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Lukijalle

Lapin maakuntamuseolla on takanaan poikkeuksellisen tapahtumarikas vuosi, johon sisältyy niin
henkilöstömuutoksia, tilojen saneerauksia, kokoelmien muuttoja,
hankeasioita, julkaisu- ja näyttelyaskareita kuin päivittäistyön puurtamista. Kolme uutta työntekijää
astui riviin entisten osaajien siirryttyä ansaitusti eläkeharrastusten
pariin.
Arktikumin kävijämäärä kääntyi 2015 roimaan nousuun, ollen
91 143 asiakasta, kun vuotta aikaisemmin jäätiin 73 776 vierailijaan. Vuosi 2016 säilyttänee tämän
lisäyksen, joten museon työlle on
ollut tilausta, vaikka kuntatalouden taivas on tummentunut entisestään.
Keväällä museo järjesti paikalliselle väestölle muistelutilaisuuksia, joissa käytiin yhdessä läpi
Rovaniemen historiaa. Museon
tavoitteena on tallentaa Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden näyttelyä varten muistitietoa, kuvia ja
esineistöä ajankulkua valaisevista
teemoista, yksittäisten ihmisten
muistoista, erikoisista sattumuksista ja kollektiivisesti koetuista
muutoksista. Muistitiedon tutkiminen on etenkin 2000-luvulla ollut toistuvasti niin museoiden kuin yliopistojen asialistalla.
Muistiorganisaatioista ja niiden
muistitiedon keruuvelvoitteista
alettiin museoalalla puhua vil-

jalti jo 1990-luvulla. Toinen populaari teema on tarinaperinteen
tutkimus ja hyödyntäminen mm.
matkailussa. Nämä aihepiirit ovat
toki vanhastaan kaikille museoille
tuttuja, mutta niiden systemaattinen tallennus ja tutkiminen ovat
uudempaa perua. Tällaista aineistoa on julkaistu runsaasti myös
paikallishistorioissa ja muissa julkaisuissa.
Myös tässä Raito-lehdessä on
muistitietoon perustuvia tarinoita, jotka pohjautuvat yksilöiden ja
yhteisöjen elämään. Usein muistitiedosta jalostuu myös perinnetietoa, jonka avulla eri aikakausina
elävät ihmiset luovat käsityksensä
menneisyyden tapahtumista, yhteisöistä, ympäristöstä, rakennuksista, työtavoista ja -välineistä jne.
Museoilla ja muilla muistitietoa
tallentavilla laitoksilla on suuri
vastuu liittää kokoelmiin, säilyttää ja tutkia aineistoa siten, että
niiden avulla voidaan luoda mahdollisimman realistinen tulkinta
menneisyydestä. Museokohtainen
tallennusvastuun jako (TAKO)
auttaa fokusoimaan näitäkin pyrintöjä. Aina tulee pitää mielessä,
että muistitieto on pohjimmiltaan
subjektiivista tietoa, jonkun kokemaa, näkemää ja ymmärtämää.
Hyvä huominen rakentuu nykyiselle ja eiliselle.
Hannu Kotivuori
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”Taisteluun! Yhteiskunnallisen
vallankumouksen hetki on tullut”

Suvi Harju ja Heidi Pelkonen

Rovaniemen levottomuudet talvella 1917–1918
■ Suomen itsenäistyminen
vuonna 1917 tapahtui haasteellisissa olosuhteissa. Nuorta
valtiota runtelivat elintarvikepula, työttömyys ja ideologiset ristiriidat. Syksyn mittaan
suojeluskunnat ja työväenkaartit vahvistivat rivejään. Rovaniemellä molempien osapuolten
toiminta oli vilkasta ja vuosien
1917–1918 vaihteesta muodostui tapahtumarikas ajanjakso.
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Syksyllä 1917 olivat leipä, voi
ja kananmunat loppuneet. Syömäviljaa oli vaikeasti saatavilla,
elintarvikelautakunta suunnitteli valtionavusteisia jäkäläleivän
valmistuskursseja. Oli keksittävä
korvaavia ainesosia, kuten heinänkorsia ja voikukanjuuria, nälän
tyydyttämiseksi. Elintarvikkeiden
säännöstely oli alkanut keväällä
1917, ja lopulta jopa tehtiin elintarvikepoliisin toimesta talokohtaisia tarkastuksia, ettei nurkissa
piiloteltu viljaa yli omien tarpeitten. Liikkui huhuja ruokaa panttaavista kauppiaista, jotka rikastuivat toisten kurjuudella. Ruuan
puute nosti tunteet pinnalle erityisesti köyhän kansan parissa Rovaniemellä. Samalla hinnat nousivat, rahan arvo laski ja työttömyys
kasvoi. Perä-Pohjalaisessa ja Kaiku-lehdessä kirjoitettiin Venäjän
sekasortoisesta tilanteesta. Tsaari
oli syösty vallasta, mutta kenellä
oli valta? Tästä käytiin ankaraa
vääntöä.
Syyskuussa 1917 kaivettiin
esiin viimeiset Kemiyhtiön metsäpäällikkö Hugo Richard Sandbergin vuonna 1905 piilottamat
aseet ja ne jaettiin luottomiehille.

Punaliput liehuvat työväentalon katolla 1917.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.

Suojeluskunnan ensi askeleet Rovaniemellä oli otettu. Työväentalolla kulissien takainen toiminta
oli aloitettu elokuun alussa 1917
ja aseiden käyttöä harjoiteltiin salassa. Rovaniemen työväennäyttämön johtajaksi oli valittu Venäjän
armeijan vääpeli Kaarlo Kurki,
joka myöhemmin nimitettiin
myös järjestyskaartin johtajaksi.
Suomessa pidettyjen eduskuntavaalien jälkeen annettiin järjestäytyneelle työväelle julistus, jossa
kehotettiin perustamaan työväen
järjestyskaarteja ja valmistautumaan suurlakkoon. Julistuksen
sanomaa noudattaen Rovaniemelle perustettiin lokakuun 28.
päivänä Rovaniemen työväen järjestyskaarti. Vastapuoli ei jäänyt
odottamaan, vaan marraskuun
10. päivän kokouksessa kunnantoimistolla perustettiin virallisesti

Rovaniemen suojeluskunta. Johtokuntaan valittiin Kemiyhtiön
metsäpäällikkö K. A. Fellman,
kauppiaat K. W. Pöykkö ja Matti
Tepsa sekä sahanomistaja M. E.
Stelander.
Suurlakon alkamista julistettiin
torstaina 15.11. Pohjois-Suomen
työväenlehdessä: ”Taisteluun! Yhteiskunnallisen vallankumouksen
hetki on tullut”. Samana päivänä
rovaniemeläiset radikalisoituneet
järjestivät suuren kokouksen, jossa
perustettiin Rovaniemen vallankumouksellinen työväenneuvosto, joka laati valtakunnallisten
ohjeiden pohjalta suunnitelman
Rovaniemen vallankumouksesta.
Toimintaan päätettiin ryhtyä seuraavana aamuna.
Ajankohdan epävarmat tunnelmat ja huoli elintarvikkeiden riittävyydestä tulevat esille 15.11.1917
5

Kittilässä päivätyssä kirjeessä:
”Saa nähdä, miten tämäkin talvi
läpi päästänee, sen tiedän vain, että
me menemme täällä suurin askelin
pimeää ja nälkää kohti. Jauhoista
on puute, useat perheet eivät ole saaneet ruisjauhoja nähdäkään koko
syksynä. Huonoihin ohrajauhoihin
on täytynyt tyytyä ja niukkaa sekin.
Maidon ja voin puute on myöskin
yleinen. Sokeria kyllä nykyään on.
--- Tänne tuli eilen sähkösanoma
suurlakosta. Saa nähdä, kuinka
yleinen siitä tulee ja leveneekö se.”
Rovaniemen vallankumous

Perjantain 16.11. aamuna järjestyskaarti valloitti ensimmäisenä poliisilaitoksen ja pidätti nimismies
Hakasen päivän ajaksi. Sitten vallattiin puhelinkeskus, lennätinlaitos, postitoimisto ja rautatieasema.
Kauppias Antti Rädyn johdolla
järjestyskaartilaiset tekivät kotietsintöjä suojeluskuntalaisten koteihin. Suojeluskuntalaiset olivat
kuitenkin ehtineet kätkeä aseensa.
Valta siirtyi ilman suurempaa väkivaltaa työväenneuvostolle. Vain
pieniä ruhjeita syntyi kuulusteluissa ja pari venäläissotilasta aiheutti
humalaisella käytöksellään pahennusta kotietsintöjen aikana.
Suurlakko sulki liikkeet ja työt
seisahtuivat. Valtakunnallinen Työväen Vallankumouksellinen Keskusneuvosto päätti lopettaa lakon
19.11., kun eduskunta hyväksyi lakkolaisten vaatimukset kahdeksantuntisesta työajasta, kunnallislaista
ja valtalaista. Rovaniemellä petyttiin, kun maanlaajuinen vallan6

kumous ei tapahtunutkaan. Rovaniemen sosialistit päättivät jatkaa
vallankumousta.
Poliisikunta erotettiin ja sen tilalle tuli työväen miliisi. Miliisikomisarioksi nimitettiin Leo Pekkala. Uudeksi nimismieheksi valittiin
hieman vastahakoinen Heikki
Marttila. Kotietsinnöistä tuli julkisempia ja ne tehtiin yhteistyössä
venäläissotilaiden kanssa.
Suomi julistettiin itsenäiseksi
6.12., mutta maan sisäiset ristiriidat olivat edelleen ratkaisematta.
Vuoden loppua kohti tunnelmat
vain kiristyivät. Lapissa osapuolten välejä hiersi etenkin marraskuussa Kittilässä tapahtunut välikohtaus, joka johti kruununvouti
Sandströmin tappoon (ks. seuraava sivu).
Tammikuun alkupuolella Suomen itsenäistyminen näytti varmalta, kun sille saatiin vahvistus
Venäjän bolševikeilta, Ruotsilta, Saksalta ja Ranskalta. Rovaniemelläkin pidettiin suuri itsenäisyysjuhla palokunnantalolla.
Siitä on säilynyt hyvä kuvaus Rovaniemellä 17.1.1918 päivätyssä
kirjeessä:
”Viime viikolla oli itsenäisyysjuhla palokunnalla jossa tietysti taas
köörin kanssa esiinnyttiin ja vähän
häpäistiin itseämme ”Riemuisasti
juhlivasti” -laululla. Sitten oli samana iltana suojeluskuntalaisten
kekkerit, erittäin hauskat, palokunnalla. Siellä lauloimme kumminkin
jo itsemme ylös penkin alta. Lehdon
soololaulua, rouva Stelanderin säestyksellä, siellä oli Hannes Kotkan

Kittilän kapina

Suurlakon kiristämät tunnelmat synnyttivät Kittilässä ikävän välikohtauksen, joka suututti Pohjois-Suomen porvariston. Kruununvouti Axel
Sandströmin (1867–1917) jyrkkiin mielipiteisiin tyytymättömän työväen edustajisto meni hänen virka-asunnolleen vaatimaan Sandströmin
eroamista tehtävistään. Välikohtaus kärjistyi ammuskeluun, jonka seurauksena kruununvouti menetti henkensä.
26.11.1917 päiväämässään kirjeessä tuolloin Kittilässä postineitinä
työskennellyt Katri Kouri kuvailee kaksi päivää aiemmin tapahtunutta
kruununvoudin tappoa seikkaperäisesti:
”Koko tapaus tapahtui melkein kuin sattumalta, sillä suurimmalla
osalla roskajoukosta oli aije mennä kruununvoudin luo vasta sunnuntaina päivällä, jolloin ei ehkä olisi mitään kahakkaa syntynyt, mutta villiintyneimmät päättivät mennä sinne heti suoraan nimismiehestä selvittyään, noin ½ 12 yöllä. He marssivat ensin nim. nimismiehen luo, joka
ei kai ole eläissään tehnyt kenellekään mitään pahaa ja ottivat häneltä
nimismiehen kanslian kassoineen kaikkineen haltuunsa ja pidättävät
nimismiehen vangiksi kotiinsa kahden vahdin alaiseksi. Nimismies oli
pyytänyt heitä olla menemättä kruununvoudin luo ja he olivat siihen
myöntyneetkin, mutta sitten olikin joukossa joitakin, jotka kääntyivätkin kruununvoudin portista sisälle ja kaikki toiset noin 100 miestä,
toiset aseistettuja, toiset ilman seurasivat mukana. Talossa ei ollut muita
kuin kruununvouti ja hänen molemmat tyttärensä ja pieni palvelija. --Kr.vouti oli mennyt verannalle, avannut ulko-oven ja seisoi itse oviaukossa pyssy kädessä. Hän pyysi väkijoukkoa lain nimessä poistumaan,
sillä hänellä ei ollut heidän kanssaan mitään tekemistä eikä hän tahtonut kuulla heidän kokouksiensa pöytäkirjoja, tai muussa tapauksessa
hän ampuu. Joukko ei kehoitusta totellut ja silloin hän – ajattelemattomasti kylläkin ja omaksi turmiokseen – ampui ensimmäisen laukauksen ilmaan. Hänellä oli se käsitys, että hänen ei tarvitsisi muuta kuin
näyttää ampuma-asetta, niin hän saisi väkijoukon pakosalle. Mutta hän
erehtyi, sillä väkijoukosta tähtäsi yhtäkkiä revolvereita ja pyssynsuita
häntä kohti ja kuutamo kun vielä sattui olemaan, niin helppohan häneen oli tähdätä. Yksi kuulista sattui häneen. Se meni suoraan keuhkosta läpi ja tuli selästä ulos. --- Se on tallella ja sen nojalla on saatu selville
kenen kuula se oli, joka sattui. Kaksi kuulaa tuli seinän läpi kansliaan ja
verannan ikkunat ovat aivan säpäleinä, samoin on ovissa kuulan reikiä.
Sandström eli noin ½ tuntia haavoitettuna ja jaksoi sanoa vain jonkun
sanan. Ja roskajoukko sankarityönsä tehtyään lähti juoksemaan ulos pihasta mikä mistäkin pääsi nähtyään uhrinsa kaatuvan. Tekonsa he vielä
lopuksi kruunasivat sillä, että koettivat pidättää hevosta, jolla mentiin
hakemaan tohtoria Sandströmille.”
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Ystävykset (vasemmalta Tyyne Pesonen, Eevi Kutila, Alli Kariniemi, Lyyli
Autti, Aili Moberg, Saimi Koivuranta ja Signe Tepsa) osallistuivat kaikki
suojeluskunnan toimintaan vuonna 1918 ja osa heistä oli myös rintamalla
avustamassa sotajoukkoja. Kuva: Rovaniemen valokuvaamo, Lapin
maakuntamuseo.

viulunsoitto, hyviä puheita, op.
Törmäsen erinomainen runo, pari
pukutanssia, naisvoimistelijain pilavoimistelu ja tavallinen tanssi.
Kaiken lisäksi sitten hyvää kahvia
niin paljon kun huvitti.”
Vuoden 1918 loppiaisena porvariston ja työväenneuvoston jäsenet
saivat aikaiseksi sovintokirjan, jolla rauhoitettiin viime kuukauden
levottomuudet. Sovinto ei kuitenkaan kestänyt kauan. Järjestyskaartin Inarista takavarikoiman
räjähdelastin tuominen Rovaniemelle työväenneuvoston haltuun
nostatti vastapuolessa reaktioita.
Viirinkylässä 29.1.1918 kirjoitetussa kirjeessä viitataan asekuljetuksiin liittyviin huhuihin:
”Mentyäsi muodostuivat ajat
8

kirkolla hyvinkin kriittisiksi, kuten varmaan olet jo kirjeissä kuullut. Nyt kertovat huhuna täällä,
että kirkonkylän n.s. porvareille siis
suojeluskunnalle olisi ollut tulossa
5 kuormaa aseita, mutta että sosialistit olisivat ne saaneet haltuunsa
ennen kirkolle saapumista ja niin
vieneet ne työväentalolle. Lieneekö
huhussa perää, ikävä asia olisi se.”
Työväenneuvoston oli pyydettävä Torniosta venäläissotilaita
avuksi hillitsemään vastavallankumouksen puhkeamista. Lähes
sadan venäläissotilaan voimin etsittiin kätkettyjä aseita ja vallattiin
puhelinasema uudelleen. Tilanne
rauhoittui jo seuraavana päivänä ja
venäläissotilaat palasivat takaisin
Tornioon. Työväenneuvosto päätti

samoihin aikoihin lähettää kaksi lähettiä Helsinkiin hakemaan
Pietarista saapuneesta asejunasta
aseita Rovaniemen punakaartille,
mutta aseet eivät koskaan päässeet
Rovaniemelle poliittisen tilanteen
täysin muuttuessa.
Työväentalon taistelu

