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Lukijalle
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 20
vuotta Arktikumin juhlallisista
avajaisista, jotka pidettiin 2. joulukuuta 1992. Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan presidentti
Mauno Koivisto, rouva Tellervo
Koivisto, eduskunnan puhemies
Ilkka Suominen, opetusministeri Riitta Uosukainen ja oikeusministeri Hannele Pokka. Talo
oli yksi Suomen itsenäisyyden
75-vuotisjuhlan kohteista.
Kuluneiden vuosien aikana
Arktikum-taloon on tutustunut
yli 1,6 miljoonaa kävijää. Heitä
varten Lapin yliopistoon kuuluva
Arktinen keskus ja Rovaniemen
kaupungin omistama Lapin maakuntamuseo ovat perusnäyttelyiden lisäksi toteuttaneet yli
150 erikoisnäyttelyä. Myyntiä ja
markkinointia on pyörittänyt
erillinen osakeyhtiö, ArktikumPalvelu Oy. Juhlavuosi sisältää
lukuisia tapahtumia, erikoisnäyttelyitä, juhlaviikon ja -julkaisun,
joista kerrotaan tarkemmin lehtemme uutispalstalla.

Lapin maakuntamuseo on toiminut 30 vuotta maakunnallisena keskusmuseona, joka määrittelyn mukaisesti keskittyy Lapin historiaan ja luontoon liittyvän aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön tallentamiseen, turvaamiseen ja esittämiseen. Museon toimialue käsittää 12 lappilaista kuntaa. Työ paikallismuseoiden auttamiseksi alkoi
varsinaisesti kesällä 1983, kun
museoon voitiin palkata maakuntamuseotutkija. Raito-lehti alkoi
ilmestyä pian tämän jälkeen ja
siitä muodostui vähitellen koko
museon äänitorvi.
Tällä hetkellä maakuntamuseon
erityisinä tutkimus- ja tallennusaiheina ovat toinen maailmansota
Lapissa, jälleenrakennusaika, Petsamo, Lapin matkailu ja lappilainen identiteetti. Erilaiset tiedot
ja aineistot näistä aihepiireistä
ovat museolle tervetulleita. Myös
maakunnallisen arkeologin pesti
museossa on kuluvana vuonna
jatkunut jo 25 vuotta, joten vuosi
tarjoaa Lapin maakuntamuseolle
monenlaista ilon aihetta.
Hannu Kotivuori
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Mein Liebes
Goldherz
Hanna Kyläniemi

Rakkaustarina sotaajan Petsamossa
■■Meinen Onnitähti! Für Dein
lieben Zeilen vom 1.10. danke
ich Dir recht herzlich, bei
glücklich das Du jetzt glaubst.
Elisabeth Du schenktest mir
Dein Sydän für immer und
Deine ganze Rakkaus. Es war
so schön bei Dir zu sein, mit
unheimlicher Kaipaus odottaa
Ich auf ein Stunde unseres Wiedersehen. Leb woll und bleibe
gesund, zu 10000 mal herzlich
geküsst von Deinen Lemmikki
Siegfried. (Bitte nicht lachen
wenn ich finnisch schreibe!)
(8.10.1942)
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Vasta 1960-luvulla paljastui Liisan
perheelle ystävättären säilyttämä
salaisuus: yli sata jatkosodan aikaista rakkauskirjettä. Petsamolainen kotitalousapulainen Liisa
Leppiluoto, jota kirjeissä kutsutaan Elisabethiksi, ja Saksan armeijan sotilas Siegfried Gies eli
Sigi, jota Liisa kutsuu myös nimellä Lemmikki ja Voittorauha,
olivat tavanneet toisensa jatkosodan keskellä vuonna 1941. Tarkasti ei tiedetä ensimmäistä tapaamista, mutta ensimmäisen tallessa olevan kirjeen Sigi on päivännyt 1.1.1942. Kirjeessä toivotetaan lämpimästi hyvää uutta
vuotta ja lähetetään paljon suukkoja.
Sotatapahtumat Jäämeren rannikolla olivat alkaneet 22.6.1941, jo
kolme päivää ennen jatkosodan
syttymistä, kun Ruijaan sijoitetut
Saksan Norjan-armeijan joukot
saapuivat rajan yli Petsamoon.
Vuoristojoukkojen vahvuus oli
huoltojoukkojen kanssa noin

27 500 miestä, ja saksalaisarmeija nosti Petsamon
väkiluvun joksikin aikaa yli 30 000:teen.
Voidaan olettaa, että
Liisa ja Sigi tapasivat
toisensa Petsamossa
syksyllä jossakin vapaaajan tapahtumassa. Heillä oli myös useita yhteisiä
tuttavia.
Liisa Lettijeff oli 20-vuotias
petsamolainen nainen. Hänen
vanhempansa olivat olleet kalastajia, mutta he kuolivat 1920-luvun lopulla, minkä jälkeen Liisa
asui yhdessä siskonsa ja veljensä
kanssa ensin muiden ihmisten
hoivissa ja vuodesta 1930 Petsamon lastenkodissa. Hän työskenteli jatkosodan aikana kotitalousapulaisena Petsamon kunnalliskodissa, joka oli lastenkodin naapurissa. Yhdessä veljensä kanssa
Liisa muutti sukunimensä suomalaiseksi Leppiluodoksi vuonna
1943.
Siegfried Gies oli kotoisin Saksasta. Sigin tarkkaa palveluspaikkaa Suomen Petsamossa ei
kirjeissä mainita. Se on kuitenkin ollut suhteellisen lähellä Petsamon kirkonkylää, sillä Liisa ja
Sigi ovat voineet vapaa-ajan määrästä riippuen tavata toisiaan
usein. Tapaamisten välillä Sigi on
kirjoittanut rakkaalle Liisalleen
ja lähettänyt lahjoja: kellon, radion, viikunoita, kankaita, valokuvia ym. Elisabeth on puolestaan lähettänyt Sigille kirjeiden
mukana myös kukkia ja valokuvia.
5

Liisa Leppiluoto ja Siegfried Gies
Petsamossa sota-aikana. Kuva:
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Jatkosodan vuosina

Keväällä 1942 Liisalla ja Sigillä oli molemmilla paljon töitä
tahoillaan, mutta samaan aikaan
he myös tapasivat toisiaan usein.
Kirjeet ovat täynnä iloa yhteisistä
hetkistä, lämpimistä suudelmista
ja kukkivasta onnesta. Sigi pyytelee anteeksi lyhyitä kirjeitä kiireen keskellä, mutta uskoo että
hyvin pian tulee hetki, jolloin
hän voi olla Liisan kanssa taas
yhdessä. Sigi kirjoittaa myös, että
Liisan pitää pysyä urheana, koska ihmisillä on ilkeät kielet. Hän
uskoo vahvasti rakkauden voimaan ja lupaa seisoa Liisan vierellä, vaikka ihmiset ajattelisivatkin
pahaa. Syyspuolella 1942 tapaamiset hiukan harvenevat, koska
Sigi ei enää saa niin usein poistua asemapaikastaan. Viestit sen
sijaan kulkevat entistä tiuhemmin, monta kertaa viikossa, ja
tunteet näyttävät syvenevän.

Syyskuun lopussa Sigin Petsamossa ollut veli on kirjoittanut äidilleen Saksaan, että Sigillä
on suomalainen tyttöystävä. Sigi kirjoittaa, miten iloinen äiti
on ja haluaa kovasti tietää enemmän Liisasta. Sitten Sigi kertoo
(5.10.1942 kirjeessä), miten kovasti hän haluaa viedä Liisan
Saksaan ja antaa Liisalle siellä uuden, paremman elämän.
18.11.1942 kirje sisältää kiitollisen muiston siitä, että Sigi on kosinut Liisaa ja saanut myöntävän
vastauksen. Sigi kertoo rakastavansa Liisaa erityisesti tämän hyvän ja uskollisen luonteen vuoksi.
Raha ei tee häntä onnelliseksi.
… ich fragte Dich möchtest Du
meine Frau werden, Du fragtest
mich wann werden wir heiraten….
Du wirst im mir einen guten
Deutschen finden, der für Dich
sorgt, Dir alles schöne schenkt.
Kihlauksen jälkeen rakastavaiset alkavat suunnitella Saksanmatkaa. Sigin perhe äiti, sisar ja
veli odottavat malttamattomasti
Liisan tapaamista. Myös he alkavat kirjoittaa Liisalle ja lähettävät lahjoja. Sigi unelmoi ja uskoo
Liisan pian pääsevän hänen mukaansa. Tulevaisuus näyttää lupaavalta ja onnelliselta, vaikka
ympärillä toisen maailmansodan
melskeet kiihtyvät. Kirjeissä viitataan välillä vaikeisiin aikoihin
ja kerrotaan ilmahyökkäyksistä.
Mutta sitten kirjeet taas luovat
uskoa tulevaan, kannustavat jat6

kamaan ja uskomaan rakkauden
voimaan. Sodan uskotaan pian
päättyvän.
Sigi matkustaa kesä- ja heinäkuuksi 1943 Saksaan, mutta
palaa taas elokuun alussa Petsamoon. Kirjeet alkavat sisältää
lempeiden sanojen lisäksi myös
arkisia asioita kuten pyykinpesua
ja saippuan ostoa. Sigi on jatkuvasti huolissaan siitä, onko Liisalla tarpeeksi syötävää ja lämpimiä
vaatteita. Hän pelkää Liisan terveyden puolesta. Sigi yrittää saada lomaa asemapaikastaan, mutta
se muuttuu aina vain vaikeammaksi.
Syyskuussa Sigi kirjoittaa olevansa hiukan sairas, ja hänen
täytyy mennä hoidettavaksi sairaalaan. Hän uskoo sairauden
olevan nopeasti ohi menevää, ja
kirjoittaa samassa kirjeessä, miten hän on hyvin onnellinen siitä, että myös Liisa toivoo pian
saavansa pienen Elisabethin. Sigin sairaus kuitenkin jatkuu, ja
hän joutuu olemaan sotilassairaalassa viikkoja. Liisa vierailee
joitakin kertoja sairaalassa. Joulukuussa Sigi lähetetään Saksaan
hoidettavaksi. Hoitojakso pitenee
edelleen, ja myöhemmin kirjeistä ilmenee, että kyseessä on
hampaissa oleva sairaus, joka on
edennyt poskionteloon. Leikkaus
tehtiin tammikuun lopussa 1944.
Sigi pyytää Liisaa olemaan urhoollinen ja uskomaan lujasti
tulevaisuuteen. Sigi järjestelee
Liisan Saksan matkaa ja avioliittolupaa kiihkeästi. Kirjeissä

kerrotaan vähän ympäröivän maailman tapahtumista, mutta sitäkin enemmän ikävästä ja myös
hetkittäin vaanivasta lohduttomuudesta.
Lange müssest Du auf ein Brieflein warten, ich habe Dich nicht
vergessen. Mein Gedanken sind
immer nur bei Dir, wie schön
ware es wenn Du bei mir sein
könntest. Meine Sehnsucht wird
immer grosser. Du must recht
bald kommen, ohne Dich ist die
Welt für mich nicht mehr schön.
(3.2.1944)
Helmikuussa 1944 sotatoimet
edelleen kiihtyvät. Liisa saa kirjeitä Sigin äidiltä ja sisarelta, jotka
kertovat Sigin käyvän kotonaan
usein ja voivan jo hiukan paremmin. Kirjeet sisältävät myös
huolestuttavia uutisia rankoista pommituksista. Sigin perhe
on säästynyt, mutta he ovat joutuneet usein istumaan koko yön
suojassa kellarissa. Sigin sisar kyselee usein Liisalta, millainen tilanne on Petsamossa ja toivoo
siellä olevan rauhallista. Sigi on
hyvin sairas, eikä jaksa itse kirjoittaa kuin lyhyitä rivejä rakkaalle Elisabethilleen pohjoiseen.
Vasta huhtikuussa 1944 kirjeet
pitenevät ja sisältävät toivoa jälleennäkemisestä. Sigin veli lähetetään takaisin Petsamoon, mutta
Sigi itse on edelleen sairaalassa.
Huhtikuussa Sigin sisaren kirjoittamat kirjeet kertovat yhä
vain kauhistuttavammista pom7

mituksista ja valtavista tulipaloista. Sigin perhe ja kotitalo
ovat edelleen säästyneet tuhoilta.
Samaan aikaan Sigin kirjeissä
kerrotaan, että avioliittolupahakemus on Berliinissä ja Sigin toiveet häistä ja Liisan saapumisesta
Saksaan vahvistuvat. Toukokuussa Liisa lähettää tulikukan siemeniä Sigille, joka kylvää ne
kotipuutarhaansa, jotta kukat
kukkisivat, kun Liisa viimein
pääsee saksalaisen perheensä luo
asumaan. 16.6.1944 kirjeessä Sigi
pyytää Liisaa mahdollisimman
nopeasti täyttämään avioliittolomakkeet ja liittämään mukaan
tarvittavat valokuvat ja todistukset. Sigi itse pääsee viimeinkin
pois sairaalasta.

Heinäkuussa Sigi kirjoittaa, mi- kaipuu hänen luo, hän on aina
ten sota velvoittaa taistelemaan ajatuksissani, usein on hetkiä jolvoiton saavuttamiseksi. Usko avio- loin minun sydämeni on raskas
liittoon ei silti horju, ja hän odot- ja surullinen. Olen aina yksin ja
taa saavansa viimeisen tarvitta- ajatukseni ovat pohjoisessa minun
van paperin avioliittolupaa varten pienen rouvani luona, hän odot31.7.1944. Elokuussa Sigi pyy- taa minua niin uskollisesti niin
tää kiihkeästi Liisaa lähettämään kauan kun tulen häntä hakemaan.
avioliittolomakkeet mahdollisim- Usko … että ne olivat kauneimpia
man nopeasti hänelle, mutta Lii- päiviä elämästäni jotka sain elää
salla on todennäköisesti vaikeuk- Liisan kanssa, ja on olemassa vain
sia hankkia tarvittavia papereita. yksi ihminen joka voi tehdä minut
Lapin sota alkaa 15.9.1944 ja onnelliseksi ja hän on minun EliSaksasta tulee Suomen vihollinen. sabeth. Pian muuttuu tämä paha
Liisa joutuu lähtemään evakkoon aika sinulle ja minulle ja jos
Petsamosta, mutta hän pitää edel- olemme terveitä ja paljon aurinleen yhteyttä Sigiin ja tämän koa sydämessä ja silloin on meillä
perheeseen, jotka kaikki ovat säi- kaikilla uusi onnellinen elämä. …
lyneet hengissä.
kirjoita minun rakkaalle Liisalleni että minulla on kova kaipuu ja
Elämä jatkuu
että hän odottaa minua niin kauLiisan jäämistössä on osittain an kun tulen häntä hakemaan, se
täytettyjä avioliittolupalomakkei- aika tulee pian ja silloin en odota
ta ja avioliittoa varten tarvittava hetkeäkään vaan heti menemme
17.8.1944 päivätty papintodistus. naimisiin sillä olemme jo tarpeeksi
Jatkosodan aselepoehtoihin kuu- kauan odottaneet, ja Jumala autlui saksalaisten joukkojen karkot- taa meitä että saamme onnellisen
taminen Suomesta 15. syyskuuta jälleennäkemisen ja että saam1944 mennessä. Kun tilanne näin me aina olla yhdessä. Sano palradikaalisti muuttui ja entises- jon sydämellisiä terveisiä ja tuhat
tä liittolaisesta Saksasta oli tullut pusua minun Liisalleni.
Suomen vihollinen, muuttuivat
avioliittoaikeet entistä vaikeamSamoihin aikoihin Liisa oli tamiksi. Silti vielä evakkokeväänä vannut evakkomatkalla suoma1945 Liisa on kirjoittanut kirjeitä laisen miehen, jonka kanssa aviSigille. Vastaukset tulivat Liisan oituikin suhteellisen pian. Usko
ystävättären kautta suomennet- avioliittoon saksalaisen miehen
tuina. 25.2.1945 Sigi oli kirjoit- kanssa oli varmastikin muuttutanut:
nut päivä päivältä vaikeammakOletko saanut hyviä uutisia si. Rakkaus Sigiin ei kuitenkaan
minun Elisabethista, olen hänes- hävinnyt. 5.12.1948 Liisa saa kirtä huolissani. Minulla on suuri jeen Saksasta:
8

