MÄKINEN

Postimerkkien Lappi
n Ensimmäisten suomalaisten postimerkkien julkaisemisesta tuli viime
maaliskuussa kuluneeksi 150 vuotta.
Viiden ja kymmenen kopeekan soikiomerkit (kuva 1) näkivät päivänvalon
1856 eli 16 vuotta maailman ensimmäisen postimerkin, Ison-Britannian
black pennyn eli ”musta pennin”, jälkeen. Suomen ensimmäiset hammastetut postimerkit olivat vuosien 1880
ja 1866 ”isohampaiset postimerkit”,
joista edelliset olivat kopeekka- ja jälkimmäiset penniarvoisia. Sen jälkeen
ilmestyi 1875, 1885 ja 1889 tavallisia,
pienempihampaisia merkkejä. Ennen
vuotta 1891 kuva-aiheena oli Suomen
vaakunan leijona. Vuodesta 1891 vuoteen 1915 Suomessa olivat käytössä
venäläismalliset merkit, joissa oli Venäjän kaksipäinen kotka. Maamme itsenäistyttyä 1917 käyttöön otettiin ns.
Saarisen malliset leijonamerkit. Leijona on niin ikään kuva-aiheena vuosi-

en 1930, 1954, 1963 ja 1975 vaakunamerkkimalleissa sekä vuoden 2002
euroarvoisissa tarrapostimerkeissä.
Ensimmäinen juhlapostimerkki oli
vuoden 1922 Punaisen Ristin merkki, jota koristivat Suomen vaakuna ja
punainen risti. Varsinainen juhlapostimerkkien kausi alkoi 1929 Turun
700-vuotisjuhlan kolmen postimerkin
sarjalla. Sittemmin on erikoismerkein
muistettu mitä moninaisimpia juhlia,
merkkihenkilöitä, tapahtumia, vuodenaikoja sekä maamme kulttuuria,
teollisuutta ja luontoa. Tähän mennessä Suomessa on julkaistu kaikkiaan
runsaat 1 800 erilaista postimerkkiä.
Ahvenanmaa sai itsehallintoalueena ensimmäiset omat postimerkkinsä
1984. Postimerkkejä on aikoinaan
ilmestynyt myös Aunuksen, PohjoisInkerin, Karjalan ja Itä-Karjalan alueilla. Lisäksi Suomessa on julkaistu
kaupunki-, rautatie-, laiva- ja sodanaikaisia kenttäpostimerkkejä.
LAPPI-AIHEITA MERKEISSÄ

Kuva 1.
Suomen ensimmäinen
postimerkki, 5 kopeekan sininen
soikiomerkki (1856).

42

Ensimmäinen Lappi-aiheinen postimerkki ilmestyi 1943, jolloin Punaisen Ristin sarjan alimman maksuarvon merkissä nähtiin maakunnan
vaakuna, nuijamies. Tuberkuloosi-sarjassa julkaistiin 1957 seuraava
Lappi-merkki, aiheenaan poro tunturimaisemassa. Vuonna 1960 ilmestyneessä merkissä Rovaniemen
kaupungin vaakuna komeili viiden
muun uuden kaupungin vaakunan

Kuva 2.
Perinteistä Lappia kuvaava Punaisen Ristin postimerkkisarja vuodelta 1960.

seurassa. Samana vuonna Punaisen
Ristin kolmen merkin sarja otti aiheekseen tuttua Lappi-kuvastoa: porot, saamelainen suopunkeineen ja
Saanatunturi (kuva 2).
Vuonna 1969 satavuotiaaksi ehtinyt Kemi sai juhlapostimerkkinsä,
samaten 350-vuotias Tornio 1971.
Ensimmäisessä kansallispukusarjassa
(1971) on kuvattuna juhlapukuinen
saamelaispariskunta Inarista.
Ensimmäinen joulupostimerkki
vuodelta 1973 esitti pororeessä matkaavaa joulupukkia tunturimaisemassa. Kaikkiaan joulupukki, joulupukin muori, tontut tai poro ovat ehtineet esiintyä 25 joulupostimerkissä.
Vuoden 1991 merkissä joulupukki
lentää poron vetämässä reessä Rovaniemen Napapiiriltä tutun Joulupukin Pääpostin yläpuolella. Samasta
aiheesta tyyliteltiin 2001 ilmestynyt 1.
maksuluokan tarrapostimerkki. Joulupukki onkin ilmeisesti ollut suosituin aihe leijonamallisten käyttösarjan
merkkien jälkeen.
Lappi elää monissa muissakin viime vuosikymmenten postimerkeissä. Suomen murrealueet -merkissä
(1976) on kuvattu muun muassa peräpohjalainen murrealue. Seuraavan
vuoden Eurooppa-merkkiin on tai-

