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Lukijalle
Valtakunnallisilla museopäivillä
toukokuussa 2011 puhunut Veikkaus Oy:n toimitusjohtaja Risto
Nieminen esitti urheilumiehen
näkemyksiä Suomen museoiden
nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Hän vertasi museoverkon kehittämistä pelinrakentajan ja valmentajan työhön. Kulttuurityössä ja joukkuepeleissä saumaton
yhteistyö on kaiken a ja o. Hallintorakenteen kulut ovat urheilumaailmassa jopa puolet kokonaisresursseista.
Museoissa kokoelmapoliittiset
ohjelmat määrittelevät mitkä aineistot ja tiedot katsotaan säilyttämisen arvoisiksi. Varastohyllyllä ei ole tilaa usealle samanlaiselle
esineelle. Valtakunnallisen keräysja tallennusvastuun toivotaan
vähitellen rajaavan tehokkaasti
päällekkäisyyksiä. Julkiset ja sähköiset aineistorekisterit välittävät kätevästi aineistotiedot niitä
tarvitseville. Saattaa esimerkiksi
riittää, että yhdessä museossa on
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näyttelytarkoituksiin lainattava
Singerin ompelukone tai Junghansin kello.
Toimintoja, kokoelmia ja yksiköitä yhdistämällä voidaan yhteiskunnassa yleensä saada taloudellisia säästöjä. Myös kokoelmatietojen sähköinen saatavuus
edistää tätä pyrkimystä. Tästä
huolimatta alueellisia ja paikallisia tarpeita ei saa unohtaa. Museoiden digitointiprojekteille on
saatu varoja vuodesta toiseen, ja
työ on museoissa edennyt painopistealue kerrallaan. Perustyön
ohella myös luonnontieteellisille
ja kulttuurihistoriallisille museoille asetetaan yhä enemmän asiakaslähtöisyyttä, luovuutta ja yrittäjyyttä lähestyviä tavoitteita.
Muutospaineista huolimatta museoiden haasteena säilyvät aineellisen kulttuurin tallentaminen
ja yleisön vaihtelevien tarpeiden
kohtaaminen.
Hannu Kotivuori

aki arponen

Utsjoen kirkkokentän raanu
■■Utsjoen kirkkokentällä tehtiin kesällä 2004 arkeologisia
kaivauksia FM Taisto Karjalaisen johdolla. Tutkimuksissa
paljastuneen asumuksenpohjan
yhteydestä löytyi maansekainen tekstiilinyytti, joka kenttätöiden päätyttyä toimitettiin
Kansallismuseon konservointilaitokselle. Vedessä liottamalla
nyytistä alkoi paljastua erillisiä
kangaspaloja, jotka saatiin eroteltua toisistaan katkaisemalla
niiden läpi kasvaneet juuret.
Kokonaisuus käsitti yhden
kookkaan ja useita pienempiä
kappaleita villakangasta.
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Tekstiilin säilyminen Suomen
happamassa maaperässä on harvinaista, ja sellaisen löytyminen
herättää aina tutkimuksellista
mielenkiintoa – kuten tässäkin
tapauksessa. Pian tekstiilien kuivettua oli havaittavissa, että
kookkain tekstiilikappale ja   suurin osa pienemmistä kangaspaloista ei ollut yksinkertaista palttinasidosta, koska näissä kudelanka kulki aina kahden loimilangan yli siten, että tiiviiksi
kudokseksi lyödyt paksut kudelangat peittivät selvästi ohuemmat loimet kokonaan näkyvistä.
Tällaista kudosta sanotaan kudevaltaiseksi ripsiksi. Pohjois-Skandinaviassa tätä sidostyyppiä on
käytetty kudottaessa raanuja pystykangaspuissa. Pienempiä tekstiilikappaleita, jotka ovat karkeaa
villapalttinaa eli sarkaa, on käytetty löydetyn raanun paikkoina.
Löytöpaikalla olleiden liitupiipunkappaleiden perusteella Utsjoen kirkkokentän raanu ajoittuu
1700-luvun puoleen väliin. Oletettavasti raanu on valmistettu
Varangin rannikolla, sillä utsjokelaiset kävivät 1700-luvulla kauppaa Tenon markkinoilla Gullholmenissa sekä Varangissa Mårtensnäsissä ja Vadsössä.

LÄMMITTÄVÄÄ
KAUPPATAVARAA

Merisaamelaisten tiedetään kutoneen raanuja jo 1500-luvulla.
Tornion ja Kemin pirkkalaiset
kantoivat tuolloin merisaamelaisilta veroina muiden tavaroiden ohella raanuja. Sanastotutkimuksen perusteella oletetaan,
että merisaamelaiset omaksuivat
rautakauden loppupuolella lampaanhoidon, pystykangaspuut ja
raanujen kudontataidon skandinaaveilta nykyisen Tromssan
läänin alueella. Täältä raanujen
kudontataito levisi itään päin
samalla kun lampaanhoito omaksuttiin; itäisessä Ruijassa tämä
on tapahtunut vasta 1600–1700luvulla. Merisaamelaisperheellä
oli 1820-luvulla 6–10 lammasta,
joista sai vuosittain niin paljon
villoja, että niistä saattoi kutoa
yhden tai kaksi raanua. Yhteen
raanuun meni 15–17 naulaa eli
6,4–7,2 kg villoja.
Raanujen kutojat olivat pääasiassa merisaamelaisia. Myös koltat
ja kveenit ovat kutoneet raanuja
1700-luvulta lähtien. Oletettavasti he omaksuivat taidon merisaamelaisilta. Kveenit ovat todennäköisesti käyttäneet raanujen
kudonnassa vaakakangaspuita.
Harvat merisaamelaisten kutomat raanut jäivät omaan käyttöön, sillä ensisijaisesti niitä valmistettiin vaihtokauppaa varten.
Suurimman asiakasryhmän muodostivat poronhoidosta pääelantonsa
saaneet
tunturisaamelaiset, jotka yleensä hankkivat
5

raanuja käydessään Norjan rannikolla. Raanuja esiintyy tunturisaamelaisten veroluetteloissa
jo 1500–1600-lukujen taitteessa.
Raanuja hankkivat muutkin
kuin tunturisaamelaiset. Raanuista on mainintoja mm. norjalaisen Bergenhusin läänintileissä
1500-luvulla sekä torniolaisten ja
oululaisten kauppiaiden ja heidän
omaistensa perunkirjoissa 1600luvun lopulla ja 1700-luvulla.
Vuonna 1756 kuollut torniolainen raatimies Johan Sigfredsson
omisti jopa 26 raanua. Papitkin
hankkivat raanuja itselleen. Vuodelta 1641 peräisin olevassa selvityksessä tullimies Peer Olsson
valitti, että mm. Tornion kirkkoherra Johan Tornæus oli tuonut
Tornion Lapista mukanaan ruokatavaroita, turkiksia, vaatteita
ja raanun – maksamatta niistä
tullia.
Saamelaiset käyttivät raanuja
ensisijaisesti peittoina. Knud
Leemin teoksessa vuodelta 1767
on asiasta havainnollinen kuva.
Samuel Rheenin kertomuksesta
vuodelta 1671 voidaan puolestaan
lukea, että talvella saamelaiset
heittivät kodan lattialle koivun
varpuja ja näiden päälle porontaljoja makuusijaksi. Talvella heillä
oli peitteinä lampaannahkavällyt
ja niiden päällä suuria raanuja –
kesällä käytettiin pelkästään raanuja.
Kuluneistakaan raanuista ei
luovuttu. Tunturisaamelaisten kodan kesäinen purjekangaskate
korvattiin talvella vanhoilla raa-

nuilla. Tällainen tapa oli käytössä viimeistään 1700-luvun alussa.
Kodan ovena käytettiin riukuihin pingotettua raanua. Löytökohdan ja tekstiilin kunnon
perusteella voidaan olettaa, että
Utsjoen kirkkokentän raanu on
palvellut nimenomaan kodan
kulkuaukon suojana.
Kaiken kaikkiaan raanut olivat
monikäyttöisiä. Raanuun kääriytyneenä matkamies saattoi yöpyä
nuotion ääressä. Veneessä raanu
ei kosteudesta huolimatta mennyt pilalle. Raanua voitiin käyttää pehmikkeenä poron selässä
olevan taakan alla, lypsykaarteen
veräjäaukon sulkijana ja jopa purjeena.
SAAMELAINEN
RAANUPERINNE JATKUU

Manndalenin (Tromssa, Kåfjord)
merisaamelaiset kutovat edelleen
raanuja perinteisellä tavalla pystykangaspuissa. Varanginvuonolta
taito katosi 1900-luvun alussa
ja Pohjois-Norjan rannikon läntisistä osista toisen maailmansodan aiheuttamien tuhojen ja
markkinoille tulleiden halpojen
konevalmisteisten villamattojen
myötä. Manndalenissakin perinne oli katoamaisillaan, mutta
1950-luvulla Norsk Folkemuseum
tuli apuun järjestämällä raanuille
myyntikanavat. Museo myös
valvoi, että raanut tehtiin perinteisin kudontamenetelmin: pystykangaspuilla ja tiuhtanauhaaloituksella. Museon periaatteena
oli hyväksyä vain luonnonväreillä
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Knud Leemin kirjassa Beskrivelse
over Finmarkens lapper 1767 kuvataan, kuinka saamelaiset kesäisin
nukkuivat kodassa raanut peitteinään. Raanut vastaavat koristelultaan Utsjoen kirkkokentältä löytynyttä raanua. Kuva mainitusta kirjasta.

värjätyistä langoista valmistetut
raanut, mikä käytännössä rajoitti
värivalikoiman lampaasta saatavaan valkoiseen ja mustaan, sillä
luonnonväreillä värjäämisen taito
oli jo tuolloin hävinnyt Manndalenista synteettisten väriaineiden
käytön myötä.
Koska kirkkokentän raanu on
maalöytö, ei sen värityksestä voi
vetää suoria johtopäätöksiä. Yleis-

ilme viittaa kuitenkin muuhun
kuin selkeään mustaan ja valkoiseen. Leemin mukaan hienompilankaisiin raanuihin voitiin kutoa
muunkin värisiä raitoja: esimerkiksi tulenkeltaisia ja punaisia.
Laajempaan värienkäyttöön viittaa myös oululaisella vuonna
1715 kuolleella Valborg Johansdotterilla ollut punaraitainen
raanu. Manndalenilainen kudontaperinne on värienkäytön osalta
yksipuolistunut toisen maailmansodan jälkeen, kun tunturisaamelaiset lopettivat värikkäiden
raanujen tilaamisen. Norsk Folkmuseumin alkaessa valvoa manndalenilaisten raanujen valmistusta 1950-luvulla mustavalkoisesta värimaailmasta tuli standardi. Manndalenilaisten viime
vuosina tekemät tutkimukset
ovat kuitenkin osoittaneet, että
siellä on aiemmin valmistettu
raanuja, joiden koristeraidoissa
käytettiin värjättyjä lankoja.
Nykyisin kasvivärjäystaitoa on
elvytetty, ja värikkäitä raanuja
kudotaan asiakkaan toivomuksesta.
Sekä uusissa että vanhoissa
manndalenilaisissa raanuissa kukin koristevyöhyke muodostuu
tiheään kudotuista kapeista raidoista. Leemin kuvauksen perusteella 1700-luvun alkupuolella
raanujen koristevyöhykkeessä oli
kuitenkin kolme suhteellisen
leveää raitaa. Vaikka Leemin
kuvaus on summittainen, on se
todennäköisesti oikean suuntainen, sillä myös kirkkokentän
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raanussa koristeluvyöhykkeessä
on kolme suhteellisen leveää,
yksinkertaista ja selkeästi toisistaan erottuvaa raitaa. Onko
raanujen koristelussa tapahtunut
muutoksia ajan myötä vai edustavatko Leemin kuvat ja kirkkokentän raanu paikallisperinnettä? Jälkimmäinen vaihtoehto
on mahdollinen, sillä Leemin
kuvaus koskee läntistä Ruijaa ja
Utsjoen raanu on todennäköisesti valmistettu Itä-Ruijassa.
Ruijan alueelta peräisin olevia
raanuja on museokokoelmissa
niukasti. Ne, jotka on julkaistu,
eivät koristelunsa puolesta poikkea manndalenilaisista, joten raanujen koristelun muutokset ovat
todennäköisimmin tapahtuneet
ajan myötä.
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JUHA-PEKKA JOONA JA HANNU KOTIVUORI

Rautaisia
nuolenkärkiä
Lapin alueelta
■■Tunturipaljakoiden ja metsäisten outamaiden vaeltajat
ovat parin vuosikymmenen
aikana toimittaneet Lapin maakuntamuseoon kymmenkunta
rautaista nuolenkärkeä, jotka
peuranpyytäjät kadottivat saalista naakiessaan. Metsämiehelle jousi ja nuoli olivat arvokkaita työvälineitä, eikä tuontitavarana pidettäviä rautaisia
kärkiä haluttu menettää. Tästä
huolimatta nuolia sujahti ohi
tai saaliin läpi. Saattoipa jokin
nuoli myös hävitä hankeen tai
kulkeutua lievästi haavoittuneen eläimen mukana. Sitä
satoa onnekkaat matkailijat nyt
kantavat repuissaan museoon.
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Isokokoiset nuolenkärjet ajoittuvat pääosin 700-luvulta 1500luvulle eli rautakaudelta keskiajan
lopulle. Suomen Lapista on löydetty kaikkiaan 60–70 erityyppistä rautaista nuolenkärkeä tuolta ajanjaksolta. Useimmat löydöt ovat satunnaisia irtolöytöjä, mutta joitakin on löydetty
arkeologisten kaivausten yhteydessä. Todennäköisesti myös puuja luukärkiä käytettiin runsaasti, mutta ne ovat orgaanisena
aineksena maatuneet. Yksi luinen
nuolenkärkilöytö on Inarin Nukkumajoelta
myöhäiskeskiajan
saamelaisesta talvikylästä. YläLapin hiekkatievoilla peuroja
pyydettiin ainakin 1500-luvulle
asti myös pyyntikuopilla. Avotunturissa ja kiveliöillä peurasaaliin lienee taannut vain pyytäjän
taito, soveltuva keli, hyvä metsästyskoira sekä jousi nuolineen.
Tuliaseiden yleistyttyä 1700- ja
1800-luvun metsästäjät hylkäsivät
käsi- ja jalkajouset suuremman
riistan pyyntivälineenä.

Rautaisten nuolenkärkien muo- varmasti myös nuoliviini. Tuo
tovalikoima on laaja, mutta eri- suojakotelo oli kansatieteellisten
laisten ominaisuuksien perus- esikuvien mukaan joko puusta
teella niitä on voitu ryhmitellä koverrettu laatikko tai nahasta,
tyypeiksi. Tutkija Markus Hiek- tuohesta tai kankaasta ommeltu
kanen esitti vuonna 1979 suo- kantolaite. Pyytäjä lienee kuljetmalaisen aineiston perusteella tanut matkassaan myös varajäntyyppiluokituksen, joka perustuu teitä, suonilankaa, vaihdettavia
nuolenkärkien lehden ja kiinni- nuolenteriä, nuolten lentoa vatysosan eroihin. Hän jakoi kärjet kauttavia sulkia ja muita tykökuuteen tyyppiryhmään, joihin tarpeita. Obinugrilaisten käsisisältyi edelleen useita erilaisia jousella ammuttavat nuolet olialaryhmiä. Nuolenkärkien muo- vat lähes aina sulitettu kolmella
don, koon ja yksityiskohtien vaih- sulalla. Hieman kierteisesti asetelu liittyy jousen ominaisuuksiin, tettuna ne saivat nuolen pyörikäyttötarkoitukseen ja -tapaan, mään akselinsa ympäri, lentäsaaliiseen sekä traditioon. Usein mään suoraan ja vakaasti.
huomio kiinnittyy terän muotoon. Leikkaava terä voi olla yksi- MAAKUNTAMUSEOON
tai useampiteräinen, poikki- tai LUOVUTETUT
haarateräinen. Nuolenkärjet ovat NUOLENKÄRJET
lähes poikkeuksetta ruodollisia, Yksittäiset löytäjät ovat toimitkuten kaikki Lapin löydöt. Suo- taneet Lapin maakuntamuseoon
mesta tunnetaan kuitenkin myös viime vuosina kuusi rautaista
nuolenkärkeä, joista on alla olejoitakin putkellisia nuolenkärkiä.
Metsästäjän varusteisiin kuu- vassa taulukossa keskeiset tunnislui jousen ja nuolinipun lisäksi tetiedot:

KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM

numero
38690
38692
38703
28355
28356
38709
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Löytöpaikka
Enontekiö Saana
Enontekiö Tarjutunturi
Rovaniemi Ounasmetsä
Salla Hierikkoselkä
Sodankylä Lumikuru
Utsjoki Luomusjoki

Paino
24.0 g
42.9 g
17.1 g
32.1 g
27.8 g
19.5 g

Mitat
165 x 22 x 6 mm
235 x 27 x 4 mm
87 x 10 x 10 mm
156 x 20 x - mm
162 x 23 x 5 mm
155 x 22 x 4 mm

Tyyppi
haarakärkinen
kaksiteräinen
panssarikärki
kaksiteräinen
kaksiteräinen
kaksiteräinen

Enontekiön Saanalta löytynyt
haarateräinen nuolenkärki on tarkoitettu metsästyskäyttöön. Lehti
on pieni ja kolmiomainen ja sen
poikkileikkaus on suorakaiteinen.
Vinoneliön muotoinen kaula on
tasaisesti oheneva ja se muuttuu
ruodoksi ilman rajaa. Haarateräisiä nuolenkärkiä tunnetaan
Lapista ainakin 11 kappaletta
ja muualta Suomesta lähinnä
rautakauden
kalmistolöytöinä
ajanjaksolta 550–1300 jaa. Ruotsissa tämän tyypin kärkiä esiintyy vasta hieman myöhemmin,

