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Lukijalle

Suomen Kulttuurirahasto tukee museoiden näyttelytoiminnan uudistamista Museovisio-hankkeella, jonka
tavoitteena on saada lisää kävijöitä
museoihin ja parantaa kävijäkokemusta. Kaksivaiheisessa apurahahaussa museoiden on mahdollista
saada jopa satojentuhansien eurojen
apurahoja uudistamistyöhönsä. Lapin maakuntamuseo sai ensimmäisessä haussa apurahan Museovision
suunnitteluun 2018–2019 ja on
aloittanut työskentelyn löytääkseen
uusia keinoja kehittää ja elävöittää vuonna 2003 avattua Pohjoiset
keinot -perusnäyttelyä. Näyttely on
kestänyt kohtuullisen hyvin aikaa,
mutta kaipaa kasvojen kohotusta ja
uutta kävijäystävällisempää otetta
sekä sisällöllisesti että teknisesti ollakseen houkutteleva myös tulevina vuosina. Museo tulee hakemaan
suunnitteluvaiheen jälkeen apurahaa
myös Museovision kakkosvaiheesta
varsinaisen näyttelyuudistuksen toteuttamiseen vuosina 2020–2022.
Museovision suunnittelussa on
mukana koko museon henkilökunta, minkä lisäksi sen erittäin tärkeä
osa ovat eri yhteistyötahot ja yleisö.
Uudistusta varten tehdään erilaisia
kävijäkyselyitä ja tiivistetään yhteistyötä näyttelytoiminnan osalta
Arktikum-talon muiden toimijoiden kanssa. Sisällöllisesti hankkeessa otetaan mukaan keskusteluihin

myös Lapin muut museot. Yksi
oleellinen perusnäyttelyn osa on
saamelaisesta kulttuurista kertominen, jonka uudistustyössä hedelmällinen yhteistyö Saamelaismuseo
Siidan kanssa on erityisen merkityksellistä.
Verkostoja, yhteistyötahoja ja
ystäviä tarvitaan museomaailmassa. Paitsi Museovisio-hankkeessa,
jossa yleisön ja yhteistyön roolia
nyt erityisesti korostetaan, myös
kokoelmien karttumisessa museo
on kiitollinen yhteistyötahoille ja
lukuisille lahjoittajille. Museolla
on erityinen ryhmä ihania Museonystäviä, jotka kokoontuvat
Arktikumissa kerran kuussa (aina
kuukauden viimeisenä perjantaina
klo 14.00). Tämä vapaamuotoinen
mutta aktiivinen ryhmä museosta
ja historiasta kiinnostuneita ihmisiä on keskustellut vilkkaasti useista teemoista, jakanut tietotaitojaan
sekä museon että Museonystävien
ryhmän kesken ja myös retkeillyt
lähialueen arkeologisiin kohteisiin.
Vastavuoroinen
kommunikointi
Museonystävien, lahjoittajien, näyttely-yleisön ja muiden yhteistyökumppanien kanssa on museolle
kullanarvoista – tai oikeastaan se
on koko toiminnan ydin! Lämmin
kiitos teille kaikille!
HANNA KYLÄNIEMI
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”Lappi: rakkaa, sääskiä, liejua, tundraa ja nälkää”

KÄÄNNÖS: JYRI KOKKONEN

NATASHA N. FERGUSON

- puolalaisen pakkotyöläisen muistokirja
toisen maailmansodan ajan Lapista
■ Matkustin elokuussa 2017
Glasgowsta Skotlannista Rovaniemelle tutkimaan Lapin
maakuntamuseon kokoelmia ja
keskustelemaan museon amanuenssien kanssa mahdollisista
aineistoista tai arkistoista, jotka
liittyvät saksalaisten oleskeluun
Lapissa toisen maailmansodan
aikana. Vierailuni mahdollisti Society of Antiquaries of
Scotlandin myöntämä Gunning
Jubilee Gift -apuraha. Se oli ensimmäinen vaihe tutkimuksessani, joka käsittelee Varsovasta
Rovaniemelle kuljetetun puolalaisen Franciszek Wardzynskin
kokemuksia saksalaisen työjärjestön Organisation Todtin (OT)
pakkotyöläisenä.

Franciszek Wardzynski pakeni
Rovaniemeltä siviilien evakuoinnin yhteydessä syyskuussa 1944
ja pääsi puolueettomaan Ruotsiin.
Monen kuukauden odotuksen
jälkeen hän matkusti Skotlantiin,
jonne hän lopulta asettui asumaan, kuten tuhannet muut sotilaat ja kodittomat ihmiset, jotka
eivät voineet palata Neuvostoliiton
valvomaan Puolaan. Vaikka tähän
tutkimukseen liittyy oma ammatillinen kokemukseni konfliktiarkeologina, on tämä ollut myös
hyvin henkilökohtainen matka,
sillä Franciszek eli Frank oli isoisäni. Tutkimuksessani on montakin
juonnetta, mutta tässä artikkelissa
keskityn muistokirjassa esiintyviin
rovaniemeläisiin ja heidän suhteisiinsa Frankiin.
”KAUAS NAPAPIIRIN POHJOISPUOLELLE”

Tutkimus keskittyy isoisäni Lapista Skotlantiin tuomaan muistokirjaan. Koivukantisen kirjan
kellastuneet sivut ovat täynnä
nimikirjoituksia, kommentteja,
lauluja, runoja, piirustuksia ja liikuttavimpina lisäyksinä surullisia
jäähyväisviestejä eri kielillä, mm.
2

Poroaiheinen
kaiverrus muistokirjan
sisäkannessa.
M. Wardzynskin
kokoelma.
Kuva: Natasha
Ferguson

puolaksi, suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Sisäkannen värikäs
kaiverrus esittää poroa nostamassa päätään kohti taivaanrantaa ja
keskiyön aurinkoa. Sen alla lukee
”Laponja 1943–44r. F.W.”. Nuorelle 21-vuotiaalle Frankille hänen
pakkosiirtonsa kotoaan ”kauas napapiirin pohjoispuolelle” oli varmastikin traumaattinen kokemus,
mutta muistokirja ja hänen siihen
taiteilemansa romanttinen koristelu viittaavat siihen, että Lapilla
ja siellä solmituilla ihmissuhteilla
oli aivan erityinen sija hänen sydämessään.
Olin jo lapsena tietoinen tästä
kirjasta, mutta olin ymmärtänyt
siitä vain konkreettisia piirteitä
kuten kannen sisäpuolen värikkään poroaiheisen kaiverruksen
ja erilaiset lyijykynäpiirrokset.
Kirjan muu sisältö oli pitkää kiemuraista käsin kirjoitettua seka-

melskaa kielillä, joita en pystynyt
seuraamaan. Isoisäni ei myöskään
koskaan tuntunut haluavan kääntää kirjoituksia minulle, ei edes
puolankielisiä, jotka hän olisi ymmärtänyt. Kirjan sisältö jäi mysteeriksi, osin unohduksiinkin vuoden 2016 syyskuuhun asti, jolloin
Glasgow’n yliopistossa vierailevana luennoitsijana ollut FT Eerika
Koskinen-Koivisto asui luonani.
Eräänä iltana tutkimme kirjaa ja
Eerika käänsi minulle siinä olevia
suomenkielisiä kirjoituksia. Ensimmäistä kertaa 70 vuoteen kirja
tuli eloon niiden nuorten naisten
äänillä, joita Frank oli tavannut
Rovaniemellä kesällä 1944. Se oli
tunteellinen ilta sekä Eerikalle että
minulle, kun lopulta kohtasimme
rovaniemeläisten naisten, Kirstin,
Marikan, Annikin ja Eevan, tarinat.
Kirjassa ei ole mitään muodol3

lista järjestystä, mutta Lappiin
liittyvissä kirjoituksissa on silmiinpistävä sukupuolijako. Kronologisesti ensimmäiset kirjoitukset alkavat heinäkuusta 1943.
Siitä aina kevääseen 1944 ne ovat
enimmäkseen Frankin puolalaisten työtovereiden kirjoittamia. He
työskentelivät OT:n palveluksessa,
kuten minulle selvitti norjalainen
tutkija Mari Olafson Lundemo.
Paikannimet viittaavat Rovaniemeen ja Paatsjoen Jäniskosken
voimalaitokseen Inarijärven lähellä. Monet puolalaiset kirjoitukset kuvaavat ankaria olosuhteita,
mutta yhdessä (29.4.1944) vertaillaan Lappia ja Varsovaa kevyeen
sävyyn:
Varsova: vilkkaita katuja, kahviloita,
kapakoita, musiikkia, tyttöjä – se oli
elämää olla tyttöjen ympäröimänä.
Lappi: rakkaa, sääskiä, liejua, tundraa ja nälkää.
Ensimmäinen naisen kirjoitus on Annikilta 4.8.1944 Rovaniemellä, missä hän kiittää Frankia seurasta edellisenä päivänä.
Vaikka Kirsti Höynälän (ainoa
sukunimeltään mainittu nainen
Rovaniemeltä) ja Marikan kirjoitukset ovat selvästi ystävyydessä
laadittuja, Annikki viittaa rakkauteen ilman vastakaikua kirjoittaessaan uudelleen 11.9.1944: Olet
varmasti juuri nyt kovin rakastunut
erääseen tyttöön. Palaan tuon ajankohdan ja Eevan viimeisen kirjoituksen merkitykseen artikkelin
lopussa.
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PALJASTAVIA YKSILÖLLISIÄ
KERTOMUKSIA

Vaikka tämän ainutlaatuisesti säilyneen esineen henkilökohtainen
arvo on suuri, huomasin myös sen
tutkimuksellisen arvon. Paitsi että
se kertoo pakkosiirretyn ihmisen
selviytymisestä konfliktien maisemassa, se avaa myös suomalaisten
naisten kokemuksia ja sitä, kuinka heidän sosiaalisten suhteittensa verkosto muuttui ja kehittyi
saksalaisten joukkojen saavuttua
vuonna 1940. Etnologisten metodologioiden ja kirjan materiaalitutkimuksen avulla tutkimukseni
kysyy, mitä olosuhteita Frank koki.
Keiltä pyydettiin nimikirjoituksia
kirjaan? Mitä merkityksiä voidaan
päätellä identiteetin ilmaisuista?
Minkälaisia suhteita oli puolalaisten työläisten ja paikallisten suomalaisten naisten välillä?
Jälkimmäinen kysymys on
erityisen kiinnostava, koska se
pakotti minut tutkimaan omia
lapsuudesta asti kehittelemiäni
oletuksia, varsinkin kun isoisäni
oli puhunut itsestään sotavankina.
Hän oli myös kertonut selviytyneensä paikallisten suomalaisten
naisten ystävällisyyden ansiosta,
kun he olivat antaneet hänelle leipää ja suklaata leirin piikkilankaaidan välistä. Mutta kuten paikallishistorioitsija Kalevi Mikkonen
esitti tutustuessamme entiseen
OT:n parakkileirin alueeseen,
joka on nykyään asuinalue noin
500 metriä Arktikumista länteen,

Rovaniemellä oli hyvin vähän suklaata ja vain saksalaisilla joukoilla
saattoi olla tällaisia ylellisyyksiä.
Tämän vuoksi on todennäköisempää, että Frank jakoi omia ruokaannoksiaan naisten kanssa. Vai
muuttuivatko hänen olosuhteensa ajan myötä? Tiedämme, että
hänellä oli mahdollisuus tavata
naisia OT:n alueen ulkopuolella,
kuten Kirsti Höynälän kirjoitus
8.8.1944 antaa ymmärtää:
Tämä on oleva sinulle ikuinen muisto ensitapaamisestamme asevelikioskilla.
Vaikka on epäselvää, mikä tämä
asevelikioski oikein oli, tai missä
se sijaitsi, se näyttää olleen paikka, jossa saattoi tavata paikallisia
ihmisiä. Tässä kirjoituksessaan
Kirsti, joka on selvästi ystävä, ei
romanttisen kiinnostuksen kohde,
kommentoi Frankin suosiota paikallisten tyttöjen parissa ja tarjoaa
myös neuvoja:
...täällä Suomessa, varsinkin täällä
pohjoisella napapiirillä on sinun oltava hyvin varovainen, sillä Suomen
tytöt ovat kaikki pieniä ”noitia”,
jotka voisivat vielä sitoa sinut tänne
ikuisiksi ajoiksi!!! Kätke sydämesi
”Amorin” nuolilta!
VIIMEISET PÄIVÄT
ROVANIEMELLÄ

Tänä päivänä jolloin kirjoitan tätä
pientä lausetta niin voi olla mahdollista että näemme ehkä viimeisiä
kertoja...
Annikki, Rovaniemellä 11/9–1944

Kirstin Frankille kirjoittama varoitus
suomalaisista tytöistä.
M. Wardzynskin kokoelma.
Kuva: Natasha Ferguson

Muistokirjan eräänä silmiinpistävänä piirteenä ovat syyskuuhun
1944 liittyvät päiväykset ja niiden
suora yhteys Lapin evakuoimiseen.
Suomalaisten siviilien evakuointimääräys annettiin 7. syyskuuta
1944 ja kuljetukset alkoivat Rovaniemeltä 16. syyskuuta. Muistokirjasta tuli tärkeä mahdollisuus
jättää hyvästit. Viimeinen merkintä Rovaniemeltä on Eevalta 13.
syyskuuta 1944: Sinua aina rakastava Eeva.
Vaikka asia vaatisi lisätutkimuksia, näyttäisi siltä, että Frankin onnistui paeta OT:n alueelta
evakuoinnin kaaoksessa mahdol5

Aion lisärahoituksen turvin palata
Rovaniemelle jatkamaan tätä tutkimusta lähitulevaisuudessa FT
Koskinen-Koiviston kanssa. Otan
kiitollisena vastaan kommentteja
tai lisätietoja lukijoilta, koska ne
voivat usein olla olennaisen tärkeitä tämän kaltaisissa hankkeissa.
Minuun saa yhteyden Twitterissä:
@DrTashaFerguson tai sähköpostitse: nferguson@nts.org.uk. Voit
olla yhteydessä myös Lapin maakuntamuseoon: heidi.pelkonen@
rovaniemi.fi, 050 315 1481. ■
KIITOKSET

Isoisäni saama valokuva Eevasta.
M. Wardzynskin kokoelma.

lisesti jo 9. syyskuuta ja että hän
oleskeli Rovaniemellä ainakin
kuun 13. päivään asti ennen siirtymistään junalla etelään Kauhavalle muiden evakkojen kanssa.
Muistokirjan yhteydessä oli säilytetty hyväkuntoinen valokuva
tyylikkäästi pukeutuneesta nuoresta naisesta, jonka isoisäni kertoi
auttaneen häntä pakenemaan piilottelemalla häntä asunnossaan ja
antamalla hänelle siviilivaatteita.
Vasta käytyäni Rovaniemellä yhdistin hänet muistokirjan lopussa
olevaan nimikirjoitukseen: Muistoksi Eevalta, Rovaniemi 5/9 1944.
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Kiitos Society of Antiquaries of Scotlandille
Gunning Jubilee Gift -matka-apurahasta, jonka avulla vierailin Lapin maakuntamuseossa.
Kiitän museon henkilökuntaa heidän ajastaan
ja vieraanvaraisuudestaan. Kiitokset kuuluvat
myös paikallishistorioitsija Kalevi Mikkoselle,
joka antoi tietoja toisen maailmansodan aikaisesta Lapista. Erityinen kiitos Lapin synkkä
kulttuuriperintö -projektin jäsenille, erityisesti professori Suzie Thomasille ja FT Eerika
Koskinen-Koivistolle heidän tuestaan ja kutsusta kaivauksilleen Inarissa. Lopuksi olen
kiitollinen isoäidilleni Mary Wardzynskille,
joka avasi minulle isoisäni arkiston ja jakoi
minun kanssani muistoja hänestä.
LÄHTEET
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Arctic war: the German campaigns in Norway,
Finland and the USSR 1940-1945. Pen and
Sword.
Regional Museum of Lapland, 2015. We Were
Friends: Finish-German Encounters in Lapland
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Rovaniemi.
Seitsonen, O. and Herva, V.P., 2011. Forgotten in the wilderness: WWII German PoW
camps in Finnish Lapland. In Archaeologies
of internment (pp. 171-190). Springer, New
York, NY.

Sallan rata ennen ja tänään
ANNINA LUOSTARINEN

- kulttuuriympäristö herää eloon
■ Sallan rataa kerrotaan

liikennöidyn ennen kuin se oli
edes valmis. Sanonta pitää
hyvin paikkansa, sillä rataa on
historian saatossa rakennettu,
tuhottu, rakennettu uudelleen ja
samalla käytetty. Radan rakentaminen on ainutlaatuinen osa
Sallan historiaa. Sallan sota- ja
jälleenrakennusajan museon
uusi näyttely pureutuu rautatiehistoriaan. Olisiko rataa ilman
sotavuosia?