teilija ikuistanut kauneimpiin kansallismaisemiimme kuuluvan näkymän
Muonion Särkijärveltä Pallastuntureille. Pohjola-sarjan (1983) toisessa
merkissä esitellään kullanhuuhdontaa. Lapin astemittausretkikunta
(1736–1737) sai oman muistopostimerkkinsä 1986 yhteisjulkaisuna Ranskan postihallinnon kanssa.
Urho Kekkosen kansallispuiston hieno
erämaamaisema piirtyy käyttösarjan
merkissä vuodelta 1988. Sodankylän
vanha puukirkko on päässyt vuoden
1989 joulupostimerkkiin ja Utsjoella Tenon varressa sijaitseva Nuvvus
postirakennuksineen vuoden 1990
toiseen Eurooppa-sarjan merkkiin.
Lapin maakuntakukka kullero loistaa
vuoden 1992 käyttösarjan merkissä. Naalit ovat kuva-aiheena vuonna
1993 WWF-tunnuksin varustetussa
neljän postimerkin sarjassa. Elokuva
100 vuotta -vihkon (1996) yhdessä
merkissä on kuva Lappi-aiheisesta
elokuvasta Valkoinen peura. Lappiaihe sai jatkoa kahdessa postimerkissä 1999: Lapin maakuntalintu sinirinta pääsi käyttösarjan merkkiin ja
talvinen tie Utsjoelta Tie-postimerkkivihkon ylimpään merkkiin. Lappierikoismerkki poroineen ja talvisine
auringonlaskuineen tuli julki 2002.
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Tuorein Lappi-aiheinen postimerkki
on vuodelta 2006, kuvana eksoottinen tunturikasvi lapinvuokko.
Posti toi 2000 markkinoille uutuutena ”omakuvapostimerkin”, jota oli
saatavissa sekä Joulupukin Pääpostista Napapiiriltä että Postimerkkikeskuksesta Helsingistä. Punatulkkua
esittävästä joulupostimerkistä (2000)
otettiin normaalin merkin lisäksi erillinen painos, jossa varsinaisen postimerkin vasemmalla puolella oli varattu paikka asiakkaan oman kuvan tai
kuva-aiheen kiinnittämiseksi (kuva
3). Kiinnittäminen osoittautui kuitenkin hankalaksi, ja ajatusta kehiteltiin eteenpäin. Vuonna 2003 myyntiin tuli uudenlainen ”omakuvapostimerkki”, jossa Postin vakiopohjiin
saattoi tulostaa asiakkaan oman valokuvan tai muun kuva-aiheen (kuva
4). Näiden aiheista ei ole luetteloita,
joten ei tiedetä kuinka monta Lappiaiheista ”omakuvapostimerkkiä” on
julkaistu. Ensimmäisten joukkoon
kuulunee Lapin Postimerkkeilijöiden kerhopostimerkki vuodelta 2003
(kuva 4).

POSTIMERKKEILYÄ JA
POSTIMERKKIKERHOJA

Postimerkkeily alkoi heti ensimmäisen postimerkin ilmestyttyä. Ensimmäisiä postimerkkiluetteloita ja -kansioita alettiin julkaista maailmalla jo
1860-luvulla. Tarkkaa tietoa ei ole
milloin varsinainen postimerkkien
keräily alkoi maassamme, mutta ensimmäinen postimerkkikerho perustettiin 1882, ja nykyisistä kerhoista
vanhin eli Helsingfors Frimärkssamlareförening (HFF) aloitti toimintansa 1893. HFF julkaisi maamme
ensimmäisen postimerkkiluettelon
1895.
Lapin tiettävästi vanhin postimerkkikerho aloitti toimintansa
Rovaniemellä 1930-luvulla. Sen perustajia ovat perimätiedon mukaan
olleet Anton Kanerva (entinen Remsujeff), Raasakka ja majuri Oiva
Willamo. Kerhon toiminnasta ei ole
säilynyt dokumentteja. Sen jälkeen
postimerkkikerhotoimintaa on ollut
Rovaniemellä ainakin lyhytaikaisesti 1960-luvulla ilmeisesti Napapiirin
Postimerkkikerhon nimellä. Myös
1980-luvulla Rovaniemellä toimi
postimerkkikerho, jonka vetäjänä oli
Timo Vuolio. Vuonna 1990 perustettiin Lapin Postimerkkeilijät ry, jossa
jäseniä on eri puolilta maakuntaa.
Vilkkainta harrastus on Rovaniemellä, mutta Kemissä toimii lähes yhtä
aktiivinen kerhon alajaosto. Lapin
Postimerkkeilijöihin kuuluu noin 80
jäsentä.

Kuva 3. Iloinen tonttutyttö vuoden
2000 ”omakuvapostimerkissä”.
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Kemissä on toiminut Länsipohjan
Filatelistit, jonka ensimmäinen pöytäkirja on päivätty 23.9.1947. Ravintola Merilyhdyssä pidetyn kokouksen
puheenjohtajana toimi opettaja K.
Markkanen ja sihteerinä toimittaja A. Katermo. Pöytäkirjan mukaan
päätettiin perustaa myös nuorisoosasto sekä valittiin huutokaupan pitäjäksi V. Maila. Kokouksia pidettiin
kemiläisten ravintoloiden kabineteissa, mm. Merihovissa, sekä Tornion
Suomalaisella klubilla. Kerhossa oli
jäseniä 1950-luvun alussa kolmisenkymmentä, joista osa Torniosta ja
kaukaisimmat Tromssasta saakka.
Kerhon viimeiset pöytäkirjat ovat
vuodelta 1959.
POSTIMERKKEJÄ KAUPAN