800-luvulta keskiajalle. Mahdollisesti Keski-Siperiassa syntynyt
haarateräinen kärki levisi Suomeen Vienanmeren suunnasta,
missä se on ollut käytössä jo
400-luvulta lähtien.
Ruotsin Lapin Jukkasjärveltä
on tunturista löydetty sekä
poikkiteräinen että haarateräinen nuoli varsineen. Jälkimmäisen varren rakenteesta päätellen
nuoli on kuulunut käsijouseen,
ei asetus- tai varsijouseen. Nuolenvarsi on pyöreä, noin 67 cm
pitkä ja enimmillään noin senttimetrin paksuinen. Teräpäästä varren sisään on koverrettu nuolenkärjen ruodolle sopiva onkalo. Haarateräisellä kärjellä varustettu nuolenvarsi on muuten samanlainen, mutta
84 cm pitkä. Nuolen
tyviosa on hyvän sormiotteen saamiseksi vartta
leveämpi ja kapeampi.
Nuolen kannassa on jännettä varten loveus eli
nokki. Norjasta tunnetaan
kymmeniä varsineen säilyneitä nuolia, joita voidaan
myös Suomessa käyttää vertailukohtina.
Enontekiön Tarjutunturin nuolenkärjessä on suuri
lehti, jossa on litteä keskiharjanne. Vastaavan muotoisia
kärkiä tunnetaan Suomesta
Enontekiön Tarjutunturin (vas.) ja
Saanan sekä Utsjoen Luomusjoen
rautaiset nuolenkärjet. Kuva: Jukka
Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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vain kolme. Ehkä kiveen osuessaan vääntynyt kaula on poikkileikkaukseltaan suorakaiteen
muotoinen ja päättyy lyhyeen
ruotoon. Tämän itäisiä vaikutteita saaneen tyypin levinneisyys
rajoittuu Skandinavian pohjoisosiin. Pohjois-Ruotsissa vastaavia
kärkiä on löydetty viikinkiajan
ja keskiajan kalmisto- ja uhripaikoilta. Eräässä Härjedalenin
Vivallen kalmiston haudassa
tämän tyypin kärkiä oli 12 kappaletta.
Rovaniemen Ounasmetsästä
löydetyn panssarikärjen ruodon
ja lehden poikkileikkaus on neliö.
Esine on tarkoitettu yksinomaan
sodankäyntiin ja se on suunniteltu lähinnä levypanssarin läpäisemiseen. Esine ajoittuu keskiajalle, sillä levypanssari yleistyi
Keski-Euroopassa 1300-luvulla
ja Suomessa vasta hieman myöhemmin. Esineessä ei ole leikkaavia teriä, joten se ei sovellu metsästyskärjeksi. Kokonsa puolesta löytö on pikemmin
käsi- kuin jalkajousen nuolenkärki. Tämän tyypin
kärjet ovat varsin harvinaisia, sillä Suomesta niitä
tunnetaan vain kymmenkunta. Useimmat löydöt
ovat Rovaniemen kärkeä
pitempiä, ja ne on tarkoitettu lähinnä rengaspanssarin läpäisyyn.
Rovaniemen Ylikylästä
tunnetaan toinen, hieman
Ounasmetsän kärkeä isompi
panssarinuolenkärki. Se puo11

lestaan löytyi arkeologisissa kaivauksissa, joissa saatiin esille
myös jalkajousen varren luulyötteet rautaosineen. Perimätiedon
mukaan Ylikylässä oli 1200-luvun vaiheilla niin vankka karjalaisperäinen asutus, että se saattoi lähettää 250 jousta eli miestä
metsästämään ja sotimaan. Myös
Kemijärven Neitilän arkeologinen aineisto sisältää 61 mm pitkän rautaisen nuolenkärjen, joka
liittyy pikemmin sodankäyntiin
kuin metsästykseen.
Sallan Hierikkoselän kärki
on leikkaava, kaksiteräinen ja lyhytruotoinen. Lehti on levein
keskikohdan alapuolella ja sen
harja on näkyvissä selkeästi vain
toisella lappeella. Tämä kärkimuoto on ajoitettu rautakaudelle tai keskiajalle. Sodankylän
Lumikurun löydön lehtiosa on
levein keskikohdalla, jossa on pykälä, jonka jälkeen tyviosa kapenee, kaventuakseen vielä kaulaksi. Ennen ruotoa on pieni paksunnos.
Utsjoen Luomusjoen esineessä kolmiomainen lehden
etuosa taittuu tyveä kohden
leveneväksi. Lehden sivut ja
tyvi ovat koverat. Lehden
etuosan poikkileikkaus on
vinoneliö. Pitkä lehtiosa ja
ruoto on taottu vain parin
millimetrin paksuiseksi. Ruodon sivuille on viilattu uria
Rovaniemen Ounasmetsän
panssarinuolenkärki. Kuva:
Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo.

avittamaan kärjen kiinnittämistä. Vastaava kärki tunnetaan myös Ruotsin Lapista,
Tornionjärven lounaispuolella olevan Rautasjauren
saamelaisen uhripaikan aineistosta, joka ajoitetaan
1000–1350 jaa. Paikalta
tunnetaan myös kaikkia
muita tässä mainittuja kärkityyppejä.
Rovaniemen
varhaisemmassa löytöaineistossa on
myös harvinainen ristikkäislehtinen tai neliteräinen,
ruodollinen nuolenkärki, joka on löytynyt Namman
Palovaarasta. Siihen on taottu kaksi peräkkäistä, toisiinsa nähden 90 asteen kulmassa olevaa, kaksiteräistä
lehteä. Suomessa tyypille on
vain puolenkymmentä eteläistä
vastinetta. Ruotsissa vastaavia
viikinkiajan kärkiä tunnetaan
erityisesti Taalainmaalta, josta
kärkityyppi ilmeisesti levisi Lappiin.
LÖYTÖHAVAINTOJA

Kaikki Lapin maakuntamuseoon tuodut kärjet ovat irtolöytöjä, jotka voidaan muualta tunnettujen vastineiden perusteella
ajoittaa rautakauden lopulle tai
keskiajalle. Panssarinuolenkärkeä
lukuun ottamatta ne ovat todennäköisesti kadonneet metsästyksen yhteydessä. Luomusjoen
kärki oli iskeytynyt vinosti maahan. Tarjutunturin kärjen kaulan taittuminen saattoi sekin olla
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Rovaniemen Namman Palovaarasta löydetty ristikkäislehtinen nuolenkärki. Kuva: Jukka
Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

seurausta iskeytymisestä
maankamaraan tai kiveen.
Löydetyistä kärjistä neljä on tyypiltään kaksiteräisiä
ja suurilehtisiä metsästyskärkiä. Ne ovat kuitenkin
kaikki muodoltaan hieman
erilaisia. Luomusjoen ja Hierikkoselän kärjissä on suuri ja
ohut lehti, joka jatkuu välittömästi ruotona. Tarjutunturin
ja Lumikurun kärjissä lehden
yhdistää ruotoon kapea kaula.
Tämäntyyppisiä kärkiä on
aiemmin tunnettu Lapin alueelta kymmenkunta.
Aikaisemmin
museokokoelmiin toimitetut Rovaniemen
Muurolan ja Tolosen kärjet poikkeavat edellä mainituista. Muurolan löydössä on suuri pajunlehden muotoinen kärki, jossa on
lyhyt ruoto. On kuitenkin mahdollista, että ruoto on katkennut
ja se olisi ollut alun perin huomattavasti pitempi. Tolosen kärjessä on pieni lehti ja pitkä tasalevyinen ruoto, joka ei kapene
tavalliseen tapaan. Mittojensa
puolesta Tolosen kärki voi myös
olla angon eli heittokeihään katkennut kärki. Tämä ilmeisesti
suomalaisten itse kehittämä asetyyppi ajoittuu merovingiaikaan,
600–700-luvulle.

Tarjutunturin kärkeä lukuun
ottamatta metsästyskärjet ovat
varsin samankokoisia. Kärkien pituus on 155–165 mm, leveys 20–
22 mm ja keskipaino noin 29 g.
Nykyaikaisten metsästyskärkien
paino on yleensä 5–13 g, joten
niihin verrattuna esihistorialliset
kärjet ovat hyvin painavia. Usein
pelkkä kärki painaa yhtä paljon
kuin kokonainen moderni nuoli.
SAALISTUSTAVOISTA

Painavimmat esihistorialliset kärjet ovat poikkiteräisiä, jolloin
niiden terä on talttamainen. Ne
on tarkoitettu suurriistalle. Suurimmat kärjet on todennäköisesti
tarkoitettu käytettäviksi asetusjousissa. Asetusjousi on varsijousen tapainen passiivinen ansalaite,
jossa nuolen lentomatka on vain
muutamia metrejä. Myös jousimetsästäjä pyrkii pääsemään
mahdollisimman lähelle saalista.
Tyypillinen ampumaetäisyys on
kansatieteellisten tietojen perusteella 5–20 m, mutta avomaastossa se voi olla pitempi.
Rautaisten nuolenkärkien paino on noussut rautakaudella yli
kolminkertaiseksi. Kun nuoremman roomalaisajan ja kansainvaellusajan (1–600 jaa.) kärkien
keskipaino oli vain 8 g, se nousi
merovingija
viikinkiajalla
(600–1050 jaa.) 18 grammaan ja
ristiretkiajalla (1050–1300 jaa.) jo
keskipainoon 26 g. On arveltavissa, että rautakauden lopulla kaupallinen pyyntitoiminta lisääntyi
turkistarpeen kasvaessa.
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Suuriin sorkkaeläimiin, kuten
peuraan ja hirveen, nuolen on
upottava vähintään noin 20 cm,
jotta nuoli osuu sisäelimiin ja
osuma on kuolettava. Nuolen
teho perustuu sen leikkaaman
haavakanavan kokoon, ja siten
aiheutetun verenvuodon määrään. Nuolenkärjen pituudella
sinänsä ei ole merkitystä, vaan
pienikin leikkaava terä yleensä
riittää saaliin kaatamiseen. Leikkautuvan haavakanavan on kuitenkin oltava tarpeeksi suuri,
jotta nuolen varsi mahtuu siihen, koska varren paino auttaa
kärkeä tunkeutumaan syvemmälle. Pitkä ja painava kärki
auttaa nuolta uppoamaan syvälle
ennen paksumpaa varttamiskohtaa, joka yleensä hidastaa nuolta.
Pitkä kärki voi kuitenkin taipua, jos se osuu suoraan luuhun,
mutta toisaalta taipuisuus voi
myös auttaa kiertämään luita.
Akateemikko Kustaa Vilkunan
mukaan haarakärkisiä nuolia on
Siperiassa käytetty mm. vesilintujen pyyntiin. Ensin on ammuttu
viheltävä nuoli, jolloin pelästyneet linnut sukeltavat. Sitten on
ammuttu useita haarakärkisiä
nuolia veden pinnan suuntaisesti
sukelluskohtaan. Nuolissa on kärjen takana paksunnos, joka
saa nuolen pomppimaan veden
pinnalla kuten litteän kiven.
Linnuista ohi menneet haarateräiset nuolet pysähtyvät ruokoihin, jolloin ne ovat löydettävissä. Ylä-Lapissa haarateräisten
kärkien löytöpaikat tunturimaas-

tossa eivät kuitenkaan viittaa
vesilintujen ampumiseen. Suuret
ja pitkäpiikkiset haarakärjet ovat
yleensä asetusjousen kärkiä, joita
on käytetty turkiseläinten pyyntiin. Nahan ehjänä säilyttävät tylpät puu- ja luukärkiset vasamat
tehtiin erityisesti pienten turkiseläinten pyyntiin.

elantonsa Euroopan kylmimmillä
alueilla. Samalla ne kertovat laajalle ulottuneesta turkiskaupasta,
luonnon aktiivisesta hyödyntämisestä ja ihmisen ikuisesta pyrkimyksestä kohti vaurautta.

MITÄ JOUSESTA TIEDETÄÄN?

Tutkijat ovat toisinaan päätelleet,
että uudenlainen nuolenkärki
ilmentää myös jousessa tapahtuneita muutoksia. Näillä seikoilla
ei ole välttämättä yhteyttä, sillä
kaikilla jousilla saattoi ampua
erilaisia nuolia. Suomessa on varmuudella jousiksi määriteltyjä
löytöjä vain keskiajalta. Naapurimaista, Ruotsista ja Venäjältä,
saatujen löytöjen perusteella kivikaudella oli käytössä ns. yksinkertainen eli yhdestä puusta valmistettu jousi.
Pohjois-Skandinaviassa
on
otettu viimeistään rautakauden
lopulla käyttöön ns. pohjoiseuraasialainen laminoitu jousi. Sen
kaari on liimattu yhteen kahdesta ominaisuuksiltaan erilaisesta puusta, havupuun lylystä ja
koivusta. Ne muodostavat kaaren
maha- ja selkäpuolen. Jousen taipumattomat kärkiosat ovat erilliset kappaleet, ns. sakarat, jotka
on kiinnitetty liimalla taipuvaan
kaareen.
Tunturien kätköissä vuosisatoja
lojuneet rautaiset nuolenkärjet
ovat välillinen todiste entisajan
ihmisen pyrkimyksestä turvata
14
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LEIF RANTALA

Erään
silitysraudan
tarina
■■Olen käynyt Kuolan saamelaisten ”pääkaupungissa” Luujärvellä ehkä 40 kertaa vuosina
1990–2010. Matkoihin on usein
liittynyt enemmän tai vähemmän hauskoja tai kummallisia
tapahtumia. Kerran venäläinen
sotilaskolonna pysäytti minut
ja kysyi, miten pääsee Revdan
kylään? Sanoin, että kun seuraavasta risteyksestä käännytte oikealle, olette kohta
perillä.
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Tapaus, josta nyt aion kirjoittaa,
tapahtui toissa vuoden (2009)
elokuussa. Olin kahden kaverin
kanssa tulossa Luujärveltä Boris
Glebin eli Kolttakönkään kautta
Norjan rajalle lähelle Kirkkoniemeä. Raja-aseman nimi on Venäjän puolella Borisoglebsk ja Norjan puolella Storskog. Kumma
muuten, että lähes jokaisella rajanylityspaikalla on eri nimi
Venäjän puolella kuin Suomen tai
Norjan puolella. Salla taitaa olla
ainoa poikkeus tähän.
Luujärvellä minua rupesi ahdistelemaan innokas venäläinen
myyjä, joka halusi myydä vaikka
mitä vanhaa arvotonta tavaraa:
höyliä, ruostuneita sahoja, kirveitä jne. Lopulta suostuin ostamaan häneltä ruostuneen silitysraudan 20 eurolla. Olin autuaasti
unohtanut, että Venäjälläkin on
olemassa rajoitus, jonka mukaan
maasta ei saa viedä yli 50 vuotta
vanhoja esineitä. Silitysrauta oli
ehkä vähän vanhempi kuin 50
vuotta. Toisin sanoen rautaa ei
olisi saanut viedä maasta pois.