Sallaan Kemijärveltä kulkevan
rautatien historia on osa Sallan
suunnan sotahistoriaa. Talvisodan
päätteeksi solmitussa Moskovan
rauhansopimuksessa 13.3.1940
edellytettiin rautatien rakentamista. Sopimuksen 7. artikla vaati, että Suomi ja Neuvostoliitto
” -- rakentaa kumpikin omalla alueellaan, mikäli mahdollista 1940
vuoden aikana, rautatien, joka
yhdistää Kantalahden Kemijärven
kanssa”. Rankkojen sotavuosien
jälkeen jälleenrakennusurakan ja
siirtoväen asuttamisen lisäksi oli
rakennettava rautatie Kemijärveltä
uudelle valtakunnan rajalle.
Uuden rautatien linjaus ja
suunnitelma vahvistettiin valtioneuvostossa 20.6.1940. Rata
linjattiin kulkevaksi vastaavan
maantien suuntaisesti ja valtion
budjetista varattiin hankkeeseen
80 miljoonan markan määräraha.
Rautatiekiskot tilattiin Vuoksenniska Oy:ltä ja rautatiesillat Wärtsilä-yhtymän Kone- ja siltarakennustehtaalta, mutta myös puisten
siltojen rakentamiseen varauduttiin mahdollisen raaka-ainepulan
vuoksi.
Suomen puolella Sallan radan
7

katsottiin olevan turha, ja tärkeämpiäkin rataosuuksia olisi ollut korjattavana ja rakennettavana.
Elokuussa 1940 ratatyömaalla oli
1300 työmiestä ja vuoden lopussa
jo 2500 työmiestä. Rautatien rakentaminen oli rankkaa työtä ja
onkin kerrottu, että työmaalta irtisanoutui päivittäin keskimäärin
30–40 miestä. Uutta työvoimaa
saatiin kuitenkin Etelä-Suomesta
värväreiden avustuksella - rautatie
hoiti työvoiman kuljetukset työmaalle.
Suuresta
rakentajaporukasta
huolimatta rautatietä oli saatu rakennettua vuoden 1940 loppuun
mennessä vasta 33 kilometriä.
Neuvostoliitto pyrki kiirehtimään
rautatien rakentamista Suomen

puolella. Liekö tämä ollut syynä
siihen, että vuoden 1941 alussa
Kemijokeen rakennettiin kiskotus jäälle, jota pitkin saatiin neljän
kuukauden aikana kuljetettua rakennustarvikkeita.
Rata ei valmistunut kummallakaan puolella rajaa vuonna 1940,
kuten rauhansopimuksen 7. artiklaan oli kirjattu tapahtuvaksi.
Neuvostoliiton puolella viimeiset
kiskoparit naulattiin 25.2.1941
Suomen edustajien ollessa paikalla
seuraamassa tapahtumaa, ja radan
ilmoitettiin olevan täysin valmis
Neuvostoliiton osalta. Neuvostoliiton puolella rata oli vankkarakenteisempi kuin Suomessa. Sallan (entisen) kirkonkylän kohdalla
kerrottiin olevan 13-vaihteinen ja

Topparoikka Sallassa 1940-luvulla.
Kuva: Pauli Mukkala, Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
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1700 metriä pitkä ratapiha, jolla
oli kapasiteettia raskaan kaluston
ja suurten määrien kuljettamiseen.
Suomen osuus, noin 86 kilometriä, Kantalahden ja Kemijärven välisestä radasta saatiin valmiiksi toukokuussa 1941. Rata oli
todellisuudessa vielä melko keskeneräinen, joten radan viimeistelytyöt jatkuivat. Kesällä 1941
jatkosodan syttyessä rautatietä
käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin. Neuvostojoukot kuitenkin
tuhosivat rataa omalta puoleltaan
perääntyessään – suomalaiset ja
saksalaiset puolestaan rakensivat
tuhottua rataa hyökätessään. Rata
voitiin avata liikenteelle joulukuussa 1941. Sallan rataa rakennettiin uudelleen koko jatkosodan
ajan ja syksyllä 1944 se oli valmiimpi kuin koskaan aiemmin.
Valitettavasti Lapin sodan myötä rata tuhoutui taas, tällä kertaa
saksalaisten toimesta.
Sotavuosien jälkeen Sallan rataa
rakennettiin jälleen kerran: vuonna 1947 se saatiin liikennöitävään kuntoon, vaikkakin vuoteen
1951 asti Kemijärveltä pääsi Sallaan vain talvella jäärataa pitkin.
Henkilöliikenteen kulta-aikaa oli
1960-luku, jolloin kiskoautot eli
lättähatut liikennöivät Sallan radalla. Henkilöliikenne kuitenkin
loppui vuonna 1967. Tavaraliikenteen käytössä rata oli vielä pitkään
tämän jälkeen. Viimeinen juna
Sallan asemalla oli Pohjois-Suomen rautatieharrastajien lättähat-

tu 8.12.2012, joka kävi muisteluajolla päivää ennen rataosuuden
virallista lakkauttamista.
KISKOJEN KERTOMAA

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan
museon uusi vaihtuva näyttely,
Kiskojen kertomaa, kertoo Sallan
rautatiehistoriasta menneisyyden
ja nykyisyyden kautta. Museona
toimiva rakennus sijaitsee Sallan
entisellä asema-alueella ja rakennus
on aiemmin toiminut VR:n työntekijöiden asuinrivitalona. Rautateiden historiaan voi siis tutustua
myös ympäristön avulla. Sotien
jälkeen rakennettu Sallan asemaalue on arvioitu rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti erittäin arvokkaaksi kohteeksi.
Kiskojen kertomaa -näyttely
esittelee Sallan radan elinkaarta,
Sallan asemien ammatteja sekä
Jäämeren radan historiaa. Jäämeren rata on hanke, jota on suunniteltu jo yli sadan vuoden ajan.
Tasaisin väliajoin esille nostetaan
ajatus rautatiestä Jäämerelle ja
tälläkin hetkellä keskustelu eri
ratavaihtoehdoista käy kuumana.
Näyttelyssä voi tutustua hankkeen
historiaan, ajankohtaiseen uutisointiin sekä jättää oman mielipiteensä äänestykseen radan nykyisten suunnitelmien linjauksista.
Näyttelyn esineistö on ainutlaatuista, sillä suurin osa on ollut
käytössä juuri Sallan asemalla.
Esineistö linkittyy rautateiden
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Kiskojen kertomaa -näyttelyssä vierailija voi jättää oman mielipiteensä
Jäämeren rata -hankkeesta.
Kuva: Annina Luostarinen, Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo

ammatteihin: esillä on muun
muassa asemamiehen työkaluja,
junanlähettäjän lamppu sekä aikansa mainoksia Sallan aseman
odotus- ja varastotilasta. Näyttelyssä voi myös napata itsestään
kuvan Märkäjärven eli Sallan asemalla vuonna 1952.
Museoalue kokonaisuutenaan
henkii rautatiehistoriaa. Museorakennuksen takana lepäävät kiskot, joilla junat eivät enää kulje.
Muut asema-alueen rakennukset
ovat nykyään yksityiskäytössä. Aiemmin asuinrivitalon vieressä oli
vielä ratamestarin asunto ja itse
asemarakennuksessa asemapäällikön asunto. Kaikille perheille
yhteinen saunarakennus on edelleen olemassa. Asemarakennusta
vastapäätä olleet makasiiniraken10

nukset, joita käytettiin tavaran varastointiin, on puolestaan purettu.
LIIKENNETTÄ SALLAN RADALLA

Sallan sota- ja jälleenrakennusajan
museolla on haaveiltu resiinasta jo 8 vuotta – eli koko museon
olemassaolon ajan. Vuoden 2012
jälkeen kiskot takapihalla hiljentyivät ja kasvillisuus alkoi ottaa
valtaa. Museon toiveena on ollut,
josko osan historiallisesti mielenkiintoista Sallan rataa voisi ottaa
museokäyttöön. Kesäkuun alussa
toive toteutui, kun museolle lahjoitettiin resiina.
Resiina saapui lahjoittajien, Kari ja Veijo Pentikäisen,
mukana Haminasta asti. Veijo
Pentikäinen on itse aktiivinen
rautatieharrastaja ja eläköitynyt

rautatieläinen. Resiinalla oli ennen
tapana käydä tarkastamassa rataa.
Nyt kävijöillä on mahdollisuus
kokeilla, kuinka kevyesti kulkupeli kiitää kiskoja pitkin. Kesällä
2018 resiinaa pääsi ajamaan Sallapäivänä ja opastettujen kierrosten
yhteydessä. Tulevaisuudessa resiina-ajelua järjestetään tapahtumien
yhteydessä. Resiinalla Sallan rataa
ajellessaan voi melkein kuvitella
olevansa ratavartija Sallan asemalla. Sallan radalla on jälleen liikennettä. Kulttuuriympäristö herää
eloon. ■

LÄHTEET

Elo, T. & Seppälä, S-L. 2012. Raivaajien ja
rakentajien Salla: Sallan kulttuuriympäristöohjelma. Helsinki.
Heinänen, H. 1993. Sallan historia. Jyväskylä.
Iltanen, J. 2009. Radan varrelta: Suomen
rautatieliikennepaikat. Tallinna.
Lilja, E. 2013. Jäämerenkäytävä: Pohjois-Suomen rata- ja tiehankkeiden historiaa. Tallinna.
Zetterberg, S. 2011. Yhteisellä matkalla: VR
50 vuotta. Helsinki.

Veijo Pentikäinen ajaa lahjoittamaansa resiinaa Sallan asema-alueella.
Kuva: Jarkko Sipola, Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
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OULA SEITSONEN & MIRKKA HEKKURAINEN

Lapin sotaromu on tärkeää
pohjoista kulttuuriperintöä
■ Helsingin ja Oulun yliopisto-

jen Lapin synkkä kulttuuriperintö -projektissa on tutkittu saksalaisten toisen maailmansodan
aikaisia materiaalisia jäänteitä
ja niiden monia merkityksiä
Lapissa. Saksalaisten läsnäolo
jatkosodan aikana liittolaisina
ja Lapin sodassa vihollisina on
ollut sodanjälkeisinä vuosikymmeninä poliittisesti vaikea ja
vähätelty aihe. Myös heidän
jättämiin materiaalisiin jäänteisiin on suhtauduttu ristiriitaisesti. Niitä on esimerkiksi
nimitetty ”sotaromuksi”, joka
sotkee Lapin ”koskemattoman”
luonnon, ja materiaalia on korjattu maastosta satoja tonneja.
Toisaalta jäänteet edustavat
paikallisyhteisöjen lähihistoriaa ja kulttuuriperintöä. Niiden
merkityksen sivuuttaminen
onkin ajanut pohjoissuomalaisten ja saamelaisten sotakokemukset kansallisen muistin
marginaaliin.
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Tutkimushanke on edennyt kahta päälinjaa seuraillen: toisaalta
olemme selvitelleet saksalaisjäänteiden arkeologisella tutkimuksella
sodanaikaisen toiminnan muotoja
ja laajuutta, esimerkiksi saksalaisten vankileirien maantieteellisen
levinnän kautta, ja toisaalta näiden jäännösten merkitystä nykypäivässä, osana elävää paikallista
kulttuurimaisemaa. Tutkimuksissa
on hyödynnetty poikkitieteellisesti
arkeologian, etnologian, historian, antropologian, museologian
ja kulttuuriperinnöntutkimuksen
näkökulmia. Kenttätyömme ovat
keskittyneet pääosin pohjoisempaan Lappiin, Inarin, Sodankylän ja Enontekiön kuntiin, mutta
olemme toimineet pienimuotoisemmin myös Rovaniemen, Sallan
ja Savukosken alueella. Lapin saksalaiskohteet ovat kansainvälisesti
tarkastellen erittäin hyvin säilyneitä ja runsaslukuisia, ja ansaitsevat
jo tämänkin ansiosta huomiota
osakseen.
Yhtenä päätavoitteenamme on
ollut myös selvittää sodanjälkeisten suhtautumistapojen ja mielipiteiden laajaa kirjoa sekä tapoja,
joilla ihmiset ovat tätä materiaalia

Yhteistyössä saamelaismuseo Siidan kanssa kesällä 2017 järjestetyt arkeologiset
yleisökaivaukset saksalaisten vanki- ja työleirillä Inarin Hyljelahdessa.
Kuva: Mirkka Hekkurainen

aikojen saatossa merkityksellistäneet ja hyödyntäneet. Tutkimuksissa on erityisesti korostunut sodanaikaisten jäänteiden merkitys
osana paikallista pitkän aikavälin
kulttuurihistoriallista jatkumoa.
Vaikka saksalaisrauniot unohdettiinkin kansallisella tasolla
pitkäksi aikaa, erityisesti kylmän
sodan vuosikymmeninä, paikalliset ovat tunteneet ne aina. Heille
nämä jäänteet näyttäytyvät osana
paikallista
kulttuurimaisemaa,
ja yhteisöllisten sekä yksilöllisten
muistojen materiaalisina ilmentyminä ja ylläpitäjinä. Sotakohteiden merkitystä osana paikallista,
vuosisataista kulttuurijatkumoa
korostavat osaltaan myös niihin
liitetyt yliluonnolliset kertomukset ja kokemukset. Nämä kuvastavat kohteiden merkitystä muistin
ja muistamisen paikkoina, sekä
sota-ajan traumaattisia kokemuksia.
Monet paikalliset ovat koke-

neet, että kulttuuriperintöviranomaiset ovat ylenkatsoneet tai
laiminlyöneet heidän pohjoista perintöänsä, ja näkevät itsensä ”oman
menneisyytensä” vartijoina. Useat
haastattelemistamme henkilöistä
ilmaisivat haluavansa kontrolloida
sitä, mitä heidän omalle kulttuuriperinnölleen tehdään, eivätkä katso suopeasti esimerkiksi ulkopuolisten metallinilmaisinharrastajien
tai ”sotaromunkerääjien” puuhia
omassa maisemassaan. Saksalaisjäänteet ovatkin muodostuneet
yhdeksi Pohjois- ja Etelä-Suomen
vastakkainasettelun sekä pohjoisen marginalisoinnin symboliksi,
mikä heijastelee Lapin pitkää ja
suurelta osin käsittelemätöntä kolonialistista historiaa.
Erilaiset tavat lähestyä saksalaisten toisen maailmansodan
jäänteitä vaikuttavat lähtevän perustavanlaatuisista eroista maailmankatsomuksessa ja tavoissa
tulkita pohjoista luonnon-, kult13

Saksalaisen Organisation Todt
-työjärjestön leirin jäänteitä
Vuotsossa, Sodankylässä.
Kuva: Oula Seitsonen

tuuri- ja mielenmaisemaa. Lapin
luonnon puhdistamista ”sotaromusta” kannattava näkökulma lähestyy aihetta ulkopuolisella, ”länsimaisella” katseella, joka vetää
tiukan rajan ”luonnon” ja ”kulttuurin” välille. Tämä lähestymistapa leimaa samalla helposti myös
paikallisten historiallisen kulttuurimaiseman tyhjäksi, ”luonnolliseksi” erämaaksi. Sen sijaan pohjoinen ympäristökäsitys ei erottele
tiukasti “luontoa” ja “kulttuuria”
toisistaan, vaan maisema ja sen
eri kerrostumat muodostavat joustavan kokonaisuuden, joka sitoo
yhteen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevan. Eri tavoin aihetta
lähestyvien toimijoiden tulisikin
ymmärtää ja hyväksyä toistensa
erilaiset lähtökohdat ja maailmankatsomukselliset erot ennen kuin
he pystyvät rakentavaan keskusteluun aiheesta.
Saksalaisajan jäänteille ja muille sota-ajan kohteille voisi jatkossa
kehittää myös positiivista käyttöä
osana Lapissa merkittävää matkailuelinkeinoa. Kohteiden ympärille
voisi muodostaa yhteistyössä pai14

kallisten toimijoiden kanssa esimerkiksi kulttuurimatkailullisia
kokonaisuuksia, jotka tarjoaisivat
vaihtoehtoja nykyiselle luontoturismille ja sitä kautta lisätulonlähteitä paikallisille. Useat Lapin
alueen kunnat ovat osoittaneet
kiinnostusta näitä mahdollisuuksia kohtaan, ja pienimuotoisia
paikallisia aloitteita on jo käynnistetty. Jatkossa kulttuurimatkailupuolta on toivottavasti mahdollista
kehittää laajemmin ja johdonmukaisemmin. Sota-ajan päällisin
puolin synkät jäänteet voisivat olla
osaltaan luomassa Lapin alueelle
valoisampaa tulevaisuutta, ja toisaalta pitäisivät yllä muistoja sodanaikaisista – sekä synkistä että
valoisammista – tapahtumista. ■
Lisää hankkeesta ja tutkimuksistamme

Blogisivu: https://blogs.helsinki.fi/laplanddark-heritage
Facebook: https://www.facebook.com/Laplands-Dark-Heritage-1739806009628668/
Twitter-tili: @DarkLapland
Instagram-tili: @dig_inari

Manan majoilla
HANNU KOTIVUORI

- Kittilän Kurjenpolven kalmisto
■ Varmuudella ei tiedetä

milloin Kittilän Kurjenpolven
ns. kyläkalmistoa ryhdyttiin
käyttämään.1 Turun tuomiokapitulin kirje Kemin rovastille
15.3.1710 kuitenkin mainitsee
maaherra H. Clerckin antaneen
20.2.1682 määräyksen sekä
sompiolaisille että kittiläläisille
yhteisen hautausmaan perustamisesta. Kittilän osalta paikan
arvioidaan olevan kyseinen Ounasjoen Kurjennivan itäpuolen
tievan hautapaikka. Sitä kuului
käytetyn jo ennen maaherran
päätöstä ”pitemmän aikaa.”

Vuonna 1886 Kittilässä kulkenut
toimittaja G. A. Andersson arveli
Kurjenpolven ”vanhan lappalaisten hautausmaan” muodostuneen
yhteiseksi kalmistoksi jo Kemijärven kirkon valmistumisvuoden
1648 jälkeen. Ennen Kurjenpolvea Keski-Lapin kristikansaa oli
haudattu hankalien ja pitkien
etäisyyksien päähän Kemijärven ja
Sodankylän kirkkomaille. Vuonna
1778 Kittilään tehtiin oma pieni saarnatupa. Hautausmaa siirrettiin sen yhteyteen Alakittilän
Luukkinaan, Kariniemen tilan
kalmistomännikköön. Sen jälkeen
Kurjenpolvi joutui unohduksiin ja
luonnon armoille.

Kirkko vaati jo varhain myös

MISSÄ KURKI HYPPÄÄ

hautausmaiden visua aitaa-

Yhden Anderssonin ja Samuli
Paulaharjun2 kuuleman tarinan
mukaan Kurjenpolven kalmisto
sai nimensä vainajaa Kaukosesta
ylävirtaan sauvoneen venemiehen torkahtaessa. Sauvojan unessa kuollut kehotti: Missä kurki
hyppää ja lähtee lentämään, siihen
hautaa!
Paulaharjun mukaan siis kummun valitsi vainaja itse lepopaikakseen --- ja siitä tuli Kittilän

mista, jotta pedot voitiin pitää
erossa vainajista.