Oma lukunsa ovat postimerkkikauppiaat, joilta voi hankkia paitsi postimerkkejä myös harrastusvälineitä,
kuten kansioita, luetteloita, atuloita,
pergamiinipusseja ym. Suomen varhaisimpia postimerkkikauppiaita oli
Kuolajärvellä 1900-luvun alussa toiminut Anton Remsujeff. Hän vaihtoi
nimensä Kanervaksi ja muutti vuoden 1910 paikkeilla Rovaniemelle.
Anton Kanervan Postimerkkiliikkeen ilmoituksia julkaistiin Suomen
Postimerkkilehdessä sen ensimmäisenä ilmestymisvuotena 1920, mutta tämän jälkeen liikkeen toiminta
lienee päättynyt. Kanerva myi, osti
ja vaihtoi erityisesti kotimaisia postimerkkejä. Hänellä oli myynnissä
Hinnastoni ja oppaani vasta-alkaville
postimerkkienkerääjille; ilmoituksen
mukaan 64-sivuinen vihkonen oli
tarpeellinen käsikirja kaikille keräilijöille.

Kuva 4. Lapin Postimerkkeilijöiden ”omakuvapostimerkissä”
(2003) on nähtävissä kerhon logo.

Suomen Postimerkkilehden vuoden
1921 ilmoituksista käy selville, että
Rovaniemellä oli tuolloin kaksi muutakin postimerkkiliikettä, Rovaniemen Merkkiyhtymä sekä V. Heikinheimon Postimerkkiliike. Näistä ei
kirjoittajalla ole tarkempia tietoja.
Kemin Taivalkoskella toimi postimerkkiliike Suomen Merkkilä ainakin 1920–1921. Lisäksi Miinalat ilmoittelivat myytävistä postimerkeistä sekä Tornion Liakassa 1920–1921
että Kemissä 1922. Lapin viimeisin
postimerkkiliike on ollut 1990-luvulla Rovaniemen Saarenkylässä vaikuttanut Raha- ja postimerkkiliike
Hopeamarkka, jonka omisti Veikko
Posio. n
LÄHTEET

LaPen ja Norman postimerkkiluettelot.
Postimerkkeilijän opas.
Toim. Olla Teräsvuori, 1918.
Suullisia tietoja antoivat: Hannu Harjulahti, Antti Lehmus, Reino Tajakka,
Ossi Viitamäki ja Timo Vuolio.
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MARKO KASTO

Suomen signeeratut
huonekalumaalaukset
n

Tässä artikkelissa tuon

esille kaikki ne maalareiden
tekemät huonekalujen signeeraukset jotka tunnen. Lähteinä
käytän painettua alan kirjallisuutta sekä eri museoista ja
arkistoista löytämiäni tietoja.
Aika, jota käsittelen, on noin
1700-luvun loppu ja 1800luvun alkupuoli. Tuolloin
huonekalujen koristemaalaus oli yleisintä Suomessa.

Monessa Suomen museossa on koristemaalattuja huonekaluja, mutta
vain viiden eri maakunnan museoista
löytyy niin paljon maalattuja huonekaluja, että niistä voi luoda useampia maalausryhmiä. Nämä maakunnat ovat Ahvenanmaa, Itä-Uusimaa,
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Pohjois-Suomi. Mainituilta alueilta olen
pystynyt keräämään noin 700 huonekalukuvan kokoelman tätä artikkelia varten. Tutkimuksia on julkaistu
kaikista maakunnista lukuun ottamatta Itä-Uuttamaata. Olen ottanut
tähän tutkimukseen myös yksittäisiä
maalareita muualta Suomesta, mikäli
tunnen heiltä signeeratun huonekalun koristemaalauksen. Mukana ovat
vain sellaiset signeeraukset, joiden
henkilöllisyyden tunnen.
Daniel Hjulström, Juva

Vanhin tuntemani signeerattu ja nimeltä tunnettu maalarin tekemä huonekalun koristemaalaus on vuodelta
1772. Sen on maalannut Daniel Hjulström (1703–1787). Arkussa on koristemaalauksen lisäksi merkintä “DH”.
Arkun omistaja oli Juvalla asuneen
Schadewitz-suvun jäsen. Hjulström
tuli Suomeen Ruotsista vuoden 1750
tienoilla ja työskenteli länsirannikolla kunnes muutti Savoon. Hjulstöm
kuoli Savossa 1787.
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Johan Strömin vuonna 1833 maalaama kapioarkku. Kuva: Vesa Alén.

AHVENANMAA

ITÄ-UUSIMAA

Kjell Ekström on kirjassaan Klockor
på locket luetteloinut Ahvenanmaan
seitsemän varhaisinta huonekalumaalausryhmää, jotka käsittävät 187 koristemaalattua huonekalua. Vanhimmassa on vuosiluku 1760 ja nuorimmassa 1813. Vain yhdessä on maalarin
signeeraus, mutta hän ei tunne maalaria nimeltä. Luettelon ulkopuolelta
hän esittelee maalari Lars Aron Hjulbomin, joka on signeerannut kolme
huonekalumaalausta.
1. Kaappi “den:3: September 1807
LHB”.
2. Kaappi “Måladt af Lars Aron
Hjulbom d 16/9 1808”.
3. Kaappi “Matt; Hind’s Bri; A;
Dotter den 3 September 1807
LHB.