Maksoin siis 20 euroa, jotta pää- yrittivät katsoa, löytyykö vuosisisin eroon myyjästä.
lukua mistään. Ei löytynyt, vain
Muutaman päivän kuluttua
tehtaan nimi ja merkki: Azovstulimme Venäjän tulliin Norjan tal, Zhdanov no 4.
vastaisella rajalla. Silitysrauta
”Takavarikkoleiri” voitti ja
oli takakontissa matkalaukun ”laske menemään” -leiri jäi tappäällä ja tullimiehen terävä katse
piolle, joten tuli käsky Menkää
kiinnittyi heti siihen. Kenen tuo
tullirakennukseen
odottamaan,
on? kuului kysymys. Omistaja
kirjoitamme pöytäkirjat tapaukmeni jo tulliin, ilmoitti auton sesta. Tein niin kuin käskettiin.
omistaja. Minut kutsuttiin ta- Matkatoverini pääsivät tullin
kaisin ja tunnustin heti olevani läpi ja autokin, mutta minä
kapistuksen omistaja. Kohta vain istuin ja odotin. Näin kahsilitysraudan ympäri oli kerään- den metrin päästä miten muut
tynyt puolisen tusinaa tulli- matkustajat pääsivät   tullin   läpi.
miehiä ja -naisia. Jos on hankala
Yksi pariskunta tosin käännytettapaus, niin tuossa on roskatiin takaisin Venäjälle, kun
laatikko. Voin heittää
heillä ei ollut green
sen raudan siihen.
gardia autoa varten.
Ei käy, tämä on
Aika kului, mitullialuetta, kuunuutti minuului tyly vastatilta. Kanssaus. Olkaa jousmatkustajieni
tavia, yritin
ilmeet tulliseuraavaksi.
rakennuksen
Ei vastausta.
toisessa pääsTullimies- ja
sä ja pihalla
-naistokka näsynkkenivät
kyi jakautusuhteessa kuluneen kahtia: tatettuun aikaan.
kavarikoida vai ei
Tunti meni, toitakavarikoida? Tälnen. Sitten varsin
laisia rautaisia silitysnätti tullinainen kysyi,
rautoja on Venäjällä varmasti
maistuisiko tee? Maistui
lojumassa miljoonia, yritin sitten.
En ruvennut kehumaan, että minulla on jo kotona tosi vanha
venäläinen hiilellä käyvä silitys- Luujärveltä hankittu Zhadov-merkrauta, jonka kauan sitten sala- kinen silitysrauta on valmistettu
Azovstalin tehtaalla. Tullipapereikuljetin tullin läpi. Tämä voi
hin on merkitty silitysraudan paiolla joku harvinainen vuosimalli, noksi 4,1 kiloa. Kuva: Jukka Suvitokaisi joku tullimiehistä. Kaikki lehto, Lapin maakuntamuseo.
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tietenkin, ja matkakaverini saivat
Sitten, kun viimeiset nimikirluvan ojentaa tullimiehen tark- joitukset oli laitettu paperille,
kailevan silmän alla suklaalevyn olin vapaa lähtemään Norjan tullounaakseni. Kanssamatkustajil- liin. Aikaa oli kulunut neljä tunlani tosin ei ollut hätää, koska tax tia. Norjan tullissa oli vain yksi
free -kauppa oli auki.
tullinainen. Tulliproseduuri kesti
Noin kolmen tunnin odot- noin viisi minuuttia.
telun jälkeen joku tullinainen
Tarina olisi voinut päättyä tätuli ja kysyi, osaanko kirjoittaa hän, mutta jatkoa seuraa. Parin
venäjää? Vastasin myöntävästi kuukauden kuluttua löytyi postija kiitin onnea, ettei tarvinnut laatikosta kirje Murmanskin tulodottaa tulkkia. Kirjoittakaa sit- lihallitukselta. Vapisevin sormin
ten omin sanoin mitä oli tapahtu- avasin kirjeen. Siinä ilmoitettiin
nut. Tein työtä käskettyä, tosin juhlallisesti, että asiantuntijat
siitä ei tullut kovin pitkä tarina. ovat tutkineet takavarikoidun esiSitten kului taas puoli tuntia ja neen ja todenneet, että sillä ei
sillä välin tulliin tuli suomalaisia ole historiallista eikä taiteellista
moottoripyöräilijöitä, joille laina- arvoa. Voitte noutaa esineen Borisin kynäni. Sitten yhteensä lähes soglebskin tullista, kuului lopputoneljän tunnin odottelun jälkeen teamus.
tuotiin nivaska dokumentteja
Lähteäkö hakemaan vai jätallekirjoitettavaksi. En ruvennut tääkö se poloinen silitysrauta
niitä silloin tutkimaan. Laskin Venäjän tulliin? Rupesin miettivain montako niitä oli: 12 kap- mään, mitä voi tapahtua, ellen
paletta. Allekirjoitus piti laittaa hae sitä sieltä. Varmaan tulee
joka paperin alle.
jonakin päivänä iso lasku säilyKun myöhemmin tutkin pa- tyksestä Murmanskin tullihallinperit, niin siinä oli mm. valo- nolta ja maahantulo voi tyssätä
kuvia silitysraudasta, sen mitat, maksamattomaan laskuun, kun
paino, kuka oli esineen huoman- seuraavan kerran seison Venäjän
nut (siinä oli kahden tullinaisen tullissa. Venäjällähän on voimasosoitteet, mutta en taida lähteä sa sellainen järjestelmä, että jos
kylään). Minulle jäi muistoksi ulkomaille lähtevällä venäläisellä
viisi dokumenttia: tullitarkas- on verot maksamatta, niin hän ei
tuksen asiakirja, todistus millä pääse passintarkastuksen läpi.
kameralla tullin kuvat on otettu,
Päätin lähteä hakemaan silitodistus että tulli on ottanut sili- tysraudan. Matkaa Rovaniemeltä
tysraudan tutkittavaksi, kopio Borisoglebskin tulliin on runsaat
kolmesta valokuvasta, joista kaksi 500 km. Onneksi minulla oli
oli auton tavaratilasta ja todistus Venäjän viisumi voimassa, muuminkälainen sää on ollut, kun ten en olisi päässyt edes rajalinjan
kuvat on otettu (auringonpaiste).
ylitse.
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Kuvittelin, että silitysraudan
haku tullista kävisi hetkessä:
käyn ilmoittamassa, että tässä
nyt olen ja antakaa rautani ja
ajan takaisin Norjan puolelle. Ei
se tietenkään ollut niin yksinkertaista. Näytin saamani kirjeen ja
sitä tutkittiin lähes suurennuslasin kanssa. Sitten tuli käsky lähteä tullirakennukseen ja käydä
läpi passintarkastus, täyttää rekisteröintipaperi ja mennä tullitarkastuksen läpi. Matkaa rajalta
tullirakennukseen on 100 metriä.
Kirjoitettuani nimeni kolmen
paperin alle, sain vihdoin rakkaan silitysrautani, ajoin autoni
tullirakennuksen ympäri ja sitten
taas tulli- ja passintarkastukseen
ja vihdoin silitysraudan onnellisena omistajana takaisin Norjan
puolelle. Aikaa oli tällä kertaa
kulunut vain puolitoista tuntia.
Sen jälkeen 500 kilometrin ajo
Rovaniemelle. Silitysrautani oli
pakattu pieneen pahvilaatikkoon,
jonka ympärille oli liimattu paljon teippiä. Teipin alla oli sinetti
ja valmiiksi painettu etiketti,
jossa luki Etiketti, joka turvaa
takavarikoitujen esineiden tai tavaranäytteiden pakkauksen säilyvyyden. Kaikenlaisia etikettejä
sitä on keksitty erilaisia tilanteita
varten! Leimoja on papereihin
lyöty suuret määrät.
Summa summarum: yhden
20 euron ruosteisen silitysraudan
takia jouduin ajamaan yli 1 000
kilometriä ja kuluttamaan lähes
kuusi tuntia Venäjän tullissa.
Yhden myönteisen piirteen näen:
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ei tarvinnut maksaa sakkoa! Tarinan opetus: älkää ostako ruosteisia silitysrautoja Venäjältä!
Päivän kysymys: mitenkähän
Englannissa asuva ja Rovaniemen
teurastamoita tutkinut multimiljonääri Roman Abramovitsh on
saanut miljoonansa Venäjältä
ulos, kun minä suurella vaivalla
sain ruosteisen silitysraudan tullin läpi?

LOTTA LESKELÄ JA JONNA-MARIA MÖLLÄRI

Museo-opetuksen
maastossa
■■Mitä syntyy, kun laitetaan
kaksi museoita rakastavaa
pedagogia samaan työhuoneeseen, annetaan heille puoli
vuotta aikaa, hiukan rahaa
sekä tehtäväksi uudistaa Lapin
maakuntamuseon koululaisille
suunnattu opetusmateriaali?!
Ensin syntyy hurjasti ideoita,
täyteen kirjoitettuja luonnospapereita, naurun puuskia, hiljaisia ankaran mietinnän hetkiä,
kirpputorireissuja ja paljon
muuta. Lopulta kaikesta tästä
muotoutuu kuusi erilaista
museon perusnäyttelyyn liittyvää oppimispolkua ja polkuihin
liittyvä pedagoginen kaappi eli
tuttavallisemmin peda-kaappi.
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Suomalaiset museot ovat viime
vuosina kiinnittäneet huomiota
yhä enenevässä määrin omaan
museo-opetukseensa. Museo-opetuksen tai -kasvatuksen rooli museoiden organisaatioissa on selkeytynyt ja moniuoliseen toimintaan on panostettu. Lapin maakuntamuseossa laadittiin 2007
opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä Museoliiton suositusten mukainen museo-opetuksen suunni-
telma, jossa on määriteltynä
muun muassa museo-opetuksen
keskeiset pedagogiset sisällöt,
arvo
lähtökohdat ja toiminnalliset tavoitteet. Suunnitelman pohjalta museo-opetuksen toimintamuodoksi on vakiintunut
ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut työpajat erikois- ja vaihtonäyttelyihin.
Lisäksi museossa on toteutettu
laajempia resursseja sekä ammattitaitoa vaativia draamaopastuksia, esimerkiksi Priitu Rovaniemen markkinoilla -näyttelyssä.
Ikäihmiset on otettu huomioon
järjestämällä heille muisteluiltapäiviä Helmikammarilla.

Ajatus koululaisille suunnatun
opetusmateriaalin uudistamisesta
sai tuulta alleen viime vuonna,
kun museo-opetuksesta muun
työnsä ohella vastannut näyttely
amanuenssi Tuija Alariesto haki
rahoitusta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta
kahden museopedagogin palkkaamiseksi Lapin maakuntamuseoon määräajaksi. Toinen meistä
aloitti työnsä joulukuussa 2010 ja
toinen tammikuussa 2011. Työt
kestivät toukokuun 2011 loppuun asti.
SUUNNISTUSTA POLUILLE

Museon vanhat opetusmateriaalit
käsittivät oppilaille jaettavia tarinallisia tehtävämonisteita. Näiden monisteiden kysymyksiin oppilaiden täytyi etsiä itsenäisesti
vastauksia sekä monisteen tarinasta että museon perusnäyttelystä. Alusta alkaen oli selvää,
että paperinmakuinen knoppitai nippelitiedon opettelu ja yleinen poukkoilu museossa ei vastannut nykypäivän oppimiskäsityksiä museoympäristössä. Tilalle
halut
tiin luoda mielenkiintoa
herättävää, vuorovaikutuksellista
ja osallistavaa toimintaa koululaisille. Siksi näimme parhaaksi
suunnitella ja toteuttaa pysyviä
elämyksellisiä oppimispolkuja peruskoulun eri luokka-asteille.
Koska museolla ei tiettävästi
lähitulevaisuudessakaan ole vakituista museolehtoria tai pedagogia, joka voisi ottaa koululaisryhmiä vastaan, oppimispoluista
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päätettiin laatia selkeitä opettajan
itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia. Sovimme myös, että
ajan salliessa tulisimme kevään
mittaan järjestämään ja toteuttamaan erilaisia museopedagogisia
tapahtumia ja teemapäiviä museossa sekä olemaan yhteydessä
kouluihin ja muihin yhteistyökumppaneihin.
Oppimispolkujen suunnittelu
lähti käyntiin tutustumalla perin
pohjin museon perusnäyttelyyn.
Hahmotte
limme ensin museon
perusnäyttelyyn liittyviä aikakausia ja teemoja sekä museon
tehtäviä. Keskustelimme näyttelyja kokoelma-amanuenssien kanssa näyttelyn tulevista muutoksista
ja eri aineistoista. Pohdimme erilaisia lähestymistapoja näyttelyyn
sekä etsimme uusia näkökulmia
näyttelytilan hyödyntämiseen. Samalla perehdyimme myös peruskoulujen opetussuunnitelmaan
laadittuihin eri oppiaineiden opetuksellisiin tavoitteisiin sekä selailimme läpi oppikirjoja. Halusimme oppimispolkujen tukevan
ja syventävän kou
lussa opittuja
tietoja ja taitoja yli ainerajojen
unohtamatta kuitenkaan museon
tarjoamaa mahdollisuutta elämyksellisyyteen ja uudenlaiseen
oppimiseen. Pidimme tärkeänä
sitä, että oppilaille jäisi vierailusta positiivinen mielikuva ja uteliaisuus tulla museoon uudelleen.
Kokosimme laajasti teemoja
ja eri luokka-asteille sopivia oppimispolkujen aiheita suunnitelmiemme poh
jaksi. Lapin mennei-

Museopedagogit Lotta Leskelä
(edessä) ja Jonna-Maria Mölläri
tekivät tiiviisti yhteistyötä puoli
vuotta. Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseo.

nen aineisto toisi koululaisten museovierailuun aivan
uutta ulottuvuutta. Aluksi
aineiston säilyttämiseen ja
liikuttamiseen suunnittelimme pyörillä varustettua
kärryä tai lipastoa, mutta
päädyimme lopulta Arktikumin luokkahuoneessa
pidettävän
peda-kaapin
kokoamiseen ja luomiseen.
Opet
taja voi ottaa oppilailleen
esille kaapista joko luokkahuoneessa tutkittavaa aineistoa tai
vaikkapa Kiehtova kulttuurimatka -polkuun liittyvän opasliivin esineistöineen ylleen näyttelysaliin. Kaappiin sijoitettiin myös
opettajankansiot, joissa on muun
muassa polkujen ohjeet ja kulkureittikartat näyttelysalissa.

syyden lisäksi halusimme tutustuttaa koululaiset esimerkiksi museon tehtäviin, saamelaisuuteen
sekä historiantutkijan ja arkeologin työhön. Kirjasimme suunnitelmaan kymmenen polun
työnimet ja ideoimme polkujen
tarkempaa sisältöä: mitä niillä
halutaan tavoitella, mikä on realistinen kiertoaika eri-ikäisten
poluille, millaisia eri toimintoja
poluissa voisi olla ja miten ne 1+1 ON ENEMMÄN KUIN 2
käytännössä toteutettaisiin. Mie- Rajallisen työaikamme vuoksi
timme myös esimerkiksi, kannat- tiesimme, että kymmenen oppitaisiko polkuja jaksottaa osiin ja mispolun toteuttaminen ei olisi
halutaanko polkuihin sisällyttää mahdollista alle puolessa vuokouluissa suoritettavia ennakko- dessa muiden pedagogisten töiden ohella. Jouduimmekin pohtai jälkitehtäviä.
Ratkaistava oli myös se, miten timaan, mille poluille lähtisimme
toteuttaisimme eri polkuihin ensin. Pohdintojen jälkeen työn
tulevien tutkittavien ja kosketel- alle otettiin aina pari polkua kertavien aineistojen säilyttämisen rallaan. Jatkuvasti pidimme mieja helppokäyttöisyyden. Museois- lessä, ettei yhdestäkään polusta
sahan esineisiin koskeminen on tehtäisi samanlaista kuin toisesta.
tunnetusti kiellettyä. Ajattelim- Jokaiseen polkuun pyrimme luome, että niin sanottu pedagogi- maan omanlaisensa näkökulman
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ja toisistaan poikkeavaa toimin teja piirsimme, skannasimme ja
taa. Toimiviksi kokonaisuuksiksi muokkasimme painokuntoon tiepolkujen rungot ja sisällöt jalos- tokoneella. Valokuvasimme, maatuivat yhteisten keskustelujen, lasimme ja tuunasimme esineitä.
kirjoittami
sen sekä ideoiden ja Välillä museon toimistokäytävän
ajatusten punnitsemisen myötä. täytti vasaran pauke ja porakoLuonnoksia poluista kirjoitimme neen surina. Hankimme oppiuseampia. Näyttely
saliin pala- mispolkuihin tietoi
sesti mahdolsimme aika ajoin tarkastelemaan, lisimman aitoja tai aikakautta
miten jokin toiminta onnistuu kuvaavia esineitä sekä laaduktietyissä näyttelysalin paikoissa kaita materiaaleja, jotka kestävät
tai mitä haluamme nostaa näytte- käytössä. Polkujen esineiden valystä esille.
linnoissa otimme myös huomiOppimispolkujen toteuttamis- oon erilaiset turvallisuusnäköprosessiin kuului aktiivisen ide- kulmat, muun muassa metsätyöoinnin ja kirjoittamisen lisäksi miehen sahan terä suojattiin sekä
paljon muuta. Ensiksi peda-kaa- kivikautinen luunuolenkärki hiotpin sijoittamisesta ja käytöstä tiin tylsemmäksi.
oli sovittava eri tahojen kanssa.
Toiseksi polkujen sisältöjä varten KOHTI MÄÄRÄNPÄÄTÄ
oli tehtävä tutkimustyötä sekä Polkujen valmistuttua otimme
hankittava pedagogista aineistoa yhteyttä Rovaniemen kouluihin.
tietyissä taloudellisissa raameissa. Pyysimme muutamia koululuokPaneuduimme saamelaisten van- kia testaamaan polkuja ennen
hoihin tarinoihin ja uskomuksiin niiden lopullista julkistamista.
sekä etsimme erilaisista kirjalli- Opettajat perehtyivät kukin
sista lähteistä muisteluita, uutisia oman polkunsa sisältöön, pedaja kertomuksia samasta tapahtu- gogiseen aineistoon ja museon
masta. Kiertelimme kirpputoreja perusnäyttelyyn ennen varsinaisja selailimme nettihuutokaup- ta museovierailuaan. Museokäynpoja etsien esimerkiksi 1950- nin aikana seurasimme opettaluvun metsätyömiehelle kuuluvia jien ohjaamia testiluokkia ja kirtavaroita. Asioimme musiik
k i- joitimme ylös polkujen toimivat
ja toimimattomat kohdat sekä
liikkeissä ja rautakaupoissa.
Suuren osan pedagogisista ai- muokkasimme polkuja näiden
neistoista teimme itse. Kampa- havaintojen perusteella. Pyysimkeraamisen ruukun valmistimme me myös opettajilta ja oppilailta
toimistohuoneen pöydällä ja Jokk- palautetta poluista. Opettajat pitimokkin talvimarkkinoilta han- vät polkuja havainnollisina, monikitusta poronvuodasta ompelim- puolisina ja ehdottomasti käydän mume kivikautisen nahkalaukun. misen arvoisina. Hei
Saamelaisuudesta kertovia kort- kaansa museon valmiit oppi22