15

lappalaisten hautapaikka, joka
myöhemmin siunattiin ja aidattiin
kastetun kansan kalmistoksi.
Andersson ja Paulaharju kuulivat ”manalankammioon” haudatun satoja entisiä Lapinkorven
eläjiä suurehkoihin, ”halaistuista
hirsistä” tehtyihin salvoshautoihin, joiden päälle oli ladottu hirsikatot ja luotu katteeksi maakerros.
Myös Kittilälle nimensä antanut
Kitti (Kristiina) -niminen leskivaimo – joko Kajaanista saapunut
uudisasukas tai paikallista lapinperua ollut asuja – olisi tarinan
mukaan haudattu Kurjenpolveen.
OPETTAJA PUUPPONEN
TARTTUU LAPIOON

Muhoslainen opettaja Jaakko
Puupponen3 kirjoitti Suomen
Muinaismuistoyhdistykselle kirjeessä vuonna 1889 seuraavasti:
Wuotena 1885. Kesäkuun 8 päivänä lähdin minä matkustamaan
Lapin muinaisajan kaluja ja olioita
tutkimaan.
Puupponen päätti Kittilää kolutessaan tutkia Kurjenpolven
kalmistoa: Tultuani sinne kaivoin
useita hautoja, vaan en löytänyt mitään muinaiskalua. Ihmisen luita
täällä näytti olevan hyvin runsaasti.
Myös Puupponen kertoi kuulemansa tarinan kalmiston nimestä.
Tarina vastaa osapuilleen Anderssonin ja Paulaharjun myöhempiä
kirjauksia asiasta. Hän kuuli paikallisten uskovan, että kalmistossa lepäisi Lapin kuulu noita Päi16

viö. Selvää on, että Puupponen ja
mahdollisesti muutkin innokkaat
kaivelijat olivat tärvelleet hautoja
vuosikymmenten saatossa.
AMMATTIKAIVAJAT ASIALLA

Kesällä 1993 tehtiin paikalla Museoviraston työllisyysvaroin kartoitus (3061 m2) ja arkeologinen
kaivaus (43 m2). Kaikki 50 tutkittua hautaa olivat esineettömiä,
kristillisiä hautoja. Niiden todettiin olleen kahta tyyppiä: 1) laajoja hirsisalvoksista koottuja kollektiivihautoja, joissa vainajat oli
laskettu rautanaulojen perusteella
hautaan arkuissa tai vain laudalle
asetettuina ja 2) yhden tai kahden
vainajan hirsin tuettuja ja puukatteisia hautoja, joissa ei todettu arkun jäännöksiä.
Vastaavia ns. läntisen hautaustavan hautasalvoksia tunnetaan
mm. Ala-Kittilän, Muonion Akamellan, Enontekiön Markkinan ja
Kemijärven kalmistoista. Tällaisia
hirsisalvoksia tunnetaan erityisesti 1700-luvun hautauksista.4
Vastaavia kalmistoja on arkeologisesti kaivettu Pohjois-Suomessa
harvoin.5 Lähes aina hautausmaat
sijaitsivat kirkon, kappelin tai
saarnahuoneen ympärillä. Kurjenpolven kohdalla sellaisia ei tiedetä
olleen, vaikka kalmisto on kiinteä ja pitkäaikainen kristillinen
hautapaikka. Poikkeuksen tuosta
säännöstä muodostivat väliaikaiset kesähautapaikat sekä sotiin tai
epidemioihin liittyvät kertaluon-

toiset hautapaikat.6
LUNASTUKSEN MONET
KIEMURAT

Suomen valtio lunasti vuonna
1991 Kurjenpolven hylätyn kalmiston muinaisjäännösalueeksi,
joka rajattiin pari vuotta myöhemmin osittain puuaidalla. Sellaisia
siellä oli ollut jo vanhastaan. Lunastusta hoitivat Kittilässä vierailleet arkeologit Markku Torvinen
ja tämän kirjoittaja.7 Sitä ennen
maanomistaja oli ehtinyt tehdä
alueesta lahjoituskirjan Kittilän
seurakunnalle. Kirkkoherra Toivo
Kulpakko kuitenkin kertoi, ettei
seurakunta ota lahjoitusta vastaan,
jolloin kauppa kalmistosta tehtiin
alkuperäisen maanomistajan kanssa. Tähän aikaan kalmisto rajautui
jo kesähuvilaan.
Kurjenpolven kalmisto on kiinnostava esimerkki kulttuurihistoriallisen kohteen merkityksen
arvottamisesta myös 1990-luvun
alussa käydyn lyhyen, mutta intensiivisen lehtidebatin vuoksi. Oulun yliopiston historian professori
Kyösti Julku ”agiteerasi” Lapin
Kansan (18.8.1992) sivuilla otsikolla Hylätty kalmisto kittiläläisiä
ottamaan vastuun Kurjenpolven
kunnossapidosta. Julku kirjoitti:
Hyvät kittiläläiset. Teillä on kylässänne ainutlaatuinen menneisyyden muistomerkki, josta kukaan
ei tunnu välittävän.8 Kirkkoherra
Kulpakko ja häntä haastatellut
Rauno Laine käsittelivät vasta-

Kaivaukset Kurjenpolven kalmistossa.
Kuva: Aki Arponen, Museovirasto

kirjoituksissa aihetta oikoen joitakin Julkun tietoja ja näkemyksiä.9
Laineen mukaan Kulpakko arvioi
tuolloin, että kalmiston käyttö
ajoittuisi vuosiin 1626‒1776.
Kulpakon mukaan alue oli
Heikkilän suvun toimesta lahjoitettu seurakunnalle 17.1.1972
lahjakirjalla ja seurakunta lahjoitti sen samalla tavalla takaisin kirkkovaltuuston päätöksellä
28.12.1990. Museoviraston toimesta tohtori Ari Siiriäinen haki
jo vuonna 1972 lääninhallitukselta rauhoitukseen 3000 m2:n alueen Kurjenpolven hautausmaalla,
mutta vain keskeinen osa – noin
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210 m2 – on nykyisin aidattu ja
valtion omistukseen pyykitetty.
Ikipetäjät alueelta kaadettiin jo
vuonna 1971. Kulpakko10 arveli,
että antropologit olivat etsineet
täältäkin lappalaisten luurankoja
vuoden 1915 vaiheilla ja uittomiehistäkin eräät ovat kaivaneet vainajien luita. Kirkkoherra ei pitänyt
kunnostusta kittiläläisten kannalta enää relevanttina, vaan turhana
rahareikänä.
Professori Julku11 jatkoi edelleen keskustelua mainitsemalla
mm., että se on mahdollista panna
kuntoon muutamalla tuhannella
markalla. Samassa Lapin Kansan numerossa Museoviraston

tutkija Torvinen12 vastasi Julkun
heittämään haasteeseen. Julku oli
esittänyt seuraavan väitteen, jota
Torvinen siteerasi: ´Helsingissä istuvien satraappien´ (= Museoviraston) täydellisen välinpitämättömyyden koko kalmistoa, kuten kaikkia
muitakin pohjoisen menneisyyteen
liittyviä kulttuuriarvoja kohtaan…
Professori oli tuonut tuohtumuksensa Museovirastoon julki myös
muissa yhteyksissä. Hän katsoi
tiukasti muinaislöytöjen kuuluvan
maakunnille ja kunnille, eikä niitä
olisi saanut edes muinaismuistolain perusteella siirtää Helsinkiin.
Torvinen vakuutti, että kauppaa
edelsi hyvinkin monivaiheinen, pai-

Museoviraston intendentti Markku Torvinen vuonna 1994 Kurjenpolven silloisen
infotaulun ja suoja-aidan pystytystoimissa.
Kuva: Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseo
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koin värikäs ja pitkällinen valmistelutyö, runsaahko kirjeenvaihto,
useita neuvotteluja, lukuisia puhelinsoittoja ja vielä maastokatselmus.
Ne osoittivat Museoviraston vahvaa tahtoa asiassa. Torvinen päätti
vastineensa seuraavasti: Vaikka
professori Julkun mukaan ´ kittiläläiset ovat nyt temppelin harjalle
nostettuja´, suotakoon heidän kuitenkin tulla sieltä alas ja osallistua
mahdollisuuksiensa mukaan Kurjenpolven kalmiston arvonsa mukaiseen asuun saattamiseen.
Valtion – Museoviraston ja
Metsähallituksen – toimenpitein
keskeinen osa kalmistosta on säilynyt yhtenä kulttuurisena erikoisuutena, jolla on niin paikallista
kuin valtakunnallistakin arvoa.
Museoviraston siirrettyä kohteen
Metsähallituksen Lapin luontopalvelujen hallintaan vuonna 2014
oli jälleen aika uusia kalmiston
ympärysaita sekä raivata puut ja
pusikot.13 Parin seuraavan vuoden
aikana myös kohdeopaste uusittiin
ja tilattiin paikalle ohjaava viitoitus. Kaiken touhuamisen jälkeen
kalmisto lienee nyt eri osapuolia
tyydyttävässä kunnossa. Kenties
se ensimmäinenkin vainaja saa
viimein levätä rauhassa? ■

Paulaharju, Samuli 1977 (3. p.). Akamella
ja Kurjenpolwi. Lapin muisteluksia. Porvoo‒
Helsinki‒Juva. 1977:213‒219.
2

3 Kotivuori, Hannu. 1998. Kovan onnen kulkija – opettaja Puupposen kertomus Kittilästä
1885. Raito 2/1998:43‒46.
4 Paikalla oleva Museoviraston informaatiotaulu; Kaivauskertomus, Kittilä 53 Kurjenpolvi
- historiallisen ajan hautausmaan kunnostus ja
kaivaus (Aki Arponen 1993).
5 Maiseman muisti. Valtakunnallisesti
merkittävät muinaisjäännökset. Museovirasto 2001:296‒297. Helsinki; Kittilä 53
Kurjenpolvi, muinaisjäännösrekisteri nro
261010053.
6 Niukkanen, Marianne. 2009. Historiallisen ajan muinaisjäännökset. Museoviraston
rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3.
2009:71.
7 Kauppakirja noin 1/3 ha:n määräalasta
allekirjoitettiin Kittilässä 3.12.1991; Lainmukainen lohkomistoimitus tapahtui 1.7.1992;
Torvinen ja Kotivuori pystyttivät paikalle
ensimmäisen varsinaisen informaatiotaulun
kesällä 1994.
8 Julku, Kyösti. Hylätty kalmisto. Lapin
Kansa 18.8.1992; Julku, Kyösti. Se hylätty
kalmisto. Lapin Kansa 21.8.1992.
9 Laine, Rauno. Saamelaishautausmaan
kunnostaminen ei enää mielekästä Kittilässä.
Lapin Kansa 19.8.1992.
Kulpakko, Toivo. Kittilässä riittää hautausmaita. Lapin Kansa 25.8.1992.
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Julku, Kyösti. Vielä kerran Kittilän hautausmaasta. Lapin Kansa 29.8.1992.
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Torvinen, Markku. Se hylätty kalmisto?
Lapin Kansa 29.8.1992.
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Tolonen, S. 2015. Kittilän Kurjenpolven
hautausmaan hoitoraportti 2015.
13

LÄHDEVIITTEET

Andersson, G. A. 1955 (2. p.) Tietoja Sodankylän ja Kittilän pitäjien aikaisemmista ja
myöhemmistä vaiheista.
1

19

Matti Körkön
HILJA PALONIEMI

historiallista
valokuvakokoelmaa pelastamassa
■ Keväällä 2017 Lapin maakuntamuseoon saapui suuri

määrä negatiiveja, joissa on
noin 1920–1950-luvuilla otettuja kuvia Kemijokivarren kylistä.
Kuvat on ottanut Rovaniemen
Louejärvellä asunut Matti
Körkkö (1910–1977). Hän työskenteli valokuvaamisen lisäksi
metsätyömailla kasöörinä,
joten perinteisten henkilö- ja
ryhmäkuvien lisäksi aineistossa on kuvia myös savotoilta ja
uitosta. Körkön lapset lahjoittivat tämän arvokkaan aineiston
Kotiseutuyhdistys Rovaniemen
Totto ry:lle, ja sen työstämiseksi yleisön saataville saatiin
rahoitus Rovaniemen Lions Club
Alakemijoelta ja Lapin yliopistolta. Tämän 2017–2018 Lapin
maakuntamuseon tiloissa tehdyn työn aikana lasinegatiivit
pikkuhiljaa avasivat arvoituksiaan, yllätyksiä unohtamatta!
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Valokuvauksen sivuaineen opintoni Lapin yliopistossa olivat keväällä
2017 loppuvaiheessa, kun valokuvauksen opettaja Pirjo Puurunen
ilmoitti yliopiston tarjoavan projektiluontoista työtä vanhoista valokuvista kiinnostuneelle opiskelijalle opintojen oheen. Nätti-Jussi
-hankkeessa puhdistettaisiin, digitoitaisiin ja luetteloitaisiin vanha lasinegatiivikokoelma. Tartuin
tilaisuuteen, sillä paikallishistoria
ja historialliset valokuvat kiinnostavat minua todella paljon, ja projekti vaikutti kokonaisuudessaan
mielenkiintoiselta. Pääsin aloittamaan työn jo toukokuussa Lapin
maakuntamuseon valokuvaajan
Jukka Suvilehdon sekä työharjoittelija Jenni Ahto-Hakosen
kanssa.
Muurolalainen Viljo Huttu oli
löytänyt lasinegatiivit vanhan rakennuksen ullakolta sahanpurujen
seasta ja ottanut niistä pinnakkaiskopioita tiedonkeruuta varten.
Sen jälkeen hän oli käärinyt lasinegatiivit sanomalehtiin vanhaan
postin jakelulaatikkoon. Siinä ne
tulivat museolle ja työ alkoi kääreiden purkamisella. Negatiiveja
arvioitiin tässä vaiheessa olevan

noin 500 kappaletta, eikä niiden
sisällöstä ollut tarkkaa tietoa. Paperikääreistä paljastuneet negatiivit osoittautuivat huonokuntoisiksi ja niissä oli kummallinen haju,
mistä syystä niitä tuuletettiin vetokaapissa kolmisen kuukautta.
Myös kuvien määrä yllätti: niitä
olikin muutaman sadan sijaan
noin puolitoista tuhatta.
Kolme eri kokoista lasinegatiivia toimitettiin Suomen valokuvataiteen museoon tutkittavaksi,
sillä niiden kunnosta ja puhdistusmenetelmistä haluttiin konservaattorin arvio. Kysymyksiin
vastasi ystävällisesti Suomen valokuvataiteen museon valokuvakonservaattori Riitta Koskivirta.

TARKKUUTTA VAATIVA
PUHDISTUSTYÖ

Syyskuussa palasin innoissani museoon jatkamaan projektia. Jennin
harjoittelu oli päättynyt, joten tästä
eteenpäin jatkaisin yksin. Museon
valokuvaaja Jukka Suvilehdon ja
kuva-arkistonhoitaja Suvi Harjun
ohjaamana kaikki sujui kuitenkin
hyvin ja turvallisesti. He olivat
joka käänteessä tukena ja apuna
ohjeistaen eri työvaiheissa tarkasti
ja kärsivällisesti. Se oli tärkeää, sillä
museotyö ja arvokkaan historiallisen aineiston käsittely oli minulle
aivan uutta, vaikka olinkin opinnoissani tutustunut vanhoihin
valokuvausmenetelmiin. Suoritin
projektin aikana Lapin yliopistossa
myös kulttuurihistorian kursseja ja

Kämppäelämää Portteenin savotalla. Kolmas oikealta kasööri Matti Körkkö.
Kuva: Matti Körkkö, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry
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ne avasivat aihetta minulle lisää.
Lasinegatiivien tuuletus oli
toiminut ja haju oli kesän aikana
kadonnut. Puhdistaminen päätettiin kuitenkin varmuuden vuoksi
tehdä tehokkaasti ilmastoidussa
huoneessa vetokaapin alla. Huone
siivottiin ja työtasot päällystettiin
suojapaperilla. Sain tarkat ohjeet
puhdistamiseen ja negatiivien
pakkaamiseen arkistointikelpoisesti. Tarkoitusta varten tilattuihin suojakuoriin kirjoitettiin
oikeaan ylänurkkaan kokoelman
diaarinumero 92 ja jokainen negatiivi sai oman alanumeronsa.
Negatiivien todelliseksi määräksi osoittautui 1461 kappaletta,
joista 1211 oli lasisia ja 250 muovipohjaisia. Suojakuoriin käärityt
negatiivit pakattiin säilytyslaatikoihin ja täydet laatikot kuljetettiin museon kuva-arkiston suojiin
odottamaan digitointia. Negatiiveja käsiteltiin vain suojakäsineet
käsissä ja käytin koko puhdistusvaiheen ajan hengityssuojainta mahdollisten homeitiöiden ja
pölyn takia. Negatiivit puhdistettiin kuvapuolelta kostuttamalla pumpulituppoa muutamalla
tipalla ionivaihdettua akkuvettä
ja pyyhkimällä kevyesti niin, ettei lasin pintaan jäänyt jälkiä.
Pinttyneeseen likaan käytettiin
isopropyylialkoholia. Negatiivien
emulsiopuoli harjattiin kevyesti
tarkoitukseen sopivalla konservointiharjalla puhtaaksi pölystä
ja sahanpuruista. Tiukemmin
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kiinnittyneet roskat irrotettiin
varovasti. Osa lasinegatiiveista
oli haljennut tai pahasti vaurioitunut kosteuden ja hankauksen
takia niin, että emulsiopuoli oli
hilseillyt. Niiden käsittely tapahtui erityisen varovaisesti. Puhdistaminen oli tarkkaa työtä ja vaati
paljon keskittymistä, mutta melko
nopeasti se alkoi sujua jouhevasti.
Ongelmia tuottivat vain todella
likaiset tai pahasti rikkoutuneet
negatiivit.
Puhdistustyön ohessa kurkistelin jo varovasti negatiivien sisältöä
ja moni kuva alkoi toden teolla
kiinnostaa minua. Pohdin, mistä
kuvat oli otettu ja ketä ihmiset
niissä olivat. Mietin myös kuvien
ottajaa, millainen mies niiden takana olikaan?
KUVIEN SISÄLTÖ PALJASTUU

Puhdistus saatiin päätökseen joulukuussa 2017 ja digitointi aloitettiin saman tien. Se tapahtui
valokuvaamalla negatiivit kohtisuoraan ylhäältä päin valopöydän
päällä. Negatiiveja oli kolmea eri
kokoa, joten työtäni helpottaakseen Jukka Suvilehto teki niille
sopivan kokoiset kuvausmaskit,
jotka pitivät negatiivit irti valopöydän pinnasta ja nopeuttivat niiden
asettelua kameran alle sopivaan
kohtaan. Digitointi valmistui hyvien valmisteluiden ansiosta yllättävän nopeasti.
Digitoidut negatiivit käännettiin tietokoneella positiiveiksi ja

Matti Körkön ottamien valokuvien tunnistustilaisuus Lapin maakuntamuseossa.
Vasemmalla lasinegatiivit pinnakoinut Viljo Huttu, keskellä metsätyöaiheista
dokumenttielokuvaa suunnitteleva käsikirjoittaja Heikki Huttu-Hiltunen, oikealla
lasinegatiivien digitoinnista ja puhdistuksesta vastannut Hilja Paloniemi.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo

niille tehtiin pikainen kuvankäsittely. Tämä vaihe oli todella
mielenkiintoinen ja ehdottomasti oma suosikkini, sillä vihdoin
pääsin näkemään tarkemmin,
mitä kuvissa oli. Niistä paljastui
perinteisiä ryhmä- ja henkilökuvia eri-ikäisistä ihmisistä, kuvia
rakennuksista ja erilaisista juhlista
kuten hautajaisista, sekä tilannekuvia metsätöistä, uitosta ja maataloustöistä. Erityisesti mieleeni
jäi kuva joen rannassa pyykkäävistä naisista taustallaan jokiveneessä kalastelevat miehet, sekä kuva
erikoisen, latvasta karsitun kuusen
vierellä seisovasta miehestä. Nämä
jo puhdistusvaiheessa kiinnostukseni herättäneet kuvat alkoivat vaikuttaa yhä vain kiehtovammilta.
Kiinnitin huomiota myös useissa
kuvissa toistuviin henkilöihin ja

rakennuksiin. Mitähän tarinoita
niihin liittyisikään? Olisikohan
joku henkilöistä jopa valokuvaaja
itse?
TARINAT KUVIEN TAUSTALLA