Valkoisen armeijan päämajasta tuli
toimintakäsky myös Rovaniemen
suojeluskuntalaisille. Pohjois-Suomi oli saatava hallintaan. Rovaniemellä 20.1.1918 päivätyssä kirjeessä jännittyneet tunnelmat ovat
käsin kosketeltavissa:
”On tämä aika niin jännittävää
joskus, kun keskellä yötäkin tullaan
herättämään ja ei muuta kun lähde
reissuun niinkuin Matti meiltä toissa yönä. Eilen kerrottiin pankissa,
että työväentalolla on ollut kokous
ryöstämisestä, jossa kumminkin
päätökseksi on tullut, että ei ryöstettäisi, mutta esim. Leo on sanonut,
että siitä huolimatta vielä ryöstetään. Tällaiset asiat panevat suojeluskunnan valveille ja olemaan valmiina milloin vaan ja minne vaan.”
Rovaniemellä käytiin Suomen
sisällissodan yksi ensimmäisistä
taisteluista 28.1.1918. Ilman suurempia välikohtauksia suojeluskuntalaiset valloittivat puhelin- ja
lennätinyhteydet, miliisilaitoksen
ja rautatieaseman 50 miehen voimin.
Työväentalolla 24 punakaartilaista valmistautui aseelliseen
yhteydenottoon Kaarlo Kurjen
johdolla. Punakaartilainen Akseli
Kauppinen on kirjoittanut seu-

raavasti lyhyestä taistelusta:
”Kello 1:20 yöllä jouduttiin taisteluun. Moninkertainen ylivoima
hyökkäsi kahdelta suunnalta taloa
kohden. Siekailematta vastattiin
meidän puolelta tuleen. Tuossa
tuokiossa olivat työväentalon seinät
seulana ja ikkunat säpäleinä. Tilanne näytti hetken aikaa kriittiseltä, mutta viimein oli lahtarien peräännyttävä, toisten paetessa kotiin
saakka.”
Yhteenoton on arveltu kestäneen vain kymmenisen minuuttia
ja se päättyi valkoisten peräännyttyä palokunnantalolle. Taistelussa
haavoittui vain yksi suojeluskuntalainen – hän sai luodin takapuoleensa.
Rovaniemi oli jakaantunut
kahtia ja tilanne oli avoin molempien osapuolten ammusten
ollessa vähissä. Punaiset odottivat lisäjoukkojen saapumista savottamailta, mutta he saapuivat
illalla liian myöhään. Rovaniemen
suojeluskunta oli saanut jo iltapäivällä ison asekuorman Kemistä,
jossa paikallinen suojeluskunta oli
keplotellut venäläissotilaiden aseet
itselleen punaisten nenän edestä.
Tämä käänsi vaakakupin valkoisten hyödyksi. Punakaartilaiset
päättivät jättää Rovaniemen taistelutta ja lähteä vähin äänin kohti
Kemiä – ajatuksissaan vallata Rovaniemi myöhemmin takaisin.
Verinen loppu		

Rovaniemellä teloitettiin keväällä
1918 arviolta 20–35 punavankia.
Ensimmäisenä helmikuun 5. päi9

Ensimmäiset valkoisten sankarihautajaiset pidettiin Rovaniemellä
13.2.1918, kun Torniossa kaatunut Toivo Koivula haudattiin.
Kuva: Iikka Paavalniemi, Lapin maakuntamuseo.

vänä teloitettiin työväenyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Marttila, seuraavaksi 12.2. Leo Pekkala
ja Antti Räty. Neljän päivän päästä
teloitettiin seuraavat viisi henkilöä,
joiden joukossa oli vasta 16-vuotias Väinö Keskitapio. Ruumiit
upotettiin Ounaskosken avantoon. Tämän jälkeen teloitukset
tapahtuivat lähellä Lainaansaarta
ja III hautausmaan muurin ulkopuolella.
Piirilääkärin kuolemansyytilaston mukaan 63 rovaniemeläistä
menetti henkensä sisällissodan takia. Valkoisten puolelta taisteluissa kaatui 20.
10
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Leo Pekkala (10.11.1896–12.2.1918)
Yksi Rovaniemen työväenyhdistyksen avainhenkilöistä oli 21-vuotias
idealisti Leo Pekkala. Yhteiskoulua käydessään Leo kiinnostui tolstoilaisuudesta ja vegetarianismista. Hän olisi halunnut alaikäisenä lähteä
jääkäriksi, muttei saanut vanhemmiltaan lupaa. Sen sijaan hän lähti kirjuriksi Muurmannin radalle, jossa näki vankityövoiman kurjan kohtelun
ja radikalisoitui poliittisesti vasemmalle. Tämän jälkeen Leo oli töissä
Tornion tullissa, kunnes vuonna 1917 hänet nimitettiin Rovaniemen
asemakirjuriksi.
Leo oli aktiivinen urheilija ja kuului Rovaniemen Reippaaseen. Hän
oli myös Rovaniemen työväenyhdistyksen johtokunnassa, toimi raittiusosaston puheenjohtajana ja työväennäyttämön johtoryhmän jäsenenä. Syvällä baritonillaan Leo piti itsekin poliittisia puheita, kertoen
tunteikkaasti Muurmannin kokemuksistaan. Asialistalla oli raittiusajatuksen ohella kulttuuri ja yksilöllisen moraalin korostaminen.
Marraskuussa 1917 Pekkala nimitettiin vasta muodostetun työväen miliisin miliisikomisarioksi. Tästä alkanut tapahtumaketju päättyi
Leon kohdalla traagisesti: suojeluskuntalaiset teloittivat hänet 12.2.1918
ampumalla Rovaniemellä Kemijoen jäällä.
Kuvassa Leo Pekkala elokuussa 1911.
Kuva: Lapin maakuntamuseo.
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”Nöyrimmällä kunnioittamisella
suuremmasti velvollisella kiitollisuudella
pyydän alati olla korkeasti jaloarvoisten
Herrain Esimiesten ja korkiasti
kunnioitettavan Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran nöyrin palvelia”
Hannu Kotivuori

Johan Hoikan kirjeitä vuosilta 1864‒1871
■ Rovaniemen Muurolan Puustel-

lin vuokraaja, räätäli ja lautamies
Juho (Johan) Hoikka (1808–1875)
oli paikallinen vaikuttaja ja muinaisuuden harrastaja. Osa Hoikan
1860-luvun kirjeenvaihdosta
kielitieteilijä D. E. D. Europaeuksen (1820–1884) ja Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran (SKS)
kanssa on säilynyt Museoviraston
arkistossa uudelleen kirjoitettuina kopioina. Lisäksi käytettävissä
on joukko hänen laatimiaan tai
häntä koskeneita lehtikirjoituksia.
Kirjeiden tekstejä on lyhennetty
ja selkeytetty ymmärrettävyyden parantamiseksi. Kahdessa
aikaisemmassa Raito-lehdessä
(osa 1, 2014 ja osa 2, 2015) on
seurattu hänen toimiaan Rovaniemen pohjoispuolella ja keskustan
alueella. Nyt on tarkasteluvuorossa kaupungin eteläpuolinen alue,
Muurola ja sen itäpuolella oleva
Suolijärvi.

12

Osa 3

Muurolan ja Tynin talot yhdistettiin vuonna 1734 virkataloksi1
eli kansanomaisesti puustelliksi
(ruots. boställe, suom. asunto). Tämän Pohjanmaan Kemin komppanian lipunkantajan virkatalon
ensimmäinen haltija oli vääpeli
Frans Henrik Knorring. Vuodesta 1751 alkaen tila oli kolmen sukupolven ajan Clementeoff-suvun
hallussa. Ruotujakojärjestelmän
aikana Muurolan upseeripuustelli
sai maakirjaveron virkatalon piiriin määrätyistä taloista. Suomen
sodan jälkeen valtio myi tilan Clementeoffeille. Räätäli Johan (Juho
tai Johannes) Hoikka eli HepoOja vuokrasi Muurola-Tynin virkatalon 25 vuodeksi 1849.2 Vuosina 1875‒1925 tilanpitäjänä toimi
hänen poikansa, valtiopäivämies
Isak (Iisakki) Hoikka.
Katselmuskirjan (1860) mukaan puustelliin kuului 1814 rakennettu kaksikerroksinen vanha
päärakennus, jossa oli kaksi salia
kammarein ja kaakluunein sekä

Ote 1950-luvun peruskartasta
osoittaa Muurolan talon
paikan (viiva M-kirjaimen
luoteisnurkassa).

1860 tehty uusi asuinrakennus.
Pihapiirissä oli mm. pylväslato,
kalustovaja, käymälä, lammashuone, kaksi riihtä, sauna ja navetta.
Tilan pinta-ala oli 529 hehtaaria
ja siitä muodostettiin 1929 kolme
asutustilaa: Muurola, Lohipatotila
ja Ropsavaara.3
Hoikka kirjoitti 25.5.1867 Europaeukselle seuraavasti: ”Sepä oli
lysti mielestäni kun nyt kesän tullen
sain niitä muinaisneuvoja, sillä minulla on ikävöittevä haluni tullut,
että saadakseni ensi kesänä, jos Jumala terveyttä suopi, katsastelemassa metsäjärvissä niitä haudoja, joita
niissä sanotaan olevan… ”.
Heinäkuussa (kirje 12.7.1867)
Hoikan vieraaksi saapui ruotsinkielinen tohtori Sidenblad, jonka
kanssa jutustelu kävi yhteisen kielen puutteesta johtuen vaivalloisesti. Hoikka esitteli keräämiään kiviesineitä ja löytäjille vastikkeena
löydöistä antamiaan ”Nilssonin ja
Holmbergin kuvakirjoja”. Sidenblad sai mukaansa niin esineitä
kuin kirjoja. Sen jälkeen Hoikka
ryhtyi esittelemään vieraalle vuokratiluksillaan olevia raunioita:
Ensiksi lähdimme katsomaan
niitä raunioita ja sitä hautua, jotka ovat asuntatilani peltovainion
päässä, noin parin syllän (n. 180
m) matka kartanosta. Siinä olivat
ne viisi rauniota ja yksi haudan

kuvaus. Hän tarkasti ensin vähän
kutakin päällisin puolin katsellen,
vaan viimein antoi minun yhden
keskusosan kaivaa pohjaan asti. Siinä näkyi palanutta savia palanutten kivien kanssa hyvin runsaasti
sekä jokin osa palamatontakin savea
ynnä hiilimurikoita ja nokijuovia
pohjaan asti. Toisia raunioita ei
kaivettu, mutta hautaa hän tarkasti kompassillä, joka seisoi päiksin sitä ilmaa kohti kuin siitä olen
kertonutkin, nimittäin kohti itää
ja länttä, ainoastaan juuri vähän
vinoon, etelä-länttä ja pohjois-itää
kohti. Sillä kerralla ei herra antanut niistä pitempiä selityksiä kuin
että ne ovat vanhoja.
Myöhemmin Sidenblad arveli
kunkin uunipaikan merkinneen
yhden lappalaisperheen tilapäisasumusta. Hoikka esitteli vieraalleen myös naapurinsa Thomas
(Tuomas) Raappanan maitohuo13

Muurolan talo, kivirauniot ja
kivikautinen löydöspaikka.
Piirros: Hj. Appelgren 1881.

neen kaivupaikalta keräämiään
löydöksiä:
Sitä tehdessä noin puolitoista kyynärää (noin 0,9 m) löydettiin ensin
ohukaisia puulistoja. Ne oli revitty
ilman teräasetta. Niiden alla sitte
ovat löytyneet ne luut.
Ytimiltään halkaistujen luiden
arveltiin olevan ”Lappalaisten”
syömien porojen sääriluita. Hoikka koetti saada vieraan katsomaan
myös Suolijärven saarissa olevia
kuoppia ja kiukaita, mutta tämä
kieltäytyi matkasta ja epäili niiden
olevan yhdenmukaisia tutkittujen kanssa. Tästä närkästyneenä
Hoikka kirjoitti Europaeukselle:
Semmoinen tulkinnon lyhykäisyys ja selitys johdatti minut ajatte14

lemaan herran havainneen hyvinki
halvettaviksi koko tällä suunnin
tutkittavat merkinnöt. Asia näyttää
kallistumaan niin että olen saada
kuulla moittimisia että hourausteni kautta tulevat oppineet turhia
reisukostannuksia ja matkoja tekemään. En tarvitte niistä sanojani
takaisin ottaa, enkä hävetä, sillä
toduus ei pala tulessakaan ja siitäpä onkin hyvä tuntoni. Lieneekin
eli olen aina luullut että se on oppineitten asia tutkia, josko semmoisten selvitysten merkinnöt kannattavat kulkemista eli ei. Luulen kyllä,
että Tohtori Sidenblad olisi saanut
enemmän joitakin selityksiä, jos
olisimme paremmin tullut kielessä
aikaan.
Suomen muinaismuistoyhdistyksen (SMY, per. 1870) lukuun
Hjalmar Appelgren (1853‒1937)
kokosi – täällä ensimmäisenä arkeologina ‒ muinaisjäännöksiin
liittyviä tietoja ja muinaisesineitä
Kemijokivarressa kesällä 1879.
Puustellista hän kertoo seuraavasti: Käydessäni Muurolan talossa
näytti isäntä, Iisakki Hoikka, minulle sen paikan, missä isänsä löysi
kiviaseiden sepintäsian. Muurolan
talo seisoo Kemijoen itäisellä rannalla, vähäisellä ylängöllä, joka jokea myöten jatkuu pohjoiseen päin
noin ½ venäjän virstaa. Tämän
harjanteen itäpuolitse juoksee jokseenkin lietteinen laakso… kun sinne törmälle ruvettiin lehmi-tarhaa

tekemään…löytyi muutamaan juurakkoon tarttunut laajanlainen kivi
(tahkokivi) ja sen vierestä ja ympäriltä osaksi valmiiksi hiottuja, osaksi
vain pilstottuja, hiomista puuttuvia
kivi-aseita. Kun nämä tämmöiset
löydöt tulivat ilmi, herkesi Hoikka
työstään sillä paikalla. Itse tahkokiveä ei oltu erityisesti talletettu.4

Muurolan Puustellin kaivauksissa
1956 löydettiin uudelleen jo
kertaalleen julkaistu kivikautinen
hioinkivi. Piirros: Hj. Appelgren
1881.

Appelgren piirsi näkemästään
hioinkivestä tarkan kuvan, jonka
laittoi matkasta laadittuun teokseen. Kun arkeologi Matti Huurre
kaivoi voimalaitostöiden yhteydessä Muurolan Puustellin mailla
kesällä 1956, tuo samainen kivi
putkahti esiin ja vietiin Suomen
kansallismuseon kokoelmiin.5
Kivikauden hioinkiven ensimmäisen ja toisen löytymisen välillä oli siis 77 vuotta. Appelgrenin
kirjoituksessa on karttapiirros
Muurolan talosta. Siihen on mer-

kitty edellä mainitut ”Jättiläisten
rauniot” talon pohjoispuolelta
sekä itäpuolella oleva kivikautisen
asuinpaikan kohta merkinnällä
”Kiviaseiden sepintäsia.” Myös
Appelgren kuvailee tarkasti omat
havaintonsa mainituista ”Hiitten
eli Jättiläisten raunioista.” Vanhoja raunioita hän näki myös Muurolan kaakkoispuolella olevan
Ropsanvaaran nenällä, Ropsanautio-nimisellä paikalla. Teoksessa
kuvaillaan myös erään Hoikan
kirjeen oheen liitettyä piirrosta
kuopasta, jota arvellaan rakkaan
tehdyksi ”muinaiskansan värkkien kätköhaudaksi.” Yhden rakkakuopan Hoikka kertoo nähneensä
myös Muurolan Petäjävaaran alahännällä.6
1800-luvulla ja varhemmin
uskottiin yleisesti, että Kemijoen
varren asukkaita olivat ”Lappalaiset ja Jatulit, Hiidet eli Jättiläiset”. Tarinan mukaan eräs Hiisi
asusteli Ropsavaaran nenällä, josta
Messusaaressa saarnannut piispa
Hemming sen vuonna 1345 karkotti Hiidenojalle. Pääsyyksi olion
karkottamiseen katsottiin, että se
ryhtyi täyttämään Kemijokea. Vapaa joki oli elämisen ehto, tarjoten
laitumet, lohisaaliit ja kulkutien.
Hoikka toimitti runsaasti Rovaniemeltä löydettyjä kiviesineitä
Europaeukselle, joka näyttää antaneen löytöjä mm. kenraalinna
Rajevskin museoon Pietariin. Sinne päätyi myös neljä Muurolasta
löydettyä kivituuraa.7 Monien aikomusten jälkeen Hoikka lopulta
matkasi Suolijärvelle, joka on noin
15

Suolijärven Huotarinsaari lienee Hoikan mainitsema ”Jatulinsaari” (1992).
Kuva: Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseo.