Olen kerännyt 15 lähteestä, lähinnä
museoista, Itä-Uudenmaan koristemaalatuista huonekaluista kuva-arkiston. Arkisto käsittää yhdeksän
ryhmää, johon kuuluu 91 koristemaalausta. Näistä 75:tä maalausta en ole
pystynyt liittämään mihinkään ryhmään. Yhteensä maalauksia on 166.
Vanhimmassa on vuosiluku 1693 ja
nuorimmassa on 1856. Yhdestäkään
huonekalusta en ole pystynyt tulkitsemaan maalarin signeerausta.
Fredrik Wilhelm Röman,
Jämsä

Keski-Suomen museossa Jyväskylässä
oli vuonna 1991 näyttely Koristemaalaukset kunniaan. Näyttelyssä oli esillä
maalattu patakaappi, jonka vasemman
47

oven sisäpuolella on kirjaimet AF:F:W:
R, jotka tarkoittavat Jämsässä toiminutta maalaria Fredrik Wilhelm Römania
(1815–1866).
Erik Närvä, Kuhmoinen

Hämeenlinnan kaupungin historiallisessa museossa on Kuhmoisista saatu
koristemaalattu kaappi, jossa on kirjoitus: Tehty 1819, Maalattu 1824,
Elias Flinck, Erik Närvä. Viimeksi
mainittu voisi olla kaapin maalari.
Kuhmoisten Pihlajalahden kylässä
Närvän talossa asui 1800-luvun alussa isäntä Eerikki Kustaanpoika (s.
1777). Saman pitäjän Puukkoisten
kylän Kotakosken torpassa asui torppari Elias Flinck (s. 1773). Lahjoitustietojen mukaan kaapin on kuitenkin
tehnyt Heikki Jonas Närvä.

2.

Arkku “Petter Andersson Granöö
år 1802” (teerijärveläinen Petter
Andersson Gränö, 1783–1824).
3. Kaappikello “Erich Granlundh
pin” “1774”.
4. Arkku“ G. E.Hedman” (pietarsaarelainen Gustaf Erik Hedman, 1777–
1841).
Yllä mainittu Eric Granlund (1736–
1805) oli alaveteliläinen rakennusmestari ja käytti myös sukunimeä Muric.
Hänen aikanaan omistamansa arkku
on nyt Alavetelin kotiseutumuseossa.
Arkku “Eric Henrikson Murik
född Hö(ä?)stbacka ÅHR 1736 J October nu ÅHR 1802 blef denna kista
gjurt 18 marty”.
Yllä mainittujen kirjojen julkaisemisen jälkeen on Pohjanmaalta löydetty uusi maalari, joka on signeerannut huonekalumaalauksia.

POHJANMAA

Pohjalaisesta aineistosta voidaan käyttää kahta tutkimusta. Kirjassani Mestareita ja oppipoikia olen luetteloinut
29 maalarille 227 huonekalun koristemaalausta, mutta olen tunnistanut
vain yhden signeerauksen (ks. Pohjonen n:o 4). Vanhimmassa huonekalussa on vuosiluku 1738 ja nuorimmassa 1904.
Raul Pohjonen esittelee kirjassaan
Pohjanmaan talonpoikaismaalarit 1750–
1900 73 maalaria, ja lähes jokaiselle hän
on pystynyt attribuoimaan huonekalumaalauksia. Koristemaalattuja huonekaluja kirjassa on 235. Maalausten aikajana on ilmoitettu jo kirjan nimessä.
Tutkimuksemme menevät osittain
päällekkäin. Pohjosen materiaalissa
on neljä signeerattua huonekalua:
1. Kaappi “GB 1800” (vaasalainen
Gustaf Björkqvist, 1778–1820).
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Henrik Id

Henrik Id (1790–1863) oli puuseppä
ja maalari. Hän syntyi Vetelissä, mutta muutti 1824 Halsualle.
1. Arkku ”Maria Matintytär Rauma 1820 Henrik Ide”.
2. Kaappi ”1856 Henrik Ide”.
POHJOIS-SUOMI

Artikkelissani Talonpoikaismaalareita
Kemijärveltä Piitimeen (2005) esitin
13 maalausryhmää ja niihin kuuluu
50 koristemaalausta. 50 koristemaalaukselle en pystynyt osoittamaan ryhmää. Varhaisin vuosiluku on 1733 ja
nuorin on 1842. Tästä materiaalista
löysin kahdeksan eri maalarin signeerausta, jotka tunnen nimeltä 13 eri
huonekalusta:
1. Arkku “MJD ANNO 1774 :H:
T:” (Alatornio? Hinric Toppa).

pale vuonna 1832 maalattu 15 p
kesäkusa JG” (Juhan Glad).
12. Arkku “AnnaLiisa Matintytär
Könönen 1835 JG” (Johan Glad).
13. Arkku “Maria Johanintytär Könönen 1835 JG” (Johan Glad).
Mainitun artikkelini ilmestymisen
jälkeen on tietooni tullut kaksi uutta
maalaria Pohjois-Suomesta.
Johan Ström