Seuraava vaihe oli kuvien siirtäminen ja asiasanoittaminen
Cumulus-kokoelmatietokantaan
sekä julkaiseminen Lapin maakuntamuseon kokoelmaselaimessa. Osaan kuvista päästiin lisäksi
kirjaamaan tunnistetietoja, joita
projektissa valtavan suurena apuna ollut Viljo Huttu oli kerännyt
järjestämällä negatiiveista ottamiensa pinnakkaisvedosten kanssa
tunnistamistilaisuuksia Muurolan
alueella. Nyt kuvien henkilöt ja
heidän tutuiksi tulleet kasvonsa
alkoivat saada nimiä, ja projektin
aikana mielikuvitukseni tuottamat
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tarinat paljastuivat toisenlaisiksi.
Valokuvaaja Matti Körkkö poseerasi useassa kuvassa itse. Hän oli
joko erittäin nopeakinttuinen, tai
– todennäköisemmin – kameran
laukaisijaa painoi toinen henkilö.
Saimme kuvien henkilöiden ja
paikkojen tunnistamiseen apua
Viljo Hutun lisäksi myös kokoelman lahjoittaneilta Matti Körkön
lapsilta, sekä muurolalaiselta Matti Ansalalta, jotka vierailivat museolla katselemassa kuvia ja kertomalla niihin liittyviä tietoja ja
tarinoita. Valokuvaajan kerrottiin
olleen ystävällinen ja lapsirakas,
mikä kuvista välittyykin. Jokirannassa pyykkäävistä naisista toinen
tunnistettiin valokuvaajan äidiksi.
Latvasta karsittuun kuuseenkin
liittyi vauhdikas tarina: kylän
miehet olivat olleet joukolla pyytämässä asutuksen liepeillä norkoillutta karhua, kun se hätäpäissään oli kiivennyt hennon kuusen
latvaan. Kuusen oksat eivät kestäneet sen painoa ja karhu putosi
rymisten alas karsien samalla kuusen latvastaan paljaaksi.
Metsätyökuvia tarkastellessamme silmiimme osui eräs erityisen
tunnettu henkilö - itse Nätti-Jussi
eli Juho Vihtori Nättihän se siinä
poseerasi tuuheaoksaisen sembramännyn edustalla! Valokuvaajan
lapset osasivat kertoa, että kuuluisa tarinaniskijä oli viihtynyt Louejärven pirtissä, jonka pihapiirissä
kasvavan puun luona hänet myös
kuvattiin. Matti Körkkö käytti
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samaa puuta usein kuviensa taustana. Kuvat hän kehitti samaisen
pihan maakellariin rakennetussa
pimiössä.
Kuviin liittyvien tunnistetietojen keräämistä jatkettiin vielä
keväällä 2018 Ruikan Erän toimitalolla järjestetyissä kahdessa
tunnistamistilaisuudessa, joihin
saapui mukavasti väkeä. Kuvat
nostattivat paljon yhteisiä muistoja, ja naurua riitti. Alun perin
melkoiselta mysteeriltä vaikuttanut lasinegatiivikokoelma paljastui laajaksi, sekä paikallishistoriallisesti ja erityisesti Kemijokivarren
kylien ihmisten ja heidän yhteisönsä kannalta merkittäväksi.
Onneksi pääsin olemaan mukana
tässä hienossa hankkeessa.
Kuviin voit tutustua osoitteessa
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo/kokoelmaselain laittamalla hakusanaksi Matti Körkkö. ■

Iida Körkkö o.s. Kotila ja siskonsa Miina Manner-Raappana pyykillä Louejärvellä.
Kuva: Matti Körkkö, Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry

AINEISTOA LÖYTYY YHÄ LISÄÄ

Lapin maakuntamuseo sai 11.4.2018 Matti Körkön kuvien oikeudenomistajien puolesta Helka Körköltä tutkittavaksi Matti Körkön negatiiveja, sekä valokuvausvälineitä ja -tarvikkeita kaksi laatikollista. Aineiston
luovutuksesta ja omistusoikeudesta sovitaan erikseen myöhemmin.
Tutkittavana on 44 kpl lasi- ja 725 kpl muovipohjaista negatiivia.
Negatiivit on tuuletettu ja niiden puhdistamista ja digitointia varten
haetaan rahoitusta.
Lisäksi aineistossa on pieni kolmijalka ja pimiötarvikkeita: kehittämättömiä lasinegatiiveja ja papereita alkuperäispakkauksessaan, pimiökemikaaleja, rikkinäinen vaaka, lasinegatiivien kuivausteline, suotimia,
pimiön loisteputki, negatiivikasetteja ym. pientarvikkeita. ■
JUKKA SUVILEHTO
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JUKKA SALMELA

Vieläkö lajien tieteellisiä
nimiä tarvitaan?
■ Lajien tieteellinen nimistö on

biologisen tutkimuksen perusta,
jota ilman maapallon monimuotoisuudesta ei olisi mahdollista
kommunikoida. Tieteelliset
nimet otti ensimmäisenä systemaattisesti käyttöön Carl von
Linné, ja tätä mallia on menestyksekkäästi käytetty 260
vuotta. Maapallon lajistollinen
monimuotoisuus on kuitenkin
hyvin suuri, ja on todennäköistä, että tieteelle kuvaamattomia
lajeja on jopa enemmän kuin
tähän mennessä tunnetut kaksi
miljoonaa lajia. Koska maapallon laajuinen lajien katoaminen
on tosiasia, uhkaa moni ainutkertainen taksoni hävitä ilman
tietoa sen olemassaolosta. Mikä
on linneläisen nimistön tulevaisuus kuudennen massasukupuuton aikaan?
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Boreosmittia inariensis Tuiskunen,
1986 on harvinainen surviaissääskilaji, joka tunnetaan vain Suomesta ja Norjasta. Suku Boreosmittia sekä laji inariensis kuvattiin
molemmat tieteelle uusina Jari
Tuiskusen ja Bernhard Lindbergin artikkelissa, joka julkaistiin
1986. Uuden sukunimen muodostaminen oli välttämätöntä, koska
Tuiskusen mukaan tätä uutta lajia
ei voinut sijoittaa mihinkään jo
tiedossa olevaan surviaissääskien
sukuun, kuten vaikkapa Smittiaan. Näin ollen uusi nimi kertoo
sen läheisestä sukulaisuudesta
Smittiaan ja etuliite boreo antaa
ymmärtää, että kyse on pohjoisesta eläimestä. Lajinimi inariensis on
adjektiivi (”inarilainen”) ja viittaa
luonnollisesti Inarin Lappiin tai
Inarin kuntaan. Tuiskusen tekemä
suku- ja lajikuvaus on korkealaatuinen tieteellinen työ, joka täyttää
kirkkaasti eläinlajien nimeämistä
säätelevän kansainvälisen nimistötoimikunnan
(International
Commission on Zoological Nomenclature, ICZN) vähimmäisvaatimukset ja itseasiassa ylittää ne.
Eliölajien tai korkeampien
taksonien nimeäminen, lajien ra-

jaaminen ja niiden sukulaisuussuhteiden selvittäminen kuuluvat
taksonomian ja systematiikan
alaan. Taksonomit ovat tieteentekijöitä, jotka julkaisuissaan luovat
pohjan nimistölle ja ylipäätään
kaikelle lajeihin liittyvälle tutkimukselle. Ilman tieteellisiä nimiä
tiedeyhteisö, viranomaiset, kansalaiset ja kaikki lajitietoa käyttävät
tahot eivät voisi kommunikoida
luonnon perusyksiköistä, lajeista.
Luonnonsuojelu, biotieteellinen
tutkimus ja haitallisten vieraslajien torjunta ovat esimerkkejä
aloista, joita olisi lähes mahdoton
toteuttaa ilman yksilöllisiä ja ainutkertaisia lajinimiä.
CARL VON LINNÉ JA HÄNEN
PERINTÖNSÄ

Carolus Linnaeus, aateloimisen
jälkeen Carl von Linné (1707–
1778), on nykyisen taksonomian
ja systematiikan perustaja. Linnén
keksintö oli hierarkkinen järjestelmä, jossa lajit sijoitettiin sukuihin, lahkoihin, luokkiin ja lopulta
kuntiin (eläimet, kasvit, mineraalit). Vaikka Linnén aikana ei vielä
tunnettu evoluutiota ja lajeja pidettiin Jumalan luomina, voi tässä
hierarkkisessa järjestelmässä nähdä
lajiutumisen periaatteen: lajien samankaltaisuus on sitä suurempi,
mitä alempana ne sijaitsevat järjestelmän tikapuilla. Linné otti myös
systemaattisesti käyttöön kaksiosaisen lajinimen (tieteellinen
nimi), jossa suku (esim. Linnea)

kirjoitetaan isolla alkukirjaimella
ja laji pienellä (borealis). Tätä tapaa noudatetaan edelleenkin tänä
päivänä, samoin taksonien (esim.
laji, tribus, heimo), sijoittamista
hierarkkisiin kategorioihin.
Eläintieteen nimistössä, jossa
noudatetaan ICZN:n ohjeita, on
Linnén Systema Naturaen 10. painos vuodelta 1758 kaiken lähtökohta, eikä tätä vanhempia nimiä
tarvitse ottaa huomioon. Tähän
sääntöön ainoa poikkeus on hämähäkit, joiden nimistön perusteos on ruotsalaisen Carl Clerckin
(1709–1765) Aranei Svecici, myös
vuodelta 1758. Linnén lajikuvaukset ovat tietysti nykypäivän
mittapuulla erittäin lyhyitä: niissä kuvataan latinaksi muutamalla
lauseella lajin ulkonäkö ja elinympäristö. Samaa periaatetta seurataan tänäkin päivänä, tosin lajin
kuvauksissa käytetään useimmiten tarkkoja mittauksia, yksityiskohtaisia valokuvia tai piirroksia
sekä kasvavassa määrin DNA-aineistoa.
Tällä hetkellä maailmasta
tunnetaan noin kaksi miljoonaa
tieteelle kuvattua aitotumallista
eliötä, eli muita kuin bakteereita ja viruksia. 260 vuoden aikana on siis nimetty keskimäärin
noin 7700 uutta lajia per vuosi.
Koska hyvin perustein voidaan
olettaa kuvaamattomia lajeja olevan paljon enemmän kuin tunnettuja lajeja, maapallon eliöstön
täydellinen inventointi veisi vielä
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useita satoja vuosia. Koska ihmisen toiminta muuttaa nopeasti ilmastoa sekä rappeuttaa ja pirstoo
elinympäristöjä, todennäköisesti
huomattava osa monimuotoisuudesta häviää ilman merkintöjä sen
olemassaolosta. Samaan aikaan
taksonomien määrä on vähentynyt ja luonnontieteelliset museot
kamppailevat perusrahoituksesta
ja resursseistaan. Ilmiölle on annettu nimi ”taksonomian kriisi”.
Kyse on siis siitä, että taksonomien
määrä on liian vähäinen suorittamaan lajien nimeämistä järkevän
aikajakson puitteissa. Lajeja on
helpompi suojella ja suojelukohteita on helpompi arvottaa, jos
tiedetään, miten paljon niissä elää
lajeja ja miten omaleimaisia niiden
yhteisöt ovat.
TAKSONOMIAN VAIKEUS

Äkkiseltään voisi luulla, että eihän
lajien kuvaamisessa mitään vaikeaa
ole. Otetaan pari kuvaa, kirjoitetaan lyhyt kuvaus, annetaan nimi
vaikka lajin ulkonäköä mukaillen
ja julkaistaan omalla sosiaalisen
median kanavalla. Asianlaita ei ole
ihan näin, sillä kelvollisiin valokuviin tarvitaan esimerkiksi laadukkaita mikroskooppeja, joihin on
yhdistetty kerroskuvauslaitteisto.
Piirroskuviin tarvitaan hyvä piirtäjä, jolla on samalla ymmärrys mitä
on piirtämässä. Eliöiden morfologian tuntemus on tietysti ensiarvoisen tärkeää, jotta osaa tunnistaa lajien rajaamisessa tärkeät
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rakenteet ja käyttää niistä oikeita
termejä. Varsinainen kuvaus on
tieteellinen työ, joka pitää julkaista jossakin sarjassa. Ja yksittäisten
lajien erilliset kuvaukset eivät välttämättä ole suositeltava ratkaisu,
mikäli lajiryhmästä (suku, heimo,
yms.) ei ole viimeaikaista revisiota,
eli kattavaa taksonomista yhteenvetoa. Lisäksi uusi kuvattava laji
täytyy tietysti varmuudella erottaa
muista saman ryhmän jo tunnetuista lajeista.
Muilla biotieteen aloilla uusissa tutkimusartikkeleissa viitataan
pääasiassa uuteen tai uudehkoon
tutkimuskirjallisuuteen. Tieteentekijöitä ja julkaisusarjoja arvotetaan sen perusteella, miten paljon
muut artikkeleihin viittaavat. Oletuksena on, että vain relevantti ja
hyvin tehty työ saa muiden viittauksia. Kuitenkin taksonomiassa
kaikki työ, vanha ja huonokin,
on otettava huomioon. Itse asiassa
ICZN:n vähimmäisvaatimukset
on niin helppo täyttää, että huonotkin taksonomiset työt voivat
periaatteessa läpäistä tämän seulan. Näin ollen taksonomin on
tutkimusta tehdessään tutustuttava kaikkeen alan kirjallisuuteen,
vaikka se olisi kelvotonta nykyajan
mittapuulla. Mutta jos julkaisu on
kelvoton (ks. tietolaatikko), niin
miten siinä käsitellystä lajista voi
sitten saada tolkkua? Ainoa ratkaisu on perehtyä tyyppiyksilöihin, jotka ovat aineellinen yhteys
lajin nimeen. Tyyppiyksilöistä

Kuva 1. Harvinaisen vaaksiaislajin Tipula stackelbergi Alexander lajin holotyyppi
asiaan kuuluvine etiketteineen. Tätä arvokasta tyyppiyksilöä säilytetään Pietarin
Eläintieteen Instituutissa (ZIN). Kuva: Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo

Tietolaatikko
Tämän tarinan tarkoituksena ei ole nolata ketään yksittäistä tutkijaa, vaan kertoa eräs tapaus
urani varrelta. En käytä tässä henkilöiden nimiä, koska toisaalta ymmärrän tämän kelvottoman
julkaisun taustalla olleet syyt. Joka tapauksessa määritin taannoin 2013 Rovaniemen Saviojan
suojelualueelta keräämiäni hyönteisiä. Tässä aineistossa oli yksi äkämäsääski, jota en pystynyt
sijoittamaan yhteenkään kyseessä olevan suvun eurooppalaiseen lajiin. Otin elukasta kuvia ja
lähetin niitä saksalaiselle huippuasiantuntijalle, joka tuntee koko maailman lajiston. Hetken
mielensä syövereitä kaiveltuaan hän muisti piirtäneensä lajin holotyypistä luonnoksen Japanissa,
kokoelmassa jossa tyyppiyksilö sijaitsi. Eli kyseessä ei ollut uusi laji, vaan sääski joka oli kuvattu
1990 venäläisen tutkijan työpaikan omassa julkaisusarjassa, todennäköisesti ilman vertaisarviointia, kokonaan venäjäksi ja vain yhdellä, erittäin ylimalkaisella kuvalla varustettuna. Lajia ei
siis olisi voinut tunnistaa ilman tyyppiyksilön tutkimista. Kyseinen venäläinen tutkija julkaisi
aikamoisen joukon huonoja lajikuvauksia uransa viime vaiheissa, näistä tapauksista monet on
myöhemmin synonymisoitu eli on huomattu niiden olevan jo tunnettuja tapauksia. Koska tyyppiyksilöt ovat arvostettuja, luonnontieteellisten kokoelmien ”kruununjalokiviä”, oli eräs japanilainen museo lupautunut ostamaan venäläisen tutkijan tyyppiyksilöt. Venäläisellä oli siis tilaisuus
lyödä kokoelmallaan rahoiksi, ja hän on todennäköisesti tiennyt ”tekevänsä sutta”. Lieventävänä
ja inhimillisenä asianhaarana todettakoon, että tutkijan lähiomainen oli vakavasti sairastunut
ja Neuvostoliiton romahdettua heillä ei ollut varaa hankkia lääkkeitä ilman tyyppiyksilöiden
myyntiä. Taksonomia, kuten muukin tiede, on pohjimmiltaan inhimillistä toimintaa, jota harjoitetaan erilaisista lähtökohdista ja motivaatioista. Taksonomisen työn tavoitteena pitäisi olla
objektiivinen näkemys luonnon perusyksiköiden eli lajien rajaamisesta, riippumatta poliittisesta
järjestelmästä, uskonnosta tai rahallisesta tilanteesta. Korostan myös, että vertaisarvioiduissa sarjoissa julkaistavasta alan tutkimuksesta 99 % on nykypäivänä laadultaan hyvää tai erinomaista.
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holotyyppi (kuva 1) on tärkein:
se on viime kädessä yksilö, johon
lajin nimi perustuu. Holotyyppi
ja mahdolliset paratyypit ovat lajinkuvauksessa tutkittuja yksilöitä, jotka täytyy etiketöidä selvästi
(usein punaisilla etikettilapuilla)
ja säilyttää julkisissa kokoelmissa,
periaatteessa ikuisesti. Revisiota
tekevän taksonomin työ voi siis
olla sekä uuden aineiston keräämistä maastossa ja sen lajittelua
että vanhan kirjallisuuden kaivelua ja tyyppiyksilöiden metsästämistä maailman museoista.
Lajien määrittäminen tai rajaaminen on joskus helppoa ja joskus
vaikeaa. Helpot tapaukset voivat
olla esimerkiksi monotyyppisiä
sukuja tai jopa heimoja, joista tunnetaan vain yksi laji (esim. salaperäinen, Lapin ikimetsissäkin esiintyvä Sciarosoma nigriclava, joka on
toistaiseksi heimoon sijoittamaton
sienisääskimäinen hyönteinen).
Nämä lajit eroavat niin suuresti lähimmistä sukulaisistaan, että niitä
ei voi sekoittaa yhteenkään toiseen
lajiin. Toisaalta on olemassa sukuja, joissa lajeja on satoja tai tuhansia ja niiden opiskelu vaatii vuosia
tai ihmiselämän. Näissä tapauksissa lajiutumista on tapahtunut
paljon: mitä vähemmän aikaa lajien kehityslinjojen erkaantumisesta on kulunut, sitä läheisempiä ne
ovat toisilleen. Lajiutuminen on
evoluution sivutuote, prosessi ilman päämäärää. Lajiutumista tapahtuu potentiaalisesti koko ajan
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ja tästä syystä luonnonsuojelussa
otetaan herkästi huomioon myös
lajien sisäiset muodot, mikäli ne
ovat maantieteellisesti rajautuneita. Nämä paikalliset populaatiot
ovat uusien lajien siemeniä mikäli seuraava jääkausi, tulivuorenpurkaus tai voimalaitostyömaa
ei hävitä niitä sukupuuttoon, tai
ulkosiitos ei tuo geeniainesta lajin
isommasta populaatiosta ja samalla sotke paikallista geenipoolia.
Yhden lajin kuvaus voi joskus
syntyä nopeastikin, mutta joskus
asioiden selvittäminen voi viedä
useita kuukausia ja isojen revisioiden, jotka ovat taksonomian
alan tärkeimpiä julkaisuja, koostaminen voi viedä vuosia. Taksonominen työ ei ole helppoa, eikä
se välttämättä etene niin nopeasti
kuin sen yllä mainituista seikoista
johtuen pitäisi. Onko lajien vaivalloiselle morfologiselle tutkimiselle
vaihtoehtoa? Voitaisiinko prosessia nopeuttaa jollakin toisella menetelmällä?
RINNAKKAINEN JÄRJESTELMÄ
LINNELÄISELLE NIMISTÖLLE