10 km Puustellin paikasta kaakkoon (kirje 30.9.1867):
Kaksi hautaa jätin Jatulinsaressa koskematta niin kuin siitä olette
käskeneet. En löytänyt niistä kuin
hienoa hiilen murikoita ja tuhkan tummennutta santaa. Saari
on olennokseen hyvin kivikkomaata. Syyspuolella satuin kuulemaan
että Suolijärvessä on yhden saaren
nimi Mäkisaari ja että siinäkin on
muinaisajan hauta. Se ei ollu sen
laatuinen kuin Jatulinsaaren haudat, ne ovatkin paljon avarammat.
Semmoiset haudat ovat olleet muinaiskansoilla värkkiensä ja lauinsa
talletus- ja suojelusmajoina ja ehkäpä itsekkin olisivat niissä täytynyt
suojaan lymytä, saattanut varustaa
katon tapaisilla peitteilläkin.
Lapin maakuntamuseon tar16

kastuksessa vuonna 1992 Suolijärven länsiosassa olevan pyöreähkön
ja kivikkoisen Huotarinsaaren
laessa oli viisi hautamaista syvennystä ja kaksi tervahautaa. Viiden
kuopan tarkoitus ei myöhempien
kaivelujälkien vuoksi täysin avautunut, mutta osa saattaa olla säilytyskuoppia (purnuja) ja jotkin
pyyntikuoppia. Lähellä sijaitsevan
Kotasaaren länsipäässä oli kaksi
pyyntikuopalta vaikuttavaa kuoppaa.8 Muissa Suolijärven saarissa
ei tuollaisia kuoppia tarkastuksessa todettu, joten Hoikan mainitsemat Jatulinsaari ja Mäkisaari saattavat tarkoittaa edellä mainittuja
paikkoja. Hoikka laati kirjeiden
yhteyteen kaksi tutkimansa Suolijärven kuopan piirrosta, mutta
niitä ei voi yhdistää määrättyyn

Huotarinsaaren
laessa on joukko
pyyntikuopiksi
ja purnuiksi
arveltavia
kuoppia (1992).
Kuva: Hannu
Kotivuori, Lapin
maakuntamuseo.

paikkaan. Hoikka kaiveli myös
Jaatilan kylän eteläpäässä, Kemijokeen idästä laskevan ”Valtajoen”
äyräältä tapaamiaan töykyröitä.
Havainnoijan kaivutarkkuus ja
etymologinen huomiointi ilmenee
esimerkiksi seuraavista otteista:
Minä epäilen hyvin että Suolijärven Jatulinsaareen on voinut
tulla paljon vajavuutta siittä syystä,
kuin ei ollut suurennusklasia, sillä
eipä niitä pieniä akanoita mitä paljailla silmillä vaivoin vähän näkee
rohkene paljon miksikään sanoa,
Wieläpä olen huomannut sitäkin,
että haudan pohjalta otettu multa
pitää ensin kuivattaman ja sitten
vasta hajotellessa suurennusklasilla
joka hiukka tarkastettaman. Kaikki aineelliset kappaleet (paitsi kivet)
ovat tuoreena melkein yhtä tummia
vaan kuin vähän kuivavat, niin
etenkin luunhiukat tulevat vaalakammiksi tahi ruskeammiksi ja siis

on paljota helpommin nähtävänä,
erotus muista eri aineista kuin tuoreena.
Nurmikerros oli runsaat neljä
tuumaa vahva ja sen alla sisäainetta
neljätoista tuumaa, sen alla näkyi
liikkumaton maa yhtä tasalla kuin
ulkopuolinenkin maanpinta. Ei
palanutta eikä palamatonta savea,
eikä myöskään kiveä. Paha vain
etten saattanut oikein visusti tarkastaa josko kalan suomoja, ruotoja tahi luunsirpaleita olisi mullassa
näkynyt. Liki niitä töykyröitä joen
rannan niemekkeillä on vieraskieliset nimet, pienoinen putous virran
käynnissä, niistä sanotaan yhtä ’Liivangin räppä’ eli ’Liivangin kalliot’, toista ’Seitangin korva’. Niissä
paikoin ei ole Narkauskoskikaan
kaukana, jossa myös on muutamat
vierasnimiset paikat niin kuin ’Köyryngin kallio’, ’Köyryngin hammas’
ja ’Raasakka’ y.m.
17

Nämä paikat lienevät hävinneet
voimalaitostöiden ja -altaiden teon
yhteydessä 1950-luvulla. Muina
Muurolan alkuperältään vieraskielisinä paikanniminä Hoikka
mainitsee seuraavat: Prokonoja,
Ropsajoki, -vaara, Lallavaara,
Kaikonniemi, Wiitavaara, Ternujoki, Nillunkoski, Elingonkoski,
-niemi, -oja, Sompionranta, Klemetinniemi, Kaukonvalkko ja
Pertankari. Hoikan laaja-alainen
kiinnostus sukeutui myös luonnon
tarkkailuun:
Wallan hyvä olisi mielestäni, jos
saisin niitä ilmatieteellisiä tarkastuskirjoja, jos jalosti kunnioitettavalle Tiedeseuralle hyväks näkyis,
että niittä minulle lähettäis. Se olisi
mielestäni aivan hupaista vaariin
ottaa joka päivä luonnon vaiheista
ja ne ylös panna.
Huomiota sai myös opetus- ja
kansanvalistus sekä ruotsinkielen
valta-asema virantoimituksessa:
En ollenkaan sitä ajattele, ettei
kansalaisemme neuvomista, opetusta ja ylesvalasemista ole suuresti vailla. Ei täällä meidän puolen
tuomarit vielä kallista korvaansa,
että olisi toivoa Suomalaisista pöytäkirjoista. Jos joku vaatimalla vaatii, niin ei tule apua, kuin jotaki
pilkallista hyminää. Se on kenties
heidän mielestä vaarallinen asia, en
tiedä ketä kohdaan, että talonpoika
saattas omin ajatuksin lukea heidän
kirjalle pantun oikeus käynnin asiansa.
Noin pimeäperäiset ovat ne merkinnöt, mitä vielä tähän asti olen
ilmi nähnyt. Niistäpä voipi mui18

naistutkinnoille tulla kovin vähän
hyötyä, mutta kuin nyt olen jalkani
ajoksen tähden pakotettu olemaan
yhdessä kohti, niin olen vaivaisella
istumisella niitä suhteita ajan kulukseni kokenut kynätä juuri sen
mukaan, kuin niitä olen itse nähnyt.
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Hannu Kotivuori

Ahkiot kaltiossa
■ Monen kapineen historia ja
matka museoon saattaa olla
pienen laulun arvoinen. Yhden
tarinan kertoi eläkkeellä oleva
Lapin tieperinteen asiantuntija,
rakennusmestari Erkki Lilja.¹
Kertomus liittyy Tanhuasta
Lokkaan 1960-luvun alkuvuosina suunniteltuun tielinjaan.
Tanhuasta tiesuunnittelijoiden
tukikohtaan matkanneet Antti
Naukkarinen ja Heikki Räsänen
levähtivät erään kaltion kupeella lähellä Sodankylän Kyläselkää. Paikka on kuuluisa Sompion Lapin talvikylästä, jonka on
todettu olleen metsäsaamelaisten käytössä 1600-luvun lopulta
1700-luvun alkupuolelle. Ensimmäinen arkeologinen kartoitus
paikalla tehtiin 1961. Kyläselän
rinteeltä on kartoitettu yli 20
tupasijan uuni- eli piisikumpua
ja löydetty kaksi rautaista kirveenterää.2

Heikki Räsänen huljutteli varpaitaan mainitussa kaltiossa ja
huomasi sen reunassa ahkion jäännökset. Tukikohdan virkaa toimittavaan telttapaikkaan saavuttuaan
miehet kertoivat löydöstään työmaapäällikkö,
rakennusmestari
Arvo ”Hamu” Laurilalle. Hän
käveli Tanhuaan ja soitti löydöstä
Muinaistieteelliselle toimikunnalle, joka tavoitti Kemin lentokentältä Lapin reissulta palailevan arkeologin.
Löydöstä3 kuultuaan Muinaistieteellisen toimikunnan palveluksessa ollut tutkija suuntasi takaisin
Sompioon ja tarpoi löytösijalle,
jossa tapasi sovitusti Naukkarisen ja Räsäsen.4 Esine todettiin
Suomen kansallismuseolle arvokkaaksi ja Tanhuaan käveltyään
arkeologi tilasi pakkaustarpeita
kairaan. Ne tuotiin loppumatka
moottoripyörällä, löydöt pakattiin ja postitettiin Helsinkiin. Kyläselän vanhan metsäsaamelaisen
talvikylän kohdalla tielinja muutettiin kulkemaan vanhan asuinkentän itäpuolelta.
Löytäjät piti jollain tapaa palkita, joten arkeologi kaivoi repusta
ja korkkasi kolmen vartin viskipullon. Naukkarinen, Räsänen ja
19

tutkija pitivät kolmistaan ahkion
löytöjuhlat Kyläselässä. Huumorimiehenä pidetty arkeologi ei kuitenkaan itse juuri viskiin kajonnut. Aikanaan arkeologi raapusti
Muinaistieteelliselle
toimikunnalle (1972 alkaen Museovirasto)
matkalaskun reissustaan ja lisäsi
siihen pullon hinnan. Myöhemmin hän noitui puhelimessa Liljalle, etteivät perhana hyväksyneet
matkalaskuun viskin hintaa.
Syy siihen, miksi ahkiojäänteet
olivat kaltiossa, on selvittämättä.
Oliko kyse kätköstä, uhraamisesta,
turvottamisesta vai säilytyksestä?

Lähdeviitteet
¹
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Liljaa soittamaan kertomuksessa mainitulle
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ilmestyneestä Johannes Schefferuksen Lapponia-teoksesta.
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janne ukkola

Kangaslammen tila,
paluu entisaikaan
■ Kangaslampi sijaitsee Ranualla, noin kilometrin päässä
eläinpuistolta. Lammen pohjoispuolella on samanniminen tila,
jonka perinteiseen pihapiiriin
saapuminen on kuin astuisi
ajassa taaksepäin. Tila kuului aiemmin Salmelan suvulle,
viimeisenä Kauko Salmelalle.
1980-luvulla Kauko alkoi järjestelmällisemmin pelastaa tilan
historiaan liittyviä esineitä ja
tila alkoi muodostua kotimuseomaiseksi, rakennukset ja
irtaimiston käsittäväksi yksityiskokoelmaksi.

Vanhimmat Kangaslammen rakennukset ovat kesäpuoli (vanha
päärakennus), talli ja ranta-aitta,
joiden Kauko Salmela arveli rakennetun vuoden 1850 jälkeen.
Myös rannalla sijaitseva, yhä toimiva savusauna on iäkäs, mutta
sen tarkkaa ikää ei tiedetä. Uusi
päärakennus valmistui vuonna
1907 ja navetta 1927. Rakennuksia ei juuri ole modernisoitu, vaan
ne on säilytetty entisessä asussaan.
Voisi sanoa, ettei Ranualla ole enää
muita vastaavassa entisajan kunnossa olevia tiloja.
Kaukon aikana Kangaslampi oli vieraille avoin yleensä aina,
kun hän oli kotosalla. Hän esitteli
paikkoja mielellään kaikille tilan
historiasta ja entisajasta kiinnostuneille. Kaukon toiveena olikin,
että tila tuottaisi vaatimattomassa
kaavassa hyvää mieltä siellä vieraileville. Hän ei halunnut tilasta
”turistirysää”, vaikka siihen olisi
ollut mahdollisuus useaan otteeseen, mm. eläinpuiston avaamisen
yhteydessä.
1980‒90-luvuilla tilalla järjestettiin perinnepäivätapahtumia,
joihin kuului näyttelyiden lisäksi
myös työnäytöksiä, mm. pettu21

leivän tekoa ja lautojen sahausta.
Juhlan järjestäjät olivat pukeutuneet tilalla säilytyksessä oleviin vanhan ajan asuihin. Myös
vanhan ajan ruokia oli tarjolla.
Näistä tapahtumista on jäänyt
jälkipolville muistoksi valokuvia
ja kaitafilmejä. Tapahtumien järjestäminen hiljentyi vuosiksi, kun
perinnepäiviä järjestäneet ihmiset
alkoivat itsekin ikääntyä. Vuonna 2008 päätettiin jälleen järjestää kesäjuhlat avoimine ovineen
näyttelytiloihin, ja tapahtumia
järjestettiinkin taas useana vuonna peräkkäin. Kuluvan vuoden
kesällä paikalliset Kaukon ystävät
kunnostivat navettarakennuksen
karjaladon lattiat ja siellä näytettiin avoimien ovien yhteydessä
kooste vanhojen perinnepäivien
kaitafilmeistä.
Kauko loi läheiset suhteet maakuntamuseotutkijana toimineeseen Päivi Rahikaiseen ja osallistui
Lapin maakuntamuseon järjestämiin Lapin paikallis- ja kotimuseoiden tapaamisiin vielä vuonna 2009. Tämän jälkeen sairaus
verotti voimia, eikä hän kyennyt
enää osallistumaan tapaamisiin
aktiivisesti. Elämänsä viimeisinä
vuosina Kauko joutui muuttamaan pois kotoaan, mutta vierailijat pääsivät edelleen tutustumaan
tilaan etukäteen sovittaessa.
Kruununtorpasta
valkokankaalle

Tilasta tiedetään vain vähän ennen
1890-lukua. Se toimi kruununtorppana taksoitusta eli vuosittain
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perittävää korvausta vastaan. Tilan
arvellaan olleen asuttu 1850-luvulta lähtien. Kuten muuallakin
Ranualla, myös Kangaslammella
oli elannon saaminen kovan työn
takana ja pärjääminen ajoittain
heikkoa. Ranua-nimihän viittaa
elämiseen kelpaamattomaan maahan. Tila pysyi kuitenkin asuttuna.
Kaukon isovanhemmat Matti ja Briitta Salmela ostivat tilan
Juho Toljamolta vuonna 1891.
Matti oli tullut nykyisen Pudasjärven puolelta rengiksi kylälle Erkkilään, missä tapasi talon tyttären,
tulevan vaimonsa Briitan. Muutama päivä ennen Kangaslammin
ostoa Briitta luopui perintöosuudestaan Erkkilään ja nähtävästi
tästä saaduilla rahoilla hankittiin
uusi koti Kangaslammin alueelta. Noilta ajoilta on säilössä Briitan hää- ja läksiäislahjaksi saama,
edelleen hyväkuntoinen raanu.
Pääelinkeinona oli alkuvuosina
porotalous, sivussa pidettiin korkeintaan paria lehmää. Työhevonen tuli kuvioihin myöhemmin,
sitä ennen käytettiin ajoporoja.
Matti toimi myös metsänvartijana. Peltoa oli aluksi alle hehtaari,
sitä raivattiin myöhemmin lisää
maltillisesti. Metsästä otettiin
vain tarvepuut rakentamiseen ja
lämmittämiseen, suurempia hakkuita ei tehty koskaan. Tämä tapa
hoitaa metsiä vain vähäisessä mittakaavassa jatkui myös Kaukon
elinaikana. Hän myös haki tilalta kolme eri metsäaluetta luonnonsuojelualueiksi turvatakseen
niiden olemassaolon jatkossakin.

Kaukon periaate oli, ettei metsä
ole metsää, jos se kaadetaan.
Matin jälkeen tilaa siirtyi isännöimään hänen poikansa Janne (Juho)
Salmela. Jannen aikaan elinkeinoksi muuttui lypsykarja, kun poroista
luovuttiin ennen sotia. Lypsäviä oli
noin kymmenen lehmää. Vuonna
1932 suoritettujen maanmittaustoimitusten yhteydessä Janne luopui kauempana tilasta sijainneista
suoniittypalstoista. Hän koki tilan
olevan riittävän suuri antamaan
elannon ilman näitä alueita, koska
peltoja oli tuolloin jo lähempänäkin. Yhdeltä suoniityltä kuitenkin
siirrettiin pieni kämppärakennus
läheisen Tervonjärven rantaan. Se
on pystyssä vielä tänä päivänäkin,
reilusti yli 100 vuoden ikäisenä.
Isä-Jannen terveys heikkeni ja
hän joutui antamaan työvastuuta

pojalleen Kaukolle hyvin varhain.
Perheen äiti kuoli lasten ollessa
noin kymmenkesäisiä. Siitä lähtien Kauko joutui tekemään aikamiesten töitä tilalla. Tästä syystä
hänelle kehittyi kova fyysinen
kunto, mikä näkyi myöhemmin
menestyksenä paikallisurheilussa
juoksu- ja hiihtokisoissa. Liikunta
luonnossa, kalastaminen ja metsästäminen olivat hänelle tärkeitä
asioita.
Salmelan perheessä oli myös
kaksi tytärtä, mutta mentyään
naimisiin he lähtivät pois kotoa
ja tila jäi Kaukolle. Nuorimman
tyttären lähtiessä tilalla siirryttiin
helpompihoitoiseen lihakarjaan.
Lihakarjasta luovuttiin 1970-luvun alkupuolella ja tilalle tulivat
hevoset. Kauko kasvatti hevosia ja
ohjasti itsekin niitä raveissa.