mispolut sekä polkujen selkeät 3.–4.-luokkalaisille Mystiset hei
toimintaohjeet museon verkko- mot -polku sekä 5.–6.-luokkasivulla madaltavat opettajan laisille Kiehtova kulttuurimatka
kynnystä lähteä museoon oppi- -polku ja Mikä-mikä-meneisyys
laiden kanssa sekä houkuttelevat -tutkijatyö
paja. Yläluokille puotulemaan toistekin.
lestaan on kaksi polkua: SilkMeille pedagogeina oli todella kaa saamelaisuutta -polku sekä
palkitsevaa opettajien positii- Pohjosen porukkaa -laukkuarvoivisen palautteen lisäksi nähdä tus. Edellä mainitut soveltuivat
myös lasten innostus polku- museon teemapäivien kokeiluisjen eri toimintoja tai tehtä- sa myös aikuisille. Polkujen tarviä kohtaan. Oivaltamisen ilo kemmat kuvaukset, polkujen
oli nähtävissä ja kuulta
vissa. ohjeet sekä Artikumin luokkaVanhoja valokuvia tut- huoneen peda-kaapin varausohkittiin todenteolla ja jeet ovat luettavissa museon interpuun vuosirenkai- net-sivulta: www.rovaniemi.fi/
ta laskettiin suu- maakuntamuseo. Harmiksemme
rella hartaudella. emme ehtineet toteuttaa kaikkia
Erilaisten laukku- oppimispolkujemme
ideoita.
jen sisältöjä ihas- Suunnitteilla oli ainakin 8.-luokteltiin ja turve- kalaisille ja lukiolaisille omat polkammin
mittaus kunsa.
sai ihmetystä aikaan:
Koululaisille suunnatun opekuinka isoissa asunnoissa tusmateriaalin uudistamisesta vasihminen on jo kivikaudella ma- taaminen osoitti meille sen, että
jaillut.
museo voi tarjota inspiroivan
Kahden eri koulutuksen saa- ja luovan oppimisympäristön
neen museopedagogin yhteistyö hyvinkin erilaisten teemojen käsitsujui jouhevasti aina polkujen telemiseen. Rohkaisemmekin roideoimisesta tekstien lopulliseen vaniemeläistä ja lappilaista opetviilaukseen asti. Erilaiset osaa- tajakuntaa lähtemään museoviemisalueemme pedagogiassa sekä railulle ja ottamaan suunnitteletaiteen, museologian ja historian mamme oppimispolut aktiiviseen
alalla täydensivät toisiaan. Työ käyttöön. Rovaniemen kouluille
oli mielenkiintoista, monipuo- museovierailut ovat maksuttomia.
lista, hauskaa ja haastavaa.
Aikuis- ja senioriväestön seurat ja
Hankkeemme lopputuloksena yhdistykset ovat myös tervetulsaimme valmiiksi kuusi kaikki leita yläkoulun oppimispoluille,
peruskoulun luokka-asteet katta- kunhan vain joku ryhmästä vasvaa oppimispolkua. Alakoulun taa polkujen ohjaamisesta sekä
1.–4.-luokkalaisille on tarkoitettu niiden pedagogisten materiaalien
Kauan eläköön esine!
polku, käytöstä ja palauttamisesta.
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Viisi vuosikymmentä
PÄIVI RAHIKAINEN

talkootyötä
■■Kahvikuppien keräämisestä
se alkoi, jatkui pärekattotalkoissa ja Marjetanjuhlien järjestelyissä, johti vastuuseen
yhdistyksen puheenjohtajana
ja vaativiin rakennusten kunnostustehtäviin. Kotiseutuneuvos Esko Pernun (s. 1930) elämään on vuodesta 1961 lähtien
kuulunut tärkeänä osana
museo- ja kotiseututyö Kotiseutuyhdistys Rovaniemen
Totto ry:ssä.

Rovaniemellä pidettiin heinäkuussa 1961 valtakunnalliset kotiseutupäivät. Sunnuntaina 9.7.
kotiseutumuseon aurinkoiselle pihamaalle kokoontui yli tuhatpäinen joukko juhlistamaan
Marjetanpäiviä, Toton 10-vuotisjuhlaa ja museon vihkimisjuhlaa. Juhlapuhujaksi oli saapunut
akateemikko Kustaa Vilkuna, ja
museon vihkiäispuheen piti professori Niilo Valonen. Päivän
järjestelyihin tarvittiin paljon talkoolaisia ja mukana olivat myös
Esko ja Kaisa Pernu. Esko oli
hankkinut Rajavartiostosta lainaksi keittokalustoa. Kaisa auttoi
kahvitarjoilussa ja kehotti juhlien päätteeksi puolisoaankin keräämään kahvikuppeja, juhlaväki
kun oli jättänyt niitä mihin sattui.

Esko Pernu on hoitanut Pöykkölän
Marjetanjuhlissa monenlaisia tehtäviä. Avotulella kypsennettävän
varraslohen paistaminen kaikkine
valmisteluineen vaatii aikaa ja kokemusta. Kuva: Rainer Hiuspää.
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TALKOILUA YHDESSÄ JA
YKSIN

Marjetanjuhlissa on riittänyt
myöhemminkin puuhaa. Totolle
hankittujen äänentoistolaitteiden
hoitaminen uskottiin Esko Pernun tehtäväksi. Työnäytöksiä on
suunniteltu porukalla, ja niissä
on esitelty monenlaisia vanhanajan taitoja kuten lankun sahausta, saippuan keittoa ja pyykkäystä. Lampaasta langaksi -teemalla kerittiin lammas, jonka
villoja karstattiin ja kehrättiin.
Pellavaprojekti alkoi siementen
kylvämisellä jo edellisenä kesänä
ja tuloksena oli samalla näyttely, jossa esiteltiin kaikki pellavankäsittelyn työvaiheet. Jotkut
näytökset olivat samalla kilpailuja. Kirnuamisessa kilpailtiin
useammasti; kerran Esko sai kolmesta kilpailijasta ensimmäisenä
kirnuuksen voille ja vei voiton
”maailmanmestariluokan tyylillä”,
kuten arvostelulautakunta asian
ilmaisi.
Kotiseutuyhdistyksen
johtokunnan jäseneksi Esko Pernu tuli
1970-luvun lopulla ja puheenjohtajaksi hänet valittiin 1984, jota
tehtävää hän hoiti kymmenen
vuoden ajan. Työ ison koulun
opettajana ja rehtorina, yhteensä
28 vuotta, vei myös aikaa ja voimia. Eläkepäivien alettua lokakuussa 1990 oli uusi haaste jo
mielessä. Totolle oli nimittäin
1960-luvun alussa lahjoitettu
Sinetästä vesimylly kylämuseon
perustamiseksi. Mylly oli lopettanut jauhamisen 1951 – Toton
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perustamisvuonna. Myllyä pidettiin kunnossa pienin korjauksin,
mutta vähitellen se alkoi rapistua.
Kun sitä tutkittiin tarkemmin,
niin huomattiin, että kolmikerroksisen rakennuksen kunnostaminen pitää aloittaa pohjan tukemisella. Paikalliset ammattioppilaitokset eivät ruvenneet näin
suureen urakkaan. Puutavaraa
oli kyllä saatu hankituksi, mutta
tekijät puuttuivat. Niinpä Esko
ajatteli, että kotiteollisuusopettajan koulutus on tuonut hänelle
valmiuksia tähänkin työhön.
Ensimmäisenä eläkesyksynään
Esko Pernu talkoili kolmen viikon ajan pitkiä päiviä myllyn
pohjatöissä ja sai irrotettua turbiinin ja siirrettyä sen ulos. Seuraavan talven aikana ammattikoulut kunnostivat turbiinin, ja
syksyllä Esko vedätti sen taljoilla
oikeaan kohtaan ja sovitti paikoilleen sekä teki rännin. Syksyllä
1992 meni vähän enämpi aikaa,
neljä viikkoa tarkalleen, kun tein
sivuväylät ja neljä sulkua niin
kuin siinä aikaisemmin oli ollut
ja asennin turbiinin paikoilleen.
Myllyn käynnistysjuhlat pidettiin
lokakuun 17. päivänä torvisoiton
ja runonlausunnan kera. Ja mylly
pyöri, koska sattui vetinen aika!
Joka kevät on turbiinikammioon
jäätynyt möykky hakattava pois,
mutta muuten ei ole tarvinnut
tehdä isompaa remonttia. Tosin
myllyn viereen hankittu myllypirtti ja talli ovat teettäneet töitä
2000-luvulla.

”TYÖ ON TERAPIAA”

Esko Pernu eli lapsuutensa ja
nuoruutensa Kemijärven Luusuassa Pohjanmaalla vietettyä evakkoaikaa lukuun ottamatta. Lapsesta pitäen hän oli apuna kalastuksessa ja maataloustöissä ja
sotien jälkeen myös savotoilla
sekä sirkkelisahauksessa ja rakennustöissä. Ihan pienistä pojista
lähtien meitä ei koskaan pakotettu
mihinkään työhön vaan osallistuimme niihin omasta halusta,
tavoite oli että pääsee jotakin tekemään. Kaikki työt oli sopivia ja
niitä löytyi aina, ei sitä laiskoteltu
missään. Pernun suvun miesten
tiedetään jo useammassa polvessa
hallinneen erityistaitoja: Posion
Pernuun 1800-luvun puolivälissä
asettunut Matti Matinpoika valmisti poronsarvista luuliimaa ja
hänen poikansa Juho Henrikki,
Eskon isoisän isä, oli pyyntimies,
jonka karhunkierrokset ulottuivat Kemijärvelle saakka.
Luusuasta Eskon tie vei kansanopistovuoden jälkeen 1956
kolmivuotiseen kotiteollisuusopistoon Lahteen. Opistossa puhuttiin museoasioistakin, ja erityisesti kotiseudun ja menneisyyden
merkityksestä ihmisille. Tultuaan
Rovaniemelle opettajaksi 1960
Esko löysi vaimokseen Kaisan,
jolla myös oli käsityönopettajan
koulutus. Kaisan lapsuudenkodin
läheltä Rovaniemen Jaatilansaaresta löytyi perheelle kesäpaikka,
jonka pelloilla ja metsässä on riittänyt sopivaa puuhaa. Vaimon
pitkäaikainen sairaus ja kuolema
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1983 oli Eskolle ja kolmelle tyttärelle tiukkaa aikaa, mutta silloinkin työnteko auttoi jatkamaan
eteenpäin.
Esko Pernu toimii edelleen
Toton johtokunnassa ja pitää
Uulan myllyä kunnossa. Jokakesäisillä Marjetanjuhlilla hänet
on viime vuosina nähty myös
varraslohen paistajana. Tänä
vuonna lohta paistettiin yhtä paljon kuin kotiseutuyhdistyksellä
on vuosia takanaan eli 60 kiloa.
Museoalueella on tehty paljon
vapaaehtoista työtä, mutta aina
riittää rakennusten korjaamista
ja muutakin tehtävää. Huolen
aiheena onkin se, saadaanko jatkossa uusia vapaaehtoisia mukaan. Johtokunnan jäsenyyskin
poikkeaa täysin esimerkiksi kunnallisista luottamustoimista, sillä
siihen pitää paneutua tosissaan.
Kansainväliset
tutkimukset
osoittavat, että vapaaehtoistyötä
tekevät ihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä ja voivat hyvin
niin fyysisesti kuin psyykkisesti.
Esko Pernu on palkittu työstään
Kotiseutuliiton mitalilla ja kotiseutuneuvoksen arvolla. Tällainen näkyvä palaute lämmittää
mieltä, mutta Esko kertoo, ettei
hän olisi tehnyt palkatonta työtä,
jos ei olisi kokenut sitä tärkeäksi.
Ihminen kun näkee mikä tehtävä
on, niin siihen syventyy tarkemmin,
etsii ratkaisut ja tekee asian kuntoon. Näin se tapahtuu.

ULLA VIITANEN

Paikallismuseot
tekevät arvokasta
työtä
■■Suomen museopiireissä on

käyty tänä vuonna vilkasta keskustelua harrastelijavoimin hoidettavien museoiden tarpeellisuudesta ja tulevaisuudesta:
kannattaako niitä ylläpitää, jos
kävijämäärät ovat vähäiset ja
kiinteistökulut suuret. Ratkaisut on pohdittava museokohtaisesti, mutta onneksi päätösten
pohjaksi on tulossa valtakunnallisen hankkeen keräämiä
tietoja ja toimenpide-ehdotuksia.
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Opetus- ja kulttuuriministeriö
asetti syyskuussa 2010 työryhmän kehittämään säätiö- ja
yhdistyspohjaisten sekä kunnallisten paikallismuseoiden toimintaa. Hankkeen toteuttamisesta
vastaa Museoviraston museoalan
kehittäminen ja tiedonhalinta
-osasto. ”Työrukkasiksi” on palkattu kaksi projektitutkijaa, Juha
Hirvilammi Turun museokeskukseen ja Ulla Viitanen Lapin
maakuntamuseoon.
Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hanke on ensimmäinen
valtakunnallinen paikallismuseoiden kehittämishanke. Sen tavoitteena on selvittää kaikkien Suomen paikallismuseoiden toimintaa ja kehittämistarpeita. Tätä
varten järjestettiin viime keväänä
Paikallismuseoiden toiminta 2010
-kysely, jossa selvitettiin laajasti
museoiden toimintaa muun muassa kokoelmien ja rakennusten,
asiakaspalvelun, työntekijöiden
sekä turvallisuuden osalta. Kysely
lähetettiin reilulle 1200 museolle,
jotka ovat kuntien, yhdistysten,
valtion, seurakuntien, yritysten ja
yksityisten omistuksessa.

Kyselyyn saatiin vastauksia
noin 700, minkä lisäksi projektija maakuntamuseotutkijat keräsivät ja täydensivät tietoja. Kyselyn
tulokset tullaan julkaisemaan
piakkoin hankkeen loppuraportissa. On mielenkiintoista saada
kokonaiskuva siitä, paljonko museoilla on esineistöä hallussaan ja
minkä verran museoissa käy asiakkaita. Myös museoiden omat
näkemykset vahvuuksistaan ja
kehittämistoiveistaan tulevat vastauksissa esille.
Loppuraportin toimenpide-esityksissä tullaan tekemään konkreettisia esityksiä ja jakamaan
vastuita. Näyttää ilmeiseltä, ettei
paikallismuseoiden nykyisillä rahoituskeinoilla pystytä ylläpitämään niiden valtavaa rakennuskantaa. Huomiota tullaan kiinnittämään myös paikallismuseotoimijoiden
koulutustarpeisiin.
Raportti jää lähteeksi ja viitemateriaaliksi eri viranomaistahoille,
kun paikallismuseoihin kohdennetaan toimenpiteitä tulevaisuudessa. Hankkeen ja raportin
myötä voidaan museoiden kehittämistä suunnata niille toiminnan alueille, joissa se on erityisen
tarpeellista.
HYVÄT TOIMINTATAVAT
JAKOON

Paikallismuseokentällä on hyvin
monenlaisia toimijoita. Osa museoista toimii aktiivisesti, kun
taas osalla on ongelmia museon
perustoimintojenkin hoitamisessa.
Heikkoutena on usein museoiden
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vähäiset talous-, henkilöstö- ja
osaamisresurssit, minkä vuoksi
ei pystytä pitkäjänteiseen toimintaan. Museotoiminnan puutteellinen arvostus heijastuu mm. rahoittajien vähyytenä. Museo nähdään helposti menoeränä, sen
sijaan että se koettaisiin mahdollisuutena ja vetovoimatekijänä.
Aktiivisten toimijoiden puute on
ongelmana erityisesti yhdistysten
omistamissa museoissa. Jos museoiden hoitoon ei ole tarpeeksi voimavaroja, on uhkana arvokkaiden kokoelmien ja rakennusten
sekä perinnetiedon häviäminen.
Museoiden kehittämiseen on
tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia. Paikallismuseoiden vahvuutena on erityisesti se, että ne
ovat paikallisen perinteen tallentajia, välittäjiä ja asiantuntijoita.
Museoista löytyy paljon ainutlaatuista tietoa ja aineistoa. Tulevaisuuden mahdollisuuksina voidaan nähdä myös lähikulttuurin
arvostuksen nousu, kulttuurimatkailun lisääntyminen ja museoiden entistä aktiivisempi verkostoituminen.
Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hankkeessa on syksyn
aikana pyydetty museoilta ideoita hyvistä toimintamalleista,
joita voidaan pilottitoteutuksen
jälkeen jakaa muiden käyttöön.
Piloteiksi valikoitui 10 museopedagogista, paikallista identiteettiä
kehittävää ja kokoelmien hallintaan liittyvää hanketta. Nämä on
tarkoitus toteuttaa kesällä 2012.

Yhdistyspohjaisena
toimivien Kemijärven
moottorikelkkamuseon
ja kotiseutumuseon
puuhamiehet Esa Kuha
(vas.), Pekka Narkilahti, ja Sauli Koskiniemi
(oik.) esittelivät elokuussa 2011 museoitaan maakunnalliseen
museotapaamiseen
osallistuneille. Kuva:
Ulla Viitanen, Lapin
maakuntamuseo.

MUSEOT ARVOKKAAN
PERINNÖN VAALIJOINA

Suomessa on yhteensä yli 1 000
museota. Näistä 157 on ammatillisesti hoidettuja ja 800 kuntien,
yhdistysten, säätiöiden, seurakuntien ja valtion omistamia paikallismuseoita. Lisäksi museoita
on lukuisa määrä yksityishenkilöiden ja yritysten omistuksessa.
Kokoelmien kerääminen onkin
erittäin suosittu harrastus ja
samalla tapa tallentaa kulttuuriperintöä ja -omaisuutta, joka
muuten voisi olla vaarassa tuhoutua.
Paikallismuseoiden toiminta
2010 -kyselyyn saatujen vastausten mukaan yleisimmät museoiden omistajatahot ovat yhdistykset (44 %), seuraavaksi kunnat
(25 %) ja kolmanneksi yksityiset
ihmiset (18 %). Yli puolet vastanneista museoista on kotiseutumuseoita. Ne tallentavat ja esittelevät
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paikkakuntansa historiaa usein
talo- tai makasiinimuseoina. Pääosa lopuista museoista on jonkin
tietyn aihepiirin ympärille koottuja erikoismuseoita. Suosittuja
teemoja ovat teollisuus- ja elinkeinohistoria, teknologia- ja liikennehistoria, henkilöhistoria sekä
sota- ja maanpuolustus. Muutama paikallismuseo keskittyy
taiteeseen tai luonnontieteeseen.
Koko Lapin alueelta saatiin tietoja yhteensä 49 paikallismuseosta. Lapin museoiden omistuspohja poikkeaa valtakunnan tilanteesta, sillä eniten niitä omistavat kunnat (35 %), kun taas 29 %
on yksityisten ihmisten ja 27 %
yhdistysten omistamia. Loput
museot ja kokoelmat ovat mm.
säätiöiden, yritysten tai Metsähallituksen omistamia. Valtaosa
Lapin museoista on kotiseutumuseoita ja loput erikoismuseoita tai
taidemuseoita.