Vuonna 2003 Paul Hebert ja
kumppanit julkaisivat artikkelin, jossa käytettiin ensimmäisen
kerran termiä DNA barcoding
eli DNA-lajitunnisteet. Jo aikaisemmin oli tehty havainto,
että eläinlajit pystyy luotettavasti
erottamaan toisistaan yhden mitokondrion geenin (cytochrome
oxidase I, COI) perusteella. He-

bert oli ensimmäinen, joka sovelsi
tätä ideaa laajalle lajijoukolle ja tie
menestykseen oli valmis: tätä edellä mainittua artikkelia on viitattu
Scopus-tietokannan mukaan peräti 5015 kertaa. Hebert sai aikaan
myös massiivisen tietokannan,
Barcode of Life Database, eli BOLDin. Tietokannassa on tätä kirjoitettaessa lähes kuuden miljoonan
yksilön COI tai vastaava lajitunniste (kasveilla ja sienillä käytetään
muita geneettisiä markkereita),
jotka edustavat noin 550 tuhatta
lajia. Tavoitteena tietysti on, että
kaikista lajeista saadaan lajitunniste tietokantaan.
Lajien rajaaminen taksonomisesti voi perustua eroihin morfologiassa, käyttäytymisessä, fysiologiassa tai perintötekijöissä.
Perinteisessä biologisessa lajikäsitteessä kahden eri lajin yksilöt
eivät voi saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Mutta
lisääntymisisolaatiota on vaikeaa
tutkia eliöstön suurella enemmistöllä, jotka ovat pienikokoisia tai
vaikeasti ylläpidettävissä laboratoriossa kokeita varten. Lajien rajaaminen DNA:n avulla onkin houkuttava ajatus, jos siinä päädytään
samaan tulokseen kuin perinteisillä menetelmillä. DNA-lajitunnisteet toimiessaan mahdollistaisivat
lajien määrittämisen kenen vain
toimesta, jolla on sekvensointilaite ja pääsy BOLDin tietokantaan.
Nykyisinhän vallalla on oligokratia: harvat spesialistit pystyvät

luotettavasti määrittämään oman
rakkaan ryhmänsä eliöt, mutta
lajitason systemaattinen määrittäminen on useimmille ihmisille
pelkkä kaukainen haave. DNA:n
avulla olisi mahdollista määrittää
lajilleen mikä tahansa elinvaihe,
kuten vaikkapa siemen, muna,
toukka tai vain pala jostain tuntemattomasta eliöstä. Ajatus on
houkuttava ja sille on perusteita.
Tutkimuksissa on yleisenä havaintona, että lajit voi erottaa melko
luotettavasti yhden geenin perusteella. Toisaalta on poikkeuksia,
kuten lajiryhmiä, joissa eroja ei ole
tai kokonaisia eliöryhmiä, joissa
esim. COI ei erottele lajeja luotettavasti (sammakot, sahapistiäiset). Koska tekniikka alalla etenee
huimaa vauhtia, on yhden geenin
erottelu kohta historiaa ja eroja
voidaan tarkastella satojen geenien tai koko genomin mittakaavassa. Jo tällä hetkellä BOLDissa
jokainen lajitunniste on luokiteltu
omiin Barcode Index Number eli
BIN-ryhmiin. BIN on algoritmin
perusteella tehty rajaus, jossa mittatikkuna on geneettinen ero muihin saman geenin sekvensseihin.
Eli tietyn rajan puitteissa olevat
sekvenssit kuuluvat samaan BINryhmään ja niistä hieman etäisempi klusteri muodostaa oman
ryhmänsä. Ihannetilanteessa erot
ryhmien sisällä ovat pienemmät
kuin ryhmien välillä, eli olisi havaittavissa epäjatkuvuus, ns. barcoding gap (kuva 2a). BIN on siis
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Kuvat 2a–b. Kuvissa ja on esitetty vaaksiaisten sahakkaiden (Prionocera) suvun
eräiden lajien määrityspuu, joka on tehty käyttäen etäisyysmittana K2P-mallia
ja NJ-puunrakennusmenetelmää. Aineisto on peräisin Barcode of Life Database
tietokannan FINTI-projektista (Suomen vaaksiaiset ja DNA-lajitunnisteet).
Kuvassa a) on tilanne, jossa taksonomiset lajit ovat samat BIN-klusterit, eli lajit
erottuvat samalla tavalla morfologian ja DNA:n perusteella ja lajien välillä on
erittäin selvä epäjatkuvuus. Kuvassa b) menetelmien välillä on konflikti, koska
neljä morfologian perusteella määritettyä lajia muodostavat vain yhden BINklusterin; tässä tapauksessa lajien väliset erot DNA:ssa ovat pienet ja algoritmin
mukaan kyseessä on vain yksi ”laji”, eli menetelmä aliarvioi todellisen
lajimäärän. Kuva: Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo

käytännössä lajin korvikemitta.
Omien havaintojeni perusteella
BIN antaa hyvin oikean suuntaisen kuvan lajien rajoista. Toki on
lajeja, joilla geneettiset erot ovat
pienet ja BOLD tulkitsee ne väärin samaan BIN-ryhmään kuuluviksi, vaikka ei pitäisi (kuva 2b),
tai on lajeja, joilla DNA-lajitunniste on identtinen. BIN-ryhmiä
käytetään jo nyt hyväksi taksonomiassa. Niiden perusteella on kätevä etsiä potentiaalisia ”kryptisiä
lajeja” eli taksoneita, jotka ovat
aikaisemmin jääneet huomaamatta, tai joita on pidetty lajin sisäisenä vaihteluna. Koska BIN on jo
käytetty menetelmä, sille on erinomainen globaali alusta (BOLD)
ja se näyttää luokittelevan lajeja
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samansuuntaisesti kuin morfologia tms. perinteiset menetelmät,
tulee se nousemaan linneläisen
nimistön rinnalle, lajien korvikemitaksi. BIN-tunnisteita voidaan
käyttää kuten lajejakin arvioitaessa lajimäärää tai lajistollista omintakeisuutta (ns. alfa- ja betadiversiteetti). BIN-tunnisteella on tärkeä
ero ns. morfolajiin eli OTU:un
(Operational Taxonomic Unit),
jotka perustuvat morfologiaan, ja
ne aukenevat vain sille henkilölle
kuka OTUt on rajannut jotakin
tiettyä tutkimusta varten. Samaan
BIN-ryhmään kuuluvat yksilöt
ovat joka tapauksessa toisilleen
hyvin läheistä sukua, eikä niiden
luokitteluun vaikuta ovatko vaikkapa norjalainen tai kanadalainen

tutkija olleet samanmielisiä niiden
rajaamisesta.
TULEVAISUUS

Mielestäni Boreosmittia inariensis on kauniimpi, houkuttelevampi ja persoonallisempi kuin
BOLDin tyly BIN-tunniste tyyliin
BOLD:ALL29292 (tunniste on
keksitty, koska tällä lajilla ei toistaiseksi ole DNA-lajitunnistetta).
Lajien linneläiset nimet ovat vanha

ja hyväksi havaittu keksintö, riippumatta siitä, että suku (ja muut
korkeammat taksonit) ovat käsitteenä epämääräisempiä kuin laji.
Ihmiskunnan pyrkimyksenä on
tuntea ympäristönsä ja taksonomia toteuttaa tätä tavoitetta. Maapallon lajiston enemmistö pitäisi
saada nopeasti luetteloitua, jotta
osaisimme paremmin suojella monimuotoisuutta. BIN, tai vastaava
korvikemitta, on hyvä apu tak-

Sienisääski Boletina valteri Salmela, 2016 tunnetaan toistaiseksi vain Suomesta.
Laji kuvattiin tieteelle uutena tämän holotyyppikoiraan perusteella. Yksilö
kerättiin vuonna 2013 lähteiseltä pajuluhdalta Sodankylän Pomokairasta
Malaise-hyönteispyydyksellä. Lajin nimessä kunnioitetaan professori Valter
Keltikangasta (1905-1990), joka kuvasi kirjassaan Seitsemän tuntia erämaata
mm. Pomokairan soita. Holotyyppiä säilytetään Turun yliopiston Eläinmuseon
kokoelmissa. Kuva: Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo
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sonomiassa ja maapallon huikaisevan lajimäärän selvittämisessä.
Siksi kannatankin kokonaisvaltaista lajitutkimusta, jossa käytetään
hyväksi kaikkea saatavilla olevaa
aineistoa, oli se sitten morfologia,
käyttäytyminen tai molekyylit.
Edward O. Wilson hahmotteli
kirjassaan Elämän monimuotoisuus
elämän kirjasarjan, jossa jokaisella
lajilla olisi yksi sivu. Sivulla olisi
kuvia lajista, kuvaus morfologista, biologiasta ja levinneisyydestä. Tämä kuvitteellinen kirjasarja
käsittäisi nyt noin kaksi miljoonaa
sivua, eli sitä varten tarvittaisiin
4000 kirjaa, jos jokainen kirja
olisi 500-sivuinen. Elämän kirjasarjaa ei vielä ole, mutta sellainen
pitäisi olla. Monien lajien kuvaukset tai taksonomiset julkaisut ovat
vaikeasti saatavilla, eikä läheskään
kaikista ryhmistä ole mahdollista ostaa valmiita määrityskirjoja.
Internettiin olisikin saatava BOLDin, GBIFin (Global Biodiversity
Information Facility) tai vastaavan
yhteyteen sivusto, jolla Wilsonin
unelma toteutettaisiin nykyaikaisessa muodossa. Lajitutkimus voi
merkittävästi edistyä vasta, kun
lajitieto, oli se sitten taksonomisia
julkaisuja, DNA-lajitunnisteita tai
esiintymätietoja, saadaan kaikkien ulottuville. ■
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Kuka oli talonpoikaismaalari
HANNA KYLÄNIEMI

Henrik Körkö?
■ Talonpoikaisia koristemaa-

lattuja 1800-luvun alun puuesineitä ja huonekaluja, erityisesti
kapioarkkuja, löytyy pohjoisen
museoista ja yksityisestä omistuksesta ilahduttavan monta.
Kapioarkut ovat perintöhuonekaluina olleet arvokkaita, ja
niitä on säästynyt toisen maailmansodan ja evakkoajan yli
useissa kodeissa. Osa arkuista
on sittemmin päätynyt myös
museoon. Lapin maakuntamuseon kokoelmissa on nyt neljä
erilaista kapioarkkua, joista
kaksi kiinnostavinta on tullut
lahjoituksena vuonna 2003
Yliruokasen talon perillisiltä
Rovaniemeltä ja toinen syksyllä 2018 professori, taiteilija
Aale Hakavan puolisolta Hilkka
Hakavalta.

Yliruokasen arkun sisäkannen
maalaus on kulunut, ja siitä erottuu kukkakuvio, tekstinjäänteitä
ja vain todennäköinen vuosiluku
1828. Hakavan arkun sisäkannessa taas on upea kukkakoristelu ja merkintä: Maria Hentrikin
Tydär Körkö 1818. Molempien
arkkujen ulkopuolen pohjaväri
on hehkuvanpunainen ja koristemaalaukset runsaita ja taidokkaita,
mikä herättää paitsi ihastusta myös
uteliaisuutta.
Kun vuonna 2003 lahjoitettua kapioarkkua (LMM 1304:1)
alettiin Lapin maakuntamuseossa tutkia ja luetteloida, kysyttiin
tietoa myös Kansallismuseosta.
Iloiseksi yllätykseksi sieltä löytyi
hyvin samanlainen upea arkku,
jonka sisäkannessa on teksti: Briita Kreeta Korkalo 1826 (KM
K7201:14). Tähän arkkuun liittyen oli olemassa kiinnostavaa lisätietoa, että se olisi rovaniemeläisen
koristemaalari Henrik Körkön
maalaama. Pirkko Sihvo kirjoitti
Kansallismuseon Kuukauden esine (huhtikuu 2006) -nettisivulle
arkusta. Perimätiedon mukaan
Henrik Körkö olisi maalannut
vanhimman ja runsaimmin koris35

Vuonna 2003 lahjoituksena saatu Yliruokasen talosta peräisin oleva arkku oli
esillä museon 100 esinettä, 100 kuvaa -erikoisnäyttelyssä vuonna 2017.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo

tellun arkun tyttärelleen Marialle
vuonna 1818. Tieto ja valokuva
tästä arkusta olivat säilyneet vuonna 1958 Helsingin Taidehallissa
pidetyn Pohjois-Pohjanmaan kansantaiteen näyttelyn esinekuvien
yhteydessä. Taiteilija Aale Hakava
(ent. Hagberg) oli ostanut kapioarkun Pelkosenniemeltä vuonna
1954. Tätä arkusta otettua valokuvaa oli tarkastellut myös Tornionlaakson
koristemaalareita
laajemmin tutkinut Huonekalukonservaattori Marko Kasto, joka
oli tulkinnut kapioarkun sisäkannen tekstiksi ”Marda Hinric tytär
Körkö 1818”.
Myös Lapin maakuntamuseossa vuonna 2003 lahjoitetun arkun
tutkiminen perustui Kansallismuseon tietoihin ja valokuviin.
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Kirjoituksissa vilahtelevat maininnat vuonna 1818 maalatusta runsaimmin koristellusta arkusta ja
hiukan ristiriitaisetkin maininnat
Mariasta tai Mardasta aiheuttivat
päänvaivaa. Lisäksi arkkujen vertailu pelkistä valokuvista oli hiukan hataraa. Tämän Raito-artikkelin jo kertaalleen valmistuttua
syyskuun alussa 2018 – mutta siis
ennen sen julkaisua – tapahtui
kuitenkin ihme. Aale Hakavan
poika Pekka Hakava soitti museoon ja tarjosi äitinsä Hilkka Hakavan pyynnöstä tuota Henrik
Körkön vuonna 1818 tyttärelleen
maalaamaa kapioarkkua museolle.
Ja syyskuun 13. päivä upea, erittäin hyvin säilynyt arkku (LMM
1552:1) saapui Arktikumiin. Kuin
taivaan lahjana olikin mahdollista

verrata arkkuja keskenään!
Ensimmäiseksi varmistui, että
kapioarkku on todellakin kuulunut Marialle. Sisäkannen rehevä
kukkakoristelu ja teksti ovat hyvässä kunnossa ja selkeästi luettavissa. Samalla varmistui sekin, että
tekstin käsiala on sama kuin muissakin Henrik Körkön maalaamiksi tulkituissa arkuissa. Tämän
vanhimman arkun ulkopuolen
koristelu on kuitenkin herkempää
ja kevyempää kuin 1820-luvun
loppupuolen arkkujen. Siinä ei
myöskään ole kelta-ruskeita koristeruutuja kehystämässä kukkakuvioita. Arkku on myös malliltaan

erilainen: sen alaosassa on kaksi
ulkoapäin avattavaa laatikkoa.
Rovaniemellä Alaruokasen talossa on tosin säilynyt myös vuonna 1818 maalattu Lijsa Catharin
Pehr. Dotterr:n (Liisa Catharina
Pehrsdotter Raappana s. 1799,
Rovaniemi) kapioarkku, jossa on
kaksi alalaatikkoa. Sen koristelut
ovat kuitenkin hyvin erityyppiset
verrattuna Körkön maalaamiin.
Rovaniemeltä löytyy muitakin
kapioarkkuja, joiden koristeluiden
tekijöinä on useampia muita maalareita kuin tässä artikkelissa käsitelty Henrik Körkö.

Lapin maakuntamuseoon syksyllä 2018 lahjoitettu arkku (LMM 1552:1).
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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TRENDIKKÄÄT KAPIOARKUT

Pohjois-Pohjanmaan ja Tornionlaakson 1700–1800-luvun runsaasti koristellut huonekalut ja
erilaiset hevostarvikkeet ovat kuuluisia, ja niistä erityisesti kapioarkut ovat herättäneet paljon huomiota. Tyypillinen Tornionlaakson
arkku on suora- ja kuperakantinen,
ja sen sivut ovat suoria tai ylöspäin
leveneviä. Joissakin arkuissa on
alhaalla edessä laatikot. Yleensä
arkuissa on sisällä kannellinen sivulokero. Arkut on valmistanut
puuseppä ja niiden koristelut on
tehnyt erikseen maalari. Joskus arkut ovat huomattavasti vanhempia
kuin sen koristelut.
Talontyttärien kapioarkut ovat
yleensä koristemaalattuja sekä
sisä- että ulkopuolelta. Kapioarkuissa on sisäkannessa omistajansa
nimi ja vuosiluku, joka on arkun
maalaamisen ajankohta (ei siis
omistajansa vihkivuosi). Arkkuja
kutsutaan myös morsiusarkuiksi,
mikä saattaa sotkea ajatusta arkun
vuosiluvusta. Kapioarkut teetätettiin naimaikäisille talontyttärille,
jotka alkoivat koota arkkuihin
myötäjäisiään eli yleensä kapioita
(erilaisia tekstiileitä). Arkut olivat
tyttärien omaa omaisuutta, jotka
he saivat itselleen joskus vuosiakin ennen vihkimistään. Arkkuja
pidettiin avoimina esitellen tyttärien käsityötaitoja ja varallisuutta,
ja sen vuoksi myös sisäkannen koristeluun panostettiin.
Koristemaalatut huonekalut ja
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kapioarkut olivat oman aikansa trendihuonekaluja. Talonpoikainen koristemaalaustaito levisi
1700-luvun kuluessa Pohjois-Suomessa erityisesti kirkkojen rakentamisen myötä. Toisaalta huonekalujen määrään ja koristeluun
alkoivat vaikuttaa kasvava varallisuus ja aivan erityisesti uloslämpiävien asuinrakennusten yleistyminen. Ideat ja vaikutteet kulkivat
etelämpää ja vuoteen 1809 saakka
Ruotsista papiston ja kauppiaiden mukana. Kun talonpojilla
oli mahdollisuus, he hankkivat
mielellään muodikkaita esineitä ja
enenevässä määrin myös erilaisia
huonekaluja.
Arkut huonekalutyyppinä ovat
yksi vanhimmista ja pisimpään
käytössä
olleista
kalusteista.
1600–1700-luvulla arkut oli usein
koristeltu upeilla raudoituksilla
ja niiden sisäkannessa saattoi olla
maalaus. 1700-luvulla talonpoikien keskuuteen levisi myötäjäiskäytäntö, johon myös varsinaiset kapioarkut liittyivät. Saman
vuosisadan aikana kapioarkkuja
alettiin maalata ja muotiin tuli
sisäkannen maalauksen lisäksi
ulkopinnan marmorointi. Vuosisadan vaihteessa ja 1800-luvun
alkuvuosikymmeninä tulivat sitten muotiin runsaasti koristellut
ja värikkäät, usein kukkakuvioiset
kapioarkut. Niiden suosio alkoi
hiipua 1800-luvun kuluessa, vaikka vielä vuosisadan loppupuolellakin niitä valmistettiin.