Meine Liebe Elisabeth. Mit großer
Freude habe ich Deinen lieben
Brief erhalten. Liebe Liisa warum
hast Du so lange nicht geschrieben. Ich wartete und wartete auf
Nachricht 4 Jahre lang. Es war ein
lange Zeit aber jetzt bin ich sehr
glücklich, Du hast mich doch nicht
vergessen…
Liisa ei ehkä tähän kirjeeseen
vastannut, mutta säilynyt kirjekokonaisuus paljastaa, miten vahva rakkaus lopulta oli. Kun Liisa
erosi suomalaisesta aviomiehestään yli kymmenen vuotta myöhemmin, hän kirjoitti kirjeen
Saksaan. Vastaus ja kokonaisuuden viimeinen kirje Liisalle on
päivätty 2.12.1960. Sen lähettäjä
on Sigin sisar:
Liebe Liisa! Dein Brieflein haben
wir gestern erhalten. Wir haben
uns sehr gefreit, etwas von Dir zu
hören. Doch bist Du sehr traurig, und darum sind wir aus Dich
besorgt. Bitte schreibe uns doch
Näheres, seit wann hat Dich Dein
Mann verlassen, wie geht es Dir
gesundheitlich? … Siegfried werde ich heute Deinen Brief lesen
lassen. Er ist viel bei uns, er ist
seit 10 Jahren verheiratet und hat
einen kleinen Siegfried mit 5 Jahren, der fast täglich zu uns kommt.
Siegfried ist nicht glücklich verheiratet, seine Frau ist wohlhabend,
aber das Glück kann man sich mit
Geld nicht erkaufen…

9

Jälkikirjoitus

Liisan ja Sigin rakkaustarina ei
ollut ainutlaatuinen jatkosodanaikainen suhde, mutta se on
kirjeistä päätellen ollut erittäin
vahva. Vielä kesällä 1944, kun
länsiliittoutuneet olivat suorittaneet maihinnousun Normandiaan 6.6.1944 ja sodan kulku
oli kääntynyt Saksan kannalta
huonompaan suuntaan, Sigi vei
sinnikkäästi eteenpäin avioliittolupapapereita. Hänellä ei ehkä
ollut tiedossa, että tiettävästi suomalaisten naisten kanssa aiotut
avioliitot olivat suoraan Adolf
Hitlerin henkilökohtaisessa päätösvallassa. Kaunis, mutta tummatukkainen ja pieni Liisa ei ulkomuotonsa puolesta olisi todennäköisesti koskaan saanut avioliittolupaa saksalaisen sotilaan
kanssa. Sodan jälkeen taas kohtalo, yhteiskunnallinen tilanne
ja yleinen mielipidet kuljettivat
rakastavaiset eri suuntiin.
Lapin maakuntamuseon arkistokokoelmiin kirjeenvaihdon lahjoittivat Tytti ja Juha Väyrynen.
Kokonaisuus sisältää 141 kirjettä
sekä kuusi muuta asiakirjaa. Juha
Väyrynen on kääntänyt osan kirjeistä suomeksi. Siegfried Giesin
henkilöhistoriaa ei pyritä tässä artikkelissa tarkemmin avaamaan.
Jos joku lukijoista tunnistaa kyseisen henkilön, Lapin maakuntamuseo ottaa mielellään vastaan
lisätietoja.

Suvi Harju

Muistoalbumi
kenttäsairaalasta
■■Jatkosodan aikana Suomessa toimineista saksalaisista kenttäsairaaloista ei ole
säilynyt kovin paljon tietoa.
Saksalaisjoukot dokumentoivat
valokuvaamalla yllättävänkin
paljon toimintojaan Suomessa,
mutta vain pieni osa säilyneestä aineistosta lienee
palautunut lähtömaisemiinsa –
tai edes niiden lähelle. Sallan
Alakurtissa sijainneen kenttäsairaalan ylilääkärin muistoalbumi on ilahduttava poikkeus.
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Wehrmachtin ylilääkäri majuri
Illgen sai 54-vuotissyntymäpäivälahjaksi valokuva-albumin kiitokseksi ja muistoksi kaikesta
siitä työstä, mitä hän oli tehnyt
saksalaisten haavoittuneiden hyväksi. Muistoalbumin kansi on
taidokkaasti tehty koivun tuohesta ja koristeeksi on laitettu kannen keskelle punainen risti, jonka
päällä on valkoinen kukka. Albumi sisältää 93 valokuvaa, jotka
ovat ajanmukaisesti pienikokoisia,
noin 6 cm x 9 cm. Ensimmäiselle
sisäsivulle on mustalla ja punaisella värillä kirjoitettu suurin
koukeroisin kirjaimin Zur Erinnerung eli muistoksi. Seuraavalla
sivulla kerrotaan muistoalbumin
olevan syntymäpäivälahja Armee
Feldlazarett 618 (mot.) väeltä
ja päivämäärä on 1. heinäkuuta
1944.
Saksalainen kenttäsairaala Feldlazarett 618 sijaitsi Sallan Alakurtissa Verman rintamalla. Vuonna
1944 saksalaisilla oli Lapin alueella yhteensä 12 kenttäsairaalaa.
Niistä kolme oli Litsan rintamalla, neljä Verman rintamalla ja
viisi Kiestingin rintamalla. Verman rintaman kenttäsairaaloiden

tarkkaa sijaintia ei tunneta. Tiedetään ainoastaan, että yksi
suomalainen kenttäsairaala, Alakurtin Varuskuntasairaala, sijaitsi noin kolme ja puoli kilometriä
kaakkoon Tuntsan asemalta. Alakurtin Varuskuntasairaala luovutettiin saksalaisille vuonna 1943.
Sallan alueella oli noin 40 000
saksalaista sotilasta toteuttamassa niin sanottua Polarfuchs-operaatiota. Se oli koodinimi XXXVI
Armeijakunnan painopistehyökkäykselle
Sallan–Kantalahden
suunnalta.
Muistoalbumin ensimmäiset
kuvat eivät kerro lainkaan sodasta vaan päinvastoin luonnonrauhasta: äärettömältä tuntuva
metsä, pieni järvi ja taustalla kaukana siintävä vaara. Maisemat
olivat kauniita, mutta luonnon
asettamat haasteet olivat saksalaisille joukoille ylitsepääsemättömiä. Polarfuchs-operaatio ei
edennyt toivotulla tavalla, ja Saksan päämaja päätti lopettaa 8. lokakuuta 1941 Sallan suunnan
hyökkäysvaiheen. Alkanut asemasotavaihe mahdollisti kunnollisten parakkien rakentamisen
selustaan. Saksalaisen ohjesäännön mukaan kenttäsairaalat oli
rakennettava noin 20–25 kilometrin päähän rintamalinjasta,
ja vuodepaikkoja oli oltava kahdellesadalle miehelle. Kenttäsairaalat toimivat hoidon väliaikaispaikkoina. Niissä tehtiin
kiireelliset ja välttämättömimmät
hoitotoimenpiteet, kuten akuutit
leikkaukset, verenvuodon tyreh11

Sormen hoitotoimenpide. Keskellä
ylilääkäri Illgen. Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

dyttämiset, murtumien oikomiset
ja kipsaukset. Potilaan tilan vakiinnuttua hänet siirrettiin joko
varasairaalaan (Reservlazarett) tai
sotasairaalaan (Kriegslazarett). Lievemmän hoidon vaativat potilaat
palasivat kenttäsairaaloista suoraan rintamalle.
Viihtyisiä asuinparakkeja

Feldlazarett 618:ssa palvellut lääkintämies Hans-Joachim Pfenningsdorf on kirjoittanut muistelmissaan, että he saapuivat Sallaan
45 asteen pakkasessa. Suomalaiset olivat jo rakentaneet joitakin parakkeja valmiiksi, ainakin
sauna oli jo pystyssä. Kylmyydestä huolimatta laajat rakennustyöt alkoivat heti. Ensimmäisenä
saksalaiset pystyttivät desinfiointitilat päästääkseen eroon syöpäläisistä. Saksalaiset rakennuttivat
parakkikylänsä vesistöjen läheisyyteen ja hyvien liikenneyhteyksien ulottuville. Jokainen ra-

kennus sai oman numeronsa ja
mahdollisesti myös nimen. Muistoalbumin parakeissa luvut ovat
nelinumeroisia ja osa niistä on
nimetty saksaksi värien mukaan:
Blau, Weiss, Braun. Asuinparakit
sijaitsivat erillään sairaalarakennuksista. Osa niistä oli rakennettu puoliksi maan alle. Kahdessa muistoalbumin valokuvassa
nämä asuinkorsut näyttävät ulkoapäin kodikkailta. Ikkunoissa
on verhot ja katolle on laitettu
poronsarvia. Ylilääkärin asuinparakin ikkunoiden luukkuihin on
kaiverrettu sydämet.
Irja Wendischin teoksessa Tohtori Conzelmannin sotavuodet
Lapissa kuvataan seuraavanlaisesti yhden Conzelmannin väliaikaisen majapaikan sisustusta:
Tule ja astu kanssani sisään punaraitaista, lämpöä säteilevää mattoa pitkin valoisaan, vaalealla
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tapetilla varustettuun huoneeseeni.
Istahda nojatuoliin, joka sijaitsee
ikkunan alle asetetun kirjoituspöydän vieressä. (...) Seiniä koristavat
kaksi hienoa värivedosta käsin tehdyissä raameissansa. (...) Minun
sänkyni on tehty aidosta, valkoisesta koivusta.... Tämän lisäksi Conzelmann kertoo kirjoistaan ja
esimieheltään saamastaan radiosta, josta tulee kokonainen tunti
pelkästään musiikkia. Kuvailu
perustuu tohtori Conzelmannin
kirjeeseen tulevalle vaimolleen
Ruthille.
Sodan julmassa maailmassa
saksalaiset pyrkivät asuinparakkien kodikkailla sisustuksilla tuomaan elämäänsä inhimillisyyttä
ja muistoja kaipaamastaan kotimaasta. Tärkeätä oli myös mieFeldlazarett 618:n ylilääkärin asunto Alakurtissa. Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

lenterveyden hoitaminen viihteen
avulla. Muistoalbumin parissa
valokuvassa sotilaat hymyilevät
ja ovat rentoina. Yksi heistä istuu kirjurina pöydän ääressä, kun
toiset kilpailevat varsijousella ampumisella. Ylilääkärikin koettaa
hymyssä suin ampumistaitoaan.
Sodan vakavuus näkyy vain parissa hautajaisvalokuvassa: kymmenen sotilasta seisoo asennossa
rivissä ja ruumisarkun päälle on
asetettu hakaristilippu.
Toimiva kenttäsairaala

Muistoalbumin valokuvat kertovat laajasti Feldlazarett 618:n
toiminnoista. Leikkaussalissa on
kaksi leikkauspöytää valmiina
odottamassa potilaita. Toisessa
valokuvassa haavoittunut potilas
makaa vuoteessa ja sairaanhoitaja
katsoo suoraan kameraan. Potilaan kipsattu jalka on nostettu
jalkavetoon. Huoneen seinällä on
piirros tunturissa porokyydillä
kulkevasta saamelaisesta. Toista
potilasta hoidetaan kolmannessa
valokuvassa. Hänet on kannettu
ulos parakin edustalle. Potilaan
ilme on tuskainen. Hänen kätensä puristaa lavitsaa, kun ympärillä olevat henkilöt kipsaavat
hänen jalkaansa. Yksi sotilas seuraa toimenpidettä rappusilta.
Valokuvien perusteella kenttäsairaalassa oli kunnolliset välineet
ja laitteet. Saksalaisilla oli käytössään röntgenlaite, laboratorio
mikroskooppeineen ja kunnolla varustettu apteekki. Yhdessä
valokuvassa kaksi sotilasta istuu
13

suu auki hammaslääkärin vastaanotolla. Nämä hammashoitolat olivat osa kenttäsairaaloiden
toimintaa kuten myös apteekit,
desinfiointitilat, tartuntaosastot,
kylpylät ja juomaveden puhdistamot.
Muistoalbumissa kuvataan kenttäsairaalan ohella myös huoltoyksiköiden toimintoja. Valokuvissa
miehet paloittelevat sirkkelillä
mäntyä polttopuuksi, korjaavat
kenkiä, laittavat ruokaa, rakentavat uutta parakkia, huoltavat
aseita ja erilaisia laitteita. Yhdessä
valokuvassa räätäli istuu ammatilleen tyypillisessä asennossa pöydällä sakset ja valkoinen paita
käsissään. Hänen takaansa näkyy seinälle kiinnitetyt julisteet
oikeaoppisista saksalaisista upseerien univormuista. Toisessa
valokuvassa kaksi puuseppää nikkaroi verstaassa ja kolmannessa
valokuvassa huolletaan moottoripyörää ylilääkärin seuratessa vierestä operaatiota.
Kenttäsairaalassa työskenteli monien alojen ammattilaisia niin
muurareita kuin kirurgeja. Venäläisiä sotavankeja käytettiin
paikkaamaan
työvoimavajetta.
Erityisesti he huolehtivat polttopuiden riittävyydestä, sillä kylmään aikaan parakkeja oli lämmitettävä vuorokauden ympäri.
Feldlazarett 618:ssa palveli myös
kaksi saksan kielen taitoista lottaa, etunimiltään Iris ja Annikki.
Viime mainittu työskenteli avustajana kirurgisella osastolla.

Muistoalbumin valokuvat on Harvinainen dokumentti
kuvannut todennäköisesti ammat- Ylilääkärin muistoalbumi välttyi
tivalokuvaaja. Kuvan aiheet on sodan tuhoilta. Se todennäköitarkoin mietitty ja sommiteltu. sesti matkasi ylilääkärin mukana
Ne esittävät kenttäsairaalan hy- Norjan kautta Saksaan ja lopulta
viä piirteitä jättäen kuvaamatta vuonna 2007 se palasi takaisin
elämän kovuuden erämaassa. Lappiin. Lahjoittaja, ylilääkärin
Lääkintämies Pfennigsdorfin muis- poika, tahtoi palauttaa muistotelmissa toistuu usein sama tee- albumin takaisin tapahtumaseuma: elämisestä tekivät haasteel- dulleen.
Muistoalbumi on harvinainen
lista erityisesti erämaaolosuhteet,
talven pimeys ja kylmyys sekä ja hyvän kokonaiskuvan antava
dokumentti saksalaisten kenttäkesän lukuisat hyönteiset.
Työt muuttuivat kenttäsairaa- sairaaloista, joita on Suomessa
lassa yhä raskaammiksi sodan tutkittu hyvin vähän. Tutkimukedetessä kohti loppua. Työvuorot sen kannalta ongelmana on ollut
alkoivat klo 6.00 ja päättyivät klo arkistolähteiden puutteellisuus
23.00. Töiden päätyttyä istuttiin ja saatavuus. Moskovan välirauparakissa ja muisteltiin kaiholla han sopimuksessa Alakurtti luokotiseutua, josta harvoin saatiin vutettiin Neuvostoliitolle ja nyuutisia. Joka ilta oli juotava sit- kyisin alueella on sotilastukiruunateetä. Kenttäsairaalan hen- kohta. Suomalaisissa arkistolähkilökunta sai käydä iltaisin sau- teissä harvoin edes viitataan saknassa, kun päivisin se oli poti- salaisiin kenttäsairaaloihin. Parlaiden käytössä. Alakurtissa oles- haimpia lähdeaineistoja ovat muiskelustaan lääkintämies Pfennigs- telmateokset, kuten esimerkiksi
dorfille on jäänyt erityisesti mie- Hans-Joachim Pfenningsdorfin
leen marja-aika, jolloin oli kerät- muistelmat Es war kein Spaziergang im Land der Tausend Seen
tävä mustikoita 300 henkilölle.
Muistoalbumin viimeisissä valo- 1942–1945, joka on sattuman
kuvissa Feldlazarett 618:n parakit kautta Lapin maakuntamuseolla
ovat hautautuneina lumihankeen. kopiona.
Muistoalbumin kuvat ovat osin
Sotilaat tekevät lumitöitä, pudottavat lunta katoilta ja lapioivat nähtävillä Lapin maakuntamusekulkuväyliä. Saksalaiset joukot on web-kokoelmaselaimella. Mualoittivat vetäytymisen Sallan seolla on myös kokoelmissaan
alueelta syys–lokakuussa 1944 ja yksi Feldlazarett 618 potilaan
lähtiessään he tuhosivat myös piirtämä lyijykynäpiirustus ylilääkärin asuinparakista.
kenttäsairaaloiden rakennukset.
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Taisto Karjalainen