Suomen paikallismuseoiden hal- Vapaaehtoistyöllä on hyvää tekelussa ja hoidettavana on suuri vä vaikutus ihmisten terveyteen
määrä kulttuuriperintöä. Kyse- ja elämään, joten ei kannata
lyyn vastanneissa museoissa on unohtaa, että museot ovat myös
yhteensä lähes 1,5 miljoonaa esi- tärkeitä vapaaehtoistyön mahdolnettä ja 3 600 rakennusta. Kaikki listajia.
museot eivät vastanneet kysePaikallismuseoissa on paljon
lyymme, joten todellisuudessa arvokasta aineistoa, ja ne täymäärät ovat suurempia. Paikal- dentävät ja osittain paikkaavat
lismuseoissa on valtakunnalli- ammatillisten museoiden tallensestikin merkittävää aineistoa ja nustehtävää. Paikallismuseot kessellaisia esineitä ja rakennuksia, kittyvät nimenomaan paikallijoita ei ammatillisesti hoidetuissa seen perinteeseen ja luovat oman
museoissa ole.
alueen identiteettiä. Lisäksi ne
Kyselyn mukaan Lapin pai- tarjoavat asiakkailleen runsaasti
kallismuseoissa on noin 48 000 mielenkiintoisia elämyksiä ja tieesinettä ja rakennuksia noin toa sekä lisäävät alueensa yhteisöl200. Useimmissa museoissa on lisyyttä. Paikallismuseoita ei kuiyksi tai kaksi rakennusta, mutta tenkaan tule määritellä ammasuurimmassa peräti 30. Lapissa tillisten museoiden kriteereillä
paikallismuseoiden rooli kult- eikä museoiden määrä ole virantuuriperinnön
säilyttämisessä omaisten hallittavissa, vaikka joson erityisen tärkeä, koska Lapin kus näin kuuleekin puhuttavan.
sodassa tuhoutui paljon vanhaa Paikallismuseot tulisikin nähdä
rakennuskantaa ja esineistöä. Pai- paitsi merkittävänä kulttuuripekallisessa museossa saattaakin rinnön säilyttäjätahona myös tärolla säilössä kylän ainoat esineet keänä kansalaistoiminnan muoja rakennukset, jotka kertovat tona. Vapaaehtoisten antama työkattavasti elämästä ennen sotia.
panos on valtava voimavara ja
Paikallismuseot tekevät tär- apu kulttuuriperinnön parissa
keää työtä kulttuuriperintömme työskenteleville ammattilaisille.
säilyttämiseksi. Niiden toiminta
on usein harrastusluontoista, ja
museoiden eteen tehdään paljon
vapaaehtoistyötä.
Kyselyvastausten perusteella 450 museossa
työskentelee vuosittain lähes
6 000 talkoolaista, jotka tekevät
190 000 talkootuntia. Tämäkin
luku lienee todellisuudessa suurempi, koska kaikki museot
eivät talkootunteja ilmoittaneet.
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Arkkitehti
Pauli Salomaa

HANNA PÖYSÄLÄ

Sopusuhtaisen ja
ihmisläheisen arjen
ympäristön luoja
■■Suomessa on monia arkkitehteja, joiden töistä ei puhuta
tai niitä ei ehkä tunnistetakaan,
mutta joiden merkitys arjen
ympäristössä on merkittävä.
Yksi tällaisista on Pauli Salomaa (1907–1983), jonka elämäntyö rakennusten ja alueiden suunnittelijana on mittava.
Salomaa on suunnitellut toimisto-, myymälä-, liiketila-,
ravintola-, teollisuuslaitos-,
kokous-, teatteri-, kirkko- ja
asuinrakennuksia ja -alueita
eri puolille Suomea.
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Pauli Salomaa valmistui arkkitehdiksi teknillisestä korkeakoulusta 1935. Hän toimi Kulutusosuuskuntien Keskusliitossa vuosina 1934–50 ja perusti oman
toimiston 1950. Salomaa työskenteli Helsingin yliopiston arkkitehtina vuosina 1948–53 ja
1950–53 myös Olympiarakennustoimiston johtajana. Hänellä
on Suomen mittakaavassa useita
merkittäviä suunnittelutöitä. Helsinkiin sijoittuvat esimerkiksi
laajaa kokonaissuunnittelua edustavat Helsingin olympialaisia varten rakennettu Kisakylän alue
Käpylässä ja yliopiston ylioppilaskunnalle suunnitellut Domus
Academican kokonaisuus (1947–
1968). Yksittäisistä töistä on mai-

nittava Munkkiniemen kirkko,
Kumpulan maauimala ja Kaivotalo (1956). Lahteen Salomaa
on suunnitellut useita isoja asuinalueita. Rovaniemellä toteutuneita kohteita on ainakin kaksitoista, joista yksi on purettu.
Rovaniemi oli sodan jälkeen
monien arkkitehtien mielestä varmasti ankeasta tilanteesta huolimatta mielenkiintoinen paikka.
Hävitetyn kauppalan jälleenrakennusta ohjaamaan teki arkkitehti Alvar Aalto työryhmineen
ns. Poronsarviasemakaavan. Vuodesta 1947 rakennustöitä johti
Lapin rakennuspiirin johtaja
arkkitehti Ferdinand Salokangas.
Pauli Salomaan arkkitehtuurin
merkitystä Rovaniemen kaupunkikuvalle ei voi pitää vähäisenä,
vaikka hän ei olekaan saanut Aaltoon ja Salokankaaseen verrattavaa huomiota.
Suunnittelijana Salomaa oli
ilmeisen tietoinen alansa arkkitehtuurivirtauksista ja hän sovelsi
niitä omassa työssään. Hänen
arkkitehtuurinsa peruspiirre on
sopusuhtaisen ja ihmisläheisen
arjen ympäristön luominen. Rovaniemelle toteutetut rakennukset
ovat inhimillisen kokoisia. Salomaalle oli ominaista, että vaikka
hänen ilmaisunsa ulkoarkkitehtuurin osalta muuttuukin vuosien myötä, mukana kulkee kuitenkin jokin pieni tyylipiirre tai
muistuma aikaisemmista rakennuksista. Sisätilat ovat kodikkaita,
hyvin suunniteltuja ja hukkatilat
on minimoitu.
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TALOPAREJA ROVANIEMEN
YDINKESKUSTASSA

Arkkitehti Pauli Salomaan tunnetut Rovaniemelle suunnittelemat
asuin- ja liikerakennukset sijoittuvat kaikki aivan ydinkeskustaan ryppäinä toistensa läheisyyteen. Vanhin näistä säilyneistä on
ns. Torkkolan talo (Rovakatu 12),
joka on valmistunut 1949, ja viimeinen ns. Ainonkulma (Ainonkatu 2-4) vuodelta 1964. Saattaa olla, että Salomaan töitä on
Rovaniemelle toteutettu jo ennen
vuotta 1947, jolloin hän suunnitteli ainakin yhden omakotitalon
Rauhankadulle sekä asuin- ja liiketalon Rovakadulle. Tämä ns.
Alanärän talo purettiin 1998.
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton KK:n suunnitteluosastolla
suunniteltuja pientaloja on mm.
Etelärinteellä, mutta tietoa niiden
suunnittelijoiden henkilöllisyydestä ei ole.
Torkkolan talo on yksi hienoimmista jälleenrakennuskauden rakennuksista Rovaniemellä.
Se on Rovakadun vanhimpia liiketaloja ja valmistui Torkkola &
Savukosken kauppaliikkeeksi ja
leipomoksi. Talon arkkitehtuurissa on sekä jälleenrakennuskauden tyylipiirteitä, kuten liioitellun karkea ns. papurappaus,
pienet ikkuna-aukot ja tiilinen
harjakatto, että funkkista: rakennusmassan kuutiomaisuus, julkisivun pyöristetty nurkka, erkkeriikkunat, isot näyteikkunat ja
räystäättömyys. Räystäättömyys
toistuu useissa Salomaan nuorem-

Rovaniemeläistä arjen ympäristöä: vasemmalla Ukkoherrantie 9, oikealla
Maakuntakatu 11, sen takana Torkkolan talo ja Rovakatu 11. Kaikki nämä
rakennukset ovat arkkitehti Pauli Salomaan suunnittelemia. Kuva: Hanna
Pöysälä.

missakin rakennuksissa. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuri peilautuu kiinnostavasti Salomaan jo
1939 suunnittelemaan Lieksan
työväentaloon sekä yhdessä arkkitehti Veikko Leisténin kanssa
1942 suunnittelemaan Rautaruukin taloon Karkkilassa. Torkkolan talo suunniteltiin alun perin
toteutettavaksi kahdessa osassa
siten, että kumpaakin siipeä oli
tarkoitus jatkaa. Erikoinen piirre
laajennusosissa oli se, että kaikki
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ulkonurkat oli pyöristetty. Jos
laajennusosat olisi toteutettu, rakennus muistuttaisi ulkoarkkitehtuuriltaan paljolti viereisellä
tontilla Maakuntakatu 11:ssä
sijaitsevaa myös Salomaan suunnittelemaa 1952 valmistunutta
rakennusta.
Näiden kahden korttelissa 28
sijaitsevan rakennuksen muodostama talopari luo arvokasta kulttuuriympäristöä Ukkoherrantien
varrella. Sisätiloiltaan molemmat

Torkkolan talon parveke.
Kuva: Hanna Pöysälä.

ovat tunnistettavasti samalta aikakaudelta. Huonekorkeus on normaalia korkeampi ja välipohjat
ovat pääosin puuta. Torkkolan
talon yksinkertaisen kaunis porrashuone on lähes alkuperäisessä
asussaan. Tilassa on vaaleat maalatut seinät ja tumma mosaiikkibetonilattia. Tukevalta mosaiikkibetonijalustalta lähtevässä tummassa metallikaiteessa on puinen
lakattu käsijohde. Huoneisto-ovet
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ovat viilupintaisia ja lakattuja.
Maakuntakatu 11:ssä porrashuoneen materiaalimaailma on sama,
mutta ilme on arkisempi. Täällä
sisääntulokäytävän seinällä on
kellertävää pitkulaista klinkkerilaattaa, jota Salomaa on käyttänyt myös oman asuintalonsa ja
muutaman muunkin rakennuksen julkisivussa. Mielenkiintoinen piirre on se, että rakennuksen huoneistoparvekkeiden kaiteet ovat samanlaiset kuin osassa
Helsingin Kisakylän rakennuksia.
Kahden edellä mainitun rakennuksen läheisyydessä ovat vuosina 1953 ja 1954 valmistuneet
Ukkoherrantie  9 ja Rovakatu  9,
jotka massoittelultaan ja materiaaleiltaan muistuttavat toisiaan,
mutta poikkeavat täysin edeltäjistään. Rakennukset muodostuvat kahdesta erilaisesta massasta:
epäkeskeisellä harjakatolla varustetusta osasta ja siihen liittyvästä
kerrosta matalammasta suorakaiteen muotoisesta osasta, jossa on
kattoterassi. Julkisivut on sommiteltu vaihdellen sileärappausta
ja tiilimuurausta. Ukkoherrantiellä tiili on vaaleaa hiekkatiiltä,
Rovakadulla punatiiltä. Rakennukset asettuvat kaupunkikuvassa ikään kuin peilikuvaksi,
mutta ovat itse asiassa symmetrisiä, pienin variaatioin. Porrashuone on molemmissa rungon
keskellä ja valo tulee kattoterassin ikkunoista. Salomaa käytti
usein tapaa valaista porrashuone
ylhäältä tulevalla valolla.

Arkkitehti Pauli Salomaan suunnittelema Lasipalatsi rakennettin
1954–1957. Kokonaisuus muodostuu Kauppakerosta ja Välikerosta.
Kuva: Hanna Pöysälä.

Rovakadun varrella on myös
kaksi muuta hienoa Salomaan rakennusta: ns.  Lasipalatsi (Kauppakeron ja Välikeron 1954–57
muodostama kokonaisuus) sekä
Ainonkulma (1964), joka edustaa jo selvästi modernimpaa arkkitehtuuria. Lasipalatsi koostuu
kahdesta toisiaan muistuttavasta
nelikerroksisesta pistetalosta, joita yhdistää lasi/teräsrakenteinen
kaksikerroksinen osa. Rakennuk35

seen piti alun perin sijoittua
hotelli ja ravintola, mutta suunnitelmista luovuttiin jo alkuvaiheessa.
Vuonna 1964 toteutettu Ainonkulman rakennuskompleksi muodostuu kolmesta neljäkerroksisesta suorakaiteen muotoisesta
osasta. Niitä yhdistää kaksi poikittain rakennettua lasiseinäistä
yksikerroksista liiketilaosaa. Näiden väliin jää City-käytävä. Kor-

keat osat tuntuvat ikään kuin
leijuvan irti maasta; yksi näistä
onkin rakennettu osin pilareiden
päälle ja maantasossa on vain
porrashuoneet sisäänkäynteineen.
Rakennusosien väliin jää eriluonteisia pihoja. City-käytävä ja
julkisivujen vaakasuuntaisuuden
voimakas korostaminen nauhaikkunoilla vertautuvat mielenkiintoisesti Helsinkiin 1956 valmistuneeseen Kaivotaloon.
SOPUSUHTAISTA MODERNIA
ARKKITEHTUURIA

Rovakatu 11 on vuonna 1959
valmistunut asuin- ja liikerakennus, jonka katujulkisivua
hallitsee vaakalinjaa korostava
nauhaikkunaa muistuttava ikkunalinja, mutta pihan puolella
sommittelu on vapaampaa. Julkisivun vaalean peltivuorauksen
alkuperäisyydestä ei ole varmuutta, mutta Salomaan tuotantoon rakennus liittyy massoittelunsa kautta: rakennus on selkeän yksinkertainen, suorakaiteen muotoinen, nelikerroksinen
ja harjakattoinen.
Vuonna 1958 Pekankatu 5:een
valmistuneen asuinkerrostalon julkisivun rapatun pinnan käsittely
luo mielikuvan elementtisaumoista, muttei muutoin muistuta
elementtirakennusta. Ikkuna-aukotus on maltillista, muutamaa
ikkunasarjaa on Korkalonkadun
puolella korostettu tummalla
levyverhouksella.
Pekankadun
puolella julkisivu polveilee hieman ja julkisivuun muodostuu
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kulmaikkunoita. Maantasokerroksessa ikkuna-aukoton julkisivu
on voimakkaan pystyraitainen,
siinä on autotalleja ja kaksi huomaamatonta, hieman sisennettyä
sisäänkäyntiä.
Myös Maakuntakatu 21 : een
vuonna 1961 valmistuneessa
asuin- ja liiketalossa toistuu ensimmäisen kerroksen julkisivun
käsittely, tosin materiaali on eri
ja muodostuva raidoitus leveämpi. Rakennus muistuttaa ulkoarkkitehtuuriltaan samassa korttelissa sijaitsevan Lasipalatsin
toista kerrostalo-osaa, Kauppakeroa. Ensimmäistä kerrosta
kiertää mielenkiintoisesti kapea
katosaihe, johon on upotettu
kolme sylinterin mallista valaisinta korostamaan voimakkaasti
sisäänvedettyä sisäänkäyntiä.
Ainonkulman lisäksi valmistui
1964 osoitteeseen Pekankatu 4
varsin eleetön, muodoltaan yksinkertainen tiiliverhoiltu rakennus,
jossa on nauhaikkunat. Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on liiketiloja. Pihajulkisivun
sommittelu on jälleen vaihtelevampaa kuin pelkistetyssä katujulkisivussa.
Arkkitehti Pauli Salomaa ei
suunnitellut Rovaniemelle lainkaan laajempia asuinalueita, toisin kuin esimerkiksi Helsinkiin ja
Lahteen. Hän oli kuitenkin yksi
niistä suunnittelijoista ja arkkitehdeistä, jotka käytännössä tulkitsivat ja toteuttivat arkkitehti
Alvar Aallon Poronsarviasemakaavan periaatteita. Salomaan

Ainonkulma City-käytävineen edustaa Pauli Salomaan modernia arkkitehtuuria. Kuva: Hanna Pöysälä.

oma ilmaisu näkyy rakennusten ulko- ja sisäarkkitehtuurissa.
Rovaniemellä toteutetut rakennukset sopeutuvat ympäristöön
muotonsa ja mittakaavansa puolesta, vaikka materiaalit ja tyylipiirteet muuntuvat ja kehittyvät. Erityisesti Torkkolan talo,
Maakuntakatu 11, Lasipalatsi ja
Ainonkulma ovat keskeisiä rakennuksia Rovaniemen kaupunkikuvassa.
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Korundi –
RIITTA KUUSIKKO

postiautovarikosta
kulttuuritaloksi

■■Rovaniemen taidemuseo ja
Lapin kamariorkesteri saivat
uudet tilat kulttuurikeskus
Korundissa keväällä 2011.
Avajaisissa julkistettiin
Korundi – Postiautovarikosta
kulttuuritaloksi -kirja, joka
kertoo rakennuksen historiasta
sen valmistumisesta vuonna
1933 tähän päivään asti.
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Kun vanhat teollisuuskiinteistöt
eivät enää sovellu alkuperäiseen
tarkoitukseensa, ne usein muutetaan kulttuurin käyttöön. Rovaniemen vanhan postiautovarikon
säilyminen toisen maailmansodan hävitykseltä ei ollut mitenkään itsestään selvää. Saksalaiset
polttivat lähes koko kauppalan
ennen kuin vetäytyivät pohjoiseen kohti Jäämerta. Kiireen keskellä postiautovarikko jäi onneksi
räjäyttämättä.
Varikkorakennuksen menneisyys kytkeytyy monin tavoin
Suomen ja Lapin yleiseen historiaan sekä posti- ja lennätinlaitoksen historiaan. Rovaniemen
kauppalasta oli 1930-luvun alkuun mennessä kehittynyt todellinen postiautoliikenteen keskus,
Lapin portti, josta postiautot
kuljettivat lähetyksiä, tavaroita ja
matkustajia ympäri laajaa maakuntaa. Rakennus toimi posti- ja
lennätinlaitoksen autovarikkona
aina 1980-luvulle.
Mitä harvinaisempi vanha rakennus on paikkakunnalla, sitä
merkityksellisemmäksi se käy ny-