Kangaslammen pihapiiriä. Vasemmalla vanha päärakennus, oikealla
vuonna 1907 valmistunut päärakennus. Kuva: Tuula Peura-Salmela.
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Tila oli maanviljelyksessä edistyksellinen, esimerkiksi siellä kasvatettiin naurista alusta lähtien ja
ryhdyttiin ensimmäisenä Ranualla tekemään AIV-rehua. Näihin
neuvoja otettiin vastaan maatalousneuvojilta. Tilalta toimitettiin ”tinkimaitoa” sotien jälkeen
kylällä sijainneelle lastenkodille
ja rakennusmiehille. Tilalla kasvatettiin myös eri kotieläimiä kuten
kaneja, ankkoja, kalkkunoita ja
rotulampaita. Lampaita myytiin
tilalta jopa ulkomaille saakka. Lähilammessa kasvatettiin kaloja ja
kokeiltiinpa tilalla viiden miehen
yrityksenä 1970-luvulla minkkien
tarhausta, mutta siitä luovuttiin
kannattamattomana muutaman
vuoden jälkeen.
Laajempaan
historialliseen
viitekehykseen tila on jäänyt jääkärien etappitalona. Etappitalot
majoittivat jääkäriliikkeen Saksaan sotilaskoulutukseen lähettämiä nuoria miehiä, jotka taittoivat
matkaansa salaisia reittejä pitkin.
Kangaslampi on esiintynyt myös
valkokankaalla: vuonna 1998 tilalla ja sen lähiympäristössä kuvattiin osia elokuvaan Poika ja ilves.
Oman onnensa seppä

Kauko asui perintötilaansa yksin,
mutta ei yksinäisenä. Vaikka tilan töissä ja kunnossapidossa riitti
työtä ja touhua, oli nikkarointiin
mieltyneellä Kaukolla aikaa ja
intoa erilaisiin rakennusprojekteihin. Kivenheiton päähän Talasniemeen nousi hirsinen museorakennus sekä ”atomisauna”. Hirret
24

museoon saatiin aiemmin lähellä sijainneen Repoharjun sahan
puutavaran kuivausrakennuksen
hirsistä. Talasniemen museossa on
esillä toisen maailmansodan aikaista sotaesineistöä, jota tilalta löytyi
saksalaisten sotilaiden jäljiltä sekä
valokuvia, joitakin rakennusesineitä ja valikoima erilaisia kenkiä.
Kaikki esineet ovat Kangaslammilta löytyneitä, sillä tilalla ei heitetty
mitään hukkaan.
Atomisaunan idea lähti valtiovallan 1980-luvun ohjeistuksesta
rakentaa väestönsuojia kriisitilanteita varten. Edistyksellisenä, aikaansa seuraavana miehenä Kauko rakensi sellaisen itse omille
mailleen, kekseliäästi erilaisesta
kierrätysmateriaalista. Koska välitöntä tarvetta väestönsuojalle ei
ollut, otti hän sen käyttöön saunana.
Läheiselle Akanlammille Kauko rakensi Kiviluolan: kalliopohjaisen, kiviseinäisen rakennelman, jonka katon tukipuina on
hyödynnetty metsästä löytyneitä,
luonnostaan kaarevia mäntyjä. Kiviluola jäi keskeneräiseksi
Kaukon terveydentilan heikennyttyä. Siellä ehdittiin kuitenkin
järjestää muutamia pienimuotoisia tilaisuuksia. Hieman kauemmaksi Tervonjärven rannalle,
jykeväpuustoisen tilaan kuuluvan
luonnonsuojelualueen
viereen,
Kauko rakensi vierailleen rauhallisen pysähdyspaikan, Etapin.
Sen mustuneet hirret ovat peräisin muutaman kilometrin päässä
Luhtajärvellä sijainneesta vanhas-

ta savusaunasta. Etapissa on istuma- ja nukkumatilaa muutamalle
hengelle sekä kamiina lämmitystä
ja ruoanlaittoa varten.
Viimeisinä vuosinaan Kauko
joutui muuttamaan kylälle vanhusten tukiasuntoon. Kangaslammen tilan voidaan sanoa olevan
hänen elämäntyönsä kättenjälki.
Kaukon elämässä suuressa roolissa oli myös paikallinen päiväkoti, jonka lapsille hän toimi kum-

misetänä. Viimeisin päiväkodin
tapahtuma Kangaslammilla pidettiin syksyllä 2014, jolloin ohjelmassa oli tilaan tutustumisen
lisäksi hevosajelua.
Hengellisyys oli mukana tilan
elämässä sukupolvien ajan. Kauko Salmela testamenttasi tilansa
irtaimistoineen Suomen Lähetysseura ry:lle, joka on omistanut tilan vuodesta 2015 lähtien.

Suomen Lähetysseura ylläpitää Kaukon perintöä

Kauko Salmelan viimeisen toiveen mukaisesti Kangaslammen tila, sellaisena kuin se hänen eläessään oli, toimii lähetysseuran tukikohtana
seuraavat 100 vuotta. Näin pitkälle ajalle ei tietenkään voi suunnitella
toimintaa, mutta se tulee keskittymään kansainvälisyyteen ja lähetykseen
liittyviin tilaisuuksiin.
Yhteen kokoontuminen lähetyksen merkeissä oli Kaukon toive ja sitä
pyrimme toteuttamaan yhteistyössä Ranuan seurakunnan kanssa. Lähetyksen illat antavat mahdollisuuden keskittyä kirkon perustehtävään.
Kauneimmat joululaulut kajahtavat tänäkin jouluna perinteisen pirtin
lämmössä. Ryhmillä on mahdollisuus tutustua museoesineistöön ja rakennuksiin sekä hiljentyä kauniissa pihapiirissä. Tulevaisuuden haaveena
on saada lammen rannalle tupa, jossa kulkija voi majoittua ja nauttia
saunan lämmöstä. Lisäksi toiveena on järjestää lapsille ja nuorille pienimuotoista leiritoimintaa yhteistyössä seurakuntien kanssa.
Lähetysseura ottaa mielellään vastaan ehdotuksia toiminnan järjestämisestä Kangaslammella. Yhteyttä näissä asioissa voi ottaa allekirjoittaneeseen. Tapahtumat ja tilaisuudet löytyvät Ranuan seurakunnan
ilmoituksista sekä Lähetyssanomat-lehdestä.
Juha Taanila
043 824 2158
juha.taanila@suomenlahetysseura.fi
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Kauko Salmela
(1933–2014)
Sain tutustua Kauko Salmelaan
ja Kangaslammen perinnetilaan
heti tultuani Ranuan seurakunnan nuorisotyönohjaajaksi vuonna
1998. Kauko oli kutsunut seurakunnan työntekijät kylpemään
hänen savusaunaansa Kangaslammen rantaan. Illan lopuksi Kauko
halasi ja kutsui tulemaan toistekin: ”Älä anna polun ruohottua”.
Niin minulle kuin monille, monille muillekin Kaukon paikasta
tuli miellyttävä kyläpaikka. Sain Kauko Salmela ranta-aitan
tutustua Kaukon ajatusmaailmaan polulla vuonna 2010 avointen
niin perinteiden vaalijana kuin ovien aikaan. Kuva: Janne
Ukkola.
myös aktiivisena seurakuntalaisena,
lähetystyön kantavana voimana.
Pitkin vuotta Kauko kutsui ranualaisia seurakunnan lähetysiltoihin
talvipuolen pirttiin, Talasmuseolle tai Tervonjärven niittyladolle. Akanlammin kiviluolassakin lauloimme Siionin Kannelta. Kaukon paikkaan
väki tuli, lähetysilloissa kävi keskimäärin 30 henkilöä. Ohjelmassa oli
esillä kristillinen evankeliumi ja terveisiä lähetysmailta, erityisesti Senegal oli Kaukon sydämellä. Virret veisattiin raikuvasti vanhoista virsikirjoista, joita Kauko oli pirttiin hankkinut.
Parkinsonin tauti uuvutti ahkeraa vaeltajaa. Hän joutui siirtymään
tilaltaan palveluasuntoon ja myöhemmin sairaalaan. Sieltäkin hän tuli
mukaan lähetystapahtumiin, voimiensa mukaan. Minun lisäkseni monelle muullekin hän kertoi: ”Kun minusta aika jättää, kokoontukaa yhteen Kangaslammelle, pitäkää esillä lähetyksen sanomaa ja nauttikaa Kangaslammen luonnosta ja Jumalan hyvyydestä, niin kuin minäkin nautin.”
Viimeisellä kerralla käydessäni Kaukoa sairaalassa tervehtimässä hänen vielä ollessaan tajuissaan silitin hänen käsivarttaan, toivotin Taivaan Isän siunausta ja annoin pusun hänen poskelleen. Silloin hän sanoi hartaana: ”Kyllä elämä on ihanaa”. Nämä jäivät Kaukon viimeisiksi
sanoiksi minulle.
Tuula Peura-Salmela
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Teemu Leskelä ja Hanna Kyläniemi

Enontekiön lentoaseman
nykydokumentointiprojekti
■ Lapin maakuntamuseo toteutti 22.12.2015 Enontekiön
lentoasemalla nykyajan dokumentointiprojektin. Projekti oli
osa museoiden valtakunnallisen
TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyön Pooli 5 -työryhmän nykydokumentointihanketta, jossa
tallennettiin kuljetusliikenteen
kulttuuriperintöä. Enontekiön
lentoaseman dokumentoinnissa
keskityttiin niin lentoaseman
kuin charter-lennoilla tulevien
sesonkimatkustajien toiminnan
tallentamiseen. Dokumentointikeinoina käytettiin havainnointia, valokuvausta, haastatteluja
ja esinehankintoja. Dokumentointityöryhmään kuuluivat
Lapin maakuntamuseon työntekijät Heidi Pelkonen, Hanna
Kyläniemi ja Jukka Suvilehto
ja projektityöntekijä Teemu
Leskelä.

Lapin maakuntamuseon päätös
dokumentoida Enontekiön lentoasemaa ja charter-lentoja joulusesonkina 2015 perustui siihen, että
kyseinen asema on pohjoinen, erikoislaatuinen ja myös matkailuun
liittyvä. Se täydensi myös hyvin
valtakunnallista hankekokonaisuutta. Dokumentoinnissa katsottiin hyväksi yhdistää liikenne
ja matkailu, sillä molemmat ovat
merkittävä osa Lappia ja lappilaisten elinkeinoja.
Lappiin matkustetaan ja on
matkustettu jo kauan. Lentomatkailun myötä turistien määrät ovat kasvaneet. Vuonna 2015
Lapin lentomatkailijoiden määrä
ylitti jälleen miljoonan rajan sitten vuoden 2008. Hyvien lentoasemapalvelujen varmistaminen
takaa lentomatkailun kehityksen
ja toiminnan kasvun. Enontekiön
lentoasema yhtenä Lapin kuudesta
lentoasemasta on osa lentoasemaverkostoa, joka otti vastaan 475
charter-lentoa joulukuussa 2015
(Finavia).
Matkailu on yksi keskeisiä aihealueita Lapin maakuntamuseon
kokoelmatyössä. Lapin matkailu
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muuttuu jatkuvasti, joten tämän
elävän kulttuurin tallentaminen
on tärkeä ja mielenkiintoinen
tehtävä. Maakuntamuseo täydentää ja jatkaa Enontekiön lentoaseman nykydokumentoinnilla
Lapin matkailuun liittyviä kokoelmiaan. Edellisen kerran museon valokuvaaja Jukka Suvilehto
dokumentoi lentoasemaa vuonna
2001. Museon kokoelmissa on
kiinnostavia otoksia charter-lennoista ja brittituristien päivämatkoista jo useammalta vuodelta.
Näitä aineistoja käytetään museon
omissa näyttelyissä ja julkaisuissa,
mutta ne ovat myös ulkopuolisten
tutkijoiden hyödynnettävissä.
Ajankohdan valinta

Vuoden 2015 marraskuusta lähtien nykydokumentoinnin suunnitelmaa ryhdyttiin edistämään
tarkemmin. Enontekiön lentoasemasta, Enontekiön ja Lapin
charter-matkailusta ja lentoaseman toimijoista kerättiin systemaattisemmin tietoa. Dokumentointimahdollisuus varmistettiin ja
siitä tehtiin sopimus Finavia Oy:n
Lapin aluejohtajan kanssa. Tulevasta dokumentoinnista tiedotettiin lentoaseman henkilökuntaa
ja mediaa. Saapuvien lentojen ja
lentokentän henkilökunnan aikataulujen selvittyä valikoitui dokumentointipäiväksi tiistai 22.12.
Ennen lentoasemalle menoa selvitettiin tarkemmin kentän toimijoita, heidän aikataulujaan ja lentoaikatauluja, sekä sovittiin valmiiksi
kahdeksan haastattelua.
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Tärkeimmät kellonajat dokumentointipäivänä olivat lentokoneiden
saapuminen, lähteminen ja niiden
ajankohtiin ajoittuva toiminta.
Jatkokuljetusten ja etenkin moottorikelkoilla lähtevien turistien
varustautuminen ja kuljetus olivat
osa lentoaseman toimintaa ja näin
myös dokumentoinnin kohde.
Lentokoneita saapui viisi ja lähti
saman verran, joten jotkut vaiheet
toistuivat useaan kertaan päivän
aikana. Kaikkea ei kuvattu moneen kertaan, vaikka tapahtumat
havainnoitiin mahdollisimman
tarkkaan.
Dokumentoinnin toteutus

Haastateltaviksi valittiin kattava
otos lentoasemalla erilaisissa rooleissa toimivia henkilöitä. Varsinaisesta lentokenttähenkilökunnasta haastateltiin kolmea. Muut
haastateltavat olivat lentoaseman
myymälä-kahvilan työntekijä, varustajaopas, kaksi turistiopasta,
moottorikelkkakuski, lentokoneen
kapteeni ja purseri sekä yksitoista
matkailijaa. Tallennettujen haastattelujen lisäksi keskusteltiin
paljon niin lentoaseman henkilökunnan, turistioppaiden, kuljetuspalveluiden henkilöstön kuin
matkailijoidenkin kanssa.
Haastattelujen lisäksi valokuvattiin lentoasemaa ja sen toimintaa sekä havainnoitiin tapahtumia. Tapahtumia lentoasemalla
oli yhden päivän aikana paljon.
Kokonaisvaltaisimmin ne saatiin
tallennettua matkailijoiden ja heidän kanssaan välittömässä kon-

Teemu Leskelä (oikealla) haastattelee Airpron maapalvelujen esimies
Antti Keskitaloa. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

TL:

Kentän kunnossapitoa, mitä kaikkea kunnossapitoa? Raken-		
nuksien, kaikkien?

AK:

Lähinnä niinkö talvisaikana, nämä aluheet että lumitöitä. 		
Sitten tietenki tuo konheitten huolittiminen ja jäänpoistot ja 		
tämmöset mitä siihen kuuluu kaikkia. Ne on niinku mulle 		
kaatunu päälle sitte (naurua).

TL:

Kyllä, ja ramppiesimiehenä, se tarkoittaa että sä oot niinku 		
näitten jotka on muutki huoltomiehiä ni näitten esimies?

AK:

Niin näitten jotka tässä pihalla toimivat. Kaikki niitthen konheitten kans heijän esimiehenä ja suunhitellaan tuota kone		
paikotukset että pääsevät useampia koneita tullee, pääsevät 		
lähtemään toisesta riippumatta.