Sota-ajan
kulttuuriperintö
Rovaniemen metsissä
■■Metsähallitus käynnisti
keväällä 2010 konsernihankkeen, jossa kartoitetaan valtion
metsien kulttuuriperintöä.
Kesän 2011 inventointi Rovaniemellä tuotti 277 kohteen
saaliin. Inventoinnissa käytiin
läpi kunnan eteläpuoli ja tuloksena saatiin moninainen kirjo
kohteita, jotka antavat kuvan
metsien kulttuuriperinnöstä.
Rovaniemen kohteita olivat
myös sota-ajan muistoista
kertovat saksalaisten tukikohdat, vankileirit, lentokoneiden
putoamispaikat, tuliasemat ja
räjähtäneet ammusvarastot.
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Inventoinnissa dokumentoidut
toiseen maailmansotaan liittyvät
kohteet (yht. 28 kpl) tyypeittäin:
Saksalaisia tukikohtia ja niihin
liittyviä rakennelmia: Lautavaara 1–6,
Airis-Raanselkä, Hietikko 1
Vankileirejä: Ryssänlampi, Pajakkalammit, Viitaköngäs
Juoksuhautoja:
Ala-Naarma 6, Tervajuppo
Tuliasemia, tykkiasemia,bunkkereita:
Raanseljänloma 1,
Ahvenlampi 1–7, Laajaselkä 1,2,
Laitavaara (Kemijärven puolella)
Junarata: Kulusniemi
Sodanaikainen leiri: Könkäänvaara
Ammusvarasto: Ylilamminkangas
Lentokoneen putoamispaikka:
Syvälampi NE

Suurin osa kohteista löytyi Metsähallituksen omien paikkatietojärjestelmien perusteella. Tietoa
kohteista ovat tallentaneet vuosien kuluessa Metsähallituksen
työntekijät oman työnsä ohessa.
Joitakin kohteita löytyi myös alan
harrastajien ja paikallisten asukkaiden ilmoitusten avulla. Lähteiden perusteella Rovaniemen
alueella on ollut esimerkiksi kolmetoista saksalaisten vankileiriä.
Inventoinnissa käytiin kuitenkin
läpi vain Metsähallituksen metsätalousmaat. Niiltä löytyi kolme
vankileiriä.

Rovaniemen Pajakkalampien vankileirin
paikalla on säilynyt rakennuksen alimpia hirsiä.
Kuva: Taisto Karjalainen,
Metsähallitus.

Kohteiden dokumentointi

Koska kyseessä oli inventointi,
kohteiden materiaaleihin ei kajottu, eikä niistä kerätty irtainta esineistöä. Dokumentoinnissa pyrittiin kartoittamaan alueen laajuus
sekä kuvailemaan kohteen sisällä
maan pinnalle erottuvat erilliset
rakennelmat. Rakennusten jäännöksistä mitattiin pituus, leveys
ja jäljellä olevan rakenteen korkeus sekä rakennuksen suunta.
Paikalla olevat materiaalit ja irtain tavara kuvailtiin ja valokuvattiin.
Yleensä kohteista tiedettiin etukäteen minkä tyyppinen rakennelma oli kyseessä tai mihin sitä
oli käytetty. Tukikohdista ja vankileireistä oli mahdollista erottaa vielä erillisten rakennusten
paikat ja arvioida niiden pinta-alat. Saksalaisten tukikohdissa työtä helpottivat betonista tai
luonnonkivistä tehdyt rakennus16

ten kivijalat, jotka ovat
hyvin säilyneet. Kivijalkojen perusteella voi vielä laatia tukikohdan asemakaavan ja tarkastella
eri rakennusten käyttötarkoitusta. Esimerkiksi
Lautavaaran tukikohdista
saattoi erottaa asumusparakkeja, autojen korjausvarikoita, saunoja, leipomon, kellareita sekä puolustusvarustuksia.
Vankileirien rakennuskanta oli
vaikeammin havaittavissa, koska
niiden rakennusmateriaalina oli
käytetty puuta. Puuaines oli jo
pääosin lahonnut ja muuttunut
neliön tai suorakaiteen muotoiseksi turvevalliksi, josta oli vaikea
päätellä rakennelman käyttötarkoitusta. Joistakin vankileireistä
oli kuitenkin erotettavissa sauna
ja kellari ja mahdollisesti myös
hevostalleja. Leirien alueilla oli
myös runsaasti kamiinan jäännöksiä, joiden ympärillä on
ilmeisesti ollut joko teltta tai turpeesta tehty pieni asumus. Pajakkalampien vankileirin yhdestä
hirsirakennuksesta on myöhemmin tehty porojen räkkäsuoja.
Juoksuhaudat, taisteluasemat ja
bunkkerit ovat säilyneet vaihtelevasti. Hienolla hiekkamaalla
sijaitsevat rakennelmat ovat puu-

osien lahottua sortuneet epämääräisiksi kuopiksi, joista toisinaan
on vaikea erottaa alkuperäistä
muotoa. Soiden reunamilla sijaitsevissa vastaavissa rakennelmissa
saattoivat seinien salvosrakenteetkin erottua hyvin. Lentokoneen
putoamispaikalla oli runsaasti
alumiini- ja rautaromua, törmäyksen aiheuttama ovaalin muotoinen kuoppa sekä palaneen
turpeen alue. Räjähtäneen ammusvaraston ympäristössä oli
räjähtäneiden ammusten ja niiden suojalaatikoiden vääntyneitä osia. Alueella liikkuminen voi
edelleen olla vaarallista ja dokumentointi rajoitettiin valokuvaamiseen. Saksalaisten rakentamien
rautateiden kiskot on purettu ja
maastossa on näkyvissä enää lahonneita ratapölkkyjä ja ratapenkka. Tukikohtiin johtavat
alkuperäiset tiet ovat metsittyneet ja niiden sijaintia on vaikea
hahmottaa.
Irtain esineistö

Sekä tukikohtien että vankileirien yleisin havaittavissa oleva
esine on kamiina. Kamiinoita
on useita malleja, ja niistä saattoi usein päätellä, oliko kohde
suomalainen vai saksalainen. Toisaalta suomalaisten tiedetään varustaneen
saksalaistukikohtia.
Suomalaisvalmisteista esineistöä
saattaa siis löytyä saksalaistukikohdista, kuten Lautavaarasta,
jonka rakennuksetkin olivat suomalaisten pystyttämiä. Viitakönkään vankileirin yhdessä raken17

Kastor-merkkinen liesi Rovaniemen
Viitakönkään vankileirillä. Kuva:
Taisto Karjalainen, Metsähallitus.

nuksen pohjassa oli palaneita
öljylamppuja ja osittain sulaneita
pannuja ja kattiloita, mistä päätellen rakennus oli palanut tai
poltettu. Vuosiluvuin merkittyjä
esineitäkin löytyi. Könkäänvaaran leirissä oli polttoainekanisteri,
jonka kyljessä oli vuosiluku 1945
ja Lautavaaran kanisterissa 1943.
Muonituksesta kertoo myös saksalaistukikohtien runsas säilyketölkkien määrä. Sitä vastoin vankileireistä niitä ei löytynyt yhtäkään.
Inventoinnin merkitys

Metsätalousmaiden inventointien
tuloksia käytetään Metsähallituksessa puunkorjuun, maankäytön ja suojelun suunnittelussa.
Kiinnostus lähihistoriaan, etenkin sota-ajan kohteisiin, on viime
aikoina kasvanut ja sotakohteita
voi hyödyntää myös matkailussa.
Inventoinnissa paikannettiin, kartoitettiin ja valokuvattiin jopa
neljäkymmentä rakennusta sisäl-

täviä kohteita, joita kukaan ei ole
aikaisemmin kartoittanut. Taustatietojen saaminen esimerkiksi vankileireistä voi olla työlästä,
koska niiden historia on myös
haluttu unohtaa. Koska leirien
jäännökset maatuvat, on tärkeää
tallentaa tietoa nyt, kun sitä on
vielä havaittavissa. Lapin sodan
arkistomateriaali on niukkaa,
koska saksalaiset tuhosivat omia
arkistojaan paetessaan Norjaan.
Toisen maailmansodan kohteista on Suomessa kunnostettu esimerkiksi Salpalinjaa ja Raatteen
tien taistelualuetta. Lapin sodan
materiaalia ja kohteita ei juuri ole
suojeltu tai kunnostettu. Irtain
materiaali on katsottu sotaromuksi, joka on siivottu pois. Toisen maailmansodan kohteista on
ryhdytty myös kaivelemaan esineitä systemaattisesti, ja niiden
etsimiseen on käytetty miinaharavaa. Tässäkin inventoinnissa
dokumentoiduista kohteista noin
puolessa oli tehty kaivelua, mistä
johtuen en tässäkään yhteydessä
mainitse kohteiden tarkkaa sijaintia.
Inventoinnin tuloksista voi tehdä monenlaisia päätelmiä, jotka
voivat tukea historiallisia dokumentteja ja myös kumota myöhemmin syntyneitä käsityksiä.
Rakennusten koosta ja määrästä
voi päätellä tukikohtien kokoa
ja merkitystä sodankäynnille.
Esimerkiksi Lautavaaran saksalaistukikohdista mitattujen rakennusten yhteispinta-ala on kaikkiaan 10 500 neliömetriä, mikä ker18

too tukikohdan merkityksestä itärintaman huollossa.
Vankileirien ja niissä sijainneiden rakennusten määrästä voi
arvioida vankien lukumäärää ja
leirien luonnetta. Leirit sijoitettiin aluksi asutuksen ja kulkureittien läheisyyteen, koska vankeja käytettiin infrastruktuurin
rakentamisessa. Myöhemmin leirit siirrettiin kauaksi erämaihin,
koska vangeilla teetettiin metsätöitä, ja koska Lapin siviiliväestö
valitti vankien huonosta kohtelusta. Inventoinnissa tavatut vankileirit sijaitsivat kaikki kaukana
erämaissa ja niihin on johtanut
vain hevostie.
Tämän kesän kenttätöissä inventoidaan Rovaniemen pohjoispuoli. Kulttuuriperintöinventointi
on osa Kansallista Metsäohjelmaa,
jonka tavoitteena on inventoida
vuoteen 2015 mennessä kaikki
valtion metsätalousmaat.

Lähteet	
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Westerlund, Lars: Saksan vankileirit Suomessa
ja raja-alueilla 1941–1944. Helsinki 2008.
Saksalaisten vankileirit Suomessa 1941–1945.
Wikipedia.
Inventointiraportti Metsähallituksen arkistossa: Karjalainen, Taisto: Rovaniemen
kulttuuriperintöinventointi 2011. Rovaniemen eteläpuoli. Metsähallitus Metsätalous
6393/41/2011.

Saksalaissotilaiden
jäljet Lapissa
■■Saksalaiset sotilaat Lapissa
jatkosodan aikana (1941–1944)
on sekä tutkittu että tuntematon aihepiiri, joka on koskettanut jollakin tavalla koko
Lappia ja tuon ajan eläneitä
lappilaisia. Saksalaisista tuli
työnantajia, asiakkaita, naapureita tai tuttavia. Saksalaisista
oli monelle enemmän hyötyä
kuin haittaa – kunnes syttyi
Lapin sota.
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Saksalaisista jäi monenlaisia merkkejä niin maastoon kuin ihmisten mieleenkin. Useat kirjailijat
ovat löytäneet romaaniensa lähtökohdaksi Lapin sodanaikaiset
tapahtumat. Sotahistorian harrastajien piiri on varsin laaja ja monimuotoinen. Myös ”tavalliset”
lappilaiset – useimmiten sodan
jälkeen syntyneet – haluavat tietää enemmän siitä, mitä saksalaisjoukkoja Lapissa oleili ja mihin he olivat sijoittuneet. Paljon
on vielä selvittämättä. Tehtävää
riittää niin akateemisille tutkijoille kuin harrastajille. Eri puolilla Lappia tehdään jo työtä aiheen parissa.
Lapin Sotahistoriallisen Seuran
jäsenet ovat jo muutaman vuoden
dokumentoineet sotahistoriallisia
kohteita varsinkin pohjoisimmassa Lapissa. Rovaniemelle perustettu Saksalaisten sotilaiden lapset ry on auttanut saksalaisia sukujuuriaan etsiviä. Ilman yhdistystäkin voi paneutua esimerkiksi
maastosta löytyvien jälkien selvittämiseen, kuten Vuotsossa on
tehty. Seuraavassa kolmen jutun
koosteessa annetaan saksalaisajasta innostuneiden itse kertoa kiinnostuksensa kohteesta.

Aki Romakkaniemi

Saksalaisaika Lapin
sodassa Inarissa
Olen syntynyt Inarin kunnassa
ja lapsuuskotini on Ivalossa alueella, joka oli Saksan vuoristoarmeijan toisen maailmansodan aikaista leirialuetta. Syntyessäni oli
saksalaisten lähdöstä kulunut jo
viisitoista vuotta, mutta alueella
oli vielä 1960-luvulla runsaasti
jäljellä sodanaikaista materiaalia
ja rakennelmia. Me pikkupojat
hyödynsimme niitä leikeissämme.
Hylätyt autonromut, kenttäkeittiöt, romahtaneet korsut ja kivijalat olivatkin leikkeihin oivallista
materiaalia. Kiinnostus kotiseutuni sotahistoriaan sai varmaan
kipinän jo tuolloin.
Kiinnostustani lisäsivät isäni
kertomukset kotikylänsä tuhoamisesta Pellon Raanujärvellä.
Enoni muisteli puolalaista pakkotyöläistä, joka joutui työskentelemään Ivalon Kerttuojan siltatyömaalla kirjaimellisesti henkensä edestä. Hänellä oli tiedossa,
että mikäli silta ei valmistu määräaikaan mennessä, henki menee,
mutta jos silta valmistuu ja siitä
pääsee yli, pääsee vanki vapaaksi. Enoni tapasi miehen Ruotsissa
sodan jälkeen.
Merillä työskennellessäni tapasin silloisessa DDR:ssa sotalesken,
jonka mies oli kadonnut Lapin
20

sodassa. Kalaretkillä 1970-luvulla yövyimme hylätyillä saksalaisten vankileireillä Sarmitunturin
erämaa-alueen tuntumassa, ja siellä heräsi voimakas halu saada tietää, mitä täällä oikein tapahtui ja
miksi.
Vuonna 2006 olin perustamassa Lapin Sotahistoriallista Seuraa,
joka on mukana monessa Lapin
sotahistorian säilymisen kannalta
tärkeässä asiassa. Yhdistys on talkoovoimin ja Metsähallituksen
tuella dokumentoinut mm. Mallan luonnonpuiston sotahistoriallisia kohteita jo useana kesänä.
Neljä vuotta sitten pystyin paikallistamaan Lapin sodan viimeisen (2.–3.11.1944) isomman
taistelupaikan Saariselän Urupään eteläpuolelta. Taisteluiden
kiivaudesta kertovat suuret erikaliiperisten aseiden hylsykasat.
Suomalaisten menetykset kaatuneina olivat käsittämättömät (yli
20), koska oli yleisesti tiedossa
saksalaisten omaehtoinen nopea
perääntyminen.
Inarin sotatapahtumista on
varsin niukasti tietoa. Kunnan
alueella sijainneista monista vankileireistä ei ole juurikaan arkistotietoja, eikä myöskään partisaanitoiminnasta. Onnekseni olen