Hans Lucasin Maria Johanintytär
Sarheicille vuonna 1828 maalaama
kapioarkku. Kuva: Tuija Alariesto.
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Pohjois-Suomessa on yksityisomistuksessa koristemaalattu arkku, jossa
on signeeraus “JSS”.
Nimikirjaimet voivat tarkoittaa
maalari Johan Strömiä, joka mainitaan Kemin maaseurakunnassa 1820luvulla.
Arkku “MMJD 1833”. “Malatu
Torniosa sin 11 päivänä Joulukusa JSS”
(Johan Ström).
Hans Lucasi

Kaappi “maalaasii Johannes Johannes son Kapaced är 1794”.
3. Arkku “25 juni 1803 H.Tyni”.
4. Arkku “AMAD ???? H.Tyni”.
5. Arkku “Molat Öf Tornio den 16
jan på 1807 Abr. Mudig”.
6. Arkku “Maalattu 17 keku w
1806 HM” (Hinric Mäki).
7. Arkku “Marja Matins SARELA 12
BHK W 1834 HM” (Hinric Mäki).
8. Arkku “Maria Henricin tytär Hotti Ånas joen kyläsä 1821”. “HK2”
(Henric Körkö).
9. Kaappisänky “LLS målat år 1822
H:K” (Henric Körkö).
10. Arkku “ Pittä Annda Poille Winna”. “ Moladu Sinä 5=Päivänä SysKuusa 1825 Abram Holmström”.
“AJD 1825” (Abram Holmström).
11. Arkku “Kaisa Matin tytär Tai2.

Kemijärven kotiseutumuseossa on koristemaalattu arkku, jonka on signeerannut maalari Hans Lucasi. Hän
syntyi 1785 Alatornion Kaakamossa, josta hän muutti 1817 Tervolaan
ja avioitui 1818 Margaretan kanssa.
Vaimo kuoli 1840. Arkun omistaja
Maria Johanintytär Sarheici muutti
Tervolasta Kemin maaseurakuntaan
samana vuonna kuin arkku on maalattu eli 1828.
Arkku “Maria Johanin/dytär Sarheici/malanu Hans/Lucasi 1828”.
YHTEENVETOA JA POHDISKELUA

Tämä tutkimus sisältää noin 700 koristemaalattua huonekalua. Vain 28
huonekalussa on signeeraus, ja ne on
tehnyt 19 eri maalaria, joista 10 on
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Pohjois-Suomen alueella toimineita.
Vain viisi on Pohjanmaalta. 28 koristemaalatusta huonekalusta 15 on Pohjois-Suomesta. Mistä tämä kertoo?
Ruotsissa oli yleistä 1800-luvulla,
että talonpoikaismaalarit signeerasivat huonekalu- ja tapettimaalauksia.
Olisiko Ruotsin vaikutus ylettynyt
Pohjois-Suomeen asti? Kertoman mukaan ruotsalaiset Taalainmaan maalarit olivat ylpeitä ammattitaidostaan,
mistä syystä he signeerasivat maalauksiaan. Oliko Suomessakin näin?
Mikä oli talonpoikaismaalarin motiivi signeerata koristemaalaus? Yhdeksän signeerausta on tehty PohjoisSuomessa 1820- ja 1830-luvuilla,
jolloin koristemaalaus oli yleisintä.
Olisiko maalareiden välinen kilpailu vaikuttanut signeerausten tekemiseen? Myös maalauksen tilaaja on
voinut haluta maalarin signeerauksen
tuttavien (naapurien) esikuvien mukaan. Yksi syy on voinut olla oman
työn tunnetuksi tekeminen ja uusien
työtilaisuuksien saaminen.
Arkun voidaan ajatella olleen myös
statusesine, johon talon tytär keräsi
kapionsa. Arkun maalariksi valittiin
taitavin ja sopivin. Vai annettiinko
arkun maalaus ensimmäiselle paikalle
tulleelle maalarille? n
LÄHTEET
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ARJA HARTIKAINEN

”Lilyn” lapinkuvat
n

Saamelaismuseo Siida

on saanut mielenkiintoisen
valokuvalahjoituksen Wolfsburgista Saksasta. Valokuvat
on ottanut hollantilaissyntyinen 1950-luvulla Inarissa
useaan otteeseen vieraillut
”Lily” Marie Gallois. Lahjoitus
sisältää mustavalkoisia vedoksia, negatiiveja ja väridioja.
Kuvat ovat pääosin Inarin kunnan alueelta, mutta mukana on
myös muutamia kuvia Norjan
ja Ruotsin saamelaisseuduilta.