Postiautovarikon sisäpihaa ja linja-autoja 1940-luvun lopulla, jolloin rakennusta oli jo laajennettu Lapinkävijäntien suuntaisesti. Kuva: Eino
Maisonvaaran perhealbumi.

kyisille asukkaille. Mykät seinät
kätkevät sisäänsä arvaamattoman
paljon mennyttä elämää. Pala
vanhaa tiiliseinää, kulunut räystäslista, joka saneerauksen yhteydessä on jätetty ennalleen, tai
kaunis erkkeri herättävät kysymyksiä. Mikä tämä talo oli
ennen? Keitä täällä oli ja eli, ja
ketkä tekivät töitä?
Taidemuseon laajennuksesta
päätettäessä museossa alettiin
etsiä näihin kysymyksiin vasta39

uksia. Alettiin etsiä henkilöitä,
jotka olivat aikoinaan työskennelleet talossa tai asuneet rakennuksen asuintiloissa. Etsittiin niitä,
jotka olivat lapsena leikkineet
varikon pihamailla ja niitä, joiden kohtalo muuten vain sivusi
rakennusta. Järjestettiin muisteluiltoja, joiden suosio kerta kerran jälkeen kasvoi. Tutkija Jonna
Katajamäki haastatteli toista
sataa henkilöä ja samalla hän sai
muistelijoilta paljon arvokasta

kuvamateriaalia talon historiasta
eri ajoilta. Tutkimus osoittautui
paljon arvioitua laajemmaksi ja
mielenkiintoisemmaksi. Aineisto
julkaistiin kirjana kaikkien muidenkin hyödyksi ja iloksi.
Muistitietohistorian avulla tehdään näkyväksi tavallisten ihmisten tai yhteisöjen ohitettua, näkymätöntä ja unohduksiin vaipunutta menneisyyttä. Muistitietoaineisto tarjoaa parhaimmillaan
todella monipuolisen, yksityiskohtaisen ja mielenkiintoisen
ajankuvan, jota muut lähteet
eivät välttämättä kykene tarjoamaan.

HISTORIA NÄKYVIIN
VERHOISSA JA
MUSEOTEATTERISSA

Rovaniemen taidemuseo ja Lapin
kamariorkesteri järjestivät yhdessä
Lapin yliopiston Sisustus- ja tekstiilimuotoilun kanssa opiskelijoille suunnittelutehtävän, jossa
etsittiin Korundin työskentelytiloihin persoonallista verhoratkaisua. Toteutettavaksi valittiin
Hanna Toivosen ja Mari Turtiaisen suunnitelma KURKISTUS.
Suunnitelmassa on käytetty taidokkaasti hyväksi vanhan postiautovarikon arkkitehtuuria, ja
verhoista tuli näin ollen juuri
tähän rakennukseen kuuluva persoonallinen elementti. Väreiksi
valikoituivat Korundin logon väri
turkoosi, rakennuksen tiilen väri
tai neutraali harmaa.
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Postiautovarikon menneisyydestä ja Rovaniemen taidemuseon näyttelystä on toteutettu myös
mielenkiintoinen ja eloisa museoteatteriesitys
Kivien
kerääjä
Anelma Hermanoff. Näyttelijä
Irene Tikka kivienkerääjä Anelma Hermanoffin haamuna kutsuu katsojat museokierrokselle,
jossa tutustutaan talon entisiin
asukkaisiin, ihmetellään nykytaidetta ja kuullaan kaunista
musiikkia.
Museoteatteriesityksen on käsi-
kirjoittanut Helena Ryti. Esityksessä on mukana Irene Tikan
lisäksi muusikot Heli Haapala
ja Pekka Niskanen Lapin kamariorkesterista. Korundin kivien
kerääjä -museoteatteriesitystä voi
tilata ryhmille: info@korundi.fi
tai 016-322 2822.

Lapin taideseura

Seitapiiri ry
TUIJA HAUTALA-HIRVIOJA

– kotien raunioille
perustettu

■■Toisen maailmansodan loppuvaiheessa käyty Lapin sota
tuhosi ison osan Lappia. Asukkaita evakuoitiin Pohjois-Ruotsiin ja Pohjanmaalle. Miltei
kaikki tiet Rovaniemeltä pohjoiseen, puhelin- ja sähköverkot,
sillat, asemat, lentokentät ja
rakennukset oli tuhottu. Lisäksi
saksalaiset olivat miinoittaneet
alueen. Miinavaara hidasti
rakentamista ja ihmisten kotiutumista.
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Lapin maakuntaliitto järjesti evakosta kotiinpaluun kunniaksi
laulujuhlat Torniossa kesällä
1946. Juhlan lisäksi pidettiin
myös taidenäyttely, joka oli Lapin taiteilijoiden ensimmäinen
yhteisesiintyminen. A. E. Järvinen
muisteli: Se oli jotenkin järkyttävää, mutta samalla yhdistävää ja
kohottavaa. Siinä ilmeni kalevalaista, vanhan suomalaisen hengen
rikkautta. Laulettiinhan sananmukaisesti kotien raunioilla.
Kotiin kaivattiin, vaikka tuhon
laajuus tiedettiin. Asuintalojen
lisäksi maisemasta olivat kadonneet liiterit, ladot ja makasiinit. Niiden mukana tuhoutuivat
kaikki työvälineet, polttopuut
ja kotien irtaimisto. Aineelliset
siteet menneeseen olivat poikki.
Kotiseutu näytti monesta vieraalta ja kaikki entinen oli tuhkana. Uutta rakennettiin, mutta
kaikesta oli pula. Raunioista
koottuja nauloja oiottiin uusiokäyttöä varten. Naulojen oikaisulla oli tärkeä, symbolinen mer-

kitys: uuden alku koittaa, vaikka
tuskastuttavan hitaasti. Lapin
asukkaat joutuivatkin vuosikausia asumaan tuhottujen talojen
raunioissa, parakeissa ja kiireellä
kyhätyissä majoissa – jopa maakuopissa.
Lapin maakuntaliitto järjesti
kesällä 1947 Rovaniemellä kulttuurijuhlat, joiden yhteydessä
oli lappilaisten kuvataiteilijoiden
yhteisnäyttely. Tapahtuma koettiin tärkeäksi, henkisesti eheyttäväksi ja elämää normalisoivaksi.
Jatkuvuuden turvaamiseksi ja
kulttuurin tukemiseksi haluttiin
perustaa oma yhdistys. Viitisentoista taiteen ja kulttuurin ystä-

vää kokoontui 29.11.1947 Pohjanhoviin. Mukana olivat mm. silloinen Lapin Kansan päätoimittaja ja kirjailija Reino Rinne,
Muonion kunnan piirieläinlääkäri ja kirjailija Yrjö Kokko, metsänhoitaja, kirjailija ja taidemaalari A. E. Järvinen ja taidemaalari
Aarne Hamara.
Lapissa 1947 maalannut jyväskyläläinen taiteilija Helmer Selin
osallistui seuran alkuvaiheen
toimintaan ja keksi yhdistyksen
nimen. Myöhemmin 1955 Selin
selitti kirjeessään Järviselle Seitapiiri -nimen taustoja ja totesi:
Oli tarkoituksena kerätä yhtenäinen, yhteisten asioitten elähdyt-

Seitapiiriin kuuluneen taiteilija Aarne Hamaran teos Tunturimaisema vuodelta 1959. Akvarellimaalaus kuuluu Rovaniemen kaupungin kokoelmaan.
Kuva: Sanna Ikäläinen, Rovaniemen taidemuseo.
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tämä piiri palvelemaan työllään sen kuten Rovaniemen teatterin,
ja olemassaolollaan asioita, jotka Kotiseutuyhdistys Rovaniemen
nousevat jokapäiväisten toimin- Toton sekä Rovaniemen orkestojemme ja katoavaisuutemme yli, terin juuret olivat Seitapiirin
joissa toisin sanoen on hiven juma- jaostoissa. Niiden itsenäistyttyä
lallista suuruutta. Eikö ole uskal- taideseura keskittyi kuvataiteetamismahdollisuuksien rajoissa teh- seen ja kirjallisuuteen. Seuran
dä nimestä elävä muistomerkki vuosikokouksiin ja toimintaan
niille tunnuksille, joitten ympärillä osallistuivat mm. kirjailijat K. M.
Lapin kansan sydämet ovat heidän Wallenius, Annikki Setälä ja
jumalilleen avautuneet.
Annikki Kariniemi, oululainen
Seitapiirin ensimmäinen pu- taiteilija Aukusti Koivisto, luuheenjohtaja Reino Rinne muutti mestari Johannes Lauri, taiteilijat
vuonna 1949 paikkakunnalta Ilta Sorro, Einari Junttila, Unto
pois, minkä jälkeen A. E. Järvinen Särkelä, Matti Jaukkuri, Olavi
johti yhdistystä kymmenen seu- Jäntti, Matti Saanio ja Reidar
raavaa vuotta. Taideseuran tar- Särestöniemi. Seitapiirin näyttekoituksena oli tukea ja kehittää lyihin osallistuivat miltei kaikki
jäseniänsä taiteellisissa pyrkimyk- 1950- ja 1960-luvulla Lapissa vaisissä sekä vaalia sivistysrientoja kuttaneet taiteilijat.
Lapin läänin väestön keskuudessa.
Seuran tärkeäksi tehtäväksi
Koska seuraa perustettaessa tai- tuli Lapin kulttuuriviikkojen järteilijoita ja kirjailijoita oli Lapissa jestäminen. Näistä ensimmäinen
vähän, niin säännöistä tehtiin oli loppusyksyllä 1949. Suosio
mahdollisimman väljät, ja johto- ylitti kaikki odotukset, ja kymkunta saattoi hyväksyä jäseneksi meneen tilaisuuteen osallistui
poikkeustapauksissa muuallakin kaikkiaan 7 000 asukasta. Musiikasuvan tai työskentelevän taiteili- ki- ja teatteriesityksiä, taidenäytjan, kirjailijan tai muutoin elävää telyn sekä kirjailijamatinean sisälharrastusta näitä aloja kohtaan tävät kulttuuriviikot pidettiin
tuntevan henkilön.
vuosittain loka-marraskuun vaihToiminnan ollessa laajimmil- teessa aina 1960-luvun lopulle
laan seuralla oli eri jaostoja ja toi- asti.
mikuntia: yleistoimikunta, kuvaSeuralaiset kokoontuivat kestaide- ja kirjallisuusjaosto, mu- kenään kuunnellen esitelmiä eri
siikki- ym. esittävän taiteen kulttuurin alueilta ja keskustellen
jaosto, juhla- ja taloustoimikunta. eri teemoista. Aiheista mainittaEtenkin alkuvuosina Seitapiirin koon Kalevala, suuri innoittaja,
suojissa toimi kulttuuriväkeä henkisen rakenteemme pohja,
kirjailijoista muusikoihin ja koti- Tämän hetken teatteri, Onko
seutuharrastajista teatterintekijöi- ihmisillä vapaata tahtoa? ja Espanhin. Monen itsenäisen yhdistyk- jan runous ja maalaustaide.
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Jäsenet myös esittelivät omia menen puoliväliin mennessä oli
teoksiaan ja kertoivat tekemistään perustettu Lapin läänin taidetoiulkomaanmatkoista. Seura jakoi mikunta, Lapin maakuntamuseo
vaihtelevasti stipendejä, muun ja Rovaniemen kulttuuritoimi,
muassa Elsa Montell-Saaniolle jotka alkoivat vastata näyttelyistä.
1956. 1950-luvun alusta alkaen Lapin taideseura Seitapiiri ry:llä
pohdittiin toistuvasti oman kult- ei enää ollut toiminnallista rootuurirahaston tarpeellisuutta ja lia ja sen toiminta päättyi huhtitaidemuseon perustamista Lap- kuussa 1975.
piin sekä tehtiin aloitteita kultLapin taideseura Seitapiirillä
tuurihankkeista kuten Jätkänpat- oli sodan jälkeisessä Lapissa mersaan saamisesta Rovaniemelle.
kittävä rooli, minkä seuran enTärkeä osa toimintaa olivat simmäinen puheenjohtaja Reino
kuvataidekurssit. Seitapiirin kuva- Rinne 13.11.1967 lähettämässään
taidejaosto
järjesti
kesäisin onnittelukirjeessä toteaa: Pyrkiparin viikon mittaisia taide- myksenä oli tulien virittäminen
leirejä Rovaniemen lähistöllä Lapin henkisen elämän raunioille.
Oikaraisissa ja Pohtimolammel- Niin kuin miltei kaikki aineellila, Pyhätunturilla, Äkäslompo- nen, niin myös henkinen happi, jos
lossa, Inarissa ja Utsjoella 1950- sitä koskaan erikoisimmin oli ollutja 1960-luvuilla. Aarre Heinonen, kaan, oli haihtunut sodan tulipaEeva Cederström, Sven Grönwall loissa. Silloisissa oloissa syntyneellä
ja Unto Koistinen olivat opetta- oli nimenomaan luovan kirjallisen
jina Lapin taideleireillä. Vähitel- ja kuvaamataiteellisen toiminnan
len kuvataidejaostosta tuli Sei- aktivisteille henkisesti kannustava
tapiirin itsenäinen osa, jolla oli merkitys.
omat säännöt ja talous. Vuonna
1966 osa kuvataidejaoston jäseLÄHTEET
nistä perusti uuden seuran, Lapin Hautala-Hirvioja,
Tuija: Lapin kuvaajat
kuvataideseura Palas ry:n, ja ja kulkijat. Lapin taikaa. Toim. Riitta
Ojanperä ja Anu Utriainen. Ateneumin
kuvataidejaos lakkautettiin.
Tämän jälkeen Seitapiiri muut- taidemuseo. Helsinki 2011.
tui kulttuurista kiinnostuneiden, Heikkola, Leena & Hiilivirta, Kaija: Lapin
lähinnä rovaniemeläisten yhdis- jälleenrakentaminen. Lapin lääninhallitus –
tykseksi, joka organisoi pääosin Lapin maakuntaliitto. Rovaniemi 1983.
muualta tuotujen näyttelyiden Holma, Petteri & Pyykkö, Risto:
Kirjailija A.E. Järvisen elämä.
esittelyn. Jo vuonna 1962 kirjai- Kairanviemä.
Helsinki 2006.
lijat olivat perustaneet Pohjoiset
Lapin Kuvataideseura Palas ry 30 vuotta
Kirjailijat -yhdistyksen, teatte- 1966–1996. Rovaniemi 1996.
ritoiminta oli ammattilaistunut Lapin taideseura Seitapiirin arkisto. Lapin
ja paikallisia taiteilijaseuroja oli maakuntamuseon kokoelmat/arkistoaineisto.
perustettu. Seuraavan vuosikym44

Korouoman
Peter Johansson

synty ja sen
maiseman kehitys
■■Etelä-Lapin kairojen keskeltä löytyy lähes luonnontilaisena säilynyt henkeäsalpaavan
jylhä Korouoman kanjoni. Sen
pohjalla tuntee itsensä pieneksi, kun katselee kesäisessä
kukkaloistossa olevia lehtoja
ja luonnonniittyjä ja niiden vastapainona olevia äkkijyrkkiä
kallioseinämiä ja kivivyöryjä.
Talvisin rinteiltä valuvat vedet
jäätyvät jääputouksiksi, jotka
säilyvät sulamatta pitkälle
kesään. Luontokohteena
Korouoma ei ole vielä kovin
tunnettu ja harvat ovat käyneet
siellä retkeilemässä. Retkeilyreittejä ja opasteita on viime
vuosina kehitetty, ja alueesta
on tulossa mielenkiintoinen
retkeilykohde ympäri vuoden.
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IKIVANHA MURROSVYÖHYKE

Korouoma on noin 30 kilometriä
pitkä
luode-kaakkosuuntainen
ruhjelaakso Posion ja Ranuan
kuntien rajalla. Se on osa satoja
miljoonia vuosia vanhaa kallioperän murrosvyöhykettä, joka
kulkee Rovaniemeltä Kemijokilaaksoa seuraten Auttiin ja Auttikönkäälle ja Korouoman kautta
Kuusamoon. Siellä murrosvyöhyke näkyy maastossa pitkänomaisina jokilaaksoina ja järvinä,
kuten Livojärvenä. Korouoman
keskiosassa ruhjelaakso muodostaa ympäröivän maaston alapuolelle kuluneen kanjonin, joka on
jylhimmillään Piippukallion ja
Purnuvaaran välissä. Paikoitellen
130 metriä syvänä se on yksi Suomen syvimmistä rotkolaaksoista.
Kurun seinämät ovat jyrkkiä ja
paikoin pystysuoria kalliojyrkänteitä, jotka kohoavat laakson
molemmilla reunoilla.
Korouomassa mutkitteleva kapea Korojoki saa alkunsa rotkon
pohjalla olevasta Koronlatvajär-

Korouoman
kanjoni Piippukallion näköalapaikalta
kaakkoon.
Kuva: Peter
Johansson.