Inarin Nangujärven
eteläpään vankileirin
parakissa on jäljellä
laudasta tehtyä kattoakin. Kuva: Jari
Leskinen.

saanut olla mukanadosentti Lars Westerlundin ja Dr. Otto Deinhardin tutkimuksissa, jotka sivusivat myös näitä leirejä. Ylen dokumenttiohjaaja Sari Möttönen
hyväksyi vankileirit dokumenttiprojektiinsa ja Yle Teemalla esitettiin marraskuussa 2011 Suojele
minua -ohjelmassa dokumentti
Nangujärven vankileiristä.
Kovinkaan moni Ylä-Lapin asukas ei tiedä Hyljelahden vankileiristä, jossa surmattiin juutalaissyntyisiä neuvostoupseereita, tai
Sarmijärven lähellä sijainneesta
partisaanien tukikohdasta. Harva
tietää Nangujärven leirien epäinhimillisistä oloista. Suuren saksalaiskolonnan tuhoutuminen neuvostoilmavoimien pommituksissa
Ivalon itäpuolella on sekin vähän
tunnettu.
Merillä työskennellessäni ja myös
lomamatkoilla olen saanut tutustua moniin toisen maailmansodan keskeisiin kohteisiin mm.
Ranskassa Normandiassa, jossa
maihinnousu eletään ja esitetään
matkailijoille päivittäin. Kreetallakin on huomattu sodan merkitys matkailulle. Lomamatkalla
Tunisiassa tutustuin sikäläisiin
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taistelupaikkoihin omatoimisesti.
Erämaan kettu Rommelin, Africa
Korpsin ja Montgomeryn aavikkorottien sotatoimet eivät olleet
kovinkaan tuttuja paikallisille.
Tilanne on siis sama kuin Ylä-Lapissa.
Tiedot sotatapahtumista YläLapissa ovat suureksi osaksi arvailujen varassa. Kuitenkin suunta
on nyt mielestäni oikea. Aikaisemmin Lapin sodan historiaa
vähäteltiin eikä sitä haluttukaan
tutkia. Nyt tärkeimpiä kohteita
tultaneen suojelemaan. Arkeologi
Oula Seitsonen on avannut pään
Lapin sodan tutkimuksille ja Lapin Sotahistoriallinen Seura jatkaa
työtään sodan historian parissa.
Toivottavasti pystymme taltioimaan tätä historian osaa mahdollisimman paljon myös tuleville
sukupolville. Vuodet 1939–1945
on lyhyt ajanjakso, mutta historiallisesti rikas. Tuolloin Lappi oli
kansainvälisempi kuin koskaan.

Raija Hugg

Vuotson tukikohta
Olen kotoisin Rovaniemeltä, joka
oli saksalaisten keskuspaikka jatkosodan aikaan. Suuriin ikäluokkiin kuuluvana en ole voinut
välttyä kuulemasta lapsuudesta
saakka saksalaisten olosta Rovaniemellä ja Lapin sodasta. Näistä
asioista muistutti päivittäin niin
naapurissa asunut suomalaisen
äidin ja saksalaisen isän jälkeläinen kuin myös äitini, joka oli
haavoittunut siviilinä. Saksalaisten ammusjunan räjähtäessä äitini pyöräili Rovaniemen kirkon
luona ja sai sirpaleita päähänsä ja
jalkaansa. Muistan lapsuudesta
myös ylväsryhtisen Oiva Willamon, joka lähes päivittäin käveli
keppinsä kanssa ohitsemme. Kun
niiasin kauniisti ja toivotin hyvää
päivää, kaivoi setä aina taskustaan ”makiaisen”.
Muutin Vuotsoon, Suomen eteläisimpään saamelaiskylään, pysyvästi vuonna 2 000. Käydessäni vierailulla Eila ja Tuomas
Maggan luona, he kertoivat
Vuotson tukikohdasta. Se oli yksi
saksalaisten perustamista suurista
huoltolaitoksista, joita tarvittiin
turvaamaan yli 200 000 miehen
huolto. Maggat näyttivät kuvan
portista, joka on ollut nykyisen
kauppamme kohdalla. Suuressa
puisessa portissa oli ylhäällä kot22

kanvaakuna ja teksti ”Rasthaus
Vuotso”. Näin tuli lisänaula kiinnostukseeni.
Kului vuosia ja tietoa tuli milloin pilketehtaasta Siltaharjusta,
organisaatio Todtista, Kolonnehoffista, Bauleitumista, lentokentästä, Purnumukan vankileireistä,
Tankavaaran puolustusasemista
jne. Monet vanhemmat kyläläiset
alkoivat ihmetellä, miksi ketään
ei kiinnostanut asioiden tutkiminen ja selvittäminen. Minulle oli
kertynyt aivojen sopukoihin niin
paljon tietoa, etten enää voinut
olla tarttumatta asiaan. Niinpä
soitin Samuli Onnelalle ja kysyin neuvoa mistä voisin aloittaa.
Hän sanoi: Lue kaikki jatkosodasta ja Lapin sodasta kertovat kirjat.
Kaikissa on asiasta vähän. Niin alkoi kova luku-urakka. Sain siihen
kaveriksi Niilo Hirvasvuopion.
Olemme lukeneet Niilon kanssa
kirjoja ristiin ja keskustelleet lukemisistamme.
Helpointa saksalaisajan tutkimisessa oli alku. Maastossa saattoi löytää tornien, rakennusten
ja muiden rakennelmien raunioita. Kuuntelin sodan kokeneiden
ihmisten puheita ja kertomuksia. Henkilöitä, jotka muistavat
sitä aikaa Vuotsossa, on kovin
vähän. Yhden käden sormet riit-

Vuotson tukikohdan yhdestä
asuinparakista
on jäljellä kaminaa varten
muurattu piippu.
Kuva: Henri
Hugg.

tävät laskemaan heidän lukumääränsä. Asioiden selvittämisellä on
kova kiire.
Raunioiden tarkempi tutkiminen onkin sitten vaikeampaa.
Vuotsossa on ollut useampi tuhat
sotilasta kerralla, joten huollossa on tarvittu majoitusta, saunaa,
pesulaa, ruokalaa, sanitääriä, sähkölaitosta ym. Herää kysymys:
mikä mikin raunio on. Yritin löytää tietoa Suomen sota-arkistosta Sörnäisistä. Siellä kului aikaa
kaksi viikkoa ilman mitään tulosta. Samoin kävin Puolustusvoimien Kuvakeskuksessa ja Sotamuseon kuva-arkistossa. Olen
soittanut sotatieteilijöille, tutkijoille ja kirjailijoille, ja tulos on
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tyhjää täynnä. Seuraava kohteeni
on Saksan sota-arkisto. Sieltä yritän ensin saada tietoa sähköpostitse, yhteystieto minulla jo on.
Kokonaisuutena minulla on
kunnianhimoinen ajatus ulkomuseosta. Siellä kunkin raunion
kohdalla olisi kyltti ja kuva, jotka
kertoisivat, mikä ja minkälainen
rakennus siinä on ollut. Alueen
asemapiirros olisi myös tärkeä.
Saksalaisaika on osa Lapin historiaa. Siitä on pitkään vaiettu,
mutta eiköhän nyt jo voi selvittää
mitä rakennelmia missäkin on ollut. Tämä on suuri työ, eikä sitä
pysty tekemään yksin. Tarvitaan
meidän kaikkien asiasta kiinnostuneiden yhteistyötä.

Pertti Hartikainen

Saksalaismuistoja
Rovaniemellä
Syksyllä 2000 Oikaraisen Hirsipirtillä järjestettiin Irja Wendischin kirjan Tohtori Conzelmannin sotavuodet Lapissa julkistamistilaisuus. Siellä sain tietoa
Oikaraisen kylässä palvelleista
Wehrmachtin sotilaista, joista
suurin osa säilyi sodasta hengissä. Minulla oli tieto, että isäni
oli kyseisen armeijan osastoon
kuulunut saksalainen aliupseeri.
Irja auttoi minua etsintätyössä ja
lähetti kyselyn Berliiniin Deutsche Dienststelleen. Lähempänä
joulua selvisi, että isäni jälkeläisiä elää Kaiserslauternissa. Tyttäreni Piia sai vaihto-oppilaspaikan
Stuttgardin yliopistoon, ja hänen
avustuksellaan menimme vaimoni kanssa Kaiserslauterniin.
Tapasimme siellä toisen sisareni
Brigitten ja hänen miehensä Rudolfin; toinen sisareni Rosemarie oli lomalla Etelä-Euroopassa.
Isäni oli ehtinyt kuolla 1992.
Saatuani oman asiani ja isäni
selvitettyä, halusin auttaa toisia
samassa asemassa olevia. Olen aina pitänyt historiasta ja vanhoista asioista. Minua ovat kiehtoneet
sota-aikaan liittyvät kertomukset ja esineet. Perustettuamme
Rovaniemelle Saksalaisten sotilaiden lapset ry:n vuonna 2006
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otimme yhdistyksen tavoitteisiin
saksalaisajan selvittämisen. Olen
lukenut kaiken mahdollisen, mitä
asiasta on kirjoitettu. Olen myös
haastatellut aikalaisia, tavannut
mielenkiintoisia ihmisiä sekä
päässyt tutustumaan eri instituutteihin ja museoihin.
Eniten olen syventynyt vuosien 1940–1944 tapahtumiin Rovaniemellä. Olen halunnut saada
kokonaiskuvan siitä, miten noin
8 000 Saksan armeijan henkilöä
eli ja asui täällä neljä sotavuotta.
Koko Saksan armeijassa Suomessa palveli enimmillään 220 000
henkilöä, mikä on valtava määrä. Asuminen ja huollon organisointi on ollut todella iso haaste.
Rovaniemen seudun ihmiset eivät voineet olla törmäämättä päivittäisissä askareissaan sotilaisiin.
Olen yrittänyt kerätä materiaalia
saksalaisten asuin- ja huoltopaikoista. Esimerkiksi Rovaniemen
koulujen historiaan saksalaisajan
tapahtumat liittyvät kiinteästi.
Rakennukset ovat tuhoutuneet,
mutta niistä on hyviä valokuvia.
Saksalaisaika on ollut yhteiskunnallisesti erittäin merkittävä,
sillä saksalaiset työllistivät paljon rovaniemeläisiä. Erityisesti
huolto-osastot tarjosivat naisille

Rovaniemen yhteiskoulusta oli jatkosodan aikana puolet vuokrattu saksalaisten paikalliskomendantin virastolle. Kuva: Iikka Paavalniemi, Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

työmahdollisuuksia. Saksalaiset
olivat hyviä palkanmaksajia,
vaikkakin palkka tuli ns. vuokrafirmojen kautta. Kaikkialle, mihin oli mahdollista, rakennettiin
parakkeja. Kuukausivuokran määrästä sovittiin maanomistajan
kanssa vuokrasopimuksella.
Vaikeinta selvitystyössä on ollut
löytää ihmisiä, jotka oikeasti
tietävät jotain merkityksellistä.
Tavalliset ihmiset ovat eläneet sota-aikana elämäänsä, ja heillä on
saattanut olla saksalaisia vuokralaisina. Kun keskustelu kääntyy
osastoiden tai aselajien puolelle,
tiedot loppuvat kuin seinään. Varuskunta-alueille, missä miehistöä asui ja sotatarvikkeita säilytettiin, ei ollut siviileillä asiaa.
Nämä alueet oli yleensä aidattu
piikkilangalla ja sisälle pääsemiseksi vaadittiin kulkuluvat. Saksalaisten kenttäpostinumeroita on
ollut tosi vaikea selvittää, ja juuri niillä tiedoilla selviäisivät han25

kalatkin asiat. Parakkiasumukset
ovat olleet ankeita vuosikausien
asumiseen. Kova koti-ikävä on
seurannut sotilaita, olihan monella jo oma perhe ja lapsia Saksassa.
Parasta harrastuksessani on ollut se, kun tuntemattomatkin
henkilöt ovat ottaneet yhteyttä ja
kertoneet kokemuksistaan. Ilmapiiri on muuttunut, kun ihmiset
ovat saaneet oikeaa tietoa sodasta ja sen jälkeisistä tapahtumista.
Myös virallista tutkimustietoa on
tullut erilaisten kirjojen ja tutkimusten kautta. Olen kertonut erilaisissa tilaisuuksissa saksalaisten
oleskelusta Rovaniemen seudulla
ja aiheesta on oltu erittäin kiinnostuneita. Monelle asia on ollut
hyvinkin henkilökohtainen, kun
taas nuorempi väki ei ole kuullut
puhuttavaankaan asiasta.

Korppoosta Kessiin
Tapio Tynys

Metsäkonduktööri
A.W . Granit
■■Metsähallitus palkkasi

1800-luvun lopulla metsäkonduktöörejä kartoittamaan
pohjoisimman Lapin tukkipuuvarantoja. Palkatut henkilöt
olivat Evolta vastavalmistuneita metsänhoitajia. He olivat
kotoisin Suomen ruotsinkieliseltä etelärannikolta. Metsänhoitaja A. W. Granitin
elämäntyön ja suvun vaiheiden
kautta avautuu mielenkiintoinen kuva tuonaikaiseen
maailmaan.

Metsänhoitaja Arthur Wilhelm
Granit syntyi vuonna 1871 Korppoossa Turun saaristossa. Arthurin isä merikapteeni Jeremias
Granit edusti sukunsa viimeisenä
sitä ajanjaksoa, jolloin purjelaivat
kiersivät vielä maailman meriä
lastinaan muuan muassa puuta,
kivihiiltä, salpietaria, kahvia ja
viljaa. Jeremias Granit teki ainakin yhden maailmanympäripurjehduksen. Teräsrakenteinen kolmimastoparkki Fahrwohl purjehti vuosina 1903–1905 ensin puutavaralastissa Ruotsin Gävlestä
Etelä-Afrikan Port Elizabethiin
ja sieltä Australian New South
Walesin Newcastleen. Sitten Granit toimitti kivihiililastin Chilen
Antofagastaan. Juninissa ruumat
täytettiin salpietarilla, ja kotimatka kohti Malmöta alkoi.
Kruununmetsien
kartoittajana