Cornelie Marie Elisabeth Gallois syntyi Haagissa 15.3.1929. Ennen ensimmäistä Lapin matkaansa vuonna 1952
Marie Gallois asui Amsterdamissa.
Marie Gallois oli ystäviensä kanssa
haaveillut matkasta Suomen Lappiin
luettuaan Robert Crottet’n kolttasaamelaisten tarinoista koostuvaa Kuun
metsä -teosta, joka oli tuohon aikaan
tunnettu ja suosittu kirja Euroopassa.
Monet ystävistä olivat kuitenkin jo
perheellisiä, eivätkä voineet matkustaa, joten 23-vuotias ylioppilas Marie
Gallois lähti yksin matkaan kevättalvella 1952. Vaivalloisen matkan jälkeen Gallois asettui ensimmäiseksi
Inarin kirkonkylän matkustajakotiin.
Inarin vastarakennetussa kirkossa vietettiin noihin aikoihin ensimmäistä
jumalanpalvelusta ja oli pääsiäinen.
Aloillaan istuskelu ei kauan viehättänyt energistä nuorta naista, ja
hän alkoikin pian etsiä sopivaa puuhaa ajankulukseen ja tutustuakseen
ihmisiin. Kirkkoherran rouva auttoi
häntä löytämään ensimmäisen työpaikan metsänhoitaja Mäkisen luona taloudenhoitajana. Inarissa Marie
Gallois oppi hiihtämään ja näki ensimmäistä kertaa metson jäljet lumessa. Matkallaan hän olikin erityisesti halunnut nähdä Lapin luontoa,
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Aune Jomppanen
lapsineen Inarin
Kuivajärveltä.
Kuva: Saamelaismuseo
Siidan kokoelmat.

hanhia, kurkia ja joutsenia sekä pohjoisia kasveja. Marie Gallois oli ennen
matkalle lähtöään tehnyt sopimuksen
arktisten kasvien keräämisestä ja lähettämisestä Hollantiin Leidenin kasvitieteelliseen puutarhaan. Luonnon
valokuvaamisesta hän ei kuitenkaan
koskaan innostunut. Lisäksi tuon ajan
puutteellinen kameratekniikka rajoitti luontokuvausta.
KULTAMAILLA JA SAAMELAISTALOISSA

Inarissa Marie Gallois sai toisesta nimestään Elisabethista johdetun lempinimen ”Lily”, jona hän on jäänyt
inarilaisten muistoihin. Inarin kirkonkylältä Lily hakeutui varsin pian
Lemmenjoelle Kullervo Kulta-Korhosen kaivuporukan kokin apulaiseksi.
Lilyn nimi on useasti liitetty toiseen
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kultamailla oleskelleeseen hollantilaiseen naiseen, seikkailijatar Sylvia
Petronellaan. Lilyn aika kultamailla
jäi kuitenkin lyhyeksi, eikä hän missään nimessä halunnut itseään liitettävän maineeltaan tähän kyseenalaiseen naiseen. Päivälehdet ahdistelivat
kuitenkin häntä juttupyynnöillä ja
yrittivät tehdä hänestä ”uutta Petronellaa”.
Kultamailta Lily siirtyi piikomaan
Lemmenjoen ja Kuivajärven saamelaistalouksiin. Olympiakisat Helsingissä lähestyivät, ja Iisakki Paadar
Liisa-vaimoineen, Piera Jomppanen
Aune-vaimoineen ja Oula Näkkäläjärvi olivat lähdössä olympiamatkalle
porojen kanssa. Samaa matkaa Helsinkiin lähtenyt Lily majoittui telttaan olympialaisten leirintäalueelle
noin viikoksi ja kävi katsomassa pari

kertaa kisojakin vaikka pääsyliput
olivat kalliita. Helsingistä Lily Gallois palasi vielä liftaamalla takaisin
Inariin mm. Hailuodon ja Kilpisjärven kautta.
Seuraava työpaikka löytyi Lemmenjoelta Hannu ja Elli-Katri Palton taloudesta. Palttojen luota Lily
siirtyi samaan kylään Kirsti ja Jouni
Jomppasen taloon. Palkaksi työstään
hän sai ylläpidon lisäksi lapintakin ja
-lakin sekä poronlihaa. Talvella 1953
Lily kulki mm. Sallivaaran ja Tsiuttajoen erotuksilla ja toimi myös Menesjärven koulun rakennustyömaalla kokkina. Kokoelman kuvissa on
pieniä valokuvavedoksia tältä ajalta,
mutta niiden laatu on myöhempiin
kuviin verrattuna heikko ja originaalinegatiivit ovat kadonneet.
KOLTTASAAMELAISTEN
LUONA

Vuosien 1952–1953 matkalta Lily lähetti muutamia Lappi- ja saamelaisaiheisia artikkeleita hollantilaisiin lehtiin.
Keväällä 1953 Lily Gallois teki lyhyen
vierailun Sevettijärven suuntaan, missä
hän pääsi apulaiseksi Illeppi Jefremoffin taloon. Tästä vierailusta hän kertoo
värikkäästi englanniksi Spring among
the Skolt Lapps -artikkelissa. Kolttien
luona hän kiinnitti huomiota kissoihin
ja lampaisiin ja toisaalta porokoiran
vähäiseen arvostukseen, samoin kuin
kolttien niukkaan elämään. Sevetissä
ollessaan hän työskenteli tovin myös
sairaala-apulaisena influenssa-aallon
aikana.
Lily Gallois’n ensimmäinen Lapin matka kesti puolitoista vuotta,
ja kesällä 1953 hän palasi Hollantiin. Tuona aikana Lily oli jo oppinut