HENRIK KÖRKÖN TYYLI

Rovaniemeläisen Henrik Körkön
maalaamiksi tulkittuja kapioarkkuja 1800-luvun alkupuolelta
tiedetään kahdeksan kappaletta,
joista osa on museoiden kokoelmissa ja osa yksityisomistuksessa. Lisäksi tiedetään ainakin yksi
kappireki eli kilpa-ajoreki, joka on
kotiseutumuseossa Rovaniemellä.
Niiden perusteella voidaan tehdä jo päätelmiä Henrik Körkön
tyylistä. Useista muista aikansa
koristemaalareista poiketen Henrik Körkö maalasi kapioarkkuihin

omistajien nimet usein suomen
kielellä. Joskus hän myös signeerasi työnsä vaikkapa huonekalun
jalkaan, mutta tiettävästi ei kuitenkaan koskaan varsinaiseen koristemaalaukseen. Henrik Körkö
näyttäisi tehneen maalaustöitä
etupäässä Rovaniemellä noin
vuosina 1818–1832, sillä tähän
mennessä tiedetyt todennäköiset
hänen maalaamansa arkut ja muut
esineet ovat tältä aikaväliltä ja tehty
rovaniemeläisille henkilöille. Tämä
on silti osittain myös oletusta, sillä
läheskään kaikissa esineissä ei ole

HENRIK KÖRKÖN MAALAAMIKSI TULKITUT KAPIOARKUT

1) Lapin maakuntamuseon kokoelmat LMM
1552:1. Vuosiluku 1818. Nimi: Maria Hentrikin Tydär Körkö (syntynyt 1789, Rovaniemi)
2) Yksityisomistuksessa. Vuosiluku 1821. Nimi:
Maria Hendrikin Tytär Hotti Ånasjoven kylässä
(syntynyt 1805, Rovaniemi) (Arkun jalassa nimikirjaimet HK 2)
3) Kansallismuseon kokoelmat KM K8367.
Vuosiluku 1823. Nimi: Prita Lisa Carlentytär
Tervo (syntynyt 1801, Rovaniemi)
4) Yksityisomistuksessa. Vuosiluku 1824. Nimi:
Saara Caisa Matiacentytär Körkö (syntynyt
1804, Rovaniemi)

6) Lapin maakuntamuseon kokoelmat LMM
1304:1. Vuosiluku 1828 (oletettavasti). Nimi
kulunut pois (arkku Yliruokasen talosta, Rovaniemi)
7) Rovaniemen kotiseutumuseon kokoelmat
Totto 2379. Vuosiluku 1831. Nimi: Markakreta
Olevin dytär Törmänen (syntynyt 1807, Rovaniemi)
8) Yksityisomistuksessa. Vuosiluku 1832. Nimi:
Margaretha Isac Dotter Bulcamo (syntynyt
1805, Rovaniemi)
Lisäksi kappireki Rovaniemen kotiseutumuseo. Vuosiluku 1827. Nimi selkänojassa: Matts
Raappana (syntynyt 1804, Rovaniemi)

5) Kansallismuseon kokoelmat KM K7201:14.
Vuosiluku 1826. Nimi: Briita Kreeta Korkalo
(syntynyt 1814, Rovaniemi)
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näkyvissä signeerausta. Tunnistus
täytyykin tehdä sekä kapioarkun
ulko- että sisäpuolen maalauksen
perusteella.
Henrik Körköllä on erityisesti
kukkakuvioissaan tunnistettavan
hienostunut tyyli ja käsiala, jolla saattoi silti olla matkijoita jo
hänen elinaikanaankin. Henrik
Körkökin on omaksunut maalauskuvionsa muilta, varsinkin Tornionlaakson koristemaalareilta, ja
luonut niistä oman versionsa, joka
sekin hiukan vaihtelee hänen eri
aikoina maalaamissaan arkuissa.
Rovaniemeltä löytyy myös muita
koristemaalattuja
kapiokirstuja
1800-luvun alusta, joiden kuviot ja maalaustyyli ovat kuitenkin

hyvin erilaisia. Henrik Körkön
maalaamiksi tulkituissa kirstuissa kaikkein paras tuntomerkki
on sisäkannnessa. Yleensä kuvio
on puna-vihreä, täyspyöreä, suuri
ja ilmava kukkamainen ympyrä,
jonka sisällä on nimi ja vuosiluku
punaisella maalilla kirjoitettuna.
Henrik Körkön paljastaa lopullisesti hänen kirjoitustyylinsä (käsialansa), jossa on erityisen tunnistettava a-kirjain.
Nyt kun arkkuja voidaan paremmin verrata toisiinsa, vahvistuu myös tieto siitä, että Henrik
Körkön maalaustyyli on muuttunut ja kehittynyt vuosien aikana.
Ensin koristeet olivat kapeampia,
pidempiä ja herkempiä kukkia

Runsas kukkakuvio vuoden 1818 arkun (LMM 1552:1) sisäkannessa on erilainen
kuin monissa myöhemmissä arkuissa. Käsiala (erityisesti a-kirjaimet) on kuitenkin selkeästi tunnistettava merkki. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo
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varsineen ja lehtineen. Niissä oli
myös köynnösmäisyyttä. 1820-luvun loppua kohden tyyli muuttui
pelkistetymmäksi ja sapluunamaisemmaksi - vaikkakin näyttäisi
selvältä, että kuviot on aina käsivaralta maalattuja. Kukista katosivat varret, kuviot suurenivat ja niiden lehdet alkoivat olla tyyliteltyjä
pitkiä lehviä kukkien molemmin
puolin. Kukkakuvioita reunustavat ruudut muuttuivat myöhemmin suuremmiksi, voimakkaammiksi ja väriltään kelta-ruskeiksi.
Pohjaväri oli yleensä hehkuvanpunainen, mutta myös ruskeaa
marmorointia löytyy useammasta
arkusta. Usein marmorointia on
arkun takasivulla. Väreinä arkuissa hallitsevat punainen, keltainen
ja ruskea. Lisäksi kuvioista löytyy
vihreää ja valkoista. Raudoitukset
on usein maalattu sinisiksi.
KUKA VIIDESTÄ HENRIK
KÖRKÖSTÄ?

Mutta kuka oli tämä taitava koristemaalari Henrik Körkö? Kun
mennään ajassa taaksepäin niinkin
kauas kuin 1800-luvun alkuun,
alkaa perimätieto myös epäilyttää. Varmaa tietoa siitä, että koristemaalarin nimi olisi ollut juuri
Henrik Körkö, ei myöskään löydy,
mutta se on silti oletettavaa.
Pirkko Sihvo on Kansallismuseon tutkimuksissaan tullut johtopäätökseen, että Henrik Körkö
olisi vuonna 1786 Rovaniemellä
syntynyt henkilö, joka kuitenkin

katoaa Rovaniemen kirkonkirjoista jo 1700-luvun lopulla. Tämä
Henrik olisi voinut lähteä maalarin
oppiin muualle, erityisesti Ruotsiin. Vilkaisu Rovaniemen kirkonkirjoihin kuitenkin paljastaa,
että Henrik Körkö (tai Körkkö tai
Körckö) -nimisiä miehiä on Rovaniemellä asunut useita. Körkö tai
Körkkö on rovaniemeläinen suku,
joka oli alun perin 1700-luvulla
nimeltään Gunnar ja Oikarainen.
Abraham Andersson Gunnarin vaimo oli Anna Mommo ja
Eric Ericsson Oikaraisen vaimo
oli Annan sisko Stina Mommo.
Näistä molemmista perheistä tuli
sukunimeltään Körkköjä.
1700-luvulla
Rovaniemellä oli syntynyt kaikkiaan viisi Henrik Körköä tai Körkköä,
jotka periaatteessa voisivat olla
tämä koristemaalari. Kaikki
Henrikit olivat sukua toisilleen:
Henrik Abrahamsson (1753–
1836), Henrik Eriksson (1753–
1837), Henrik Eriksson (1786–
1863),
Henrik Henriksson
(1794–1870) ja Henrik Mattsson
(1799–1835). He kaikki sopivat
siihen aikahaarukkaan, että tähän
mennessä tunnettuja koristemaalauksia on aikaväliltä 1818–1832.
Lähtökohtaisesti se, että kaksi
vanhempaa Henrikiä, jotka olivat
serkuksia ja molemmat syntyneet
vuonna 1753, olisivat alkaneet
tehdä kapioarkkujen koristemaalauksia vasta 1810-luvulla ollessaan
yli 60-vuotiaita, vaikuttaa oudolta.
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Silti heitä ei voi sulkea pois, sillä he
ovat hyvinkin voineet tehdä muita maalaustöitä jo aikaisemmin.
He molemmat ovat myös eläneet
1830-luvulle saakka.
Nuoremmista Henrikeistä seuraa mielenkiintoinen seikkailu.
Vuonna 1786 syntyneen Henrik
Erikssonin tiedot katoavat Rovaniemen kirkonkirjoista Körkkönimellä siis jo 1700-luvun lopussa.
Mahdollisesti hänen perheensä on
muuttanut uudistilallisiksi Sierilään ja saa tätä kautta myöhemmin sukunimekseen Sieriniemi.
Rovaniemen rippikirjasta vuosilta
1796–1816 löytyy uudisasukasperhe, jossa on isä Erik ja vuonna
1786 syntyneet kaksoset Henrik ja
Margareta. Mutta, kun mietitään
tätä Henrikiä mahdollisena koristemaalarina, päädytään kahteen
ongelmaan. Ensinnäkin viitaten
perimätietoon Maria-tyttärestä,
niin tämä Henrik Eriksson on
mennyt ensimmäisen kerran naimisiin vuonna 1820, eikä hänellä näyttäisi olleen Maria-tytärtä.
Toiseksi, jos tämä Henrik ei ole
ollut sukunimeltään Körkkö enää
1800-luvun puolella, on mielenkiintoista, miksi hänet silti
tunnettaisiin nimenomaan sillä
nimellä vielä seuraavallakin vuosisadalla? Toki hän on voinut käyttää suvun vanhaa nimeä. On kuitenkin tärkeää huomata myös se,
että tämä Henrik on kuollut vasta
vuonna 1863.
Henrik Mattson (1799–1835)
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oli naimaton talonpoika. Hän on
ollut vuonna 1818 vain 19-vuotias, mikä ei sulje häntä pois koristemaalareiden joukosta, mutta tekee
siitä jo epätodennäköisemmän.
Täytyy kuitenkin huomata, että
yksi yksityisomistuksessa olevista Henrik Körkön maalaamista
kapioarkuista on tehty Henrikin
sisarelle Saara Kaisa Mattsdotter
Körkölle vuonna 1824. Henrik
Mattson asui koko elämänsä naimattomana Körkön tilalla. Hänen
isänsä kuoli vuonna 1809, mutta
leskiäiti Elin jäi lasten kanssa tilalle asumaan. 1830-luvulla ainoastaan Elin ja Henrik olivat tästä
perheestä tilan asukkaina jäljellä.
Henrik kuoli vain 36-vuotiaana.
Tässä vaiheessa täytyy muistaa
toinen vanhemmista Henrikeistä (Henrik Abrahamsson 1753–
1836), sillä hän asui samaista Körkön tilaa kuin Henrik Mattson
elämänsä loppuun asti. Hän oli
siis edellä mainittujen Henrikin ja
Saara Kaisan setä. Henrik Mattson olisi voinut ansaita naimattomana elantoaan tekemällä erilaisia
koristemaalauksia. Hänen setänsä
taas oli Körkön talon isäntiä. On
hiukan epätodennäköistä, että
hän olisi vielä 65-vuotiaan aloittanut koristemaalausten tekemisen.
Kolmas nuoremmista Henrikeistä on Henrik Henriksson
(1794–1870), joka oli vanhemman
Henrik Erikssonin poika. Tästä
Henrikistä tekee mielenkiintoisen parikin seikkaa. Ensinnäkin

hän oli varsin sopivan ikäinen
(24-vuotias) ollakseen maalari,
jonka ensimmäinen tunnettu työ
on vuodelta 1818. Hänellä oli Maria-niminen sisar, joka oli syntynyt
vuonna 1789 ja on ollut vuonna
1818 jo 29-vuotias. Tämä Maria
avioitui vuonna 1823 Philipp Kuivalan kanssa Rovaniemellä. Henrik Henriksonista tekee erityisen
mielenkiintoisen se, että hän toimi rippikirjaan merkityn tiedon
mukaan Rovaniemen kirkossa
lukkarina, ja avioiduttuaan vuonna 1820 Rovaniemen varsinaisen
lukkarin Pekka Gullsténin tytärpuolen Susannan kanssa, muutti
Tervolaan lukkariksi. Tämä Henrik oli siis saanut oppia ja koulutusta, ja voisi siksi hyvinkin sopia
myös koristemaalariksi. Mutta
olisiko hän maalannut lukkarin
töiden ohella kapioarkkuja Rovaniemellä erityisesti 1820-luvulla
muutettuaan itse asumaan Tervolaan, on silti kysymysmerkki. Ja
miksi hän ei jatkanut maalaamista
myöhemminkin? Ja miksi hänestä
ei ole säilynyt tarkempaa perimätietoa koristemaalarina, vaikka
hän oli näistä Henrikeistä se, joka
eli aina vuoteen 1870 saakka?
Palataan vielä takaisin edellisen isään, vanhempaan Henrik
Eriksoniin (1753–1837). Perimätietohan kertoo isän maalanneen
tyttärelleen kapioarkun, ja vuonna
1789 syntynyt Maria oli Henrik
Erikssonin tytär. Muilla Henrikeillä ei näyttäisi olleen Maria-ty-

tärtä. Vuonna 1818 tämä Henrik
oli jo 65-vuotias. Hän voisi sopia
koristemaalariksi kuitenkin sen
vuoksi, että hän oli jäänyt leskeksi vuonna 1809, ja muuttanut sen jälkeen poikansa Henrik
Henrikssonin kanssa pois Körkön
tilalta. Henrik poikineen on merkitty Rovaniemen kirkonkirjoihin
ensin rengiksi ja sitten mäkitupalaiseksi. Vuosien 1816–1821
välillä hänet on uuden vaimonsa
Maria Hoikan kanssa merkitty
Korkalossa asuvana mäkitupalaisena samalla rippikirjan aukeamalla kuin muitaki käsityöläisiä
(mm. seppä). Tämä voisi viitata
siihen, että Henrik Eriksson on
myös tehnyt töitä ja ansainnut
elantonsa
käsityöläisenä,
ja
tähän mielikuvaan sopisi hyvin
koristemaalarin työt. Henrik
Eriksson näyttäisi olleen monella
tavalla edistyksellinen mies, joka
koulutti poikansa lukkariksi. Hän
kuoli 83-vuotiaana syytinkiläisenä
– viisi vuotta Henrik Körkön viimeiseksi maalaamaksi tulkitun
kapioarkun maalaamisen jälkeen.
MITEN HENRIKISTÄ TULI
KORISTEMAALARI?

Mutta mistä ja milloin koristemaalari Henrik Körkö olisi saanut
oppia? Maalaukset ovat erityisen
taitavasti ja ammattitaitoisesti
tehtyjä. Niiden sommittelu, maalien ja värien käyttö sekä käsialan
tarkkuus ovat huomattavan taidokkaita. 1800-luvun alussa myös
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maalien ja pensselien valmistus on
ollut ammattitaitoa ja -tietoa vaativaa työtä.
Tietoa siitä, että joku Henrik
Körköistä olisi lähtenyt maalarinoppiin Tornionlaaksoon, ei ole vielä löytynyt. Ottaen huomioon kapioarkkujen koristemaalaustyylin
ja ajankohdan 1810–1830-luvulla,
se voisi silti olla looginen selitys.
Toinen 1810-luvulle osuva sangen
kiinnostava selitys on Rovanie-

men uuden kirkon suunnitteluja rakennustyöt, jotka aloitettiin
vuonna 1813. Kirkon piirustusten
laatiminen annettiin silloisen Suomen rakennushallituksen tehtäväksi ja arkkitehti Charles Bassi
hyväksyi laaditut suunnitelmat.
Mestariksi kutsuttiin Kalajoelta
rakennusmestari Niilo KoskelaPyörret. Uuden kirkon rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 1817
ja rakennustöihin joutuivat osallistumaan kaikki pitäjän miehet.
Uusi kirkko vihittiin käyttöön
15.3.1818. Tyyliltään kirkko oli
uusklassinen.
Valmistumisvaiheessa kirkon sisäpuolella maalattiin ainoastaan ovet, ikkunoiden
kehykset, alttari ja kattoholvi.
Vaikka kirkkoon ei tehtykään erityisiä koristeellisia sisämaalauksia,
siitä huolimatta sen maalaaminen
vaati ammattitaitoa ja -osaamista,
johon hyvinkin olisi voinut saada
oppia myös jotkut paikkakuntalaisista miehistä. Voisiko tässä olla
selitys Henrik Körkön maalarin
opille? Varsinkin kun ensimmäinen Henrik Körkön kapioarkku
sattuu juurikin olemaan vuodelta
1818. Myös Tornionlaaksossa koristemaalaustaito liittyy vahvasti
kirkkojen rakentamiseen ja siellä
työskennelleisiin muualta tulleisiin ammattimiehiin.
Taidokkaasti maalattujen koristeiden
yksityiskohtia vuoden 1818 arkusta
(LMM 1552:1).
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo
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JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Yksi oljenkorsi Henrik Körkön
etsinnässä voisi olla tiedettyjen
kapioarkkujen omistajat. Voisiko
heidän suvuistaan tai iästään tehdä päätelmiä koristemaalarista?
Kaikki Henrikit olivat kuitenkin
sukua keskenään, ja osa heistä
läheistäkin sukua. Lisäksi kapioarkkujen omistajista useampi on
ollut lähisukua eri Henrikeille.
Maria (s. 1789) oli vanhemman
Henrik Erikssonin tytär ja Henrik
Henrikssonin sisko. Saara Kaisa (s.
1804) taas oli Henrik Matssonin
sisko ja Henrik Abrahamssonin
veljentytär. Osa kapioarkkujen
omistajista taas ei näyttäisi olevan
lähisukua Henrikeille, mutta Rovaniemi oli 1810–1820-luvuilla
pieni paikkakunta (noin 1600–
1900 henkeä), jossa kaikki tiesivät
toisensa ja talonpojat olivat usein
jotain sukua toisilleen. Arkkujen
omistajien syntymävuodet ovat
(Mariaa lukuunottamatta) aikaväliltä 1801–1814. Tämä oljenkorsi
jää lyhyeksi.
Kuten jo todettiin, ainoa Henrik, jolla oli kapioarkun maalausvuoteen 1818 sopiva Maria-tytär,
oli tuolloin 65-vuotias mäkitupalainen Henrik Eriksson (1753–
1837). Jos luottaisi perimätietoon,
olisi hän etsitty mies. Tätä ajatusta
tukee myös se huomio, että vuoden
1818 arkun koristelut ovat erittäin
taitavia ja käsiala kokenutta. Kapioarkun koristelijan voisi kuvitella tehneen maalaustöitä runsaasti

jo vuosikausia aiemminkin. Mutta
kuka varmasti oli koristemaalari
Henrik Körkö, jää vielä todistamatta. Etsintä jatkuu.■
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SUVI HARJU & HEIDI PELKONEN