Metsänhoitaja Granit, metsäkonduktööri, kuten tuon aikainen
nimitys kuului, ilmaantuu tietolähteisiin 1800-luvun viimeisinä
vuosina, jolloin hän on Inarissa
kartoittamassa valtion metsiä ja
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niiden tukkipuuvarantoa. Hän alueista ja kirjoittivat paikanniviettää pohjoisessa seitsemän met kartalle. Sodankylän aluevuotta, ja kulkee tuona aikana metsänhoitaja G. W. Forrström
laajalti myös pohjoisimmassa kirjoittaa muistelmissaan, että
Norjassa ja Kuolan niemimaalla. nimenomaan Granit kehitti meSuomihan oli tuohon aikaan osa netelmän, jolla Metsähallituksen
Venäjää, joten matkat Venäjäl- karttoja jatkossa piirrettiin. Kartle olivat eräällä lailla kotimaan- tojen mittakaavana Inarissa oli
matkoja. Arthur Granitin kautta 1:50  000.
avautuu uudenlainen – monisäiMetsäkonduktööreillä oli opkeinen ja kansainvälinen – kuva painaan ja apulaisinaan paikalvuosisadan vaihteen nuoriin met- lisia saamelaisia, jotka tunsivat
sänhoitajiin ja siihen maailmaan, seudut. Karttoihin nyt ensi kertaa
jonka he kohtasivat pohjoisessa.
merkittyjen paikannimien täyMikä sai nuoren miehen läh- tyy olla peräisin näiltä oppailta.
temään pohjoisimpaan Lappiin? Saamenkielisten paikannimien
Ehkä yksinkertaisesti se, että siel- kirjoitustavassa ilmenee metsälä oli tarjolla työtä. Ehkä se, että konduktöörien tausta ja saksan
hän ei ollut ainoa Inariin lähti- kielen opiskelu. Esimerkiksi saajä. Inarin ensimmäiset taksee- menkielen erilaiset ässät on kirjoirauskirjat ovat lähes järjestään tettu muodoissa ts, tsh tai peräsuomenruotsalaisten metsäkon- ti tsch, mikä totta puhuen onkin
duktöörien laatimia. Ehkä syynä oikeampi ja tyylikkäämpi kirjoilähtöön oli myös seikkailunhalu. tustapa kuin nykysuomen paljas,
Arhur oli Inariin tullessaan vasta kova ässä.
26-vuotias, ja voi kuvitella, että
Nuori Granit ei varmaan osanmerikapteenin poika oli perinyt nut kuvitella Kessin metsiä karisältään halun nähdä maailmaa. toittaessaan, että sama alue olisi
Myös metsästys ja kalastus tiet- vajaa sata vuotta myöhemmin hytömissä erämaissa kiehtoivat nuo- vin kiistanalainen ”Suomen viiren miehen mieltä. Tämän voi meinen erämaa”, joka tulisi sääspäätellä siitä, että Arthur kirjoit- tää hakkuilta. Asia oli tuolloin
ti innokkaasti metsästys- ja kalas- juuri päinvastoin. Kessi sijaitsi
tuslehteen.
puumarkkinoiden laidassa. PaatsKartoittaessaan Inarin metsiä jokea pitkin oli vain lyhyt uittoGranit ja hänen kollegansa tuli- matka Jäämerelle ja valtamerisavat tehneeksi varsinaisen toimen tamaan. Alueen metsätkään eivät
sivussa merkittävän kulttuuri- tuolloin olleet mitään ikimethistoriallisen työn. Paitsi että he siä, vaan etupäässä nuoria ja kesselvittivät linja-arvioinnilla tuk- ki-ikäisiä.
kipuuston määrän, he piirsivät
Granit toimi Inarin kruununensi kertaa varsin tarkat kartat metsien kartoittajana ja mittaa27

jana vuosina 1896–1902. Sen jälkeen työt veivät hänet etelään. Jo
vuonna 1898 hän oli perustanut
metsänhoitaja Ekströmin kanssa
metsätoimiston Helsinkiin. Vuonna 1908 Granit erosi Metsähallituksesta keskittyäkseen oman
metsätoimistonsa pyörittämiseen.
Kaivosyhtiön ja metsätoimiston osakkaana

Granit ei tosiaankaan ollut mikään virkamiesluonne, mikä ilmenee hänen liiketoimissaan. Vuosisadan vaihteessa häneen, niin
kuin moneen muuhunkin, iski
kultakuume. Aivan yleisesti eli
vahvana usko siitä, että jossakin
Saariselän alueella on kullan
emäkallio. Liikemiehet kiirehtivät
perustamaan yhtiöitä, valtauksia
tehtiin ja rahoitusta kerättiin asiaan uskovilta sijoittajilta. Myös
valtiovalta oli toiveikas rohkaisten yrityksiä. Mainittakoon, että
tuonaikaisessa Ivalojoen alueen
metsätaloussuunnitelmassa todetaan, että asutusta alueelle ei tule
päästää, vaan kaikki alueen puuvarat tulee säästää tulevaa kaivostoimintaa varten.
Merkittävin perustetuista yhtiöistä oli vuoden 1901 viimeisenä
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Metsänhoitaja Granit laati 1902 kartan osasta Inarijärven saaristoa.Siitä
otetussa rajauksessa (vas.) näkyy
Kahkusaari autiotupineen. Yllä nykykartta samasta paikasta. Kartat:
Metsähallitus ja Maanmittauslaitos.

päivänä perustettu Aktiebolaget
Prospektor. Kysymyksessä oli hyvin vakavassa mielessä perustettu,
ison mittakaavan yritys. Arvovaltaisen johtokunnan puheenjohtajana toimi August Ramsay, tuleva
senaattori, ministeri ja Suomen
pankin pääjohtaja. Muina jäseninä ja osakkaina olivat arkkitehti Harald Neovius ja Arthur
Wilhelm Granit. Geologisen tutkimuskomission (nykyisin Geologian tutkimuskeskus) johtaja
Jakob Sederholm toimi aktiivisesti yhtiön taustalla, vaikka ei
merkinnyt osakkeita itselleen –
luultavasti jääviyssyistä. Ennen
kuin Granitista tuli johtokunnan jäsen, hän toimi aktiivisesti
kentällä ostaen nimiinsä kolmisenkymmentä valtausta Laanilan
alueelta.
Toiveet kullan löytymisestä raukesivat jo toisena toimintavuotena, ja työmiehet sanottiin irti lokakuussa 1902. Yrityksen toiminta ei kuitenkaan jäänyt hyödyt-

tömäksi, sillä se rakennutti kärry- och fisketidskrifin lisäksi Suomen
tien Sodankylän Könkäältä Laa- kasvi- ja eläintieteellisen seuran
nilaan.
(Societas Pro Flora et Fauna FenKultayhtiön epäonnistuminen nica) julkaisuissa. Granit otti
ei näy lannistaneen Granitia. Vuo- kantaa häviämässä olevien villiden 1914 lopussa hänen met- peurojen pyyntiin. Vuonna 1912
sä- ja liiketoimistonsa tekee Met- ilmestyi julkaisu Inarin Lapin
sähallitukselle tarjouksen ostaa paikannimistä.
miljoona tukkirunkoa Paatsjoen
Vanhemmalla iällä Granit kesvesistöalueelta ja puoli miljoonaa kittyi sukututkimukseen. Hän
runkoa Suomun–Luton vesistö- oli Suomen metsäyhdistyksen
alueelta. Granit tarjoaa 2,75 mk perustajajäsen ja metsänviljelyn
rungolta. Hakkuuajaksi hän esit- esitaistelija. Innostuksen metsäntää 10 vuotta. Puiden tulee sijaita viljelyyn hän sai löydettyään kanenintään kuuden kilometrin toja suosta puuttomalla Kökarin
päässä uittoväylästä.
saarella. A. W. Granit kuoli vuonGranit jos kuka tunsi Inarin na 1956.
metsät ja myös Jäämeren rannat,
Metsänhoitaja Granista kerrotmihin puut oli tarkoitus uittaa. taessa ei voi olla mainitsematta
Silti tarjouksen mittasuhteet ovat sitä, että hänen poikansa Ragnar
valtavat, sillä tarjoukseen sisältyi- Granit (1900–1991) sai vuonna
vät jotakuinkin kaikki sen aikais- 1967 lääketieteen Nobel-palkinten mittavaatimusten mukaiset non silmän fysiologiaa koskevista
tukkirungot mainituilla vesistö- tutkimuksista. Ragnarin kiinnosalueilla.
tus luontoon lienee ainakin osakPäätösten aika koittaa vasta seu- si tullut isän ja tämän kirjaston
raavana vuonna, kun Atif-nimi- kautta. Nobelisti piti itse itseään
nen yhtiö tekee Paatsjoen vesistö- puoliksi suomalaisena, puoliksi
alueen tukkirungoista tarjouksen, ruotsalaisena.
jonka senaatti hyväksyy. Kaupan
Lähteet
määrä on kaksi miljoonaa run- Forrström,
G. W.: Metsäherrana Lapissa
koa, ja hakkuuaika 15 vuotta. 1891–1926. Oulu 1985.
Hakkuut alkavat maailmansodan Granit, Ragnar:”Hur det kom sig.”
takia vasta 1920-luvulla. Niiden Stockholm 1983.
loppuvaiheessa vuosina 1929– Haapio, Markku ja Holmroos, Altti:
1930 myös Kessin metsät läpikäy- Suomen valtameripurjehtijat. Lieto 1979.
dään poimintahakkuin.
Mulari R. ja Rauhala J.: Paatsjoen vesistöGranitin mielenkiinto ei rajoit- alueen hakkuut vuosina 1917–1931. Moniste,
tunut vain liiketoimintaan. Hän Rovaniemen metsäoppilaitos 1994.
oli kirjoittaja ja julkinen keskus- Partanen, Seppo J.: Saariselkä. Helsinki 1992.
telija. Granitin luontoaiheisia kir- Suomen metsänhoitajat 1851–1931. Mänttä
1931.
joituksia julkaistiin Finlands jakt
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Stéphanie C. Lefrère

Ihminen–luontosuhteen rajat
■■Ihminen ei pysty selviytymään hengissä ilman luontoa,
koska luonto antaa ihmiselle
ilman hengittää, veden, ruuan
ja muita luonnonantimia.
Tuhansien vuosien rinnakkainelosta huolimatta herkkä tasapaino biokapasiteetin ja
luonnonvarojen käytön välillä
on saavuttamassa pisteen,
jossa ekosysteemin kestävä
kehitys on uhattuna. Ratkaisevaa on, että ihminen sopeuttaa
toimintansa luonnon säilyttämisen mukaan erityisesti sellaisilla alueilla kuten Lappi, jota
voidaan pitää yhtenä viimeisistä erämaista Euroopassa.
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Ihminen osana luontoa

Rousseaun mukaan luonto on
äiti, jonka luo ihminen voi mennä lepäämään. Luonto on ihmiselle mielihyvän, löytämisen ja
tutkimuksen kohde. Ihminen
oppii luonnosta havainnoimalla
eläinten elämää ja tapoja. Elämällä yhteydessä luontoon ihminen löytää sopusoinnun ja oman
itsensä. Ihminen tulee luonnosta
ja se on luonnonlaki. Täten ihminen on alisteinen luonnolle.
Luonnon voimat sanelevat ihmiselle mitä hän voi tehdä ja mitkä
ovat tekemisen rajat. Ihminen on
riippuvainen luonnosta kaikilla
tasoilla, mutta luonto ei ole alkujaan riippuvainen ihmisestä.
Ihminen luonnon
hallitsijana

Ihmisellä on alamainen asema
luonnossa, mutta henkisten kykyjensä ansiosta hän ajattelee voivansa hallita sitä. Renessanssiaikana ihminen alkoi edistyä
pitkin harppauksin teknologian
alalla. Hän kuvitteli pystyvänsä
hallitsemaan luontoa ja muovaamaan sen mieleisekseen. Siitä
lähtien ihminen on käyttänyt

luonnonvaroja yhä voimaperäisemmin, niin että ne ovat vaarassa ehtyä.
Ihmisen vaikutus luontoon on
yhä suurempi. Esimerkiksi nautakarjaa säännellään ja jopa manipuloidaan geneettisesti, jotta
saataisiin paras mahdollinen maidon ja lihan tuotto. Myös kasveja
manipuloidaan geneettisesti ja eri
lajeja risteyttämällä luodaan uusia hybridejä. Vettäkin käsitellään
ja kierrätetään kasvien ja kemikaalien kautta. Mikä saa ihmisen
ajattelemaan, että hän voi käsitellä luontoa tällä tavalla? Sekö, että
hän haluaa hallita luontoa täydellisesti?
Onko luonnon hallinta
ristiriidassa sen
suojelemisen kanssa?

Tänä päivänä ihminen on tietoinen planeetallamme tapahtuvista
nopeista muutoksista. Syyllisyydentuntoisena hän haluaa korvata
toiminnastaan aiheutuneet seuraukset ottamalla käyttöön luonnonsuojelupolitiikan ennen kuin
on liian myöhäistä. Ihmisen asema luonnon hallitsijana nousee
tässäkin esiin, koska eihän kukaan voi vaatia luonnon suojelemista olematta itse korkea-arvoisempi luontoon nähden. Ajatus
luonnon suojelemisesta ja lajien
moninaisuudesta on hieno, mutta
oikeastaan ihminen on huolissaan vain siitä, mitä se merkitsee
hänelle itselleen ja hänen oman
lajinsa säilymiselle tulevaisuudessa.
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Herkkä tasapaino biokapasiteetin ja luonnonvarojen käytön välillä on saavuttamassa pisteen,
jossa ekosysteemin kestävä kehitys on uhattuna. Eikö ihminen
voisi elää sopusoinnussa luonnon
kanssa ottaen luonnosta sen, mitä
tarvitsee ja antaen sen, mitä luonto tarvitsee? Ratkaisevaa on, että
ihminen sopeuttaa toimintansa
luonnon säilyttämisen mukaan
erityisesti sellaisilla alueilla kuten
Lappi, jota voidaan pitää yhtenä
viimeisistä erämaista Euroopassa.
Lappi – ihminen ja luonto
sopusoinnussa

Suomen Lappi, yksi viimeisistä
erämaista Euroopassa, on merkittävä luonnonympäristö laajan
alueensa ansiosta. Alue käsittää
noin 99 000 km² erämaata ja
Lapissa on vain 2,1 asukasta neliökilometrillä. Vuosisatojen ajan ihminen on oppinut elämään arktisen ilmaston ankarissa olosuhteissa ja sopusoinnussa luonnon
kanssa. Lapin luonnolla on poikkeuksellisen rikas biokapasiteetti.
Lapissa on huomattavat uusiutuvat luonnonvarat kuten marjat,
sienet, metsät ja vesi sekä arvokkaat maat ruohokasvien kasvattamiselle. Metsä on keskeinen
elementti lappilaisten elämässä,
sitä on 4 ha asukasta kohden.
Metsä on tärkeä elinkeino ja virkistyksen lähde, josta asukkaat
löytävät rauhaa ja voimia. Lapissa on rikas eläimistö ja kasvisto.
Eläimistä poro on ihmiselle tärkein, koska se on kesytetty ja

sitä on paimennettu vuosisatoja.
Lapissa on myös lukemattomia
uusiutumattomia luonnonvaroja
kuten mineraaleja ja malmeja.
Lapissa ihminen ei ainoastaan
poimi luonnon hedelmiä vaan ihmisen hallinnan voi nähdä metsätaloudessa ja luonnonvarojen
hyväksikäytössä. Ihmisen toiminta on alkanut näyttää merkkejä
luonnon heikkenemisestä. Jopa
ikiaikainen poronhoito ylilaiduntamisineen on aiheuttanut talvilaidunten jäkälän vähenemistä.
Luonnonsuojelu ja poronhoito
kilpailevat keskenään. Vanhoissa
metsissä on hyvää puussa kasvavaa luppoa, joka on sopivaa poron ruuaksi.
Ihminen on Lapissa ongelmallisessa tilanteessa, hallitako luontoa vai suojella sitä. Mutta onko
säilyttämisen alaraja jo saavutettu? Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan metsiä on hoidettu kunnioittaen tasapainoa todellisten tarpeiden ja ympäristön
säilymisen välillä. Ihmiset ovat
ymmärtäneet vanhojen metsien
suojelun tarpeellisuuden alueilla,
joissa ekosysteemien biologinen
perintö oli jo sukupuuton partaalla tehometsänhoidon takia.
Lappi on myös globalisaation
armoilla. Teollisuuden ja yhä lisääntyvän kulutuksen seurauksena ilmasto on alkanut lämmetä ja
keskilämpötilan odotetaan nousevan kahdesta kuuteen astetta
vajaassa sadassa vuodessa. Lajit,
jotka ovat sopeutuneet hyvin arktisten ja subarktisten alueiden
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ankaraan ilmastoon, ovat jo
alkaneet taistella eloonjäämisensä
puolesta. Tähän on vaikuttanut
paitsi ilmastonmuutos myös
maankäyttöön liittyvät ristiriidat sekä luonnonvarojen hyväksikäyttö. Tilanteeseen pyritään
vaikuttamaan suojeluohjelmilla,
joilla seurataan uhanalaisia lajeja.
Viime vuosikymmenen aikana
mineraalien ja lannoitteiden kysyntä on ollut suurempaa kuin
fossiilisten polttoaineiden. Tämä
selittää kaivostoiminnan lisääntymisen Lapissa. Louhinnan suorat
seuraukset voi nähdä maisemassa
ja saasteissa. Hyvin hitaan geologisen prosessin kautta syntyneet
uusiutumattomat luonnonvarat
louhitaan miljoonia kertoja nopeammin kuin mitä niiden muodostuminen on vienyt aikaa. Vaikka
nämä aineet kierrätettäisiinkin,
se ei tule korvaamaan kasvavaa
kysyntää, koska niitä ei voi sijoittaa uudelleen luontoon.
Kohti tasavertaista
kumppanuutta

Konflikti on alkanut kasvaa ihmisen ja luonnon välille, ja se on
nähtävissä myös Lapissa. Sopusointu ei voi säilyä, jos ihminen
haluaa hallita ja muuttaa jatkuvasti luontoa analysoimatta vaikutuksia tulevaisuudessa. Varmistaakseen luonnon säilymisen ja
samalla oman eloonjäämisensä,
ihmisen pitäisi ruveta ajattelemaan omaa vastuutaan luontoa
kohtaan. Yksilön tasolla ihmisen pitäisi kohtuullistaa kulutus-

käyttäytymistään ja pienentää
ekologista jalanjälkeään. Koko
maailman mittakaavassa luonnonsuojelutoimenpiteitä ja ympäristöpolitiikkaa pitäisi vahvistaa.
Luonnon ja ihmisen välinen toleranssi on välttämätöntä, luonnolla
ei ole muuta mahdollisuutta kuin
hyväksyä se, miten ihminen toimii ja ihmisen on hyväksyttävä
odottamaton luonnontuho. Ihminen ei hallitse luontoa eikä myöskään ole luonnon hallittavana.
Ne ovat kumpikin tasavertaisia.
Meidän tulisi muistaa Francis
Baconin (1561–1626) sanat: Emme
voi hallita luontoa muuten kuin
tottelemalla sitä.
Käännös englannin kielestä
Ulla Metsälehto
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Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus
on moninaista. Västäräkki nauttii
keväästä veneen laidalla. Kuva:
Stéphanie C. Lefrère.