melko hyvin suomea ja lähes saman
verran saamea. Kokemus jätti lämpimiä muistoja. Hänen mielestään saamelaiset olivat monista vaikeuksista
ja aineellisesta puutteesta huolimatta
iloisia ja välittömiä. Sosiaalinen tasaarvoisuus näkyi hänen mielestään siten, että varallisuuseroista huolimatta
kaikki näyttivät elävän suurin piirtein samalla tavalla. Erityisesti hän
kiinnitti huomiota siihen, kuinka
helppoa hänen oli naisena matkustaa
Lapissa turvallisesti. Matka ei ollut
kuitenkaan ollut yksinomaan huvimatka monine vaikeuksineen ja odottamattomine tilanteineen.
Ensimmäisellä Lapin matkalla oli
dramaattinen vaikutus Marie Gallois’n
myöhempään elämään. Kokemuksen
jälkeen oli mahdotonta asettua tavalliseen perhe-elämään. Parikymppisenä
hän oli haaveillut näyttelijän urasta,
mutta matkan jälkeen sekään ei enää
tuntunut tärkeältä. ”Olen mieltynyt
Lappiin enkä enää tunne viihtyväni
Hollannissa. Siellä on joka paikassa taloja, taloja ja ihmisiä, kiirettä ja hälinää. Missään ei ole metsää, jossa saisi
retkeillä, sytyttää nuotion ja olla luonnon parissa…”, hän kirjoittaa.
Hän kirjoittaa myös, että ”Vasta
täällä Lapissa olen oppinut käsittämään
asioita ja ymmärtämään ihmisiä”. Myöhemmin 1950-luvun loppupuolella ja
1960-luvun alussa Lily Gallois otti aktiivisesti kantaa saamelaisten puolesta
mm. puolustaen poronhoitoa.
SAAMELAISKONFERENSSEISSA

Vielä samana syksynä heti kotiin palattuaan Lily Gallois lähti toiselle matkalleen Lappiin, tällä kertaa toimittajan
53

roolissa Ruotsiin Jokkmokkissa pidettyyn I saamelaiskonferenssiin. Tällä matkalla hän ei käynyt ollenkaan
Inarissa. Vuoden 1956 matka vei hänet II saamelaiskonferenssiin Karasjoelle. Vuoden 1956 jälkeen Lily Gallois alkoi opiskella valokuvausta tavoitteenaan ammattivalokuvaajan ura. Hän
aloitti kolmivuotiset opinnot Lontoossa
London School of Printing and Graphic
Artsissa.
Vuonna 1957 Lilya haastateltiin
BBC:n radio-ohjelmaan, aiheena saamelaiset. Ohjelman nimi oli Woman’s
hour, ja haastattelu oli otsikoitu In
search of the Wild Swan (Villijoutsenta etsimässä).
Lily valmistui taidekoulusta 1959
ja matkusti samana vuonna Inarissa
järjestettyyn III saamelaiskonferens-

siin. Matkalla hän pysähtyi PohjoisRuotsissa ja valokuvasi vasanmerkitystä tunturiylängöllä.
VIIMEINEN MATKA
INARIIN 1959

Inarin saamelaiskonferenssissa elokuussa 1959 Lily Gallois auttoi
vieraiden kestitsemisessä, joten valokuvia itse konferenssista on vähän. Konferenssin yhteydessä Inarissa järjestettiin 16–35-vuotiaille
kohdennettu nuorisoleiri, jonka
johdosta perustettiin Sámi nuorak
-yhdistys (Saamelaisnuoret). Kokoelmassa on muutamia vuonna 1959
otettuja erityisen hienoja valokuvia
nuoresta Ailusta, Nils-Aslak Valkeapäästä, joka oli mukana nuorten
kokouksessa.

Crottet´n kuuluisa
tarinankertoja Kaisa
”Taisia” Gauriloff
Inarin Tsarmijärven
Mustolassa. Kuva:
Saamelaismuseo
Siidan kokoelmat.
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Kokoelman hienoimmat värikuvat
ovat kesältä 1959 Kuivajärveltä ja
Mustolasta. Mustolassa Kaisa ”Taisia” Gauriloffin talossa Gallois tapasi uudelleen Robert Crottet’n, jonka
oli tavannut kahdeksan vuotta aikaisemmin Haagissa. Kaisan talossa oli
ahdasta, eikä ruokakaan aina ollut
itsestäänselvyys, mutta silti vieraanvaraisuutta riitti jopa kahdelle tutkijavieraalle samaan aikaan. Crottet
oli Lilyn mukaan ”mustasukkainen”
Kuun metsä -kirjan tarinankertojasta
eikä tuntunut pitävän siitä, että muita ulkomaalaisia tuli vierailulle yhtä
aikaa.
Lily Gallois’n parhaat muistot Lapin matkoilta ovat retkistä luontoon
ja toisaalta alueen vahvasta tarinaperinteestä. Lilystä itsestään tuli osa
näitä tarinoita – kun aikaa vierailusta oli vierähtänyt tarpeeksi. Lily lopetti valokuvaamisen 1963. Vuonna
1969 hän meni naimisiin ja asettui
Keski-Saksaan Wolfsburgiin, jossa
hänen nimensä on nykyään Reingard Schreiber. Uudessa elämässään
hän on keskittynyt ekologiseen puutarhanhoitoon ja luonnonsuojeluun.
Arktiset kasvit ovat löytäneet paikkansa myös hänen nykyisen kotinsa
pieneltä kasvimaalta. n

Nils-Aslak Valkeapää, Ailu, vuoden 1959
Inarin nuorisokonferenssin aikoihin.
Kuva: Saamelaismuseo Siidan kokoelmat.