Lapin ilmailun
arkea ja juhlaa
■ Lapin maakuntamuseo sai
vuoden 2018 alussa kokoel-

miinsa kaksi laajaa Lapin siviiliilmailuun liittyvää lahjoitusta.
Pitkän linjan ilmailuharrastaja
Oiva Konttijärven vuosikymmenten aikana kokoama
aineisto, joka sisältää valokuvia, asiakirjoja ja esineistöä,
valottaa aihepiiriä harrastuksen
näkökulmasta. Ammattimaisen
liikenneilmailun arkeen taas
tarjoaa katsantokannan Finavia
Oy:n lahjoitus, joka sisältää Rovaniemen lentoaseman arkisista tapahtumista ja toiminnoista
pidettyjä päiväkirjoja neljän
vuosikymmenen ajalta.
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Lappilaisen siviili-ilmailun alkuvuodet sijoittuvat 1920-luvulle,
mutta varsinainen kehityskausi
alkoi seuraavalla vuosikymmenellä
lentokenttien rakentamisen ja alan
nopean kehittymisen myötä.
Rovaniemen Purjelentokerho
perustettiin vuonna 1935. Vaikkei Rovaniemellä ollut vielä silloin
lentokenttää, niin täällä kyllä lennettiin. Hyviä lentopaikkoja olivat
talvisin Kirkonjyrhämä, Lainas
ja Olkkajärvi, joiden jäältä purjelentokoneet hinattiin ilmaan.
Lentämisen lisäksi lentokoneiden
rakentaminen oli keskeinen osa
kerhotoimintaa. Valitettavasti kerhon molemmat ensimmäiset, itse
rakennetut koneet tuhoutuivat,
kun Lapin sota tuhosi nykyisen
Arktikumin paikalla sijainneen
Pitkäniemen sahan, jonka tiloissa
koneet olivat säilytyksessä.
Sodan jälkeen kerho jatkoi toimintaansa nimellä Rovaniemen
Ilmailukerho. Nimi oli täytynyt
muuttaa, kun liittoutuneiden valvontakomissio kielsi emäyhdistyksen Suomen Ilmapuolustusliiton
toiminnan ja sen jatkajaksi nimettiin Suomen Ilmailuliitto. Purjelentokerhoista tuli silloin yleises-

ti ilmailukerhoja. Kuten kaikki
muukin toiminta Rovaniemellä,
myös ilmailuharrastus täytyi aloittaa tyhjästä.
”MÄ OLIN VÄHÄN SELLAINEN
ILMAILUN TUNKEMA
IHMINEN”

Nuorena poikana Oiva Konttijärvi (s. 1930) kiinnostui ilmailusta ja se into on kantanut näihin
päiviin asti. Lapin maakuntamuseossa tehdyssä haastattelussa hän
kuvasikin itseään täysin ilmailun
tunkemaksi ihmiseksi. Hän oli aktiivijäsen lyhyen aikaa (1942–44)
toimineessa Napapiirin Lennokkikerhossa, jonka toiminta keskittyi
siis lennokkien eli miehittämättömien pienoisilma-alusten raken-

tamiseen ja niillä kilpailemiseen.
Oivan tie harrastuksen pariin kävi
luontevasti hänen isoveljensä Reino Konttijärven myötä. Reino
saavutti ensimmäisen voittonsa
tuohon aikaan ylimmän luokan eli
FAI-luokan sarjassa vuonna 1943
Torniossa. Kone pysyi ilmassa yli
30 minuuttia. Pojat haaveilivat
vielä pääsevänsä itsekin lentämään.
Lennokkikerholaiset kasvoivat
ja Oiva siirtyi muiden poikien
ohella harrastamaan suurempia
koneita Rovaniemen Ilmailukerhon toiminnan alle. Parakkirakennuksessa kerholaiset alkoivat
vuoden 1947 alussa rakentaa Harakka II -alkeiskonetta, joka seuraavana vuonna valmistuttuaan
sai hotelli Pohjanhovissa pidetys-

Oiva Konttijärvi Harakan kyydissä. Kuva: Lapin maakuntamuseo
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Rovaniemen Ilmailukerhon 7.7.1951
Rovaniemen lentokentällä järjestämän
lentonäytöksen juliste.

sä ristiäistilaisuudessa nimekseen
Seita.
Haastattelussa Oiva kuvaa
harrastuksensa
huippuhetkeksi
pääsyn kokemaan Pallasjärven
aaltovirtauksen. Hän kertoi, että
liitoluku oli Seidalla niin olematon, ettei sillä pahemmin ilmassa
pysytty muualla kuin tunturien
rinnetuulissa. Kerran hänellä itsellään onnisti. Pallasjärvellä ilmavirta nousee rinnettä ylös, ja se
katkeaa hetkeksi, jolloin on vain
liidettävä pitkään eteenpäin kunnes tulee voimakas nouseva ilmavirtaus. Se on harvoin ilmenevä
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aaltovirtaus, jossa kone saattaa
pysyä ilmassa tunteja. Yhden ainoan aaltovirtauksen minä sain, Oiva
toteaa.
1960-luku oli uusine konehankintoineen, koulutuksineen,
lentosuorituksineen ja lentoleireineen ilmailukerhon kulta-aikaa.
Ilmailukerholaiset
rahoittivat
toimintaansa mm. järjestämällä
ilmailunäytöksiä ja pudottamalla
mainoslentolehtisiä Ounasvaaran
talvikisoissa. Usein he olivat omilla rahoillaan takaamassa uusien
koneiden ostoa.
Oiva Konttijärvi kuvaa itseään henkilöksi, joka on ollut aina
kiinnostunut historiasta ja siten
hänelle on ollut luontevaa merkitä ylös ilmailukerhon tapahtumia. Täten hänen oli helppo alkaa
kirjoittaa kerhon historiaa, joka
ilmestyi kerhon omassa lehdessä vähin erin, pari kolme kertaa
vuodessa. Nyt aineisto on tallessa
Lapin maakuntamuseolla, kuten
myös Oivan lahjoittamat kuusi
valokuva-albumia lennokkikerhon ja ilmailukerhon toiminnasta. Lahjoitus sisältää myös mm.
purjelentokirjoja, kunniakirjoja
ja diplomeita sekä erilaisia ilmailumerkkejä, joista erikseen nostettakoon esille lennokkikerhon
ja ilmailukerhon perustajajäsenen
ja purjelennon opettajana toimineen Lassi Niemen merkit. Merkitykselliseksi lahjoituksen tekee
se laajuus, jolla se kertoo kerhon
toiminnasta.

”JATKUVA LUMENTULO JA
YMPÄRIVUOROKAUTINEN
TÄYSTYÖLLISYYS AIHEUTTAA
KALUSTOHUOLIA”

ma, joten viitaten ilmailulakiin sen
nauttiminen työaikana on kielletty.

Rovaniemen lentoaseman kehittyminen kohti nykyistä Suomen
kolmanneksi vilkkainta lentoasemaa lähti liikkeelle 1950-luvun alkupuolelta, kun sodan runtelema
kenttä oli jälleenrakennettu ja uudistettu ajan vaatimusten mukaiseksi. Lentoaseman arkea kirjattiin
ylös päiväkirjoihin ainakin vuodesta 1962 lähtien. Säännöllisesti
lähes päivittäin kirjoitetut selostukset ovat alkuvuosina lähinnä
lyhyitä kirjauksia säästä ja erilaisista huoltotoimenpiteistä, mutta
myös erityisistä tapahtumista. Esimerkiksi 1960-luvun päiväkirjoista löytyy seuraavat merkinnät:

Liekö edellä mainittu tiedote auttanut, sillä muutaman päivän
päästä (6.1.) kirjatun merkinnän
mukaan baarin taholta on todettu
keskioluen kysynnän olleen erittäin laimeata. Ainoastaan muutama saksalainen turisti on ollut
kiinnostunut oluesta, joten keskioluen myynti on todennäköisesti
ollut ulkolaisten turistien yleisöpalvelumielessä oikeaan osunut
toimenpide.
Lentoaseman arkisen työn ja
erityistapahtumien lisäksi päiväkirjamerkinnät avaavat laajemminkin paitsi Pohjois-Suomen
lentoliikenteen, myös matkailun
kasvua ja kehitystä. Esimerkiksi Finnairin vuonna 1972 Kuusamoon aloittama liikennöinti
työllisti
päiväkirjamerkintöjen
mukaan myös Rovaniemeä, josta
suoritettiin Kuusamoon teknillinen lento. Samaan aikaan suunniteltiin lentoliikenteen aloittamista
Ylläksen lähettyvillä sijaitsevalle
Aavahelukan kentälle sekä käytiin
Rovaniemen kaupungin matkailuasiamiehen kanssa neuvotteluja
Rovaniemellä järjestettävän Arctic
Rallyn edellyttämistä palveluista
ja show-ohjelmasta. Saman vuoden lopulla yhteistyötä oli myös
rovaniemeläisen Joulumaa-hankkeen kanssa, kun Rovaniemen
lentoasemaa suunniteltiin sisus-

Saapui ensikerran Rovaniemelle Caravelle, Aero Oy:n suihkukäyttöinen
matkustajakone klo 11.08. (24.3.1962)
Aeron vuorokoneen lasku epäonnistui klo 9.45. Lasku liian pitkäksi
kiitoradan pohjoispäähän, n. 50 m
kynnysvalojen yli kiitoradan jatkeelle. Kone vaurioitui jonkun verran,
henkilövahinkoja tai loukkaantumisia ei sattunut. (8.1.1969)
Lentoaseman Baari on saanut keskioluen myyntioikeuden tästä päivästä lähtien. Asiaan liittyen olen eri
toimialojen ilmoitustauluille pannut tiedoituksen huomauttaen, että
keskiolut on alkoholipitoinen juo-

(1.1.1969)
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Rovaniemen lentoaseman päiväkirjoista löytyy mm. muisto Kiinan liikenneministeri Yeh Fein vierailusta 17.5.1977.

tettavaksi Joulumaan tuloportiksi. Vierailipa toukokuussa 1977
lentoasemalla Kiinan liikenneministeri seurueineen, toiveissa oli
aloittaa Kiinan ja Suomen välinen
lentoliikenne. Muistona tästä komeilee päiväkirjan sivuilla tuon
kiinalaisen valtuuskunnan jäsenten nimikirjoituksia sekä tapaamisesta kertova lehtileike.
Vuoteen 1982 saakka päiväkirjamerkinnät ovat pääosin lentoaseman päällikkönä 1952−1982
toimineen Osmo Rautavaaran
käsialaa. Hänen seuraajanaan
1983−2003 työskennellyt Ossi
Komppa jatkoi päiväkirjatraditiota aina vuoteen 1999 saakka.
Näiden kahden viimeisen vuosikymmenen ajalta päiväkirjamerkinnöille lisäarvoa antavat niiden
oheen liitetyt lukuisat lehtileik50

keet, valokuvat, tiedotelehtiset ja
matkailumainokset. Kokonaisuus
tarjoaa arvokkaan lisän paitsi Lapin liikenteen, myös matkailun
historian tutkimiseen. ■
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HANNU KOTIVUORI

Merkitty mies
■ Teini-ikäisenä vuonna 1971
pesiytyi orastava esihistoria-

kipinä mieleeni. Satuin Espoon
Haukilahdessa erään kaveriporukkamme jäsenen kotiin,
jossa vanhalla kirjoituspöydällä lepäsi aito kivikautinen
vasarakirves ja muuta arkeologiaan liittyvää aineistoa.
Näitä kapineita olin piirrellyt jo
kansakoulussa. Tytön isoisä oli
vasti´ikään kuollut ja pöytä oli
hänen perujaan. Edesmennyt
oli yksi Suomen arkeologian
uranuurtajista, professori Aarne
Äyräpää (1887–1971). Sama
mies oli opiskelijana käynyt
ystävänsä, toisen tulevan
arkeologian professorin, A. M.
Tallgrenin (1888–1945) kanssa penkomassa Rovaniemen
Kirkonjyrhämän rantakivikoita.
Nuoret miehet matkasivat 1907
Sodankylän Petkulaan, josta oli
juuri löydetty neljä 800-luvulle
eKr. ajoittuvaa pronssimiekan
säilää suuren kiven alle kätkettyinä.

Päästyäni 1970-luvulla Helsingin
yliopistoon opiskelemaan arkeologiaa, tuota ”kuninkaiden harrastusta”, sain opettajakseni professori
C. F. Meinanderin (1916‒2004),
jonka kasvuympäristö oli ollut
konkreettisesti Suomen kansallismuseo. Meikuksi kutsuttu tutkija
ja pedagogi omasi laajan sivistyksen ja kontaktiverkoston, jonka
anteja hän jakoi auliisti opiskelijoille. Siihen aikaan oli vielä tapana pitää myös suullisia tenttejä.
Kansallismuseon esihistorian näyttelyssä hän vei minut vitriinin luo,
jossa oli kymmenkunta hopearahaa ja kysyi: ”Mitä nuo ovat?”
Vastasin, että arabialaisia rahoja.
Hän jatkoi: ”Jos ne ovat arabialaisia rahoja, niin mikä niistä ei ole?”
Havaitsin yhden olevan erilainen
ja vastasin: ”Tuo on kuufalainen
raha”. Professori myhäili ja lausui
jonkin ranskankielisen viisauden,
jota en ymmärtänyt. Tentti oli läpäisty.
Saatuani pestin arkeologian ainejärjestö Fibula ry:n puheenjohtajaksi tuli vuonna 1980 tehtäväkseni eskorteerata emeritaprofessori
Ella Kivikoski (1901‒1990) ainejärjestön juhlavieraaksi. Lepatta51

vin kutrein ja lahkein rimputin
töölöläisasunnon ovikelloa kukkapuska kädessä, taksi kadulla valmiina odottamassa. Pokkasin ja
esittelin itseni punastellen vanhalle auktoriteetille, johon hän lausui imartelevan kohteliaisuuden:
”Toki tunnen teidän hienon nimenne.” Nämä vaativat ja samalla
hienostuneet opettajat suhtautuivat opiskelijapoloihin identiteettiä
vahvistavasti ja opiskelijat heihin
kunnioittaen.
Ahmin tietoa, tein pääosan
vuodesta alan töitä opintojen
ohessa ja aikanaan valmistuin
korkealentoiset odotukset mielessäni. Hanttihommasin joitakin
vuosia Museoviraston tutkijana,
kunnes osastonjohtaja Torsten
Edgren (s. 1934) Museoviraston
kokouksessa, ns. kivikauden makasiinissa, kysyi olisinko valmis
pestautumaan Lapin maakuntamuseoon. Rovaniemen kaupunki
oli pyytänyt Museovirastoa nimeämään arkeologin maakuntamuseoon. Vastasin myöntävästi.
Hän kutsui minut huoneeseensa
keskustelemaan asiasta ja kertoi
olleensa yhteydessä Lapin maakuntamuseon silloiseen johtajaan,
Raili Huopaiseen (s. 1951). Mieleeni jäi kaihertamaan Edgrenin
lause: ”Hyvä että sinne menee
joku, joka tietää kuka hän on.”
Varsin pian saavuttuani uudelle
asemapaikalleni ja tavattuani uuden esimieheni ymmärsin mitä
hän tarkoitti. Minut esiteltiin
52

kulttuurilautakunnalle
uutena
työntekijänä ilman varsinaista
hakumenettelyä, valtion viraston
nimeämänä työntekijänä, jonka
palkan maksoi valtio ja jonka työtä valvoi Museovirasto. Samalla
tavalla oli edellisenä vuonna valittu arkeologit myös Savonlinnaan
ja Kajaaniin.
Muitakin arkeologian legendoja
sattui työtovereiksi ja esimiehiksi.
Yksi sellainen oli Museoviraston
esihistorian yksikköä johtanut toimistopäällikkö Aarni Erä-Esko
(1923‒2017), joka vastasi mm.
vuosina 1954‒1969 Kemijoen valjastamisen yhteydessä tehdyistä
arkeologisista kaivauksista. Töiden tuloksista koottiin Kemijoki
8000 -näyttely, joka toimi vuosina 1976‒1987 Lapin maakuntamuseon perusnäyttelynä. Pohjoisen tutkimukset olivat tuttuja
myös professori Ari Siiriäiselle
(1939‒2004), FM Markku Torviselle (1945‒2011), FL Matti
Huurteelle (s. 1932) ja FL Christian Carpelanille (s. 1936), joilta
sain aulista oppia ja apua aina tarvittaessa.
Kaikki mainitut henkilöt ovat
enemmän kuin yhden laulun arvoisia, joten liitetään tähänkin virteen muuan esimerkki alan hurtista huumorista. Tarvitsin Siiriäisen
allekirjoituksen työsopimukseen,
mutta koska olimme käytävällä, ei
siinä ollut sopivaa kirjoitusalustaa.
Niinpä Siiriäinen heittäytyi lattialle ja rustasi antaumuksella ni-

mensä paperiin. Erään kerran hän
sattui portaissa vastaan ja pysäytti
minut tokaisten: ”Oota mä näytän
sulle ilmeitä.” Naama vääntyi eriskummallisiin ilmeisiin, sormet
venyttivät huulia ja otsanahkaa.
Sitten molemmat jatkoimme pukahtamatta tahoillemme. Kolmas
tapaus sattui ainejärjestön saunaillassa, kun esimieheni Siiriäinen tarttui minua kaksin käsin
kurkusta. Hän halusi assistenttia
Afrikan retkelle, jossa tarvittiin
rauhallisen mielen miestä. Tämä
”työhaastattelu” meni hyvin ja
läpäisin testin, mutta reissu jäi
muista syistä tekemättä.
Toinen työtarjous tuli Museoviraston portailla, kun törmäsin
Erä-Eskoon, joka kysyi onko minulla töitä. Kaartelin ja vastasin,
että tyttöystävä on kyllä töissä.