vestä sekä siihen yhtyvistä, rotkon
rinteitä alas solisevista puroista.
Niistä mahtavin on idästä Korouomaan laskeva Kurttajoki. Siihen on syntynyt noin kymmenen
metriä korkea vesiputous, Koivuköngäs, jonka alapuolella on toinen putous, Alaköngäs. Purot jäätyvät talvella muodostaen paannejäätä, josta syntyy jääputouksia.
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Niitä on kymmenestä kahteenkymmeneen talven kylmyydestä
ja veden virtauksesta riippuen.
Ne sijaitsevat rotkon etelänpuoleisella seinämällä varjossa auringon paisteelta. Tunnetuin ja
samalla komein jääputous on Piippukallion reunalla oleva lähes
60-metrinen ”Ruskea virta”, jonka
jääseinämä säilyy sulamatta kesä-

kuuhun. Jääputoukset ovat kevättalvella jääkiipeilijöiden suosiossa.
Laakson pohja on tasainen ja
sen leveys vaihtelee noin 200–
500 metriä. Se on monin paikoin
kivikkoinen tai soistunut, mutta
esimerkiksi Piippukallion ja
Pirunkirkon ympärillä on tulvakerrostumista syntyneitä reheviä
lehtoja ja luonnonniittyjä. Niistä
on niitetty heinää karjan rehuksi.
Vanhoja ladon pohjia ja uiton jäljiltä säilyneitä rakenteita on vielä
näkyvissä joen hiekkaisilla penkoilla.
Korouoman alueella kallioperä
on pääosin karkeahkoa, punertavaa graniittia, jolle on tyypillistä
selvä kuutiomainen rakoilu. Graniitissa esiintyy myös suuntautuneita, gneissimäisiä kohtia. Alueen kaakkoispäässä on edellisiä
paremmin säilyneitä sedimenttisyntyisiä, metamorfoituneita kivilajeja, kuten kiilleliusketta ja
kvartsiittia.
MANNERJÄÄTIKKÖ MUOVAA
RUHJELAAKSOA

Jo ennen jääkautta Korouoman
paikalla on ollut murrosvyöhyke.
Miljoonia vuosia sitten kallioperän liikunnoissa rikkoontunut
kallio kului syvälle. Sen pohjaa
ja alarinteitä lienee peittänyt
vaihtelevan paksuinen kerros
seinämistä pudonneita lohkareita ja kiviä. Jääkausien aikana
jäätiköt ja niiden sulamisvesivirrat kuluttivat ja pyöristivät
rotkon muotoja. Viimeisen jääkauden aikana, varsinkin sen
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loppuvaiheessa, jäätikkö virtasi
länsiluoteesta itäkaakkoon eli
likimain ruhjelaakson suuntai
sesti. Se irrotti mukaansa rotkossa ollutta irtomaata ja louhi
kallio
seinämiä. Posion alueella
mannerjään toiminta oli voimakasta ja se aiheutti huomattavaa
kulutusta alla olevassa maa- ja
kallioperäs
sä. Toisaalta jäätikkö
myös kerrosti mukanaan kuljettamaa kiviainesta paikoin kymmenien metrien paksui
siksi
moreenikerrostumiksi. Jäätikön
virtauksen suuntaisia moreeniselänteitä eli drumliineja esiintyy
runsaasti Korouoman itäpuolella, Pernun kylän ympäristössä.
Ne kuuluvat osana Kuusamoon
asti yltävään tuhansista moreeniselänteistä koostuvaan Kuusamon drumliinikenttään.
Viimeisen jääkauden loppuvaiheessa, noin 10 500 vuotta sitten,
jäätikön reuna lähestyi Korouoman aluet
ta. Jäätikön sisällä ja
pohjalla virranneet sulamisvedet
kerääntyivät jäätikön pohjalle
tunneleissa virtaaviksi jäätikköjoiksi. Yksi Pohjois-Suomen huomattavimmista
jäätikköjoista
kulki Länsi-Lapista Kemijokilaaksoa seuraten Korouomaan ja
sieltä edelleen Kuusamoon kohti
mannerjään reunaa. Päällä olleen
jäätikön aiheuttaman painon vaikutuksesta sulamisvesitunnelissa
vallitsi voimakas paine, jonka
seurauksena sulamisvesivirta kulutti voimakkaasti alla olevaa
maankamaraa. Se irrotti rikkonaisesta kalliosta kappaleita, jotka

se lohkoi pienemmiksi ja pyöristi.
Virtaava vesi lajitteli ja pesi kuljettamansa kiviaineksen kerrostaen kivikoita, soraa ja hiekkaa.
Rotkon pohjalle kerrostui jyrkkärinteinen harju, joka alkaa katkeilevina kumpuina Pajupuron
yläpuolelta ja muodostaa yhtenäisen selänteen Ison Aimo
järven,
Pahajärven ja Latvajärvien välissä.
Korouoman kaakkoisosa on
vesistörikasta aluetta, jossa on
lukuisia harjulampia ja soraan
hautautuneiden jäätikön kappaleiden synnyttämiä suppia. Koro
uoman kaakkoispuolella Lohi
järvenk ankaalla hiekkaa kerrostui laajalle alueelle kymmenien
metrien paksuiseksi tasapintai
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seksi kerrostumaksi eli sanduriksi. Sulamisvesivirtojen synnyttämät, tällä hetkellä pääasiassa
kuivapohjaiset uomat, ristei
levät
sandurin päällä. Niistä huomattavin on noin kymmenen metriä
syvä Iisakinuoma, joka kaarrellen
johtaa Koronlatvajärvestä etelään
Aimojoen laaksoon.
JÄÄJÄRVIEN VEDET
VYÖRYVÄT ROTKOON

Jäätikön peräännyttyä ja sen
reunan saavutettua Korouoman
sulamisvettä alkoi kertyä rotkon
pohjalle. Luoteeseen perääntyvä
jäätikön reuna patosi sulamisvesiä, jolloin Korouoman luoteis- ja keskiosaan syntyi pai-

Mannerjäätikön perääntyminen
Korouoman alueella kolmessa eri
vaiheessa (A–C). Merkkien selitys:
1 = jääjärvi ja sen vedenpinnan
korkeus, 2 = Ancylusjärvi, 3 = sulamisvesien reitti mannerjäätikön
alla, 4 = jäätikön reuna, 5 = harju
ja sanduri, 6 = purkaussorakerrostuma, 7 = jääjärven lasku-uoma,
8 = kylä, 9 = nykyinen vesistö ja
10 = rotkolaakso. Piirrokset: Viena
Arvola, GTK.

koin 100 metriä syvä jääjärvi.
Sen vedet laskivat Iisakinuoman
kautta etelään kohti Mäntyjärveä ja Livojoen laaksossa olevaa
Kilsikangasta, jossa lasku-uoma
päättyi Ancylusjärveen, joka oli
muinaisen Itämeren makeavetinen vaihe. Lasku-uoma alkoi
Koronlatvajärven kaakkoispäästä.
Sen ja Taittumalammen välinen
kynnyskohta, joka on noin 235 m
korkeudella, sääteli jääjärven
vedenpinnan korkeutta.
Veden virtaus jääjärvessä oli
voimakasta, sillä luoteispäässä siihen laski suuret määrät sulamisvettä jäätikköjokitunnelin suusta.
Myös laajoja alueita Sallassa ja
Kemijärvellä peittäneelle Sallan
49

jääjärvelle aukeni uusi laskuuoma etelään, joka johti Juujärven koillispuolella olevan YliNeitijärven lasku-uoman kautta
Korouoman jääjärveen. Sallan
jääjärven vedet vyöryivät alkuun
Korouoman kautta kohti Yli-Kitkaa. Jäätikön reunan peräännyttyä edelleen luoteeseen vesien virtaussuunta kääntyi Korouoman
rotkolaakson eteläpuolelle kohti
Paasonjärveä ja edelleen etelään
Laukkujärven kautta Mäntyjärvelle, jossa se yhtyi aiemmin toimineeseen, Kilsinkankaalle johtaneeseen lasku-uomaan. Uuden
lasku-uoman auettua ja vedenpinnan alennuttua jääjärvivaihe
päättyi ja Korouoman pohja kuivui. Jääti
kön reunan peräännyttyä edelleen länteen jääjärvivaihe
päättyi ja vedenpinta yhtyi Anc y
lusjärven vedenpinnan tasoon
noin 10 400 vuotta sitten. Se oli
noin 200–209 metrin korkeudella nykyisen merenpinnan yläpuolella.

Graniittia
olevissa jyrkissä seinämissä näkyy
kuutiomaista
rakoilua.
Kuva: Peter
Johansson.

kasvillisuus vielä puuttui tai se oli
vähäis
tä, jäätiköltä puhaltaneet
voimakk aat luoteistuulet alkoivat
Lapiosalmen ja Lohijärvenkan- kuluttaa maan pintaa. Harjuista
kaiden laajat hiekkaiset harju- ja ja sandureista irrottamansa hiesandurialueet kuivuivat sulamis- kan tuuli kuljetti ja kasasi lentovesitoiminnan loputtua. Koska hiekkakinoksiksi eli dyyneiksi,
jäätikön läheisyydestä ja ilmaston joita esiintyy Lapiosalmen ympäkylmyydestä johtuen suojaava ristössä sekä Kuumakankaalla.

JÄÄTIKÖT VÄISTYVÄT JA
KASVILLISUUS VALTAA
KOROUOMAN
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Korouoman alueen dyynit ovat
kerrostuneet poikittain tuulen
suuntaan nähden. Ne ovat suoria
tai kaaren muotoisia hiekkaselänteitä, jotka ovat 400–800 metriä
pitkiä ja 4–5 m korkeita.
Jäätikön reunan vetäydyttyä
alueelta ilmasto alkoi vähitellen
lämmetä. Kasvillisuus levittäytyi
etelästä ja kaakosta alueelle.
Samalla alkoi myös soiden kehitys, kun maaston painanteissa ja
vesien vaivaamilla alueilla kuolleet kasvinjäänteet alkoivat kerrostua ja maatua muodostaen
turvetta. Soita syntyi useimmiten
vesistön umpeenkasvun seurauksena, jolloin rannalta laajeneva
turvelautta ja pohjaan vajoava
järvimuta täyttivät vähitellen
vesialtaan. Korouoman ympäristössä olevat suot ovat vaihtelevasta pinnanmuodostuksesta johtuen varsin pieniä aapasoita,
jotka ovat keskiosastaan puuttomia avosoita ja suojuottien välityksellä yhteydessä toisiinsa. Vaaroista valuvien pinta- ja pohjavesien vaikutuksesta rinteille on
syntynyt rinnesoita, jotka ovat
usein kituvaa kuusta kasvavaa
rääseikköä.
Jääkauden jälkeen Korouoman
rotkolaaksossa on tapahtunut
runsaasti
pakkasrapautumista.
Siitä ovat todisteena vyöryneet
kivikasat ja rotkon alarinteillä
olevat louhikot, joiden joukossa
on talon kokoisia seinämästä lohjenneita paasia. Rapautuminen
jatkuu, sillä monien lohkareiden
pinnassa näkyy tuoreita lohkea51

mispintoja.
Pakkasrapautumisessa kallion rakoihin tunkeutunut vesi ja lumien sulamisvedet
jäätyvät pakkasella. Jää laajentaa
suurella voimalla rakoja, jotka
kerta kerralta suurenevat. Lopulta
kallio rikkoontuu. Seinämistä
irronneet kappaleet vyöryvät alas
ja muodostavat alarinteille vyörykasoja. Muutamissa kohdin kiviä
on vyörynyt laakson pohjalle
niin paljon, että siellä kulkeva,
noin 30 kilometrin pituinen retkeilypolku joutuu kiertelemään
metrien kokoisten lohkareiden
välissä.
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Kimmo Kaakinen
60-vuotispäivänään. Kuva: Jukka
Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo.

Lapin luonnon asiantuntija

Kimmo Kaakinen

HANNU KOTIVUORI

1948−2011

Hyisen talven vielä hytisyttäessä
kintereitä saapui Lapin maakuntamuseoon murheellinen
viesti, luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen oli sairauden murtamana vaipunut
ikiuneen. Avuliaana, avoimena,
viisaana, vaatimattomana ja
sovinnollisena ihmisenä hän
jätti laajaan tuttavapiiriin
lähtemättömät jäljet. Koemme
museo- ja luontoväen piirissä
menettäneemme poikkeuksellisen kokeneen, valveutuneen ja
idearikkaan ystävän.
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Kimmo valmistui filosofian kandidaatiksi Oulun yliopistosta
1979 ja täydensi opintojaan muun
muassa tiedetoimittajan opinnoilla Tampereen yliopistossa. Hän
pestautui Lapin maakuntamuseon luonnontieteen amanuenssin
toimeen kesäkuussa 1987 ja
teki tunnollista ja monipuolista
museotyötä lähes 24 vuotta.
Raito-lehden lukijoille hän tuli
tunnetuksi aktiivisena kirjoittajana, joka toimitustyön ohessa
teki haastatteluja ja kirja-arvosteluja. Lähes absoluuttisen kielikor-

van omaavana hän huolehti osaltaan oikoluvusta ja hankki lehdelle kirjoittajia erityisesti luontoja ympäristöalalta. Eräs runsaasti
Kimmon kielellistä viimeistelyä
vaatinut teos oli Lapin maakuntamuseon julkaisusarjassa ilmestynyt Lapin ilmailuhistoria I–II.
Kimmo osallistui aktiivisesti
museon monialaiseen toimintaan, mutta keskeisin työsarka
oli Lapin maakuntamuseon luonnontieteellisten kokoelmien hoito.
Niihin kuuluu noin 25 000 näytettä. Joukossa ovat hyönteiset,
selkärangattomat ja selkärankaiset eläinnäytteet, putkilokasvit,
kallo- ja sarvikokoelmat, geologiset näytteet, sammalet, jäkälät ja
ekologiset näytteet. Lisäksi erityisen luonnontieteellisen yksikön
tiloissa säilytetään Lapin lintutieteellisen yhdistyksen aineistoja.
Kimmo teki niin luonnontieteen
tutkimusta kuin alan asiantuntijan tehtäviä. Hän osallistui
vuosittain lukuisiin hankkeisiin
ja työryhmiin, jotka käsittelivät
luonto- ja ympäristöalaa. Viime
vuosina tällaisia olivat mm. Rovaniemen kaupunkipuistohanke
sekä Arktikumin yhteydessä olevan arktisen puutarhan hoitamiseen ja elävöittämiseen tähtäävä
hanke.
Rakkaimpia työtehtäviä Kimmolle olivat kasvikartoitukset ja
lintuhavaintojen keruu, jotka liittyivät usein Luonnontieteellisen
keskusmuseon, Oulun yliopiston
kasvimuseon, Metsähallituksen
ja Lapin yliopiston hallinnoimiin
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hankkeisiin. Samalla tietoja kertyi myös Lapin maakuntamuseon
kokoelmiin. Kimmo vaikutti
aktiivisesti myös Lapin lintutieteellisessä yhdistyksessä ja Lapin
sieniseurassa sekä otti osaa Lapin
luonnonsuojelupiirin, Lapin tutkimusseuran ja Rovaniemen luonto
ry:n toimintaan. Vuosittaiset
lintu-, sieni- ja kasviretket saivat hänestä innostuneen vetäjän.
Lisäksi Kimmo tuli tunnetuksi
lukuisten Arktikumin yleisöluentosarjojen järjestäjänä.
Luonnossa liikkuminen oli
Kimmolle työn vaatiman ulkoilun lisäksi tärkeä harrastus. Sieltä
hän kokosi niin elinvoimaa kuin
hillaa, puolukkaa, mustikkaa ja
sieniä. Luonnonantimien ohella
erityistä herkkua Kimmolle olivat
silakat. Sairaudet veivät häneltä
nämä kaksi tärkeää elämäniloa,
makuaistia hivelevät silakkapihvit ja kyvyn tepastella Lapin huikaisevassa luonnossa. Joka aamu
odotan turhaan hänen koputtavan ovella ja huikkaavan iloisen
huomenen. Niin paljon häntä on
yhä meissä.
Museon surunauhan sanoin:

Me kutsumme häntä,
mutta hän ei käänny enää,
sillä hän on menossa
lapsuutensa metsiin,
sinisen kukan ja kultaisen
kesän maahan.

Siellä laulavat toisenlaiset linnut.

1

Markku Torvinen
tarkastusmatkalla Enontekiön
Pöyrisjärvellä
1980-luvulla.
Kuva: Heikki
Torvinen.

Lapin arkeologi

Markku Torvinen
HANNU KOTIVUORI

1945−2011

Keväthankien sulaessa kuului
suruviesti etelästä, PohjoisSuomen muinaistutkimuksista
Museoviraston arkeologian osaston intendenttinä vuosikymmeniä
vastannut FL Markku Torvinen
oli yllättäen siirtynyt autuaammille kaivumaille. Helmikuussa
2007 eläkkeelle siirtynyt armoi54

tettu lapintutkija asui kihlattunsa Soilen kanssa Lammilla,
eteläisessä Hämeessä. Puolison
lisäksi häntä jäivät ensisijaisesti
suremaan kaksi aikuista lasta,
isoveli, muut sukulaiset ja laaja
ystäväjoukko.