Ote Airpron maapalvelujen esimies A ntti K eskitalon (AK) haastattelusta.
Haastattelija ja litteroija Teemu L eskelä (TL).
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taktissa olevien näkökulmasta.
Dokumentoinnissa tuli hyvin
esiin Enontekiön lentoaseman
erityispiirteet pienenä, joulusesonkiin painottuvana asemana ja
Enontekiön matkailulle erityisen
tärkeänä solmukohtana. Tallennettua saatiin lentoaseman toimintojen moninaisuutta, kyseisen
lentoaseman erityisyyttä henkilöstön näkökulmasta ja jouluisen
charter-matkailun viehätystä niin
turistien kuin heidän kanssaan
työskennelleiden näkökulmasta.
Samalla saatiin tallennettua
lentoaseman ja joulusesongin hyvää henkeä. Dokumentoijille se
välittyi järjestelyjen helppoutena
sekä keskustelujen ja toiminnan
kiireettömässä tunnelmassa. Se
tallentui myös kuviin ja haastatteluihin. Toimintojen moninaisuuden vuoksi aivan kaikkea ei voitu
dokumentoida, vaan tallentaminen tapahtui matkailijoiden liikkeiden ehdoilla. Osa lentoaseman
monista ominaisuuksista välittyykin tämän vuoksi väistämättä vain
haastattelujen perusteella.
Aineisto kokoelmissa

Viestinnän, liikenteen ja matkailun tallentamiseen keskittyvän
TAKO Pooli 5 -työryhmään kuuluu kaikkiaan kahdeksantoista
museota eri puolilla Suomea. Kuljetusliikenteen kulttuurihistorian
tallentamiseen osallistui vuosina
2015‒2016 kolmetoista poolin
museoista, joille Jenny ja Antti
Wihurin rahasto myönsi 20 000
euron apurahan. Jokainen niistä
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teki oman nykyajan dokumentointinsa, jotka myöhemmin kootaan yhteiseksi raportiksi. Työssä
karttuneet haastattelut, valokuvat
ja muu aineisto tallennetaan kunkin museon omiin kokoelmiin.
Lapin maakuntamuseon dokumentoinnissa kertyi paljon aineistoa. Valokuvia otettiin satoja, ja ne
tallennettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmaan. Haastatteluja
tehtiin yhteensä yhdeksäntoista.
Niiden kokonaiskesto on yhteensä 103 minuuttia 43 sekuntia ja
ne on kaikki litteroitu. Lentoaseman myymälästä ostettiin kolme
eniten myyvää matkamuistoa museon kokoelmiin. Kokoelmiin saatiin mukaan myös matkailijoiden
varustepussi.
Dokumentoinnin yhteydessä
sovittiin matkailijoiden asukokonaisuuden toimittamisesta Lapin
maakuntamuseolle. Lahjoitus saatiinkin Lapland Safarikselta tammikuussa 2016. Näiden lisäksi nykydokumentoinnista jäivät talteen
dokumentointiryhmän kenttätyöraportit, kansio dokumentoinnin
aiheista (mm. matkanjärjestäjien
mainosmateriaalia, karttoja ja tietoa lentoasemasta) sekä koosteraportti.

Kasvot ja tarinat
tuija alariesto

Elämänmittainen museoprojekti
■ Lapin maakuntamuseon
1990-luvun alun perusnäyttelyuudistuksen yhteydessä
saatiin idea projektista, jossa
dokumentoitaisiin muutamien
lappilaisten henkilöiden elämää
niin pitkään kuin mahdollista.
Ajatuksena oli tehdä kuvausmatkoja ja haastatteluja näiden
henkilöiden luo noin kymmenen
vuoden välein. Vuoden 2015
aikana toteutettiin jo kolmas
dokumentointikierros ja osio
uudistettiin perusnäyttelyssä
alkuvuodesta 2016.
Mitä entisille nuorille, nykyisille
nelikymppisille kuuluu tänään?
Entä mitä mietteitä tekijöille
on noussut vuosikymmenten
yhteistyöstä?

1990-luvun alussa Lapin maakuntamuseossa päätettiin silloisen museonjohtaja Raili Huopaisen johdolla valita muutamia henkilöitä,
jotka olisivat valmiita sitoutumaan
pitkäkestoiseen näyttely- ja dokumentointiprojektiin. Muutamien
ihmisten elämää tultaisiin seuraamaan ja esittelemään museon
perusnäyttelyssä vuosikymmeniä
eteenpäin. Kukaan ei vielä alkuvaiheessa voinut tietää tulisiko tämä
kunnianhimoinen hanke onnistumaan, mutta haasteeseen päätettiin tarttua. Projekti alkoi kulkea
virallisesti nimellä Kasvot ja tarinat – epävirallisesti siitä puhutaan
museon sisällä edelleen ”nuorten
haastatteluina”.
Lapin maakuntamuseon perusnäyttely jakaantuu pääpiirteissään
kolmeen: Ylä-Lapin, Perä-Pohjolan ja Rovaniemen alueista kertoviin osioihin. Haastateltaviksi
haluttiin kultakin maantieteelliseltä alueelta kotoisin oleva henkilö. Pekka Aikion kautta mukaan
tuli kuvausten alkaessa 17-vuotias
nuori Hetasta Näkkälän kylästä.
Haastatteluja tehdessä hän oli jo
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täyttänyt 19 vuotta. Alkujaan silloinen näyttelyarkkitehti Yrjö Wiherheimo ehdotti mukaan Leena
Pyhäjärveä. Erinäisistä syistä
johtuen Leena ehdotti puolestaan
ystäväänsä Savukoskelta, ja näin
tuolloin lukion ensimmäistä luokkaa käyvä nuori sitoutui hankkeeseen. Museon valokuvaaja Jukka
Suvilehdon kautta puolestaan
mukaan valikoitui rovaniemeläinen niin ikään tuolloin vasta
17-vuotias nuori neito. Alkujaan
projektissa oli mukana myös Marjut Aikion ehdottamana saamelaisnuori, jota haastateltiin kahteen otteeseen.
Valituiksi tuli tuolloin omassa
elämänpiirissään aktiivisia, toimeliaita ja sanavalmiita nuoria.
Alkuvaiheessa mukana oli enemmänkin henkilöitä, mutta lopulta
kolme henkilöä on jatkanut elämäntarinansa kertomista museovieraille.
Luottamus kaiken
perustana

Perusnäyttelytyöryhmään
kuuluivat jo 1990-luvun alussa museon valokuvaaja Jukka Suvilehto ja nykyään Lapin yliopiston
viestintäpäällikkönä toimiva Olli
Tiuraniemi, jotka ovat toteuttaneet kuvaus- ja haastattelumatkat
1990-luvun alussa, vuonna 2003
ja vuoden 2015 aikana.
Alusta alkaen tärkeintä on ollut
rakentaa luottamuksellinen suhde toimijoiden välille. Sekä Jukka
että Olli ovat viettäneet runsaasti
aikaa näiden henkilöiden kans32

sa. On oltu mukana arjen touhuissa, metsällä, tanssitunneilla,
vasanmerkkauksessa. Elämänpiiriin tutustuminen on ollut myös
dokumentoinnin kannalta olennaista. Usein on käynyt niin, että
vasta perusteellisen tutustumisen
jälkeen henkilöt ovat kokeneet
voivansa turvallisesti kertoa mietteitään itselleen merkityksellisistä
asioista.
Näin pitkäkestoinen ja hienoviritteinen projekti vaatii sitoutumista ja toimivaa kemiaa myös
tekijöiltä. Jukka ja Olli ovatkin
rautaisella ammattitaidolla kumpikin tukeneet toistensa työtä.
Esimerkiksi näyttelyyn esille tuleviin kuviin vaikuttaa haastatteluiden sisältö. Ja päinvastoin;
haastatteluja suunniteltaessa Olli
on käynyt läpi laajasti henkilöistä
ja heidän elinpiireistään otettuja
kuvia. Onkin huomattava, että
tuhansista otetuista kuvista vain
muutamat pääsevät näyttelyyn ja
pitkistä haastatteluista editoidaan
kävijöiden kuultavaksi vain haastatteluiden keskeisimmät asiat.
vahva kulttuuriidentiteetti

Olli Tiuraniemen mukaan jo
1990-luvun alussa tapahtuneen
ensimmäisen kohtaamisen aikaan
nuorilla oli havaittavissa vahva
identiteetti ja ainakin jonkinlainen
visio tulevaisuudesta. Kaikki myös
tunsivat hyvin kulttuuriset juurensa. Jälkeenpäin mietittynä jokaisen
henkilön kohdalla jo nuorena kytenyt haave tai ajatus on toteutu-

”Rovaniemen nuori” Sanna tuli tutustumaan hänestä ja perheestään
valmistettuun kuva- ja äänikoosteeseen Lapin maakuntamuseoon yhdessä
poikansa Elliotin ja miehensä Tomin kanssa 18.10.2016. Seuraavalla
viikolla heillä oli edessään muutto Kanadaan. Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseo.

nut tavalla tai toisella. Ei ehkä ihan
sellaisenaan tai suoraan, mutta
mutkien kautta suuremmat linjat
ovat pysyneet uomissaan.
Savukosken nuori oli hyvin sitoutunut elämäänsä kotiseudulla,
eikä vielä lukioiässä ollut valmis
lähtemään pois kotoaan ”vaikka
miljoona maksettaisiin”. Mutta
niin vain tuli eteen muutto EteläSuomeen, jossa hän asui 28-vuotiaana. Jossain kuitenkin kenties
kyti ajatus palaamisesta pohjoiseen, sillä elämän mutkaiset polut
toivat lopulta takaisin Lappiin.
Toisaalta viimeisimmän haastatte-

lun aikoihin jo neljänkymmenen
ikään ehtinyt nainen pohdiskeli
sellaistakin, että paikalla ei loppujen lopuksi ole niin suurta merkitystä, sillä ” kodin tekevät ihmiset
ympärillä”. Tämä perheen ja yhteisöllisyyden arvostus eli hänessä
voimakkaana jo 17-vuotiaana.
Hettalaiselle läheinen luontosuhde on ollut hänen koko elämänsä ajan erittäin merkittävässä
asemassa. Matkailualan yrittäjänä
häntä on välillä arveluttanut ja
mietityttänyt ristiriita turistien
kuskaamisen ja poronhoidon
välillä. Hän pyrkiikin omassa
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toiminnassaan kertomaan matkailijoille mahdollisimman totuudenmukaisesti
lappilaisuudesta
ja miksei myös saamelaisuudesta,
vaikka ”en mie niinkö mitenkhän
lapintakki päällä opasta näitä retkiä”.
Siinä missä edelliset henkilöt
olivat vahvasti lappilaisia, rovaniemeläinen henkilö oli jo nuorena
ajatusmaailmaltaan globaali kansalainen. Hän haaveili suuremmista kaupungeista, ja vuonna
1993 hän totesikin: ” luonto on
lähellä niille jotka sitä kaipaa,
mutta ne jotka kaipaa jotain suurempaa – niinkö minä – niin ei
ole mitään.” Elämä onkin vienyt
hänet suurempiin kaupunkeihin,
aluksi etelään, lopulta ulkomaille
rauhanturvatehtäviin mm. Kosovoon ja Afganistaniin. Viimeisimmän haastattelun teon aikaan
Kööpenhaminassa asuvan pienen
lapsen äidin tulevaisuus on jälleen
avoinna; toiveena on kuitenkin
jäädä ulkomaille ja ”mökki voisi
olla vaikka Lapissa”.
Tarinat syvenevät,
elämänkaaret
hahmottuvat

Vuosikymmenten kuluessa henkilöiden tarinat ovat saaneet yhä
enemmän syvyyttä ja merkitystä.
Pikkuhiljaa hahmottuu kokonaisia
elämänkaaria, joista näyttelykävijätkin voivat ammentaa aineksia
oman elämänsä ja identiteettinsä
peilaamiseen ja jopa rakentamiseen. Tarinoihin uppoutumalla voi
paitsi tutustua näihin henkilöihin
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myös pysähtyä pohtimaan, mitkä
oman elämän elementit ovat pysyviä ja mitkä taas jatkuvassa muutoksessa.
Valokuvaaja Jukka Suvilehdon
mukaan näyttelyn kuvat ovat kuin
aikaikkunoita haastateltavien sen
hetkiseen elämään ja todellisuuteen. Niissä kuvataan arkea, joka
on tavalla tai toisella juuri sillä
hetkellä merkityksellistä. Haastattelijana Olli Tiuraniemi on
puolestaan huomannut, että usein
ihmisten on näköjään lähdettävä
pois kotiseuduiltaan pystyäkseen
palaamaan takaisin ja arvostamaan omaa kulttuuriperintöään.
Toivottavasti saamme myös tulevina vuosikymmeninä seurata
näiden henkilöiden elämäntarinoiden kulkua.
Haastattelut
Annukka, s. 1975, Savukoski
1992 Kuoskun kylässä,
Savukoskella 17-vuotiaana
2003 Helsingissä, 28-vuotiaana
2015 Sallassa, 40-vuotiaana
Sanna, s. 1976, Rovaniemi
1993 Rovaniemellä 17-vuotiaana
2003 Turussa 27-vuotiaana
2015 haastattelu Kööpenhaminassa 39-vuotiaana, kuvaus
Tampereella edellisenä vuonna
Samuli, s. 1972, Hetta
1991 Hetassa 19-vuotiaana
2003 Hetassa 30-vuotiaana
2015 Hetassa Näkkälän
kylässä 42-vuotiaana

AMI kallo

Rovaniemen pienoismallit
näyttelyn katseenkerääjinä
■ Lapin maakuntamuseon
perusnäyttelyssä olevat Rovaniemen kauppalan pienoismallit
ovat säilyneet vuodesta toiseen
yhtenä näyttelyn kiinnostavimmista kohteista sekä suomalaisten että ulkomaalaisten
museovierailijoiden keskuudessa. Pienoismalleja esittelevä
Talojen tarinat -multimediaesitys uudistettiin syksyllä 2016.
Sen avulla kävijä voi perehtyä
tarkemmin keskeisimpiin kauppalan rakennuksiin.

Loppuvuodesta 1981 lahtelainen
Pienoismallitoimisto Lasse Andersson otti yhteyttä Rovaniemen
kaupunkiin ja ehdotti kaupunkinäkymien tallentamista jälkipolville. Kaupunkinäkymät muuttuivat vuosi vuodelta jo tuolloin
meneillään olevan voimakkaan saneerauksen myötä. Yritys korosti,
että pienoismallit voisivat toimia
myös oivina apuvälineinä kaupungin eri suunnitteluelimille.
Noin vuosi ehdotuksen jälkeen
Rovaniemen kaupunginvaltuusto
teki periaatepäätöksen pienoismallien teettämisestä. Aikomuksena ei kuitenkaan ollut teettää
pienoismalleja silloisesta kaupunkinäkymästä, vaan kauppalasta
vuosina 1939 ja 1944, ennen ja jälkeen Rovaniemen hävittämisen.
Tarkoituksena oli, että yleisö näkisi sekä vanhan Rovaniemen että
sitä kohdanneen tuhon laajuuden
ja merkityksen. Samalla kävijät
voisivat myös verrata pienoismalleja nykyiseen kaupunkinäkymään.
Kaupunki alkoi työstää tarjouskilpailua aiheesta. Tarjouspyynnön yhteyteen liitettiin karttoja,
piirustuksia sekä valokuvia, joiden pohjalta pienoismalliyritysten oli mahdollista antaa tarjous
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työnäytteineen. Pienoismallit oli
tarkoitus teettää alueelta, johon
kuului silloinen ydinkeskus, osa
III-kaupunginosaa sekä rautatien
eteläpuolta noin Harjulampeen
asti. Näillä alueilla oli 1930-luvulla ollut noin 530 asuinrakennusta
ja noin 800 muuta rakennusta.
Suunnitelmana oli, että työt pienoismallien parissa päästäisiin
aloittamaan toukokuussa 1983
ja ne valmistuisivat vuoden 1985
loppuun mennessä.
Tarjouksia saatiin useita. Niitä
läpi käytäessä kiinnitettiin erityistä huomiota mallitoimistojen
käyttämiin rakennusmateriaaleihin ja työmenetelmiin, jotta pienoismallien kestävyys pystyttäisiin
varmistamaan mahdollisimman
tarkasti. Laatunsa ja tarkoituksenmukaisuutensa puolesta kaksi tarjousta nousi ylitse muiden.
Nämä olivat Pienoismallitoimisto
Lasse Andersson Lahdesta sekä
Pienoismallitoimisto MalliaKopio
Mikkelistä. Molempien työnäytteet olivat laadultaan tasavertaisia
ja tarkoituksenmukaisia. Työn
jälki oli lisäksi kummallakin huolellinen. MalliaKopion eduksi laskettiin kuitenkin pienoismallien
yleisvaikutelman elävyys. Lisäksi
sen kustannusarvio oli edullisempi. Näiden asioiden valossa valittiin MalliaKopio pienoismallien
rakentajaksi. Hinta-arvio oli 875
000 markkaa. Vuoden 1939 pienoismalli päätettiin rakentaa neljästä yhteen koottavasta osasta,
mutta vuoden 1944 malli vain yhdestä isosta kokonaisuudesta.