Martti Anneberg

Porokulttuuria
tietosanakirjaksi
■■Lapissa eläminen sen
kulttuurin merkitystä tiedostamatta on kuin vaeltaisi
suuressa kirjastossa kirjoihin
koskematta.
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Kaikki kulttuurit toimivat ympäristönsä ehdoilla. Ympäristösuhde
näkyy selvimmin siinä, kuinka
kulttuurit ovat ottaneet haltuun
itselleen tärkeät asiat ja ilmiöt
nimeämälle ne. Pohjoisen Euraasian alkuperäiskansat ovat nimenneet elämänmuodolleen olennaisen lumen, peuran, poron ja lohen eri ilmenemismuodot.
Elämme aikaa, jolloin poronhoidon perinteiset työtavat, käsitteet ja termit unohtuvat nopeasti
kielen eläessä kehityksen mukana.
Syy löytyy poronhoidon teknistymisestä, mikä on edellyttänyt
runsaasti uutta ammattisanastoa.
Moottorikelkan, maastomoottoripyörän, mönkijän, pienhelikopterin ja erilaisten hi-tech -välineiden tultua mukaan poronhoitotyöhön myös luontotuntemuksen
merkitys on vähentynyt. Siten
myös luontoon liittyvä termistö
yksipuolistuu elinkeinon harjoittamistapojen muuttuessa.
Laatiessani vuonna 2008 ilmestynyttä Silimäniterhän-nimistä
Sodankylän murrekirjaa huomasin, että vaikka porotaloudesta on
kirjoitettu monta erinomaista teosta, elinkeinoa koskeva tietosa-

nakirja puuttui. Niinpä ryhdyin
tallennustyöhön, ja kävin läpi
kaiken saatavissa olevan lähdeaineiston. Porosanasto kasvoi myös
kyselemällä ja haastattelemalla.
Näin sai alkunsa Alta vita. Porokulttuurin ja Lapin luonnon tietosanakirja, jossa on liki 4 000
hakusanaa. Pääosin saamelaisten
poromiesten antamia poroa kuvailevia nimiä on 570 kpl. Niitä on
annettu iän ja sukupuolen, sarvien, karvan värin, karvan laadun,
ruumiinrakenteen, luonneominaisuuden ja käyttötarkoituksen perusteella. Lunta ja jäätä kuvaavia sanoja ja nimiä teoksessa on
262 kpl. Ne kertovat mm. lumen
koostumuksesta, rakenteesta, määrästä, tasosta ja pinnasta sekä
jään ja hangen kantavuudesta.
Lumi-, jää- ja sääsanoista voidaan
todeta, että ne ovat luonnontuntemuksen peili.
Lapin luontosanasto käsittää
kirjassa maaston ja vesistön, lumen ja jään, sekä sään, koska näitä koskeva luonnon tuntemus
on poromiesten merkittävä ammattitaitovaatimus. Teoksessa on
maastosta ja vesistöstä kertovia
sanoja 724 kpl. Monet Lapin
luonnosta kertovat sanat sisältävät enemmän informaatiota kuin
referenssi eli viittaus siihen asiaan,
josta puhutaan. Suomen yleiskieli
ei tavoita vastaavia vivahteita useammallakaan sanalla, mihin yksi
saamenkielinen tai Lapin ja Peräpohjolan murresana pystyy.
Osa poromiesten tiedoista on
ns. hiljaista tietoa, joka on opit35

tu seuraamalla luonnon merkkejä
ja niin poron kuin sitä uhkaavien
petoeläinten käyttäytymistä. Näköaistin lisäksi myös kuulo-, haju- ja tuntoaisti ovat tärkeitä.
Esimerkiksi sään muutokset poromies voi aistia etukäteen tarkkailemalla poroja, lintuja ja muita
eläviä sekä lukemalla ”luontokirjaa”. Siinä oli ennen sivut taivaan
merkeille (auringolle, kuulle, tähdille, revontulille, sateenkaarelle,
pilville) ja tuulille sekä talven kululle, lumelle ja lumisateelle, pakkasille, metsälle, metsän puille,
maalle, maan kasveille jne. Alta
vitassa on säästä ja kelistä kertovia nimiä 270 kpl, joista 113 talvisäistä. Vanhoja poromiesten
sääenteitä löytyy kirjasta 146 kpl.
Alta vita -kirja on saanut nimensä
poron korvaan puukolla tehtävän
poromerkin leikon kuvailusanasta.
Porokulttuurin termien ja niihin
kytkeytyvän historian ja henkisen kulttuuriperinnön säilyttäminen auttaa ihmisiä kiinnittymään
ympäristöönsä ja kulttuuriinsa.

Hannu Kotivuori

Määränpäänä
Ruija
■■Pääosin Pohjois-Suomesta
ja Norlannista Jäämeren rannalle tulleet siirtolaiset käyttivät ikivanhoja kulkuteitä. Osa
lähti tilapäisesti tienaamaan
kalastuksella tai kaivostöillä,
toiset jäädäkseen pysyvästi.
Matka oli pitkä, kallis ja vaarallinen. Maksua vastaan paikalliset kuljettivat kesällä
matkalaisia tarvikkeineen
veneillä ja talvisin poroilla.
Läntinen pääreitti vei Tornionjoen latvoilta yli Skibotniin.
Idässä soudettiin Kemijoen
latvoille, taivallettiin yli Saariselän tunturien Inarijärvelle,
suunnattiin Tenolle pohjoiseen,
koilliseen Neideniin tai
laskettiin vaaralliset
Paatsjoen kosket Jäämeren
rantaan.
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Reitti merkittiin kivisin ja puisin viitoin. Joskus kulkijalle oli
tarjolla majoitusta, mutta yleensä yövyttiin ulkosalla. Matka
kesti kolmisen viikkoa. Viimeistään 1800-luvun lopulta alkaen
oli vedenjakajilla veneenvetoa
helpottavia rullaratoja (trallapaanoja). Tornionjoen vesistöä pohjoiseen kulki paljon Norlannin
ja Tornionlaakson siirtolaisia jo
Pohjan sodan jälkeen 1700-luvun
alkupuolella. Kemijoen latvoilta
Inarille suuntaavia kulkuväyliä
siirtolaiset käyttivät erityisesti
1800-luvun katovuosina. Suomalaista alkuperää olevista siirtolaisista muodostui Jäämeren rannikolla oman identiteetin, kielen ja
kulttuurin kantajia, kveenejä.
Muuton varhaisvuodet

Arkeologisten todisteiden mukaan
Perämeren ja Jäämeren välisiä
vesiteitä ja maakannaksia on käytetty kivikaudelta alkaen. Kaikkina aikoina näitä valtaväyliä
siirtyivät niin ihmiset, innovaatiot kuin tavarat. Viimeistään
rautakauden lopulta alkaen kainulaiset ja pirkkalaiset (birkarlit)
kauppiaat ja verottajat samosivat
tavan takaa Lappiin ja Ruijaan.

Kansallisvaltiot olivat vasta muo- neen metsästyksen vuoksi. Jäätoutumassa, eikä rajoista ollut meren rannalla oli tilaa uudissovittu. Vasta Kustaa Vaasa pe- asutukselle ja aluksi Tanskan
ruutti 1500-luvun puolivälissä kruunu, joka hallitsi Norjaa
näiden Perämeren pohjukasta 1814–1905, suosi uudisasutuksen
lähteneiden talonpoikaisruhtinai- syntyä. Suomesta tulleet siirtoden yksinoikeudet (privilegiot) laiset asettuivat sopuisasti kalasta
lapin kauppaan ja verotukseen. riippuvaisten merisaamelaisten ja
Täyssinän rauhassa 1595 Venäjän norjalaisten keskuuteen.
ja Ruotsin raja ulotettiin VaranUudisasukkailla oli tuomisiginvuonon rantaan. Kaarle Hert- naan mm. oma karjanhoito- ja
tuan määräyksestä Piitimen ja maatalouskulttuurinsa. He raivaLuulajan lapinvouti Olof Burman sivat suoniityt rehuntuotantoon
tutki kulkutien Perämereltä Jää- ja lannoittivat maan nurmiviljemerelle ja sisällytti reittiselostuk- lyyn sopivaksi. Lehmien ja lamsen vuodelta 1598 säilyneeseen paiden ohella heillä saattoi olla
asiakirjaan. Ruija jäi hetkeksi poroja, kilejä ja sikoja. MyytäRuotsin valtapiiriin, kunnes alue väksi tuotettiin voita, villaa ja
tuli 1613 Knäredin rauhan jäl- lihaa. Uusi väestö asettui etukeen Tanskan hallintaan.
päässä vuonojen perukoiden vaSiirtolaisuutta
kiihdyttivät paille metsämaille. Suomalaiset
1690-luvun nälkävuodet, Suuri harjoittivat myös halonhakkuuta,
Pohjan sota ja siihen liittyvä ison- veistivät rakennushirsiä ja sahavihan aika 1700-luvun alkuvuo- sivat lautoja, keräsivät turvetta ja
sina. Rippikirjassa 1731–1750 pyysivät lintuja. Silti etenkin Itämainitaan useita metsälappalaisia, Ruijassa pääasiallinen toimeentujotka lähtivät Sompiosta ja Vaala- lo saatiin mereltä. Länsi-Ruijassa
järveltä Ruijaan. Tähän vaikutti merkittäväksi työllistäjäksi muosuomalaisen uudisasutuksen pai- toutui Alattion Kaavuonon (Kåne, jonka sai aikaan valtiovallan fjord) rikas kuparikaivos, joka
asutuspolitiikka. Uudisasutusta toimi vuosina 1827–1878. Sinne
suosivat vuoden 1695 Lapinase- siirtyi myös rautakaivoksilla kotus ja 1749 Lapinsääntö. Raja kemusta saaneita työmiehiä Torpohjoiseen käytiin Ruotsin ja nionlaaksosta.
Ruijaa hallinneen Tanskan välillä
vuonna 1751 (Strömstadin rauha). Kiihkein muuttoaika
Samaan aikaan vähälukuiset Varsinainen ”Ruijankuume” alkoi
metsälappalaiset siirtyivät Keski- Suomen sodan (1808–1809) jälLapissa kohti pohjoista tai ryh- keen. Sitä ruokki paikoin voimatyivät talonpojiksi. Syynä oli kas väestönlisäys ja perintömaan
erityisesti villipeura- ja majava- niukkuus. Esimerkiksi vuonna
kantojen romahtaminen lisäänty- 1810 Sodankylästä lähti Ruijaan
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ensimmäisen virallisen muutto- Kittilästä, Muoniosta ja Enontekirjan mukaan 44 henkilöä. kiöltä. Esimerkiksi vuonna 1830
Aluksi Lapin nimismiehet antoi- näistä kunnista lähti 201 henkivat passeiksi kutsuttuja matka- löä, joista 129 asettui pysyväsasiakirjoja (3 kk–3 v) syytä kysy- ti Ruijaan. Vuosina 1853–1875
mättä, myöhemmin syyksi mer- Varanginvuonon alueelle muutti
kittiin kauppa-asiat. Sadat lähti- virallisesti Lapista 576 henkilöä.
vät ilman mitään asiakirjoja.
He olivat varmoja hyvästä maiMonen kohdalla lopullinen neestaan, koska esittivät papemuuttopäätös kypsyi useiden rinsa Ruijan papille. Ennen vuoväliaikaisten käyntien jälkeen. sisadan puoliväliä Ruijan viranVapaa kulku estyi Norjan halli- omaisilla oli ajoittain tulijoiden
tuksen päätöksellä 1826 ja raja kanssa ongelmia, joiden vuoksi
suljettiin lopulta 1852. Aikaisem- useita henkilöitä palautettiin Vemin porosaamelaiset olivat liik- sisaaren käräjien päätösten mukuneet vapaasti rannikon kesä- kaisesti Suomeen. Vesisaaresta
kenttien ja sisämaan talviruo- muodostui nopeasti suomalaiskintapaikkojen välillä. Myös suo- asutuksen keskus, jossa Ruijan
malaiset olivat vapaasti käyneet suomalaisten eli kveenien osuus
kalastamassa Jäämerellä. Nyt oli oli 1845 vielä noin 17 %, mutta
lopullisesti valittava isänmaa ja 40 vuotta myöhemmin jo lähes
asuinpaikka.
60 %. Heidän kokonaismääränsä
Erityisesti tuottoisa turskan ke- oli suurimmillaan 1890, jolloin
vätkalastus
maalis–huhtikuun kveenejä oli 8320 henkilöä.
taitteesta alkaen houkutti, mutta
Tätä aikaisemmin 1800-luvulvielä 1860-luvulla noin puolet pa- la (1809–1875) Pohjois-Suomesta
lasi huippusesongin päätyttyä syn- Ruijaan muuttaneita on arvioitu
nyinseuduilleen. Pysyvä muutto olleen noin 4 500 henkilöä.
kiihtyi karjanhoidon ja maata- Heistä oli Sodankylän alueelta
louden katovuosina. Kalastuksen lähes 500 ja Alatorniolta noin
keskeistä merkitystä kuvasti sa- 450 henkilöä. Kriisiaikoihin kytnonta: ”Meri on meidän pelto.” keytyviä suuria muuttojaksoja
Työ oli ankaraa, sillä pakkanen Sodankylässä olivat vuodet
ja myrskyt ahdistivat merenkävi- 1810–13, 1832–33, 1857–58 ja
jöitä etenkin keväällä ja syksyllä. 1866–68. Sodankylän osalta
Muutto kiihtyi hyvinä kalastus- muutto päättyi 1890-luvulla, sillä
vuosina ja laantui huonoina ai- viimeisenä lähtijänä vuonna 1896
koina.
mainitaan Eeva Matilda Häätylä.
1800-luvulla Ruijaan lähdettiin
Siirtolaisten liikehdintää voi
Lapista lähes kaikista pitäjistä seurata usein hyvinkin tarkkaan
ja kylistä. Eniten lähtijöitä löy- passiluetteloista. Hans Petter Alatyi Sodankylän alueelta, Inarista, korva ja hänen setänsä Pekka
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Mutenia lähtivät paremman elämän perässä Ruijaan vuonna
1882. Mukaan poron vetämään
ahkioon otettiin välttämättömiä
tarvikkeita, kuten kalastusvälineitä, vaatetta ja keittoastioita.
Matkalaisten eväänä oli pääasiassa kuivattua kalaa, lihaa ja leipää.
Jäämeren rannalla