Markku Torvinen syntyi ja kas- -keramiikan asiantuntija. Hän
voi aikuisikään Kemissä. Hän kirjoitti aiheesta useita tieteellimuutti 1960-luvulla Helsinkiin siä artikkeleita ja lisensiaatintyön
ja pääsi ylioppilaaksi 1968. Jo Helsingin yliopistoon vuonna
edellisenä vuonna hän oli ollut 1999. Rovaniemen maisemiin
ensimmäisen kerran mukana hän palasi vielä artikkelissa ”KolMuinaistieteellisen toimikunnan peneen muinaisjärvi”, joka julkaivutöissä. 1970-luvulla Torvi- kaistiin Raito-lehdessä 2001.
nen teki vuosittain runsaasti
1980-luvun alkuvuosina Torviarkeologisia inventointi- ja kai- nen inventoi Enontekiön Pöyrisvaustöitä erityisesti Etelä-Suomes- järvellä, Ylitornion Meltosjärvelsa ja Pohjanmaalla. Varusmies- lä ja Tengeliöjoen alueella sekä
palvelunsa hän suoritti tykistössä Inarin Sevettijärven tien varressa.
ja kotiutui vänrikkinä.
Inarin Partakossa Torvinen tartLapissa hän teki vuosina tui jälleen kaivuvälineisiin. Kiti1974−1975 kaivauksia Inarin Paats- sen voimalaitostöiden vuoksi hän
joen Luusuassa. Tämän jälkeen teki kaivauksia Sodankylän AuTorvinen kaivoi Liedon Kukkar- tiokentällä ja rakennustöiden
kosken kivikautista kalmistoa, vuoksi Inarin Saamelaismuseon
jonka haudoista saatiin poikke- tontilla. Pohjois-Pohjanmaalla hän
uksellisen runsaat hauta-antimet. inventoi Iijokivarressa, PudasjärHän julkaisi kaivaustulokset vuo- vellä ja Taivalkoskella sekä kaivoi
sijulkaisussa Suomen Museo 1978. Sievin Murhijärvellä 1979.
Torvinen valmistui arkeologiksi
Torvinen oli tutkijana ja intenHelsingin yliopistosta vuonna denttinä vastuussa Pohjois-Suo1978 ja aloitti vakinaisen virkau- mea koskevista viranomaistöistä,
ransa Museoviraston tutkijana joista keskeisin oli kaava- ja rahuhtikuussa 1984. Nimike muut- kennushankkeista annettavien
tui intendentiksi 1998.
Museoviraston lausuntojen valKotikonnuilleen Pohjois-Suo- mistelu. Tuohon aikaan suoritetmeen hänen askeleensa suun- tiin vielä laajoja työllisyysperustautuivat luonnostaan. Torvisen teisia kaivauksia mm. Tervolan
johdolla
tutkittiin
vuosina Törmävaarassa. Näiden ja mui1980−1982 Rovaniemen Oikarai- den tutkimusten valmistelu ja
sesta paikannettua Jokkavaaran valvonta kuului myös hänen vaskivikautista asuinpaikkaa. Löydöt tuualueeseensa. Tultuani Lapin
viitoittivat hänen tulevaa tutki- maakuntamuseon arkeologiksi
mustietään, sillä paikalla oli run- vuonna 1987 oli Torvinen lähin
saasti Sär 1 -keramiikkaa, varhai- työtoveri, jonka kanssa olin säänsen kampakeramiikan pohjoisille nöllisessä yhteydessä 20 vuotta.
alueille ominaista muotoa. Tor- Luetteloimme yhdessä myös
vinen oli maamme johtava Sär 1 Lapin läänin tuolloin tunnetut
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kiinteät muinaisjäännökset, jotka
julkaistiin Lapin seutukaavaliiton toimesta neljänä monisteena
1992−1994. Tämän jälkeen Torvinen oli edistämässä ja toteuttamassa vastaavaa hanketta myös
Pohjois-Pohjanmaalla.
Helsingin yliopiston arkeologian
oppituolin toimesta 1990-luvulla
toteutettu Varhain pohjoisessa
-hanke palkkasi Torvisen pariksi
vuodeksi mukaan työryhmään,
joka keräsi mm. kunnianhimoisen NILI-tietokannan PohjoisSuomen
muinaisjäännöksistä.
Hanke julkaisi myös Lapin esihistorian tutkimusta valottavan julkaisusarjan. Alueensa perinpohjaisesti tunteneella, kokeneella, sitkeällä tutkijalla ja virkamiehellä
oli projektissa paljon annettavaa.
Markku Torvinen oli luonteeltaan helposti lähestyttävä, avulias,
avoin ja rauhallinen. Hänellä oli
mieleenpainuva, miehekäs huumorintaju ja synnynnäinen lapinkaipuu. Torvisen mieliharrastus
oli asekeräily. Siinä hänestä kehittyi melkoinen aseasiantuntija.
Lisäksi hän oli taitava puukontekijä ja taiteentuntija, joka oli erityisen mieltynyt Nikolai Lehdon
naivistisiin maalauksiin. Esteettinen hahmotuskyky erottui myös
Torvisen Keminmaan vanhan
kirkon maalauksista tekemässä
taidehistorian sivulaudaturtyössä.
Torvinen viihtyi erinomaisesti
Lapin kiireettömyydessä ja joskus
ankarissakin luonnonoloissa.

56

Niinpä hän katsoi Lapin vaativan tutkijalta erityistä fyysistä ja
mentaalista maastokelpoisuutta.
Torvinen ulotti kesäiset tarkastusmatkansa koko valtaisaan työmaahansa, joka ulottui Kalajoen
partailta Tenojoelle. Omana piilopirttinä ja pohjoisen tukikohtana hän käytti Heikki-veljensä
kanssa yhteistä huvilaa Enontekiön Periläjärvellä. Hän harkitsi
hetken myös muuttoa takaisin
Lappiin jäätyään eläkkeelle helmikuussa 2007. Ei ole turhaan
sanottu, että Lapin tutkijat ovat
oma kädellisten lajinsa. Tuohon
joukkoon Markku Torvinen itseoikeutetusti lukeutui.1

Uutisia
Savotta – Lapin metsämuseosta
kulttuurimatkailun vetovoimatekijä -hanke
Pienillä paikallismuseoilla on
harvoin mahdollisuus hakea EUrahoitusta. Hankkeiden valmistelu on työlästä ja omarahoitusosuuden riipiminen kasaan lähes
mahdotonta. Rovaniemellä sijaitseva Lapin metsämuseo sai ankarien ponnistelujen jälkeen
kesällä 2011 Lapin liitolta rahoituspäätöksen EAKR-hankkeen
aloittamisesta. Ilman Metsämiesten Säätiön merkittävää tukea
omarahoitusosuuteen hanketta
ei olisi voitu lähteä edes valmistelemaan. Rovaniemen Kehitys
Oy ja Lapin liitto näkivät hankkeen tarpeelliseksi Rovaniemen ja
koko Lapin kulttuurimatkailun
kannalta, ja Lapin metsämuseoyhdistyksessä vapaaehtoisesti toimivat henkilöt valmistelivat hanketta monia kuukausia.
Itse hanketoiminta käynnistyi
syyskuussa 2011, jolloin projektipäälliköksi valittu FM Tuija Alariesto aloitti kaksivuotisen savotan metsämuseolla. Hankkeen
kokonaisbudjetti on 520  
000 €.
Nyt on jo käynnistynyt uusien
yhteistyökumppanuuksien ja toimintatapojen etsiminen. Vuoden
2011 loppuun mennessä avataan
Lapin metsämuseon uudet netti-
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sivut, joista voi seurata hankkeen
etenemistä blogin kautta.
Hankkeen tavoitteena on turvata Lapin metsämuseon säilyminen mielenkiintoisena tutkimusja vierailukohteena. Museoalueella tullaan tekemään mittavia
korjaus- ja entisöintitoimenpiteitä,
ja huomiota kiinnitetään museon
saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Museolla korjataan
rakennusten kattoja, parannetaan
kulkureittejä ja ulkovalaistusta,
remontoidaan asiakaspalvelutiloja
ja luodaan museon toiminnalle
strategioita ja suunnitelmia. Näyttely- ja yleisötoimintaa kehitetään
monipuolisesti ja koululaisyhteistyötä vahvistetaan. Myös matkailualan toimijoiden toivotaan löytävän museon mahdollisuudet.
Vuonna 2012 Lapin metsämuseo viettää 50-vuotisjuhlavuottaan. Sen avaa toukokuussa
pidettävä seminaari ja koululaisviikko. Koko kesän ajan luvassa on tapahtumia, työnäytöksiä ja teemapäiviä. Pääjuhlaa
vietetään Rovaniemi-päivien aikaan 7.–9.9.2012, jolloin museo
toivottaa yleisön tervetulleeksi
katsomaan, mitä kesällä on saatu
Tuija Alariesto
aikaan!

Matkailumuseoverkosto
Valtakunnallisessa Matkailumuseoverkostossa toimii 16 erityypistä
museota, joiden kokoelmissa on
matkailuhistoriallista aineistoa.
Verkoston museot tallentavat ja
tutkivat matkailun historiaa
omista alueellisista ja teemallisista lähtökohdistaan. Verkosto
saattaa yhteen museot, matkailu-

alan oppilaitokset, matkailun
parissa työskentelevät ja kaikki
matkailusta ja sen historiasta
kiinnostuneet. Verkosto ylläpitää
Matkoilla.fi -sivustoa matkailun
historiasta. Verkoston puheenjohtajuus siirtyy Lapin maakuntamuseoon vuoden 2012 alusta.

TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyö
TAKO on valtakunnallinen, mu- kailun nykydokumentointiprojekseoiden tallennus- ja kokoelma- ti Suomi matkustaa 2011–2012.
yhteistyötä koordinoiva amma- Lapin maakuntamuseo dokutillisten museoiden yhteenliitty- mentoi touko- ja kesäkuussa 2011
mä. Se sai alkunsa 23.1.2009 Napapiirin matkamuistotarjontaa
pidetyssä maakuntamuseoiden ja valokuvaamalla, haastattelemalla
valtakunnallisten erikoismuseoi- ja tallentamalla tyypillisiä Lapin
den kokouksessa. Toiminta tapah- matkamuistoja kokoelmiinsa.
tuu seitsemässä poolissa, ja kuSyyskuusta 2011 alkaen Lapin
kin museo osallistuu 1–3 poolin maakuntamuseon amanuenssi
työhön. Lapin maakuntamuseo Hanna Kyläniemi toimii pooli
on poolissa 5 (Viestintä, liikenne 5:n puheenjohtajana ja kuuluu
ja matkailu), jossa ensimmäisenä TAKO:n johtoryhmään.
yhteisenä työnä toteutetaan mat-

Tiedekeskus Pilke avattu
Arktikumin naapurissa avattiin
20.6.2011 Suomen uusin tiedekeskus Pilke. Se sijaitsee samannimisessä puurakennuksessa, joka
toimii myös Metsähallituksen
toimitalona. Pilke on elämyksellinen ja vuorovaikutteinen käyntikohde kaikenikäisille. Sen näyttely kertoo pohjoisten metsien
kestävästä käytöstä sekä metsän
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moninaisista antimista, tuotteista
ja hyödykkeistä. Pilke elää nykyhetkessä ja metsien moninaiskäytön valoisassa tulevaisuudessa.
Lisäksi Pilkkeellä on 600 hehtaarin Mottimetsä, jossa järjestetään
erilaista toimintaa koululais- ja
harrastusryhmille. Tiedekeskus
Pilkkeeseen ja Arktikumiin on
saatavilla myös yhteislippu.

Helmikammarin muistelukerho
Lapin maakuntamuseo on keväästä 2010 vetänyt muistelukerhoa Helmikammarilla, joka on
Rovaniemen seurakunnan tapaamispaikka ikäihmisille. Kammari
tarjoaa virkistystä, vertaistukea ja
voimaantumista erilaisen vuorovaikutuksen, toiminnan ja muun
ohjelman kautta. Lapin maakun-

Kullan tarinan talo
Viime kesänä uudistunut Kultamuseon perusnäyttely on saanut
nimekseen Kullan tarinan talo.
Näyttely on kertomus kullankaivun inhimillisyydestä mutta
myös suuruudenhulluista kokeiluista, jotka ovat jättäneet jälkensä maastoon. Näyttely kuljettaa katsojaa Ivalojoen kultalöytöjen ajoista 1870-luvulta lähtien
Laanilan kultayhtiöiden, Tankavaaran löydön ja Lemmenjoen
kultaryntäyksen kautta koneellisen huuhdonnan vaiheisiin. Lapin kullan historian tekee mielenkiintoiseksi myös siihen liittyvät värikkäät persoonat tarinoineen.
Uudistettu näyttely toteutettiin Lapin liiton, Euroopan aluekehitysrahaston ja Sodankylän
kunnan tuella. Esillä on runsaasti
valokuvia, kuvaruutuja esityksineen sekä kullanhuuhdonnan
välineitä kuten rännejä, rihloja ja
vaskooleja.
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tamuseon tapaamisissa on käsitelty laajasti erilaisia elämän alueita keskustelemalla ja esineitä
sekä valokuvia tutkimalla. Muistelukerho järjestetään kerran
kuussa. Muistelukerholaiset ovat
myös vierailleet Arktikumissa
ja tehneet kesäretken Ranuan
Hanna Kyläniemi
museoihin.

Ajankohtaisia kulttuuriympäristöasioita
Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksessa on meneillään
kaksi hanketta, jotka tuottavat
uutta tietoa maakuntamme kulttuuriympäristöistä ja maisemaalueista. Lokakuussa valmistui
Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma Vesistöjä ja vaaramaisemia, jossa luodaan katsaus kaupungin kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen ja esitellään perustiedot rakennetun
ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön nykytilasta. Julkaisussa esitellään yli sata kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta. Kirja on julkaistu Suomen
ympäristö -sarjassa ja siihen voi
tutustua myös osoitteessa www.
ymparisto.fi > julkaisut.
Etelä- ja Keski-Lapin alueella
on käynnistynyt arvokkaiden
maisema-alueiden päivitysinventointi. Maakunnallinen maisema-

selvitys ja inventoinnit toteutetaan vuosina 2011–2013 osana
Maisemat ruotuun -hanketta, joka
on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston rahoittama. Maastotöitä tehdään kesällä
2012, ja tietoja ja palautetta
kerätään eri puolilla maakuntaa
pidettävissä esittelytilaisuuksissa.
Saamelaismuseo Siidaan on
perustettu tämän vuoden alussa
kahden erillisen hankkeen tuella
Saamelainen
kulttuuriympäristöyksikkö. Arkeologi Eija Ojanlatva hoitaa saamelaisalueen
arkeologiseen kulttuuriperintöön
liittyviä viranomaistehtäviä. Projektikoordinaattori Päivi Maggan
hankkeessa laaditaan saamelainen kulttuuriympäristöohjelma
ja valmistetaan näyttely saamelaisesta kulttuurimaisemasta ja
rakennusperinteestä.
		

Päivi Rahikainen

Henkilöstömuutoksia Lapin maakuntamuseossa
Maakuntamuseon
luonnontieteen amanuenssin vakinaiseen
toimeen on valittu PhD Stephanie C. Lefrère. Pariisissa vuonna
2003 väitellyt tutkija on työskennellyt useita vuosia mm. porojen
käyttäytymisen liittyvissä tutkimushankkeissa Pohjois-Suomessa.
Ranskassa Stephanie on luennoinut ja toiminut oppaana useissa
museoissa. Lisäksi hän on pereh60

tynyt konservointiin Luonnontieteen keskusmuseossa Pariisissa.
Kielitaitoisena ja aktiivisena henkilönä Stephanie omaa laajat kansainväliset suhteet. Monialaisella
osaamisella on käyttöä Lapin
maakuntamuseossa, jolla on hallussaan noin 25 000 näytteen
luonnontieteellinen
kokoelma.
Aineiston museaalinen järjestäminen ja sähköisen saatavuuden

parantaminen on amanuenssin
tulevien vuosien mittavin haaste.
Museon kuva-arkistonhoitaja
Arja Moilanen siirtyi lokakuun
alussa Liikenteen turvaviraston
(Trafi) palvelukseen. Maakuntamuseon henkilökunta toivottaa
eloisalle, iloiselle ja osaavalle
työntekijälle mitä parhainta
menestystä uudessa toimessa. Yli
300 000 valokuvaa sisältävä arkisto saa uuden kuva-arkistonhoitajan vuoden 2012 alussa.
Hannu Kotivuori

OIKAISU
Vanha kuva kertoo
Raito-lehdessä 2010 sivulla 29
julkaistun kuvan tekstissä kerrotaan virheellisesti Muoniossa
otetun kuvan esittävän Juhani
Aholaa (1891–1934). Kirkkoherra Ahola on kuvan ottaja,
mutta siinä lapinpuvussa seisova
henkilö on muoniolainen kaup-
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pias, maanviljelijä ja poronomistaja Karl Adolf Kolström
(1859–1929). Rovaniemeläisellä
Erkki  Hiilivirralla on  mielenkiintoisia muistoja isoisänsä poronhoidon työtehtävissä käyttämistä vaatteista, jotka periytyivät
Erkin isälle Rovaniemelle 1930luvulla.
Asusteisiin kuuluivat poronkarvasta valmistetut lakki, komea
peski, kintaat, kengät ja sääriä
suojanneet säpäkkeet. Mielenkiintoinen on hartioilla pyrysäässä
pidetty karhuntaljasta leikattu
sieppuri, jossa oli punainen vuori.
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LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Puhelin 016 322 8589
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Internet: www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
Henkilökunta
Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen
016 322 2819 (Rovaniemen taidemuseo)
Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori
016 322 2854
Amanuenssi (kokoelmat) Hanna Kyläniemi
016 322 2853
Opas-valvoja Maisa Laitinen
016 322 8578
Amanuenssi (luonnontiede) Stephanie C. Lefrere
016 322 2484
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho
016 322 8582
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016 322 2791
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016 322 8585
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
016 322 2858
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Vs. amanuenssi (näyttelyt) Ulla Viitanen
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016 322 8577
ARKTIKUM avoinna
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päivittäin
päivittäin
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Varaukset ja lisätiedot 016 322 3260
www.arktikum.fi
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