Muistelukset
pienoismallien
rakennuspalikoina

Pienoismallien rakentaminen edellytti huolellista selvitystyötä kohteina olevista alueista sekä niiden
rakennuskannasta. Selvitystyöhön
sekä tiedon ja materiaalin keruuseen kaupunki palkkasi Pertti
Kankaan. Lisäksi perustettiin pienoismallitoimikunta, johon kuului
arkkitehti, Lapin maakuntamuseon edustaja sekä useita paikkakuntalaisia, jotka olivat asuneet
Rovaniemellä pitkään ja muistivat
hyvin vanhan Rovaniemen seudun.
Pienoismallitoimikunnan
tehtävänä oli varmistaa löydettyjen
piirustusten todenmukaisuus sekä
hyväksyä kunkin rakennuksen tekemisen pohjana oleva materiaali,
ennen kuin mallinrakentaja Heikki Oikkosella oli lupa ryhtyä rakennuksen valmistamiseen.
Myös kaupunkilaiset otettiin
mukaan projektiin. Lähes valmiit
mallit asetettiin nähtäville ja yleisöltä toivottiin vihjeitä ja palautetta pienoismalleista. Erityisesti niin
kutsuttujen pimeiden rakennusten
kanssa toivottiin apua. Yleisövihjeiden arvioiminen jäi viime kädessä pienoismallitoimikunnan
käsiteltäväksi, joka puolestaan välitti mallitoimistolle tiedot tarvittavista korjauksista. Pienoismallitoimikunta sai kokoontua useita
kertoja, ennen kuin tarvittavat tiedot oli saatu kerättyä ja lähetettyä
eteenpäin mallitoimistolle.
Vaikka pienoismallien rakentaminen oli saatu hyvään alkuun, oli

vielä ratkaisematta niiden lopullinen sijoituspaikka. Esimerkiksi
Lappia-talo oli niistä kiinnostunut, mutta lopulta pienoismallien
pysyväksi sijoituspaikaksi valittiin
Lapin maakuntamuseon kulttuurihistorian osasto. Museon näyttelytila oli kuitenkin sen verran pieni, että näyttely päätettiin samalla
uusia kokonaan. Täksi ajaksi pienoismallit sijoitettiin väliaikaisesti
kirjaston näyttelysaliin kevätkaudeksi 1986.
Pienoismallit muistin
tiloina ja keskustelun
herättäjinä

Rovaniemen pienoismalleista on
myös kirjoitettu jonkin verran. Jo
vuonna 1985 Pertti Kangas, joka
oli tekemässä selvitystyötä pienoismalleja varten, kirjoitti pienoismallien merkityksestä Raito-lehden artikkelissaan. Kangas korosti
paitsi pienoismallien informatiivisuutta myös sitä, kuinka hyvin
niiden avulla voi tehdä vertailua
elämäntavassa tapahtuneista muutoksista. Lisäksi silloiset ja tulevat
sukupolvet voivat pienoismallien
äärellä pohtia, millaista oli palata
tuhotulle Rovaniemelle ja millaiset lähtökohdat se ihmisille antoi.
Kangas myös huomauttaa, että
1930‒40-luvuilla talot rakennettiin puusta ilman tiukkoja rakentamismääräyksiä ja normeja. Tämän
seurauksena jokainen rakennus oli
omalla tavallaan yksilö. Tämä näkyy myös pienoismalleissa, jotka
ovat täynnä pieniä yksityiskohtia
tienviittoja, autoja ja rakennusten

ikkunanpieliä myöten.
Yleinen näkemys on, että yleisö
pitää pienoismalleja edelleen erittäin kiinnostavina. Rovaniemen
pienoismalleihin pro gradu -tutkielmassaan perehtynyt Susanna
Siro tuo esille, että pienoismallit
ovat kolmiulotteisia muistin tiloja, joiden ympärille ihmiset voivat
kokoontua muistelemaan. Ne ovat
tieteellis-taiteellisia kokonaisuuksia, jotka voidaan kokea näkemällä, kuulemalla, muistelemalla ja
keskustelemalla. Tähän on opasvalvojana helppo yhtyä, sillä juuri
pienoismallien äärellä syntyy paitsi helpoiten myös eniten keskusteluja museovierailijoiden kanssa.
Museokävijät pyrkivät paikantamaan heille tuttuja kohteita, hahmottamaan pienoismallien sisältöä
sekä kertomaan omia kokemuksiaan ja muistojaan eri kohteista ja
alueista. Toisinaan onnekas opasvalvojakin pääsee kuulemaan
muistoja ja tarinoita vanhasta
Rovaniemen kauppalasta. Eräskin
kävijä osoitti pienoismallista vanhan lapsuudenkotinsa, joka sijaitsi
lähellä nykyistä Arktikumia. Hän
kertoi, kuinka sodanaikainen saksalaisten vankileiri oli melkeinpä
heidän naapurissaan ja kuinka
heidän äitinsä antoi heille aina
toisinaan pientä syötävää vangeille vietäväksi. Toinen vierailija niin
ikään osoitti sukulaisensa vanhan
kotitalon, mutta hieman harmitteli talon säästymistä – sukulaisperhe kun ei ollut saanut valtiolta
korvausta, kuten ne, joiden kodit
olivat tuhoutuneet. Puutalo oli

kuitenkin kärsinyt pahoja vaurioita ja sieltä oli varastettu paljon
tavaraa perheen poissaoloaikana,
joten uuden talon rakentaminen
olisi ollut järkevämpää. Kolmas
mieleen painunut muisto on viime kesältä, jolloin kävijä osoitti
vanhan kotitalonsa ja sen pihapiiriin kuuluvan rantasaunan.
Hän muisteli, kuinka oli lapsena
veljensä kanssa napannut pirtistä
sikarin ja mennyt polttamaan sitä
salaa saunaan. Kesken kaiken pojat joutuivat kuitenkin lähtemään
karkuteille, jolloin he nakkasivat
sikarin käsistään. Sen seurauksena
sauna syttyi palamaan ja pojat saivat ankaran puhuttelun.
Talojen tarinat

Lapin maakuntamuseo muutti
Arktikumiin vuonna 1992. Tässä
yhteydessä perusnäyttelyitä uusittiin ja pienoismallit saivat keskeisen sijan näyttelyssä. Perusnäyttelyn tekniikan uusimiseen saadulla
rahoituksella toteutettiin Talojen
tarinat -tietokanta. Sen avulla yleisö pystyy valaisemaan pienoismalleista keskeisiä kohteita ja saamaan
niistä lisätietoa. Esimerkiksi Hotelli Pohjanhovista on saatavilla
lukuisia kuvia eri vuosikymmeniltä, jotka kertovat Pohjanhovin
tarinan ensimmäisestä, ylväästä
funkistyylisestä hotellirakennuksesta sen sodanjälkeisissä raunioissa toimineeseen ”Hovinpohjaan”,
jälleenrakennettuun hotelliin ja
sen nykypäivään saakka.
Kuten jo Pertti Kangas kirjoitti,
pienoismalleista saatava informaa38

tio on sitä huomattavampaa, mitä
enemmän niiden yhteyteen kehitetään muuta kirjallista ja kuvallista
tietoa. Kävijöiden iloksi voidaankin kertoa, että pienoismallien yhteydessä oleva Talojen tarinat -esitystekniikka on juuri uudistettu.
Kaupunkikuvan kehittyminen ja
sen taltioiminen olivat jo itsessään
syitä päivittää Talojen tarinoita.
Tämän lisäksi museon saamat uudet valokuvalahjoitukset sekä uusi
esitystekniikka
mahdollistavat
sen, että Talojen tarinat voidaan
nyt esittää sisällöltään kattavampana ja tekniikaltaan toimivampana kokonaisuutena. Mukana on
myös täysin uusia esiteltäviä kohteita, kuten elokuvateatterit Inari
ja Kino, Marttiinin puukkotehdas, Rovala, Työväentalo ja Räsäsenkulma.
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jukka suvilehto

Historiallisten
valokuvien uusi elämä
■ Lapin maakuntamuseon
valokuvakokoelmissa on tallennettuna runsaat 300 000 kuvaa,
jotka käsittelevät Rovaniemen
ja Lapin historiaa yli sadan
vuoden ajalta. Pääosin mustavalkoinen aineisto sisältää
valokuvia, dioja ja negatiiveja. Osa kuvista vaikuttaa niin
huonokuntoisilta, ettei niitä
kannata laittaa esille. Toisinaan
pieni, haalistunut, rypistynyt tai
muuten vaurioitunut kuva voi
saada kuvankäsittelyn ansiosta
kasvojenkohotuksen ja paikan
vaikkapa näyttelyssä.

Olen työskennellyt valokuvaajana
Lapin maakuntamuseossa yli 30
vuotta. Määrällisesti työni sisältää
huomattavasti enemmän kuvanvalmistusta kuin varsinaista valokuvausta. Noin puolet työurastani
olen tehnyt analogisen ja puolet
digitaalisen
kuvanvalmistuksen
parissa. Valokuvakokoelmista tuotetaan paino- ja julkaisukelpoisia
digitaalisia tiedostoja asiakkaille ja museon omaan toimintaan.
Näkökulmia kuvankäsittelyyn on
useita, esimerkkinä vaikkapa valokuvataiteen tai kulttuurihistorian
tulokulmat. Joudun monesti työssäni pohtimaan sitä kriittistä rajaa,
jonka yli ei sovi mennä. Historiallisten valokuvien totuudellisuus
on säilytettävä, vaikka visuaaliset
vaatimukset painaisivat raskaana.
Saako kuvankäsittelyä
tehdä?

Mitä kuvankäsittely sitten on?
Onko se trikkikuvien tekemistä,
manipulaatiota, jossa muutetaan
kuvassa olevia asioita erilaiseksi?
Onko se eettisesti edes hyväksyttävää? Valokuvia ei kaikkien mie39

lestä tarvitse mitenkään käsitellä
eikä korjailla, koska historialliset
kuvathan ovat tunnelmallisia juuri
sellaisena kuin ovat; naarmuisina,
haalistuneina, epäterävinä ja -täydellisinä.
Saattaa tuntua epäilyttävältä,
että digitaalitekniikan avulla tekijällä on lähes rajattomat mahdollisuudet vaikuttaa lopulliseen
kuvaan. Kuitenkin koko valokuvan yli 170-vuotisen historian ajan
kuvia on korjailtu ja muunneltu
lukemattomin eri tavoin sekä kuvaus- että vedostusvaiheessa. On
kaunisteltu kasvoja, poistettu tai
lisätty elementtejä, vaihdettu dramaattisempia taivaita, tummennettu ja vaalennettu kuvan osia
optisesti ja kemikaalien avulla,
sävytetty, häivytetty, sumennettu,
säädetty kontrastia, poistettu pienellä pensselillä roskia jne. Kaikki tämä on tehty niin taitavasti,
etteivät kuvat vaikuta käsitellyiltä. Mutta vaikka digitaalisuus itsessään onkin suuri edistysaskel
valokuvatekniikassa, niin digitaalinen kuvankäsittelytekniikka on
mielestäni luonut siihen yllättävän
vähän täysin uutta. Se on kuitenkin antanut entistä tarkemmat,
nopeammat ja monipuolisemmat
työvälineet kuvankäsittelyyn, perinteeseen nojaten.
Analogiseen aikaan kirjapainoon menevät mustavalkoiset kuvat vedostettiin yleensä pimiössä.
Kun vedos oli lähetetty painoon,
tehtiin siellä vielä lopulliset tekniset säädöt, kuten värierottelu,
kuvakoon määrittely ja terävöitys.
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Nykyään kuvankäsittelijä tekee
kuvan digitaalisesti niin valmiiksi jo ennen painoon lähettämistä,
että usein painotalot lähinnä vain
tulostavat tuotteen, tehden vain
minimaalisesti omia teknisiä asetuksiaan.
Yksityiskohtia rakentaen

Joskus olen työstänyt näyttelykäyttöön kuvia, joista puuttuu palasia.
Silloin olen esim. paikannut puun
oksista ja taivaalta tai maasta puuttuvan osan. Myös säännöllisesti
toistuvasta muodosta puuttuvat
kuvan osat on mahdollista täydentää. Tästä voisi hyvänä esimerkkinä
mainita tiiliseinän tai tapetin kuvion. Lisäksi olen voinut korostaa
esim. varjoissa olevia hahmoja ja
muita detaljeja, jotta kuvasta voisi
löytää mahdollisimman runsaasti
informaatiota.
Korjailun motiivi on siis monesti enemmän yksityiskohtien
esiin nostaminen kuin kuvan esteettiset vaatimukset. Samalla
kuva toki tulee myös miellyttävämmäksi katsella. Muussa tapauksessa kuvassa oleva olennainen
informaatio jää helposti hämäräksi ja taka-alalle, kun huomio
kiinnittyy kuvan puutteisiin. Jos
ollaan enemmän uskollisia kuvassa oleville virheille kuin alkuperäiselle kuvalle ja sen aiheelle, saattaa
kuva jäädä helposti vain tunnelman luojaksi. Korjailematon kuva
jää sitä paitsi helposti käyttämättä.
Kun pientä originaalikuvaa
suurennetaan, ilmenee uusia haasteita. Esiin nousevat roskat ja

Tässä kuvankäsittelyesimerkissä on käytetty lasinegatiivista
digitoitua tiedostoa. Heinätyöt käynnissä Maantiekadun varren
pelloilla. Rovaniemi 1913 jälkeen. Kuva: Juho Hagberg, Lapin
maakuntamuseo.
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naarmut, jotka olivat alkuperäiskuvassa pieniä ja hailakoita. Lisäksi potrettikuvissa ja postikorteissa
on suurennettaessa usein nähtävissä pensselillä tai kynällä tehtyjä korjauksia, jotka tulevat niin
häiritseviksi, että ne on parempi
poistaa. Olen huomannut, että
ohjelmistojen ja omien taitojen
kehittyminen tekee mahdolliseksi aina vain paremman lopputuloksen. Näin alkuperäisen kuvan
uudelleenkäsittely myöhemmin
saattaa kannattaa. Ettei alkuperäistä informaatiota menetettäisi,
säilytetään museoissa aina myös
korjailematon ja rajaamaton kuvatiedosto.
Kuvaa kunnioittaen

Olemme joskus keskustelleet valokuvaajakollegojeni kanssa kuvankäsittelyn reunaehdoista. Yksimielisiä olemme olleet siitä, että
kuvalle saa tehdä vain sellaisia toimenpiteitä, jotka kuvan ottajakin
olisi hyväksynyt. Hyväksyttävänä
pidimme kaikki kuvan valmistamisen jälkeen tulleiden, vanhenemisesta johtuvien vaurioiden
kuten haalistumien, murtumien,
roskien ja läikkien korjaamista.
Lisäksi teknisillä säädöillä voidaan
nostaa esiin sävyjä sieltäkin, missä
niitä ei alun perin näyttänyt juuri olevan. Tällöin lähes mustille ja
valkoisille alueille saadaan näkyviin yksityiskohtia. Yksi tyypillinen esimerkki on vanha jyrkkäsävyinen lasinegatiivi, jossa taivas on
niin ylivalottunut, ettei lopulliseen
vedokseen ole saatu kunnolla pil42

viä esiin ennen digitaalitekniikkaa.
Tämän tyyppiset puutteet on syytä
korjata, koska voidaan olettaa, että
kuvaajakin olisi halunnut pilvet
taivaalle.
Hyväksyttävänä emme taas pitäneet olennaisten kuvaelementtien lisäämistä, esim. henkilöiden,
rakennusten jne. Kuvien rajaamisessa on käytettävä harkintaa
ja yleisperiaate on, ettei kuvia rajata. Rajaamispäätös vaatii varovaisuutta ja kunnioitusta kuvaajaa kohtaan. Toisinaan valokuva
vaikuttaa huonosti rajatulta, kun
vaikkapa sen reuna-alueilta pilkistää häiritseviä elementtejä. Tämä
saattoi olla virhe kuvatessa, mutta
muuttuu merkitykselliseksi myöhemmin, koska se antaa tärkeitä
vihjeitä kuvan ulkopuolella olevasta todellisuudesta. Säilyttävä
arkisto ja kuvaaja on aina hyvän
tavan mukaan mainittava kuvan
yhteydessä. Sekin osoittaa arvostusta kuvaajan työtä kohtaan.

hanna kyläniemi

Kokoelmavarasto
avautuu yleisölle
■ Lapin maakuntamuseo sai
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen projektiin,
jonka tarkoituksena oli suunnitella, valmistella ja toteuttaa
kokoelmavaraston avaaminen
yleisölle. Projekti toteutettiin
1.6.–31.10.2016. Siihen palkattiin tutkija ja lisäksi projektissa
työskenteli museon henkilökuntaa, erityisesti kokoelmaamanuenssi.
Museon esinekokoelmat sijaitsevat erillisessä rakennuksessa, jonne on tähän saakka päässyt vain museon henkilökunta.
Koska museon esineistä suurin
osa on piilossa silmiltä, antaa
tämän projektin aikana luotu
uusi toimintatapa mahdollisuuden kehittää museon yleisötyötä uusille urille.