Vesisaaren ohella Keski-Lapin
asukkaita asettui Näätämöön
(Neiden) ja Pykeijaan. Matkat
taittuivat talvisaikaan pororaidoilla, kesällä kävellen ja veneellä.
Moni suomalainen merkitytti
itsensä Jäämeren rannalla kalastaja-maanviljelijäksi. Harva ensimmäisen polven siirtolainen oppi
puhumaan sujuvaa norjaa, mutta
heistä kehittyi kveenejä, uuden
kotimaan alamaisia. Kaikille Jäämeren ranta ei suonut pysyvää
elantoa. Asiakirjojen mukaan
Norjasta palautettiin 1860- ja
1870-luvun taitteessa yli 200 siirtolaista ”kelvottomina”. Myös
Suomen viranomaiset palauttivat
monia köyhiä kulkijoita takaisin Norjaan. Aikalaiskuvausten
mukaan moni matkalainen myös
kuoli tai katosi vaarallisella matkalla.
Moni otti mukaansa muutaman lypsylehmän, pari lammasta ja jotkut jopa hevosen. Osa sai
elantonsa erilaisista käsityöammateista, kuten tynnyreiden valmistamisesta. Toiset ryhtyivät
rengeiksi, piioiksi tai hevoskuskeiksi. 1900-luvulle tultaessa lisätuloja saattoi saada esimerkiksi
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tietöistä. Useimmat siirtolaiset
sopeutuivat uusiin oloihin ja asettuivat sukulaisten, kotikylästä tai
-kunnasta lähteneiden asukkaiden lomaan. Se loi kaivattua turvallisuutta ja säilytti kansallisia
erityispiirteitä, joista tärkein oli
äidinkieli.
Itsenäisesti ajattelevat siirtolaiset olivat Norjan hallinnon ja virkamiesten kannalta vakava uh-
katekijä, koska he saapuivat Venäjään kuuluvan Suomen suuriruhtinaskunnan (1809–1917) alueelta. Itä-Ruijan kuuluminen Norjaan ei Venäjän näkökulmasta ollut itsestään selvää. Norjan hallitus ja sen päätöksiä toteuttavat
virkamiehet pyrkivät pakkokeinoin, esimerkiksi rajoittamalla
suomen kielen käyttöä, norjalaistamaan uudisasukkaat. Kansakoulujen päätehtäväksi muodostui 1800-luvun loppupuolella norjan kielen opettaminen maahanmuuttajille ja heidän jälkeläisilleen. Työntekijöinä kveeneiksi
(norjalainen nimitys kvän on ollut 1900-luvun lopulle asti negatiivinen) vähitellen muuntuneita
uudisasukkaita arvostettiin ahkerina ja kätevinä, mutta heitä ei pidetty muuten norjalaisten veroisina.
Ruijan rannikon saatua laajan
uudisasutuksen 1860-luvulle tultaessa suuntautui muuttoliike
myös Venäjän puolelle, ns. Ryssän rannalle. Kuolan pohjoisrannalla suomalaisten lukumäärä oli
1870 noin 350 henkilöä ja 1900 jo
tuhat vakinaista asujaa. Muuttoa

Kuolaan matkaajat sauvoivat usein
Kemihaarasta Vouhtusjokea Sotajoen
latvoilla, josta päästiin Nuorttijoelle.
Kuva: Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

kiihdytti Venäjän hallituksen
1868 antama lupaus verovapaudesta ja muista eduista. Tämän
vuoksi moni Ruijan suomalainen
muutti Kuolaan. Samaan tapaan
kuin Ruijassa, suomalaiset keskittyivät täälläkin omiin kyliinsä.
He harjoittivat elannokseen pääasiassa kalastusta ja karjanhoitoa.
Toinen laaja muuttoaalto 1860luvulta alkaen suuntautui Suomesta Pohjois-Amerikkaan. Sinne muutti vuosina 1870–1914
yli 300  000 henkilöä. Heistä ensimmäisiä olivat muutamat Ruijansuomalaiset. Amerikasta saapuneet värvärit etsivät työläisiä Pohjois-Michiganin kaivok40

sille Alattion Kaavuonon kuparikaivokselta, josta uudelle mantereelle lähti lähes 400 miestä.
Samalla he olivat ensimmäisiä
Pohjois-Norjasta lähteneitä Amerikan siirtolaisia. Siirtolaispöytäkirjojen mukaan vuosina 1867–
1892 Amerikkaan siirtyi PohjoisNorjasta noin 2 400 suomalaista
tai suomalaissukuista siirtolaista.
Amerikan laivaan astuttiin myös
Kuolan alueella. Suomesta Ruijaan suuntautunut muuttoliike
laantui vuoteen 1914 mennessä
etenkin työnsaannin ja maanomistusolojen parantumisen vuoksi.
Suomalaisasutuksen synty Ruijan rannoille ei tapahtunut yhtenä suurena äkillisenä liikkeenä,
vaan vähitellen, vuosikymmenten
saatossa juurtuen. Usein ihmiset kävivät kokeilemassa onneaan
useana kesänä ennen kuin tekivät lopullisen muuttopäätöksen.
1860-luvun parhaina vuosina
Ruijassa kävi kalastusmatkoilla jopa yli 2000 suomalaista. Sesonkikalastus ehtyi 1800-luvun
lopulle tultaessa. Miehet saattoivat käydä useana vuonna tutustumassa uuteen ympäristöön ja
kokeilla elinkeinojen kannattavuutta, kunnes uskalsivat ottaa
perheensä mukaan.

Vaivoja ja vaaroja
Venäjän puolelle mentäessä voiVanhastaan Jäämerelle saattoi tiin sauvoa Kemijoelta ylös pienkulkea useita eri kesä- ja talvi- tä Vouhtujokea (lähteissä myös
reittejä. Pääasiassa käytettyjä Vouttujoki tai Vau) ja kavuta yli
maareittejä oli kolme. Ensimmäi- Sotataipaleen Sotajoelle, josta
nen reitti meni Tornion kautta saattoi laskea Nuorttijokea itään.
Muonioon, josta Muonionjokea Inarijärveltä Petsamoon kuljettiin
Tromssan suuntaan tai tunturi- puolestaan Paatsjoen kautta.
maiden yli Jyykeän vuonoon
Pääväylä Tornionlaaksossa kul(Skibotn). Tämän reitin yksi haa- ki Muonion Mukkavuomasta
rauma vei Hammerfestin suun- Jyykeänpohjaan (Skiboten). Kiltaan, jonne kuljettiin Enonte- pisjärven perukan Siilasvuomaskiön kirkon kautta, tunturien yli ta noustiin maareittiä ”Jyykeisen”
Kautokeinoon ja edelleen Altaan. jokilaaksoa vuonolle. Matkalla
Toinen pääreitti kulki Kemistä oli harvoja yösijaa tarjoavia taloKemijärvelle, Kitistä ja Luiroa ja, yksi Mukkavuomassa, toinen
ylävirtaan, Sompiojärveltä ns. jokivarressa Vittangissa ja kolRuijan polkua Kyröön, Inarijär- mas talo, Naimakka, oli Mukkaven yli ja maataipaleen kautta vuomasta noin 55 km alavirtaan.
Näätämöön sekä sieltä Vesisaa- Suomen puolella oli rajalta lukireen. Vaihtoehtoisesti pääsi Rova- en yli 100 km ilman kiinteää asuniemeltä Kittilän kautta Ivalojo- tusta. Matka myötävirtaan taittui
elle ja edelleen Kyröön, jossa reitit veneellä vaarallisia koskia laskien
yhtyivät. Kolmas reittikokonai- tai venettä kiskoen. Suvantopaisuus vei Kuusamosta Itä-Karjalan koissa käytettiin purjetta. Vielä
vesiteitä Vienanmeren Kantalah- vuonna 1840 Alattion tuhannesteen, josta jatkettiin myös Itä- ta asukkaasta oli 472 suomalaisia
Ruijaan eli Kuolaan.
ja 395 norjalaisia. Alattion kuMatkat olivat fyysisesti raskaita, parikaivoksen ehtymisen vuoksi
aikaa vieviä, vaarallisia ja kalliita. suomalaisten muuton painopiste
Kesällä vastavirtaan ei jaksanut siirtyi 1850-luvulla Varanginvuokulkea kuin korkeintaan 30 km non rannoille.
päivässä. Vaikea etappi Pajalasta Kilpisjärvelle vei vähintään 10 Sompion reitti
päivää ja maksoi varakkaammille Itäinen pääväylä eli ns. viides
1880-luvulla noin sata markkaa valtaväylä, kulki Sodankylän
kyytimaksuina. Oulusta Tornion Sompiosta Inarin kautta Näätäkautta Tromssaan matka vei noin möön (Neiden). Talvella kuljet20 päivää, eikä Kemin kautta Ve- tiin hieman eri reittiä, joka alkoi
sisaareen päässyt sen nopeammin. Kemijärveltä ja vei Kemijokea
Helpompaa itäreittiä Kuolaan Pelkosenniemelle, josta matka jatpääsi Oulusta noin 12 päivässä. kui Kitistä pitkin Luirojoelle ja
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edelleen Tanhuaan. Kuolajärven
(Salla) suunnalta tulevat matkaajat liittyivät täällä samaan reittiin. Tanhuasta Lokkaan oli yli
50 km asumatonta taivalta. Sieltä
matka jatkui noin 20 km Rieston
kylään ja edelleen 20 km Muteniaan. Tämän jälkeen reitti jatkui
Sompiojärven
pohjoispuolelta
noin 85 km tunturien yli Kyrön
(Ivalo) Törmäsen taloon Ivalojoelle. Pitkän ja raskaan taipaleen
puolivälissä oli yksi autiotupa.
Törmäsestä matka jatkui Inarijärven rantaan ja edelleen noin
85 km järven yli Partakon taloon, Inarijärven pohjoisrannalle.
Tänne saapuivat myös Kittilän
suunnasta tulevat matkaajat. Viimeinen etappi Reisivuonoon oli
mainittu polkutie tunturiylängöllä. Tuon noin 110 km pitkän
matkan varrella oli yksi tai kaksi
majataloa.
Kesällä paluureitti eli ns. Ruijan
polku lähtee Näätämöstä, jonne
Varanginvuonolta pääsi veneellä ja
1800-luvun jälkipuoliskolla myös
höyrylaivalla. Polku tunturi- ja
metsämaita pitkin Suolisjärven
pohjoispäähän oli noin 65 km.
Matkalla oli yksi metsänvartijan torppa Pakanaojalla. Jauhot
ja muut tavarat oli kesällä kannettava, josta matkalaisille tuli
kuluja, koska kantajille piti
maksaa. Joskus piti odottaa Suolisjärven rannalla venekyytiä
Inarijärven yli jopa kaksi tai kolme viikkoa taivasalla. 1800-luvun loppupuolella reittiä käytti
joka kesä yli tuhat matkaajaa,
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Ennen maanteitä Suomen Lappia halkoivat monenlaiset reitit, postipolut ja
polkutiet. Ruijaan ja Kuolaan kuljettiin
mm. Paatsjoen kautta. Reittimerkinnät:
Erkki Lilja.

mutta höyrylaivaliikennettä ei
järvelle saatu aikaan. Venekyydityksestä huolehtivat erityisesti
Ivalojoen asukkaat, jotka saattoivat ottaa kulkijoilta suuren kyytimaksun. Taksa oli maksukykyisiltä jopa 60 hopeamarkkaa. Tavallinen kulkija maksoi vain kykynsä mukaan, mutta matka oli
kaikille kallis.
Suolisjärvi on noin 20 km pitkä,
ja sitä erottaa Inarijärvestä lyhyt
maakannas. Vene vedettiin kan-

naksen yli Suolisvuonon pohjukkaan, josta 85 km pitkä matka
jatkui yli Inarijärven Kyrön kylään ja edelleen 30 km Törmäseen. Vielä 1880-luvun alussa
viitoittamaton polku Törmäsestä
yli Saariselän tunturien kulki vaikeakulkuista väylää noin 85 km
ja päättyi Sompiojärven rantaan.
Siinä oli jälleen sompiolaisten veneitä odottamassa kyyditettäviä
Mutenian ja Rieston kautta Lokkaan. Sieltä yli 30 km pitkä metsätaival vei jälleen Tanhuaan,
mutta välin saattoi kulkea pahojen koskien katkomaa reittiä veneelläkin, jolloin mittaa tuli yli
70 km. Tanhuasta matkaajat nousivat veneisiin, joilla laskettiin
noin 60 km Luiron kylään. Tällä välillä laskettiin 16 koskea.
Ruijan reitin käynyt A. V. Ervasti
kirjoitti vuonna 1884: Monta epätoivon näytelmää Lapin tunturit
epäilemättä ovat nähneet, monta
tuskan huutoa kuulleet, joista ei
maailma ole tullut tietämään mitään.
Oulun läänin kuvernööri Georg
von Alfthan (1828–1896) kehitti
merkittävästi Ylä-Lapin liikenneyhteyksiä ollessaan kulkulaitostoimikunnan päällikkönä eli
Suomen ensimmäisenä liikenneministerinä. Hänen määräyksestään Lapin kruununvouti Ch. Em.
Ahnger kunnosti polkua vielä
1800-luvun lopulla kävelysilloilla,
veneenvetoradoilla ja pitkospuilla.
Pitkokset tehtiin rinnakkain asetetuista ja halkaistuista männynrungoista. Prospektor-yhtiö
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rakensi vuonna 1902 Kitisjokivarresta 70 km pitkän yksityistien tukikohtaansa Laaniojalle,
Saariselän tuntureille. Työ tehtiin insinööri Emil Sarlinin johdolla ja valtion varoilla. Kansa
nimesi tien Prospektorin kultatieksi, jolle Ruijanpolun liikenne
siirtyi. Samaan suuntaan linjattiin myöhemmin valtatie 4. Valtion 1800-luvulla kustantamat
Tankajoen, Kakslauttasen ja Paljakaisen autiotuvat olivat Saariselän matkailun alkupisteitä.
Nykyisin turistit saapastelevat virkistysreitiksi kunnostettua Ruijanpolkua Saariselällä.
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Elina Jokela

Salon talon
matka
■■Eipä tiennyt Salon talon
isäntä aikanaan vuonna 1922,
minne hänen rakentamansa
talo lopulta päätyisi. Isäntä
pystytti talonsa Sallan Karhujärvelle, jossa hänen tilansa
sijaitsi kaukana senaikaisista
maanteistä. Sotien melskeissä
kaikki Sallan talot ja muut
rakennukset poltettiin kahteenkin kertaan. Salon talo säästyi
kuitenkin tuholta syrjäisen
sijaintinsa takia. Siinä asuttiin
pitkään vielä sotien jälkeenkin,
mutta pikkuhiljaa asukkaat
muuttivat muualle.
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1970-luvulla Sallan kunnan kulttuuri- ja kotiseutulautakunta teki
aloitteen tämän ”tyypillisen, keskikokoisen, sallalaisen maalaistalon” ostamisesta kunnalle ja
siirtämisestä keskeisemmälle paikalle kirkonkylään. Kunta tarttuikin aikansa tuumailtuaan toimeen; vuonna 1983 talo purettiin,
siirrettiin kirkonkylälle ja rakennettiin hirsi hirreltä uudestaan.
Avajaisia vietettiin 17.8.1985.
Salon talosta tuli kotiseututalo,
jossa yksi huone toimi museohuoneena ja muilta osin taloa vuokrattiin erilaisia tilaisuuksia varten.
Kotiseututalosta…

Kolmatta vuosikymmentä vierähti Salon talolla Ruuhijoen
kupeessa. 1990-luvulla se sai vierelleen upouuden vanhainkodin,
Hopeaharjun. Sallan kunnan
väestörakenteen yhä muuttuessa Hopeaharju tarvitsi lisätilaa ja palvelutaloja rakennettiin
vanhainkodin viereen. Kotiseututalo jäi unohduksiin näiden
uusien talojen taakse. Kun vielä
Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo avasi ovensa vuonna
2010 ja kotiseututalosta vietiin

Sallan kotiseututalo
lähtöpaikallaan valmiina nostettavaksi
siirtoa varten. Kuva:
Jarkko Sipola, Sallan
sota- ja jälleenrakennusajan museo.

kaikki museoesineet,
niin unohduksiin tuntui jäävän koko Salon
talo ja sen ilmapiiri.
Siinä vaiheessa alettiin toden teolla miettiä kotiseututalolle uutta sijoituspaikkaa. Varsin nopeasti ajateltiin talon kuuluvan arvokkaalle paikalle sota- ja
jälleenrakennusajan museon pihapiiriin, oikein museoalueelle. Kättä
väännettiin vielä hieman rakennuksen sijainnista museoon nähden, mutta paikka kuitenkin
löytyi ja niin alkoi Salon talon
matka jälleen kohti uusia perustuksia.
… Rajakievariksi

Marraskuun viimeisen päivän
yönä vuonna 2011 nostettiin talo
kokonaisena ilmaan ja pyörien
päälle ja niin alkoi sen (toistaiseksi) viimeinen matka kohti museoaluetta. Matka ei ollut pitkä,
ja se sujui oikein hyvin pimeinä
aamuyön tunteina. Varsinaisen
työn suoritti Havator Oy muutamien uteliaiden paikallisten valvovan silmän alla. Perille päästyään talo nostettiin jälleen ilmaan
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ja uusille perustuksille, ja niin
saattoi talovanhus silmäillä uutta
pihapiiriä.
Kotiseututalo alkoi muuttua
Rajakievariksi. Kevään aikana taloon muurattiin uuni ja rakennettiin uusi kuisti. Uusia kalusteita
hankittiin sisälle vanhojen seinähirsien silmäiltäväksi. Talossa
esitellään kievariperinnettä, vaikka Salon talo ei varsinainen kestikievari ole koskaan ollutkaan.
Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museon henkilökunta kävi
kaivelemassa tietoja Kuolajärven
kestikievareista myös Oulun
maakunta-arkistosta. Sieltä löydettiin mm. vanhoja kievarin
päiväkirjoja ja sopimuksia kievarin pidosta. Näiden lisätietojen
avulla pirtin seinille kootaan kestikievariperinteestä kertova näyttely.