Siihen hän puuskahti: ”No, se on
hyvä kun akka elättää. Mene ja
kysy Matilta [Huurre] hommia.”
Nämä pikku pilkahdukset sattuivat 1980-luvun taitteessa. Muillakin kollegoilla oli mainittuja
persoonallisia arkeologeja valottavia muistikuvia. Torvinen kertoi
Erä-Eskon tokaisseen hänelle Lapin retkeä valmisteltaessa: ”Luota
naisten suhteen paikallisiin voimiin, ei tule siirtokustannuksia.”
Nykyisin tuota huumoria saatettaisiin pitää epäsovinnaisena. Rovaniemen Muurolassa kaivauksia
1956 johtanut Huurre puolestaan
valokuvasi nukkuvat työmiehensä
ja raapusti kuvan alle: ”Miehet eivät työtä pelänneet, vaan uskalsivat nukkuakin sen vieressä.” Aika
velikultia. ■

”Merkkimies” kesäkarvoissa. Kuva
sisältää tuotesijoittelua.
Kuva: Kimmo Pallari, Roifoto
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Kirjakatsaus

OULA SEITSONEN: Digging Hitler’s
Arctic War – Archaeologies and
Heritage of the Second World
War German military presence in
Finnish Lapland”. Helsinki 2018.

Englanninkielinen väitös käsittelee arkeologisen ja monitieteisen
tutkimuksen avulla saksalaisten
toisen maailmansodan aikaisen sotilaallisen läsnäolon materiaalista
kulttuuriperintöä Suomen Lapissa. Työ on ensimmäinen laaja-alainen, teoreettisesti suuntautunut
tutkimus aiheesta. Se perustuu
paitsi Seitsosen itsensä myös Lapin
synkkä kulttuuriperintö -tutkimusprojektin tuloksiin.
Teos sisältää väitöskirjojen tapaan runsaasti tieteenfilosofista
pohdintaa ja käsitteiden mää54

rittelyä. Siinä painotetaan myös
melko voimakkaasti fenomenologista lähestymistapaa. Tavalliselle
lukijalle nämä voivat olla hieman
raskasta luettavaa, mutta kirjasta
löytyy myös runsaasti varsinaista
arkeologista aineistoa ja kiinnostavaa pohdintaa aiheesta. Kokonaisuutena teos on varsin sujuvaa
luettavaa ja pyrkii puolueettomasti tarkastelemaan sota-aikaa
ja sen seurauksia Lapissa. Monipuolista lähdeaineistoa kirjassa on
runsaasti ja lähteitä on käytetty
hyvin asioiden esille tuomiseen ja
taustoitukseen. Kirja on merkittävä lisä Lapin sota-aikaiseen tutkimukseen ja antaa paljon virikkeitä
tulevia tutkimuksia ajatellen.
Toisen maailmansodan kokemukset Lapissa erosivat merkittävästi muusta maasta. Jatkosodan
aikana saksalaisjoukoilla oli rintamavastuu pohjoisessa vuosina
1941–1944. Enimmillään alueella
oli enemmän saksalaisjoukkoja ja
heidän vankejaan kuin paikallista
väestöä. Suomen tehtyä tulitauon Neuvostoliiton kanssa vuonna
1944 entisten liittolaisten välille
puhkesi Lapin sota (1944–1945).
Lappiin jäi vetäytyvien saksalaisjoukkojen jäljiltä satoja tuhansia kiloja sotamateriaalia. Niiden
kirjo ulottuu traktoreista, tykinlaveteista ja syöksyveneistä viinapul-

loihin, säilyketölkkeihin ja henkilökohtaisiin esineisiin. Lisäksi
maastoon jäi valtavasti räjähteitä,
jotka ovat vaatineet ihmishenkiä
pitkään sodan jälkeenkin.
Saksalaisten materiaalisia jäänteitä on vähättelevästi nimitelty
luontoa sotkevaksi ”sotaromuksi”.
Seitsosen mukaan monille paikallisille ne ovat kuitenkin olleet
tärkeitä oman kulttuurimaiseman
osia sekä yhteisöllisten ja yksilöllisten muistojen materiaalisia ilmentymiä. Tämä pitänee paikkansa
erityisesti pohjoisemman Lapin
osalta, mutta sanoisin, että eteläisessä Lapissa tätä ”sotaromua” ei
ole arvostettu kovinkaan paljoa
joitakin yksittäisiä toimijoita lukuun ottamatta. Useimmat näistä
kohteista eivät kuulu kulttuuriperinnössä suojeltaviin kohteisiin.
Nykyisin ”aarteenmetsästys”
metallinilmaisimilla on myös yksi
näihin kohteisiin kohdistuva potentiaalinen uhkatekijä. Seitsonen
ei kuitenkaan halua sulkea metallinetsintäharrastajia ulos tutkimuksen piiristä. Seitsosen mukaan
eri toimijoiden tulisikin tuntea ja
hyväksyä toistensa erilaiset lähtökohdat ennen kuin he pystyvät
rakentavaan keskusteluun aiheesta: ”Omasta puolestani haluaisin
nähdä, että sota-aikainen materiaali saataisiin dokumentoitua jollain tasolla ennen kuin se maatuu
täysin.”
KALEVI MIKKONEN

TUIJA HAUTALA-HIRVIOJA: Maija
Kellokumpu. Koillis-Lapin herkkä
kuvaaja. SALLAN KUNTA, 2018.

Taidehistorian professori Tuija
Hautala-Hirvioja on tutkinut
useita lappilaisia taiteilijoita, myös
Koillis-Lapista kotoisin olleen
Maija Kellokummun (1892–
1935) elämää ja tuotantoa. Alunperin kirja on julkaistu Sallan kulttuuritoimen Maija Kellokummun
teosten näyttelyyn 3.12.1999–
29.1.2000 nimellä Peitettynä elämältä. Maija Kellokummun valon
etsintä. Tämä uusi kirja on teoksen
korjattu ja täydennetty versio.
Maija Kellokumpu syntyi vuonna 1892 Kuolajärven Kelloselän
kylässä. Hänen kotinsa “KelloHannu” oli vauras tila, josta käytiin kauppaa Norjaan saakka ja
joka toimi myös kestikievarina.
Talo oli kaukana Kuolajärven kirkonkylästä, joten Maija sisaruksi55

neen kävi vain katekeettojen pitämää kiertokoulua. Maija eli osana
lestadiolaista ja uusherännyttä
yhteisöä. Kievaritoiminnan kautta
hän kohtasi kuitenkin myös muita
kulkijoita ja näki monenlaista ajattelua ja käytöstä. Lisäksi Maijalla
oli vauraassa kodissaan aikaa piirtää ja tehdä käsitöitä. Hänet tunnettiinkin taitavana ompelijana, ja
sillä ammatilla hän myöhemmin
myös itsensä etupäässä elätti. Ompelutöillään Maija pystyi myös
aikuiseksi tultuaan hakeutumaan
opiskelemaan taidetta Helsinkiin,
mikä vuonna 1919 oli varsinkin
naiselle kaukaa Lapista rohkeaa,
vaivalloista ja kallista. Opiskelu
tyssäsi vuoden jälkeen talousvaikeuksiin, eikä Maija saanut kotoaankaan juuri minkäänlaista
rahallista tukea. Maija palasikin
takaisin Kuolajärvelle, jossa hän
ompelutöiden lisäksi maalasi tauluja. Tauluja oli myös myynnissä
alueen kestikievareissa ja kaupoissa. Isän kuoltua 1929 Maija joutui
muuttamaan pois kotitilaltaan
Kemijärvelle, jossa hän asui alivuokralaisena eri taloissa. Maija
palasi sairastuttuaan Kuolajärvelle
syksyllä 1935 ja kuoli marraskuun
lopulla vain 43 vuoden iässä.
Maija Kellokumpu opiskeli
lukuvuoden 1919–1920 Suomen
Taideyhdistyksen piirustuskoulussa Helsingissä ja yritti sen jälkeen luoda taiteilijauraa pohjoisessa. Hän piti yksityisnäyttelynkin
Rovaniemellä ja Oulussa vuonna
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1924. Uran luonti ei kuitenkaan
kaukana Etelä-Suomesta onnistunut ja Maijan teokset jäivät pääasiassa lappilaisten yksityiskotien seinille. Hänen tuotteliain vaiheensa
oli vuosien 1923–1929 välillä, ja
myös vuosien 1932–1935 aikana.
Maija maalasi noin 300-400 teosta, joista suuri osa on kadonnut
ja tuhoutunut toisen maailmansodan melskeissä. Tuotannon keskeisin aihe oli pohjoinen maisema.
Lisäksi hän maalasi joitakin henkilökuvia. Maisemat ovat paria
Petsamo-aihetta lukuunottamatta
kotiseudun Kuolajärven ja Kuusamon kulttuuri- tai erämaakuvauksia.
Teos on kiinnostava tarina naistaiteilijasta ja hänen teoksistaan,
sekä 1900-luvun alun suomalaisesta särmikkäästä taiteilijaelämästä.
Se kertoo vaikeudesta ponnistaa
pienestä Koillis-Lapin kylästä taidemaailmaan – varsinkaan, kun
kotona ei taiteentekemistä tuettu
kuin ehkä harrastuksena. Lukija
tutustuu määrätietoiseen ja päättäväiseen Maijaan, joka ompeli
muotivaatteita kuolajärveläisille ja
kemijärveläisille asiakkaille, maalasi usein harmonisella värisommittelulla valoisaan vuodenaikaan
teoksia tuntureista ja muista lappilaisista maisemista, ja joka tunnettiin miellyttävänä, teeskentelemättömänä ja reiluna ihmisenä.
HANNA KYLÄNIEMI

TERTTU JUNTTILA: Muistelmia
taiteilija Einari Junttilasta ja
hänen perheestään. MEDIAPINTA,
2018.

Teos jatkaa tunnetun kittiläläisen
taiteilija Einari Junttilan (1901–
1975) kiehtovaa elämäntarinaa. Jo
edellisessä teoksessaan (Muistelmia
taiteilijaisästäni Einari Junttilasta,
Mediapinta, 2009) taiteilijan tytär
Terttu Junttila kuvailee lapsuudenperheensä elämää. Tässä jatkoosassa perhe saa enemmän ääntään
kuuluville. Ja samalla teos kuvaa
osaltaan myös toisen taiteilijan, eli
sen kirjoittajan, elämää.
Kirjan rakenne on samanlainen, kuin edeltäjänsä, eli se koostuu “yksittäisistä muistelmista”
muodostuvista luvuista. Ne järjestäytyvät kuitenkin pidemmäksi
elämäntarinaksi, ja kokonaisuus
on eheä. Kirjailija käsittelee rohkeasti myös arkaluontoisia aiheita,
aina lapsena sota-aikaan vahin-

gossa näkemästään sotavankien
teloituksesta perheen sisäisiin kipukohtiin. Samalla se on katsaus
kittiläläisen perheen sodan jälkeiseen elämään, niin yksityisenä
perheenä kuin myös osana kyläyhteisöä. Kirjaa voi siis lukea myös
paikallishistoriallisena teoksena,
vaikka ei taiteesta kiinnostunut
olisikaan.
Einari Junttilasta kiinnostuneille teos avaa ihmistä taiteensa
takana tavalla, jolla vain taiteilijan
läheinen perheenjäsen voi hänet
tuoda esille. Varsinkin Junttilan
kotitalossa toimivassa taidemuseossa vierailleelle kirjassa kuvatut
tapahtumat ja vahvat tuokiokuvat heräävät talon huoneissa eloon
kuin filminauhalla.
HEIDI PELKONEN
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Uutisia

AAPA - Pohjoisten soiden kiehtova elämä
Lapin maakuntamuseon uusi erikoisnäyttely avataan 9.4.2019.
Aiheena on Suomen ja erityisesti
Lapin soiden monimuotoisuus
ja kulttuuriperintö. Lapissa suot
kattavat paikoin jopa yli puolet
maapinta-alasta, joten ne ovat keskeinen osa pohjoista maisemaa.
Näyttelyssä keskitytään tuomaan esille soiden lajistollisia arvoja, koska soita tuhoavat
käyttömuodot
(metsätalous,
turpeennosto) ovat niitä rajusti vähentäneet. Uutena uhkana
suoluonnolle on kaivosteollisuus,
josta Sodankylän Viiankiaapa on
tunnetuin esimerkki. Soiden perinteinen käyttö eränkäynnissä,
poronhoidossa, heinänteossa ja
pienimuotoisessa turpeennostossa
on ollut kestävää; soiden käyttö
maatalouden tai teollisuuden hyväksi taas on muuttanut, suorastaan hävittänyt kin yli puolta Suomen suopinta-alasta.
Suot ovat rajapintoja veden ja
maan välillä. Niitä on pelätty ja
niillä on nähty olevan erityistä
mystiikkaa. Soilla on oma historiansa ja ne tallentavat vaiheensa hapettomaan turpeeseen. Siitepölyn
ja kasvijäänteiden ohella turpeessa
on säilynyt vuosituhansia vanhaa
kulttuurista perintöä, esimerkiksi
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suksia, reenjalaksia, veneitä ja puuluistimia.
Lapissa soita harvoin kutsutaan
suon nimellä, tyypillisesti suot ovat
jänkkiä, aapoja, vuomia tai vuotsoja. Aapasuot vallitsevat pohjoisessa:
niille leimallista on vesien ja ravinteiden valuminen ympäröiviltä mineraalimailta. Niiden lajimäärä on
korkea, ja pohjoisen soilla tavataan
lukuisia kasveja ja eläimiä, jotka
puuttuvat eteläisestä Suomesta tai
Keski-Euroopasta.
Soiden arvo on siis niiden tuottamissa ekosysteemipalveluissa, joihin kuuluu marjasato, riista, vedenja ravinteidenpidätys, hiilensidonta
ja lajistollinen monimuotoisuus. Ne
ovat myös tärkeitä maisemia ja virkistäytymispaikkoja, vaikka suomatkailua ei toistaiseksi ole Lapissa
osattu täysimääräisesti hyödyntää.
Näyttely perustuu tutkimuskirjallisuuteen, visuaaliseen näyttävyyteen ja museon omiin kokoelmiin. Näyttelyä varten on kuvattu
palkitun elokuvaajan Mauri Lähdesmäen kanssa video, jossa esitellään viiden lappilaisen suon luontoa. Näyttelyssä on autenttista suon
äänimaisemaa.
Tervetuloa tutustumaan soiden
monimuotoiseen maailmaan!

PETSAMO 1920–1940 - Suomi
Jäämeren rannalla -näyttelyjulkaisu
Lapin maakuntamuseon uuden
Petsamo-perusnäyttelyosion näyttelyjulkaisu on ilmestynyt. Museon omiin kokoelmiin perustuvan
näyttelyn keskeinen sisältö tuotettiin museon henkilökunnan
toimesta. Näyttelyssä on runsaasti
esillä sekä esine- ja arkistoaineistoja, postikortteja ja historiallisia
valokuvia.
Näyttelyjulkaisun kuvitus ja
tekstit löytyvät olennaisilta osiltaan itse näyttelystä. Lisäksi se
sisältää näyttelyssä esillä olevien
esineiden kuvat. Näyttelytekstien
lisäksi julkaisua on täydennetty eri
aiheisilla asiantuntija-artikkeleilla.

Kirjan takakannen mukaan:
Tarunhohtoinen Petsamo kuului itsenäiseen Suomeen vuosina
1920‒1944, mutta alueen asutushistoria yltää jopa yhdentoista tuhannen vuoden takaiseen aikaan.
Kapea Jäämeren rantakaistale
kasvoi koko Suomelle merkittäväksi alueeksi jäättömän sataman,
laivayhteyksien, meren runsaiden antimien, kaivannaislöytöjen
ja eksoottisen luonnon ansiosta.
Maantien ja majoitustilojen valmistuttua tuhannet matkailijat
huristelivat tutkimaan Petsamon
nähtävyyksiä, luontoa, kolttakyliä
ja ortodoksisuutta.
Tähän julkaisuun sisältyy Lapin maakuntamuseon Petsamoa
esittelevän
perusnäyttelyosion
keskeinen sisältö, jota on täydennetty kattavalla esinekatalogilla. Lisäksi julkaisu sisältää useita
asiantuntijoiden laatimia artikkeleita, jotka käsittelevät Petsamon
geologiaa, maiseman kehitystä, luontoa, esihistoriaa, tiestöä,
kolttia, taidetta ja väestön uudelleen asuttamista. Teos täydentää
monin ansiokkain tavoin laajaa
Petsamo-aiheista
kirjallisuutta.

Kirjaa on saatavana Arktikumin museokaupasta hintaan 20 € (+ postikulut).
Tiedustelut: info@arktikum.fi / 016 322 3260.
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Tämän numeron
kirjoittajat
NATASHA N. FERGUSON

KALEVI MIKKONEN

SUVI HARJU

HILJA PALONIEMI

PHD, arkeologi
National Trust for Scotland
FM, kuva-arkistonhoitaja
Lapin maakuntamuseo
MIRKKA HEKKURAINEN

HuK, kansatieteilijä
Helsingin yliopisto

HANNU KOTIVUORI

FL, museonjohtaja, arkeologi
Lapin maakuntamuseo
HANNA KYLÄNIEMI

FM, kokoelma-amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
ANNINA LUOSTARINEN

FM, museotyöntekijä
Sallan sota- ja jälleenrakennusajan
museo
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FL, historiantutkija
Rovaniemi
TaK, graafisen suunnittelun
maisteriopiskelija
Rovaniemi
HEIDI PELKONEN

FM, amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
JUKKA SALMELA

FT, luonnontieteen amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
OULA SEITSONEN

FT, arkeologi
Helsingin yliopisto
JUKKA SUVILEHTO

valokuvaaja
Lapin maakuntamuseo

LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
www.facebook.com/lapinmaakuntamuseo
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo/kokoelmaselain
HENKILÖKUNTA
Museonjohtaja, arkeologi Hannu Kotivuori
016 322 2854, 040 573 1951
Amanuenssi (kokoelmat) Hanna Kyläniemi
016 322 2853, 040 728 3362
Amanuenssi (maakunnallinen työ) Heidi Pelkonen
016 322 2791, 050 315 1481
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju
016 322 3095, 040 828 9699
Amanuenssi (luonnontiede) Jukka Salmela
016 322 2815, 040 521 3013
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
016 322 2858, 050 315 1482
jukkai.suvilehto(at)rovaniemi.fi
Museomestari Teijo Rovanperä
016 322 8585, 040 561 1713
Opas-valvoja Ami Kallo
016 322 8582, 040 502 7572
Opas-valvoja Asko Leskinen
016 322 8578, 040 847 1152
Vs. amanuenssi (näyttelyt) Teemu Leskelä
(15.10.2018–30.9.2019)
016 322 8577, 040 734 1060
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Arktikum on avoinna 2019
1.1.–13.1.
joka päivä
14.1.–31.5.
ti–su (suljettu ma)
1.6.–31.8.
joka päivä
1.9.–30.11.
ti–su (suljettu ma)
1.12.–31.12.
päivittäin		
24.12.		
suljettu jouluaattona

10–18
10–18
9–18
10–18
10–18

Varaukset ja lisätiedot (016) 322 3260 / info@arktikum.fi
www.arktikum.fi