LÄHTEET

Lähteinä käytetty Reingard Schreiberiltä
saatuja lehtileikkeitä, käsikirjoitusarkkeja,
valokuvia ja suullisia tiedonantoja.
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Saanion Matin
muistokuvat

Matti Saanio ja Jorma Etto Pernun teltassa Rovaniemen
torilla 1978. Kuva: Valto Pernu.
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2006 Pääsiäisen jälkeen Eton Jorma
1. Penikulma, yksi monista yhdessä samalla tiellä,
pohjoisen alakuloisen maiseman halki. Kevään aurinko
oli jo sulattanut huhtikuiselta pellolta öisen kuuran.
Vilkaisimme sitä kuvaa ohimennen, sitten toisiamme
ja sanoimme yhteen ääneen: vain varjoissa valkeaa.
Penikulma sen jälkeen puhumatta, hymyillen itseksemme.
Vuosien jälkeen näytin Matille runoni:
Kuura sulaa aamuauringossa.
Vain varjot
valkeat.
Matti muisti tuon hiljaisen penikulman ja totesi:
Se on kuule monesti sattumaa, kuka ottaa ensimmäisen kuvan.
2. Torikuvaaja Valto Pernu kumartui teltassaan kameransa puoleen,
painoi laukaisijaa, ja samalla hetkellä Matti laukaisi polvelta vastaan.
Valton kuvassa istumme me Matin kanssa vierekkäin luontokuva taustana,
Matin kuvassa Valto katsoo meitä hymyillen torillakulkijat takanaan.
Oma kuvani kehittyi vasta myöhemmin, runo Torikuvaaja:
Tulevasta ei kukaan tiedä,
tästä hetkestä kertoo vain kuvastin.
Mutta valokuva! Ajan ja kemistin taikatemppu,
Rajattu pinta täynnä rajallista elämää,
sanomantäysi viesti historiaa.
Elämässä oli valoa, elämästä tuli kuva,
mykkänä kertomaan äänetöntä tarinaa
silmäntäydeltä kuurolle katsojalle
tässä ja tulevassa ajassa.
3. Olisi vielä voitu kulkea vaikka muistokuvissa jokin yhteinen penikulma,
kaksikin, olisi hymyilty taas yhdessä halki alakuloisen onnellisen maiseman!
Mutta hei…! Kuvaporttihan on aina auki! Sen kautta kuljemme me kaikki
tästä elämän interaktiivisesta kuvasta sen taakse, sinne tuolle puolen arvoituksen!
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Tämän numeron
kirjoittajat
TUIJA ALARIESTO

HANNA KYLÄNIEMI

FM, näyttelyamanuenssi,
Lapin maakuntamuseo

FM, amanuenssi,
Lapin maakuntamuseo

JORMA ETTO

HILKKA LIIKKANEN

YTK, kirjailija,
Helsinki

FM, museotoimenjohtaja,
Rovaniemen taidemuseo

ARJA HARTIKAINEN

ANNI-SIIRI LÄNSMAN

FM, intendentti,
Saamelaismuseo Siida,
Inari

YTT, saamelaisen kulttuurin lehtori
Giellagas-instituutti,
Oulun yliopisto

LAURI HIHNAVAARA

KALEVI MÄKINEN

metallimies (eläkkeellä),
kirjailija, Luulaja

FK, geologi, Geologian
tutkimuskeskus, Rovaniemi

ANTTI KARILA

PÄIVI RAHIKAINEN

FM, projektisuunnittelija,
KuMa2006-hanke

FK, maakuntamuseotutkija,
Lapin maakuntamuseo

MARKO KASTO

TEIJA TUHKALA

Huonekalukonservaattori AMK,
Helsinki

KM, projektipäällikkö,
KuMa2006-hanke

HANNU KOTIVUORI

ULLA VIITANEN

FL, intendentti, arkeologi,
Lapin maakuntamuseo

FM, vs. maakuntamuseotutkija,
Lapin maakuntamuseo
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LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Puhelin (016) 322 3260
Fax (016) 322 3091
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Internet: www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
Henkilökunta
Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen
(016) 322 2819 (Rovaniemen taidemuseo)
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
040 734 1060
Amanuenssi Kimmo Kaakinen
(016) 322 2484
Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori
(016) 322 2854
Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi
(016) 322 2853
Opas-valvoja Maisa Laitinen
(016) 322 2483
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho
(016) 322 2483
Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen
(016) 322 3095
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen
(vuorotteluvapaalla 1.4.–31.12.2006)
vs. maakuntamuseotutkija Ulla Viitanen
(016) 322 2791
Museomestari Teijo Rovanperä
(016) 322 2481
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
(016) 322 2858
jukkai.suvilehto@rovaniemi.fi
Arktikum avoinna
1.9.– 30.11.
ti – su
päivittäin
1.12.– 8.1.
24.12.
suljettu
9.1.– 31.5.
ti – su
päivittäin
1.6.–15.6.
16.6.–15.8.
päivittäin
16.8.– 31.8.
päivittäin

10 –17
10 –18
10 –18
10 –18
9 –19
10 –18
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Varaukset ja lisätiedot (016) 322 3260
www.arktikum.fi
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