Museon kokoelmavarasto on kiehtova paikka, jonne tähän saakka
vain harvoilla on ollut mahdollisuus tutustua. Projektin aikana
järjestettiin varastotiloja, tutkittiin
ja luetteloitiin esineistöä, valittiin
kokoelmavarastolta ns. kokoelmien avainesineet ja suunniteltiin
yleisötapahtumat. Lopuksi järjestettiin neljä tapahtumaa, joissa
tehtiin kierros kokoelmatiloissa
ja esiteltiin avainesineitä. Tämän
jälkeen oli mahdollisuus yhteiseen keskusteluun ja muisteluun.
Yleisötapahtumia jatketaan projektin loputtuakin. Tapahtumien
tarkoitus on sekä antaa asiakkaille
mahdollisuus vierailla museon varastolla että yhdessä keskustellen
kerryttää kokoelmatietoja esineistä.
Kokoelman avainesineet

Projektin eräs haasteellisimmista
vaiheista oli valita esinekokoelman
avainesineet. Ne ovat objekteja,
jotka kertovat merkityksellisiä tarinoita museon esinekokoelmasta.
Avainesineet eivät muodosta omaa
43

Lokakuussa 2016 pidettiin ensimmäinen yleisötilaisuus museon
kokoelmavarastolla. Kuva: Ulla Viitanen, Lapin maakuntamuseo.

näyttelyä, joka yleisesti kertoisi Lapin historiasta tai kattaisi laajasti
eri aihepiirejä. Niiden kautta avautuu näkökulma kokoelman merkityksellisiin aiheisiin ja hankintaprosesseihin sekä myös esineiden
museokontekstiin: mikä on esineiden käyttöhistoria museossa – miten ne sinne päätyivät ja mitä niille
museossa tapahtuu?
Avainesineissä on tavoitteena
yhdistää esineiden tyypillisyys ja
yllätyksellisyys sekä museon kokoelmapoliittiset tavoitteet. Mukana on toisaalta hyvä olla arvoesineitä (esimerkiksi huonekaluja
tai tekstiilejä), toisaalta arkisia
käyttötavaroita (esimerkiksi muo44

vikulhoja) ja myös joitakin ”valehtelijoiden klubi” -tyylisiä esineitä
(esim. outoja työkaluja). Niiden
avulla voidaan myös kertoa mitä
eri materiaaleja, esinetyyppejä ja
aikakerrostumia kokoelmasta löytyy.
Yleisövierailut varastolla alkavat aina kokoelmatilojen esittelyllä, jolloin tutustutaan tarkemmin
näihin esineisiin. Kokoelmavarasto sisältää 20 000 museo-objektia,
eikä kaikkia ole mahdollista esitellä. Osa esineistä on pakattu laatikkoihin tai pusseihin, mikä myös
rajoittaa esittelyä.
Avainesineistä koostettiin kansio, joka sisältää avainesineiden

laajat taustatiedot ja tarinat sekä
yleiset ohjeet yleisövierailuille.
Näin varmistetaan, että avainesineitä voivat esitellä muutkin museon työntekijät.
Esinevalintoja

Projektin aikana valittiin 23
avainesinettä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, että kokoelmakierroksella vieraille esitellään kaikki
avainesineet, vaan lista on ”karkkihylly”, josta tehdään valintoja
kulloisenkin vierailijaryhmän kiinnostuksen mukaan. Listassa on

laaja valikoima esineitä, erilaiset
vierailijaryhmät huomioiden. Kokoelma myös mahdollistaa useampien avainesineiden valinnat, sillä
kiinnostavia esineitä riittää!
Avainesineet ovat kokoelman
helmiä tai symbolisia objekteja,
mutta niiden valinta elää kulloisenkin tilanteen mukaan. Osa
valituista tulee jäämään pois ja
tilalle tulee uusia, kun kokoelmat
karttuvat tai niitä tutkitaan tarkemmin. Tämäkin kertoo omaa
tarinaansa museokontekstista ja
työvaiheista.

Esimerkkejä valituista avainesineistä

Marjanpoimuri 1950-luvulta.
Valintaperusteet: luontaistalous, arkisuus,
ravinnonhankinta, lahjoittaja Armas Lind.
Barbie-nuken tonttupuku 1980-luvulta.
Valintaperusteet: Rovaniemen kauppaliikkeet, lelut, Lapin joulumatkailu.
Arkku vuodelta 1735.
Valintaperusteet: kokoelman vanhimpia esineitä,
kansatieteellisyys, käsityötaito,
perinne, ainutlaatuisuus.
Kalastusverkko 1930-luvulta.
Valintaperusteet: kalastus, Jäämeri, Petsamo.
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Monipuolisesti
karttuvat kokoelmat
■ Viime vuosina Lapin maakuntamuseon kokoelmat ovat karttuneet jälleen mukavasti. Uudet
aineistot kuvaavat museon eri
kokoelma-alueilla säilytettävän
aineiston monipuolisuutta hyvin.
Museon esine- ja valokuvakokoelmaan viime vuosien aikana
saaduista lahjoituksista monet liittyvät meneillään oleviin
museon näyttelyprosesseihin tai
menneisiin näyttelyihin. Aiheista
toinen maailmansota, Rovaniemi
1950–1980-luvuilla ja Petsamo
ovat hyvin esillä. Myös Lapin
matkailuun ja matkamuistoihin
liittyviä kokonaisuuksia on useita.
Lisäksi esinelahjoituksista erottuu vielä kaksi tärkeää aihepiiriä:
rovaniemeläinen kulttuuritoiminta ja talviurheilu. Seuraavassa
esitellään osa esine-, valokuva- ja
arkistokokoelmiin viime aikoina
tulleista aineistoista.
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Lapin maakuntamuseossa työstetään parhaillaan perusnäyttelyosion uudistusta. Joulukuussa 2017
avautuva uusi osio kertoo Petsamon historiasta. Tähän liittyen on
saatu uusia esineitä ja valokuvia.
Petsamo-Seura ry. on lahjoittanut
museolle mm. etikettejä, tupakkapaketteja ja Petsamon vaakunan
pienoismallin. Malli on toteutettu
3D-tulostuksena ja maalattu käsityönä. Todella kiinnostava esine
on museon Oulusta hankkima
Petsamo-seurapeli vuodelta 1931.
Pelissä on paperinen pelilauta (Petsamon kartta) ja ohjevihkonen,
jossa on runomuotoiset pelisäännöt sekä suomeksi että ruotsiksi.
Pelin on piirtänyt Frans Nyberg,
joka oli suomalainen arkkitehti ja
graafikko.
Petsamo-aiheiset valokuvat ovat
karttuneet kahdella merkittävällä
lahjoituskokonaisuudella. Kolosjoen nikkelikaivoksen elämästä ja
erityisesti sen rakennuksista monipuolisesti kertova lahjoitus kattaa yli 300 valokuvaa. Valokuvat
ovat kuuluneet Armas Koskenkouralle, joka toimi nikkelikaivoksen sähkömestarina vuodesta

1937 lähtien. Valokuvissa näkyy
myös Kolosjoen Voimistelu- ja
urheiluseura Tunturi-Poikien toimintaa, kuten kuvia juoksu- ja
pujottelukilpailuista. Toinen merkittävä lahjoitus kertoo Liinahamarin matkailuhotellista ja sen
työntekijän Kyllikki Suensaaren
ystäväpiiristä, johon kuului myös
saksalaisia sotilaita. Hotelli pysyi
avoinna jatkosodan ajan ja Kyllikki palveli asiakkaita viimeiseen
asti, ruokkien nälkäiset suut kellarista löytyneillä lihasäilykkeillä.
Vuoden 2015 erikoisnäyttelyn
Wir Waren Freunde – Olimme ystäviä myötä museolle on tullut sota-aikaan ja saksalaisiin sotilaisiin
liittyviä lahjoituksia. Esimerkiksi
kuvakokoelmiin liitettiin digitaalisina tiedostoina kaksi mielenkiintoisella tavalla jatkosodan ajan
Rovaniemestä kertovaa kokonaisuutta. Sigrid Karttunen toimi
hotelli Pohjanhovin vastuunalaisena hoitajana vuosina 1939–1944.
Hänen valokuvissaan mm. vietetään saksalaisen upseerin häitä
Pohjanhovissa. Sirkka Suoninen
puolestaan toimi Rovaniemellä
lottana. Hänen yksi toimipisteensä oli Wetterdienststation 607 eli
sääpalvelusasema. Sodan jälkeen
hän teki pitkään vapaaehtoistyötä
ja työskenteli myös kveekareiden
kanssa Rovaniemellä.

Turismia ja eräretkeilyä

Lapin matkailu ja siihen liittyvät
esineet ja valokuvat ovat karttuneet
myös mukavasti. Osa niistä on tullut museon oman aktiivisen keruutyön tuloksena, sillä museo teki
nykyajan dokumentointia Enontekiön lentoasemalla joulukuussa
2015. Lukumäärällisesti runsaammin Lapin matkamuistoaineistoa
kertyi lahjoituksissa: viirejä, lapinnukkeja, erilaisia liinoja ja seinävaatteita sekä 1970–1990-luvuilla
kovin suosittuja poronkarvapeik-

Osa mäkihyppääjä Jouko Törmäsen
aineistosta laitettiin tuoreeltaan
esille museon perusnäyttelyn
Uutuuksia-vitriiniin. Kuva: Jukka
Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Yksittäinenkin kuvalahjoitus voi kertoa paljon. Tässä tapauksessa
se kertoo ympäristön muutoksesta. Kuvassa kävellään kuivuneessa
Ounasjoessa vuonna 1959. Kuva on lahjoitettu keväällä 2016 Arktikumissa
pidetyssä muistelutilaisuudessa. Kuva: Aimo Rautionaho, Lapin
maakuntamuseo.

koja. Välillisesti matkailuun liittyy
erään keräilijän museolle luovuttama 471 kappaleen kokoelma tulitikkuetikettejä eri puolilta Lappia.
Matkailun sisaraihe on myös talviurheilu, jonka kokoelma karttui
erityisesti mäkihyppääjä Jouko
Törmäsen aineistolla.
Kuvakokoelmiin liitettiin eräretkeilyn historiasta kertova Erik
Borgarin yli 200 väridian kokonaisuus. Suomen Ladun jäsenjärjestö Vihtta-tunturikerhoon kuulunut Erik teki vaellusreissuja ympäri
Lappia 1960–1980-luvuilla. Valo48

kuvat kertovat niin retkeilyn kehityksestä kuin Lapin erämaiden
loppumattomasta lumosta.
Arjen aarteita
ja hengen ravintoa

Rovaniemeltä on saatu myös erilaista arkista käyttötavaraa, liittyen
erityisesti keväällä 2016 pidettyihin muistelutilaisuuksiin. Kokoelmat karttuivat varsinkin lasten
suksilla ja leluilla. Museon kokoelmassa on paljon erilaisia suksia,
mutta lasten suksia vain joitakin
pareja, sillä ne on ennen käytetty

loppuun saakka – ja usein ne ovat
varmasti menneet poikkikin.
Rovaniemellä on ollut jo vuosikymmeniä aktiivista ja monenlaista kulttuuritoimintaa. Viimeisimpiä lahjoituksia museon
esinekokoelmaan ovat Nukketeatteri Kuukkelin teatterinuket
Kalevala-esitykseen, joka oli Rovaniemen kaupunginteatterin ohjelmistossa vuonna 1985. Nuket
on tehnyt suomalainen nukketaiteilija Kirsti Huuhka.
Toinen kiinnostava, museon
viimeisimpiin esinelahjoituksiin
kuuluva, on runoilija Aune Mäkisen aineisto. Maija Aune Annikki
Mäkinen (os. Vitikka 6.1.1938–
7.1.1974) oli rovaniemeläinen kirjastovirkailija ja runoilija. Hän
oli kotoisin Tapionkylästä. Aune
sairastui vain 4-vuotiaana luutuberkuloosiin, mutta vaikeasta sairaudestaan huolimatta kävi kansa- ja kauppakoulun sekä suoritti
1961–1963
kunnallishallinnon
tutkinnon Tampereen yliopistossa. Mäkinen oli aluksi työssä
kotipaikkakuntansa kunnantoimistossa ja toimi sittemmin myös
kirjastovirkailijana. Lahjoituksessa on Aunen lapsuuden leluja ja
muita esineitä, hänen maalaamiaan öljyväritauluja sekä kolme julkaistua runoteosta: Runoilijan talo
(1972), Kannan paikkaa itsessäni
(1973) ja Sinä lähetät linnut: runoja, muistiinpanoja, kirjeitä (1976).
Tämä lahjoitus on hieno lisä museon rovaniemeläisten kirjailijoiden aineistoihin. Kokoelmassa on
jo aineistoa mm. A. E. Järviseltä,

Timo K. Mukalta, K. M. Walleniukselta ja Annikki Setälältä.
Rovaniemen historian kannalta
perustavanlaatuisen tärkeä, kehystetty kaupungin perustamisasiakirja 1.1.1960 saatiin kuluvana
vuonna esinekokoelmaan. Se on
hieno pergamentille käsin kirjoitettu julistus, jonka on allekirjoittanut presidentti Urho Kekkonen. Taulu on ollut aikaisemmin
kaupungintalon seinällä, mutta
nyt se päätettiin tallentaa museon
kokoelmaan. Asiakirja tullaan näkemään tammikuussa 2017 avattavassa 100 esinettä, 100 kuvaa
-erikoisnäyttelyssä.
Muisto 1920-luvulta

Viime vuosina lahjoitetut uudet
arkistoaineistot kattavat historiaa
noin sadan vuoden ajalta. Rovaniemi-aiheinen postikorttialbumi
1920-luvun puolivälistä muistuttaa, että myös 1900-luvun alussa
liikuttiin töiden perässä. Albumi
on kuulunut Rovaniemellä vuosien 1924–1926 paikkeilla asuneelle
Sigurd Bernströmille. Työ rautateillä toi Kokkolassa lapsuutensa
ja nuoruutensa viettäneen nuoren
miehen pohjoiseen kirkonkylään.
Liikkuminen työn perässä oli tyypillistä niille rautatieläisille, joilla
ei ollut vakituista asemapaikkaa –
uusi työmääräys saattoi tarkoittaa
myös paikkakunnan vaihdosta.
Uransa aikana myös Bernströmin
asemapaikka muuttui monta kertaa. Ennen eläköitymistään Tikkurilan asemapäällikön virasta hän
ehti työskennellä useilla eri paik49

kakunnilla niin Pohjois-, Itä- kuin
Länsi-Suomessa.
Rovaniemellä
työskennellessään Bernström ystävystyi huolitsija Otto Rytkösen kanssa,
joka kuljetti junalla Rovaniemelle
saapuneita tavaroita muualle Lappiin. Rytkönen antoi ystävälleen
postikorttialbumin lahjaksi tämän
muuttaessa pois Rovaniemeltä.
Albumin postikorteissa kuvastuu
tuon ajan Rovaniemi monipuolisesti: kirkonkylän näkymien lisäksi siihen on koottu myös poro- ja
poronhoitoaiheisia kortteja sekä
näkymiä Ounasvaaralta. Ahke-

rasti selatun näköinen albumi on
epäilemättä herättänyt omistajassaan muistoja Rovaniemen ajoilta.
Menneen elämän
yksityiskohtia

Vaatturi, kotiapulainen, wiilaaja, rouva, autoilia, leipuri, koneenkäyttäjä, werstasmies, waimo,
koululainen, rautatieläinen.. Arkistoaineistokokoelmaan kesällä
lahjoitettujen rovaniemeläisten talojen asukasluetteloista saa käsitystä kauppalan sota- ja jälleenrakennusajan asukkaiden ammateista
sekä ihmisten liikkuvuudesta, sillä

Postikorttialbumin ensimmäisten sivujen kuva-aiheet liittyvät
Rovaniemen vanhan rautatieaseman seutuun. Kuvat: Iikka Paavalniemi,
Lapin maakuntamuseo.

50

nimen lisäksi niihin on kirjattu
henkilön ammatti, syntymäpaikka
ja kirkonkirjojen mukainen kotipaikkakunta. Paikkakuntien kirjo on laaja: Käkisalmi, Joutseno,
Tampere, Helsinki, Mäntyharju,
Kaskinen, Siipyy, Varkaus, vain
joitakin mainittuna.
Katsauksen yli puolen vuosisadan
takaiseen arkeen tarjoavat sekatavarakaupan vastakirjat 1950–
1960 -luvuilta. Vastakirjaan kirjattiin asiakkaan ostokset, jotka
asiakas maksoi myöhemmin. Ne
tarjoavat verrattoman tietolähteen
kaupan tuotevalikoimaan, joka on
laaja nykyajan hypermarketteihinkin tottuneen silmissä. Kauppias on selvästi pysytellyt ajan ja
asiakkaiden toiveiden hermoilla:
esimerkiksi jo 1950-luvun alkupuolella kirjoissa vilahtaa tyypillisten ruokatarvikkeiden seassa
sellaisia erikoisuuksia kuin appelsiinit, päärynät ja tomaatit. Elintarvikkeiden lisäksi liikkeestä sai
vaatteita ja asusteita, kengät niin
isäntäväelle kuin hevosellekin, kotitaloustarvikkeita paistinpannus-

ta yöastiaan, puutavaraa ja muita
rakennustarvikkeita, eläinten rehuja, paperitavaraa ym. Lieneekö
sitä edes tarvittu, mitä ei kyläkaupasta löytynyt.
Joulukorteista
historiantutkimukseen

Erääseen keskeiseen jouluiseen perinteeseen pääsee uppoutumaan
museon kuluneena vuonna saaman noin 8000 joulukorttia sisältävän arkistokokonaisuuden parissa. Pääosin suomalaisten toisilleen
lähettämistä joulukorteista koostuva aineisto alkaa 1950-luvulta
ja päättyy vuoteen 2010. Joukossa
on myös tuhatkunta ulkomaalaista
korttia. Huomattavan laaja aineisto tarjoaa monenlaisia tutkimusmahdollisuuksia.
Parakkeja ja piikkilankaa -teokseen johtaneet Kalevi Mikkosen
monivuotiset laajat maastotyöt
tuottivat satoja karttoja, joista
kirjassa voitiin julkaista vain osa.
Mikkonen luovutti kopiot kartoista maakuntamuseolle.

Lapin maakuntamuseon kokoelmiin voi tutustua
sopimalla asiasta etukäteen henkilökunnan kanssa:
Esinekokoelmat, Hanna Kyläniemi, puh. 040 728 3362
Valokuvakokoelmat, Suvi Harju, puh. 040 828 9699
Arkistoaineistot, Heidi Pelkonen, puh. 050 315 1481
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Kokoelmiin voit tutustua myös kokoelmaselaimen kautta:
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo/kokoelmaselain
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100 esinettä,
100 kuvaa

Vuosisata Lapin maakuntamuseon kokoelmissa
Erikoisnäyttely 1.2.2017–14.1.2018
Lapin maakuntamuseon vaihtonäyttelysali, Arktikum

Suomi juhlistaa vuonna 2017 sadan vuoden itsenäisyyttään. Juhlavuoden kunniaksi Lapin maakuntamuseo tuottaa 100 esinettä, 100 kuvaa -näyttelyn, joka
kertoo Rovaniemen ja rovaniemeläisten historiasta vuosien 1917–2017 välillä
sadan esineen ja sadan kuvan kautta.
Jokaiselta vuosikymmeneltä nostetaan esiin Lapin maakuntamuseon
kokoelmista Rovaniemen historiasta kertovia valokuvia, arkistoaineistoa ja
esineistöä. Näyttelyssä pohditaan myös museon perustoimintaa erityisesti
kokoelmatyön kannalta. Mitä aineistoja kokoelmista löytyy viimeisen sadan
vuoden ajalta? Miksi juuri nämä asiat ovat tallentuneet ja mitä ne kertovat?
Yksi tärkeä asia on myös tunnistaa ns. mustat aukot, eli asiat tai ilmiöt, jotka
syystä tai toisesta eivät ole tallentuneet kokoelmiin.
Museoiden kokoelmat kertyvät pääosin lahjoittajien kautta. Näyttelyssä
tuodaan esille myös lahjoittajien merkitys koko yhteisen historiamme tallettajina. Museoiden kokoelmiin tallentuvat aineistot ovat arvokkaimmillaan
silloin, kun niiden kontekstitiedot ja tarinat jäävät myös tulevien sukupolvien
tietoon. Tarinat ja muistelut ovat tärkeä osa myös tätä näyttelyä.
100 esinettä, 100 kuvaa on rovaniemeläisten ihan ikioma juhlanäyttely.
Näyttely on myös osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.
Olette lämpimästi tervetulleita näyttelyn avajaisiin
A rktikumiin tiistaina 31.1.2017 klo 18.00
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Kirjakatsaus

Mikkonen, Kalevi:
Parakkeja ja piikkilankaa:
Saksan armeijan
rakentamiseen liittyvä
toiminta Rovaniemen
seudulla 1940–1944. Lapin
maakuntamuseon julkaisuja
18. Grano 2016. 258 s.

Toisen maailmansodan aikaan
Saksa levittäytyi läpi koko Euroopan jättäen jälkensä miltei kaikkiin Euroopan kolkkiin. Myös
Rovaniemen seudulta – entisten
kauppalan ja maalaiskunnan alueilta – löytyy runsaasti jälkiä saksalaisten läsnäolosta. Tämän kirjan
myötä lukija oppii katsomaan Ro-

vaniemen alueen maastosta löytyviä betonijäänteitä ja muita Saksan
armeijan jättämiä merkkejä uusin
silmin.
Teos perustuu laajaan Kalevi
Mikkosen kokoamaan kenttä- ja
arkistotutkimusaineistoon sekä
haastatteluihin. Jatkosodan ajan
Rovaniemen seudun saksalaisten
rakennustoiminnasta ja heidän
hallussaan olleista alueista ei ole
aiemmin tehty juurikaan dokumentointia. Rovaniemeläiset ovat
jo lähestulkoon unohtaneet koko
saksalaisajan, ja esimerkiksi keskikaupungin alueelta on jo lähes
kaikki toiseen maailmansotaan
liittyvät jäänteet raivattu uudisrakentamisen tieltä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan alueella
rakenteita on säilynyt huomattavasti enemmän.
Kirjassa on ensimmäistä kertaa
koottu kattavasti yhteen tiedot
sekä saksalaisten vuokraamista ja
rakentamista alueista että heidän
leireistään ja vuokraamistaan rakennuksista Rovaniemen seudulla.
Teos jakaantuu kahteen osaan.
Ensimmäinen osa käsittelee sotaaikaa Lapissa välirauhan ajasta
jatkosotaan. Toisessa osassa käydään kauppalan ja maalaiskunnan
osalta alue alueelta hyvin yksityiskohtaisesti läpi saksalaisten raken53

nustoimintaa. Kirjassa on myös
joitain karttoja, joihin Mikkonen
on merkannut maastosta löytyneitä kohteita. Maastossa kulkeminen onkin ollut kartoituksen
kulmakivi, sillä saksan armeijan
silloiset suunnitelmat eivät aina
ole vastanneet toteutusta. Mikkosen keräämä laaja kartta-aineisto
on talletettu Lapin maakuntamuseon arkistoon.
Kirjaa varten tehdyt kenttätutkimukset ja kartoitukset ovat olleet kilpajuoksua raivaustraktoreita ja rakentamista vastaan. Lähes
päivittäin jossain päin Rovaniemeä jyrätään lopullisesti Saksan
armeijan valtavan rakennustoiminnan jäänteitä. Kirjan kirjoittaja FL Kalevi Mikkonen on todellakin tarttunut kartoitustyöhön
viime tingassa. Tämän tutkimuksen myötä saadaan jälleen yksi
pala Rovaniemen seudun historiaa
sille kuuluvalle paikalleen.
Kirjan heinäkuussa ilmestynyt
ensimmäinen painos myytiin loppuun nopeasti. Toinen, pieniä lisäyksiä ja korjauksia sisältävä painos
tuli myyntiin Arktikumin museokauppaan marraskuussa.
Tuija Alariesto
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Ville Kivimäki &
Kirsi-Maria Hytönen
(toim.): Rauhaton rauha.
Suomalaiset ja sodan
päättyminen 1944–1950.
Vastapaino 2015. 394 s.

Rauhaton rauha kuvaa suomalaisten arkea ja kokemuksia sotaa
seuranneina pulan ja jälleenrakentamisen vuosina. Minkälainen oli
sotien ja 1950-luvun väliin jäävä
ajanjakso, välitila, jonka voi nimetä rauhankriisiksi. Teos tarjoaa
uutta tutkimustietoa yleistajuisessa
muodossa.
Kulttuurihistorian professori
Marja Tuominen rakentaa muiden teoksen kirjoittajien tapaan
tutkimuksensa ihmisten elämäntarinoiden ja niistä kumpuavien
laajempien tulkintojen varaan:

”Tunteiden ja tunnemaiseman
kautta menneet aikalaiskokemukset
näyttäytyvät inhimillisempinä kuin
mitä pelkkä tapahtumahistoria
antaa ymmärtää”, kuten teoksen
toinen toimittaja, Ville Kivimäki
kirjoittaa. Artikkelissaan ”Lapin
ajanlasku. Menneisyys, tulevaisuus ja jälleenrakennus historian
reunalla” Tuominen purkaa mm.
Lapin unohtumista suomalaisessa
historiapuheessa, jossa käsitepari
”talvi- ja jatkosota” sulkee Lapin
sodan ja sen seuraukset kansallisen muistimme marginaaliin.
Lappilainen tai saamelainen tai
petsamolainen sotakokemus oli
monin tavoin erilainen kuin kollektiivisesti ajateltu ”suomalainen
sotakokemus”. Merkitykseltään
vähäinen ei ollut myöskään sen
menneisyyssuhteen särkyminen,
joka elää esineissä, paikoissa ja
maisemissa. Erityisenä lappilaisena piirteenä ihmismielen jälleenrakennustyössä näkyy kuitenkin
luonnon merkitys mieltä parantavana voimana. ”Ei niin pitkää
pimiää, ettei päivä valkene”, kuten
eräs lappilainen sotaveteraani oli
sanonut.
Teoksessa ei kuitenkaan hylätä
kollektiivisia me-kertomuksia kokonaan. Nekin ovat historiallisia
faktoja, joskaan eivät säröttömiä
eivätkä kokonaisvaltaisia. Suomalaisten sodanjälkeinen kokemushistoria on moninaista, ja se on
sidoksissa paikkaan, yksilöihin,
sukupuoleen, ikään, sosiaaliseen
asemaan ja moniin muihin tekijöihin. Ne tulevat esiin mm. artikke-

leissa kaupunkilaisten ja maalaisten kokemuksista, rintamamiesten
vaivalloisesta sopeutumisesta siviilielämään, sodan muuttamista
perhesuhteista, ongelmista evakoiden ja ”paikallisten” välillä.
Lisäksi kirja valottaa yleisemmällä
tasolla päättäjien, viranomaisten ja
lehdistön toimia.
Kuvitus on runsas ja erityisen
onnistunut: valokuvat vievät jouhevaa kerrontaa eteenpäin antaen
tärkeän lisänsä käsiteltäviin asioihin. Lähes 20 prosenttia kuvista
on Lapin maakuntamuseon kokoelmista.
Mervi Löfgren
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Uutisia

Museon väki
vahvistui
kolmella

Lapin
maakuntamuseo
palkittiin

Viime syksynä Lapin maakuntamuseota vuosikymmenet ansiokkaasti palvelleet museovalvojat
Maisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho jäivät eläkkeelle. Myös
yli kolmekymmenvuotisen työrupeaman jälkeen maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen päätti
suunnata muihin askareisiin.
Heidän jättämäänsä tiedollista
ja taidollista aukkoa paikkaamaan
museo sai luvan rekrytoida uudet
osaajat. Jo kesällä 2015 riviin astui
amanuenssin tittelillä FM Heidi
Pelkonen, joka vastaa nyt maakunnallisesta museotyöstä, arkistotyöstä, museon käsikirjastosta
ja Raito-lehden toimittamisesta.
Opasvalvojan vakinaiseen toimeen astuivat vuoden 2016 alusta
lukien kielitaituri Ami Kallo ja
rajamiehenä jo yhden uran paketoinut Asko Leskinen. Amilla on
työsarkana myös koululaistyöhön
liittyviä tehtäviä ja Asko vastaa
osaltaan taloturvallisuudesta sekä
toimii museomestarin apuna teknisissä töissä.

Lapin Maanpuolustusyhdistys ry.
palkitsi Lapin maakuntamuseon
taiteilija Keijo Pakkalan tekemällä pienoispatsaalla 50-vuotisjuhlassaan 28.2.2016.
Tunnustuksen perusteena on aktiivinen ja suunnitelmallinen työ,
jolla museo on tuonut esiin toisen
maailmansodan aikaisia tapahtumia lappilaisesta näkökulmasta ja
suurta yleisöä kiinnostavalla tavalla.
Pääpalkintona ollutta pronssipatsasta on jaettu kerran vuodessa
1983 alkaen. Lisäksi juhlassa jaettiin yhdistyksen viirejä eri tahoille
heidän tekemästään työstä maanpuolustuksen hyväksi.
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Rovaniemen
soljesta malli
Totto-koruun
Syksyllä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry toi myyntiin
upeat hopeiset Totto-korut, kaulariipuksen ja kravattikorun. Korut
on valmistanut kultaseppä Sanni
Lehtinen.
Korujen malli on saatu Rovaniemen soljesta. Harvinaislaatuinen muinaislöytö on Norjasta
peräisin oleva, kansainvaellusajalle eli noin 500-luvun puoliväliin
ajoittuva viitan kiinnike. Värikkään löytöhistorian omaavan esineen koristelun muodostaa eläinornamentiikka. Poikkeuksellisen
hyväkuntoisena säilynyt solki on
valmistettu muottivaluna pronssista ja silattu kullalla.
Solki tuli päivänvaloon ensi
kerran vuoden 1946 vaiheilla,
kun Ounasjoen itäpuolella olevan
pienen Alajärven rannalla sijaitsevan Tammenharjun tilan koira
teki pihamaalla omia kaivauksiaan. Hiekan mukana lennähtänyt
muinaiskoru säilyi talossa pitkään
tyttären leikkikaluna, kunnes se
toimitettiin kotiseutuyhdistyksen
huostaan Pöykkölään.

Alkuperäinen Rovaniemen solki
on vuodesta 1992 alkaen ollut esillä Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä Arktikumissa.
Totto-korujen mallina toimii
Rovaniemen soljen yläosan pyöreä
reliefi. Korujen originaali on valmistettu käsin punsselipakotustyönä. Korut on pakattu kauniisiin säilytysrasioihin. Mukana on
myös tietoa korun historiasta.

Korujen tilaukset
Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto ry:
rovaniementotto@gmail.com
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Tämän numeron
kirjoittajat
Tuija Alariesto

Heidi Pelkonen

Suvi Harju

Tuula Peura-Salmela

FM, näyttelyamanuenssi
Lapin maakuntamuseo
FM, kuva-arkistonhoitaja
Lapin maakuntamuseo
Ami Kallo

fil. yo., opas-valvoja
Lapin maakuntamuseo
Hannu Kotivuori

FL, museonjohtaja, arkeologi
Lapin maakuntamuseo
Hanna Kyläniemi

FM, kokoelma-amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
Teemu Leskelä

YTM, Turku

Mervi Löfgren

TaT, tutkija
Lapin yliopisto
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FM, amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
vs. nuorisotyönohjaaja
Tervolan srk
Ranua
Jukka Suvilehto

valokuvaaja
Lapin maakuntamuseo
Juha Taanila

seurakuntayhteyksien
koordinaattori
Suomen Lähetysseura
Janne Ukkola

sairaanhoitaja amk
Ranua

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 (maakunnalliset asiat) Heidi Pelkonen
016 322 2791, 050 315 1481
Amanuenssi (näyttelyt) Tuija Alariesto
016 322 8577, 040 734 1060
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju
016 322 3095, 040 828 9699
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
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Arktikum on avoinna 2017
1.1.–11.1.		päivittäin 		10–18
12.1.–31.5.
ti–su 		
10–18
1.6.–31.8.		
päivittäin		
9–18
1.9.–30.11.
ti–su 		
10–18
1.12.–31.12.
päivittäin		
10–18
24.12.		
suljettu
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Varaukset ja lisätiedot (016) 322 3260
www.arktikum.fi