Rajakievarissa tuodaan esille
myös Sallan matkailua ennen ja
nyt. Kievarikamari esittää majoitustilaa vuonna 1937, jolloin van
halla Sallatunturilla pidettiin ensimmäiset SM-tason pujottelukilpailut. Joku kilpailijoista on
saanut majapaikakseen tämän talon kamarin. Nykyistä Sallan matkailua tuo esille Sallan kunnan
matkailuneuvonta, joka saa käyttöönsä toisen talon kamareista.
Kievarin keittiö ja pirtti saavat
uudet kalusteet. Myös yksityisten
ihmisten on mahdollista vuokrata tiloja juhla- ja kokouskäyttöön.
Kesän 2012 aikana museon pihapiiriin aletaan rakentaa myös
ulkonäyttelyaluetta, joka otetaan käyttöön viimeistään kesällä 2013.
Tänä vuonna 90-vuotias Salon
talo nousee jälleen uuteen kukoistukseensa. Saatuaan uuden punamultamaalikerroksen vanhoihin hirsiinsä se pääsee kirkastunein silmin katselemaan maailman menoa. Salon talosta Sallan
Rajakievariksi muuttunut talo
sijaitsee elämyksellisessä kulttuuriympäristössä museoalueella,
jossa palvellaan sekä paikallisia
asukkaita että matkailijoita.
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Rajakievarin pirtin uuni. Kuva: Suvi
Harju, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
Sallan kunta sai vuonna 2011
EAKR-rahoituksen Sallan
rajakievarihankkeelle.
Hankkeessa vastataan
kasvaneeseen matkailijamäärään
ja palvelutarpeeseen luomalla
uudenlainen palvelutoimintaympäristö matkailijoille ja
paikallisille asukkaille hyödyntäen
paikallishistoriaan liittyvää
kievariperinnettä ja Sallan
sota- ja jälleenrakennusajan
museon sekä rautatieaseman
alueen kulttuurimiljöötä.
Hankkeen tuloksena Venäjälle
johtavan valtaväylän varrella on
viihtyisä, esteetön ja elämyksellinen
palvelutoimintaympäristö.

tsöh,
tsöh!

Kuuluuko
PopuLappi?

Marko Niemelä ja Hannu Raudaskoski

Lappilaisen populaarimusiikin historiaa

■■Lappi on laulujen ja loitsujen
maa, jossa populaarimusiikilla
on ollut aina vankka sija. Käsitteenä populaarimusiikki on

varsin laaja sisältäen niin jutaavan tanssimusiikin kuin
pimeimmän heavy rockin ja
kaiken siltä väliltä; Lapissa
kaikki on mahdollista. Tästä
mainiona osoituksena on Lapin
maakuntamuseossa elokuussa
2012 avattava näyttely lappilaisen populaarimusiikin
historiasta.
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Rovaniemen musiikkikirjasto ja
Lapin taidetoimikunta yhdistivät
voimansa ja ideansa kolme vuotta
sitten, kun populaarimusiikin
läänintaiteilija Hannu Raudaskoski otti musiikkikirjastonhoitaja Marko Niemelään yhteyttä
ja esitti mielenkiintoisen idean
lappilaisen
populaarimusiikin
näyttelystä. Kolmen vuoden hedelmällisten esivalmisteluiden jälkeen näyttely saadaan viimein
toteutettua Lapin yliopiston ja
Lapin maakuntamuseon yhteistyönä. Näyttely esittelee kattavasti lappilaisen populaarimusiikin historiaa painopisteenä
1960–1980-luvut. Kaikenlaiset lappilaiset musiikintekijät harrastajista ammattilaisiin halutaan
tuoda näkyville ja kuuluville.
Näyttelyä täydentää musiikkikirjaston ja taidetoimikunnan
yhdessä suunnittelema ja rakentama tietokanta PopuLappi, joka
esitellään yleisölle avajaisten yhteydessä elokuun 23. päivä 2012.

Kalkkimaan pappi:
sepittäjä ja esittäjä

Eurooppalainen populaarimusiikki alkoi muotoutua 1800-luvun
puolivälissä kaupungistumisen,
teollistumisen ja sääty-yhteiskunnan murenemisen myötä. Populaarimusiikki on alusta pitäen
ennen kaikkea suuren yleisön
musiikkia, joka levisi aluksi painettuina nuotteina pitkin Eurooppaa synnyttäen ns. tyypillisyyden estetiikan. Musiikin tuli
olla viihdyttävää ja tarpeeksi kansantajuista, jotta se leviäisi ja saavuttaisi suosiota. Suomessa alaa
vauhditti lukuisten kirjapainojen perustaminen. Samalla myös
ns. arkkiveisujen sisällöt alkoivat
muuttua maallisemmiksi, kun
uudet laulunikkarit valtasivat
arkkiveisumarkkinat, ja arkkiveiPietari Herajärvi eli Kalkkimaan
suista tuli osa kasvavaa populaa- pappi
on lappilaisen populaarimurikulttuuria.
siikin esi-isä. Kuva: Tornionlaakson
Arkkiveisut, tai viisut, olivat maakuntamuseon kuva-arkisto.
edullisia lauluvihkosia, joita myytiin muun muassa markkinoilla, kin enemmän. Herajärven lempi/
väenkokouksissa ja kaikenlaisilla pilkkanimi Kalkkimaan pappi
tapaamispaikoilla. Alatorniolai- tuli hänen synnyinpaikkansa munen Petter Abram Herajärvi kaan ja hänen harrastamistaan
sepitti niitä ainakin yhden: pilkkasaarnoista. Herajärvi lauloi
Kalkkimaan pojan laulu Engels- arkkiveisujen ohella myös pilkmannein käytöksestä Oulun lää- kalauluja. Pilkkarunoja hän teki
nissä kesällä 1854. Herajärven niin herroista, piioista kuin muisarkkiveisu julkaistiin Oulussa takin kanssaihmisistä. VerbaaliChristian Evert Barckin kirja- sesti lahjakas ja poikkeuksellisen
painossa vuonna 1854. Veisun hyvämuistinen Herajärvi ansaitmuistiinkirjoittajasta ei ole tie- si saarnaamisella ja pilkkalauluiltoa, myöskään sen painosmäärää la muutamia markkoja, mutta eli
muuten varsin köyhästi vailla vaei tunneta.
Kalkkimaan papista on vähän kituista elinpaikkaa, kulkurina
”faktatietoa”, mutta tarinoita sitä- vaeltaen.
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FT Pälvi Rantalan mukaan
Kalkkimaan papissa kiteytyy monia asioita. Hän on kuin kaleidoskooppi, jossa näkymä muuttaa
jatkuvasti muotoaan, oli kysymyksessä sitten väärinymmärretty
suuruus, hukkaan heitetty elämä
tai vapaudenkaipuu, taiteilijuus.
Näin häntä voidaan hyvällä syyllä pitää – jos ei aivan poptähtenä – niin kansanomaisen populaarimusiikin varhaisena edustajana kuitenkin, ja kenties ensimmäisenä lappilaisena populaarimuusikkona.
1900-luku - monien tyylisuuntien kirjoa

Viime vuosisadan alussa markkinoilla kuultiin posetiivien keskieurooppalaisia salonkisävelmiä ja
tanssittiin ajan muotitansseja torvien ja hanurien tahdissa. Myöhemmin mukaan tulivat gramofonit, radiot ja tanssiorkesterit
”jazz-rämpytyksineen”, joista innostui koko Lappi Petsamoa myöten.
Juhannuksena 1926 vieraili Rovaniemellä amerikansuomalainen
Suomi-soittokunta, jonka ohjelmistoon kuului myös jazz.
Tunnettuja lappilaisorkestereita
olivat muun muassa kemiläinen
Kivalo-orkesteri ja rovaniemeläinen Roifox. Sotien jälkeen lappilaisille maistui iltamaperinne,
rillumarei ja reipas tanssimusiikki, mutta jo 1960-luvulla myös
angloamerikkalainen rock and
roll alkoi saada hiljalleen jalansijaa ja ennen pitkää yhtyeitä alettiin perustaa kaikkialla Lapissa.
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Nils-Aslak Valkeapään kitara soi
keikkojen lisäksi usein myös Rovaniemen Kaartokadulla Pekka Raudaskosken olohuoneessa. Kitaran
Ailu lahjoitti ennen kuolemaansa
Pekan pojille. Kuva: Pauli Laalo,
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

1970–80-luvuilla populaarimusiikki pirstaloitui entisestään.
Uutuuksia olivat vaikkapa purkka,
jytä ja punk, mutta myös afroamerikkalainen musiikki, soul,
funk, jazz ja ennen kaikkea blues,
juurtuivat maakuntaan sekä artistien, yhtyeiden että festivaalien
myötä. Musiikkia kuluttava nuoriso laukkasi diskoissa ja nuorisotaloissa ihmettelemässä etelästä
saapuvia yhtyeitä, samalla paikal-

lisia kannustaen. Viikonloppuisin
kavereita tavattiin ulkona, kaduilla ja maitolaitureilla. Ravintoloissa raikasi elävä musiikki.
Tanssimusiikin
voittokulkua
riitti 1980-luvun alkuun asti. Yhtyeillä oli kuukauden kiinnitykset. Tällöin soitettiin vähintään
kolmena iltana viikossa. Lisäksi
olivat päivätanssit. Esimerkiksi
Rovaniemellä soi neljässä viidessä
paikassa samana iltana ja pienemmissä kylissäkin kahdessa.
Elettiinhän poliittisen kahtiajakautumisen aikaa. Piti olla työväentalo ja seurojentalo.
Näyttelyssä historiaa ja
erikoisuuksia

Tsöh, Tsöh! Kuuluko? -näyttelyssä
tulee olemaan esillä mm. vintagebändisoittimia, harvinaisia valokuvia, historiallisia äänentoistolaitteita ja tallentimia sekä muita
mielenkiintoisia kuriositeetteja.
Näyttelyn erikoisuuksia ovat
bändi- ja tanssilava takahuoneineen sekä 1970-luvun teinitytön
huone värikkäine yksityiskohtineen, julisteineen päivineen.
Nykyään 1960- ja 70-lukujen
soittimet ovat arvotavaraa ja keräilijät ostavat ne pois markkinoilta. Näyttelyssä on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä 1960-luvun Fender Stratocaster ja Fender Precision Bass sekä useita
1970-luvun soittimia ja vahvistimia. Bändilavalla kootaan Beatles-setti: Ludwigin rummut,
Voxin legendaariset putkivahvistimet ja soittopeleinä tietysti Hof50

nerin viulubassoa ja Gretchin
kitaraa. ”Vieraileva” kosketinsoittaja saa käsittelyynsä aidot Hammond-urut.
Yksi mielenkiintoisimmista soittimista on Nils Aslak Valkeapään
eli Ailun akustinen Levin-kitara,
jota hän soitteli kuolemaansa asti.
Kitara on taltioitu muun muassa
Pauli Laalon valokuvaan. Ailu oli
kiinnostunut maailmanmusiikista jo 1970-luvulla. Hän kuunteli paljon mm. kantrimusiikkia ja
Miriam Makeban tapaisia maailmanartisteja.
PopuLappi – kätevästi
netissä

Näyttelyavajaisten yhteydessä julkistetaan musiikkikirjaston ja
taidetoimikunnan rakentama ja
opetus- ja kulttuuriministeriön
rahoittama nettitietokanta PopuLappi, johon on koottu valtava
määrä lappilaisia populaarimusiikin tekijöitä historian alkuhämäristä nykypäivään. Tietokanta
on suunniteltu helppokäyttöiseksi
ja karttuvaksi eli sitä tullaan täydentämään ja päivittämään mahdollisimman usein.
Tuottamisen ja mediakulttuurin
läänintaiteilija Petteri Putkinen
suunnitteli keväällä 2011 ensimmäiset luonnokset käyttöliittymän layoutista ja käyttölogiikasta. Tavoitteena on äärimmäinen käyttöhelppous ja löytämisen
ilo lappilaisen populaarimusiikin suuresta tietomäärästä. PopuLapin käyttöliittymä toteutettiin
HTML ja Javascript yhdistel-

mällä siten, että se toimii kaikissa yleisimmissä selaimissa. Lisäksi
järjestelmään toteutettiin rajapinta, joka mahdollistaa erilaisten
hakujen tekemisen järjestelmän
tietoihin. Keskeisenä ajatuksena
on järjestelmän toimiminen tietolähteenä, jossa tietojen relaatiot
kuvataan mahdollisimman hyvin,
jolloin järjestelmään voidaan tehdä hyvin tarkkoja ja monipuolisia hakuja: PopuLapista voidaan
hakea esimerkiksi niitä muusikoita, jotka ovat olleet aktiivisia
1970-luvulla ja soittavat bassokitaraa tyylisuuntanaan punk. Järjestelmän koodaamisesta vastasi
rovaniemeläinen konsultaation ja
ohjelmistotuotannon yritys KovaKoodarit Oy.
PopuLapin käyttöliittymägrafiikan suunnittelussa keskeisenä
tavoitteena oli saada aikaan selkeä ja raikas graafinen ulkoasu,
jota tukisi myös käyttöliittymän toiminnallinen selkeys ja
helppokäyttöisyys. Taiteen maisteri Karl Simonlehdon suunnittelemasta graafisesta ilmeestä on
löydettävissä värimaailman ja
muotokielen osalta lappilaista
tunnelmaa – lumi, tuisku, kesä,
keskiyön aurinko – ja aikaisempien vuosikymmenien popkulttuurista haettua raikkautta.
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Tsöh! Tsöh! Kuuluuko? -näyttelyn
visuaalisen ilmeen ja julisteen on
suunnitellut Karl Simonlehto.
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Suvi Harju ja Kiti Karvonen

Tallennusteemana
entinen
Rovaniemi
■■Lapin maakuntamuseossa
toteutettiin vuonna 2011 Rovaniemi-hanke, joka oli jatkoa
jälleenrakentamiskauden luettelointityölle. Tarkoituksena oli
järjestää, digitoida ja luetteloida niin valokuvia kuin arkistoaineistoa keskittyen
jälleenrakentamisen aikaiseen
ja jälkeiseen Rovaniemeen
1960-luvun lopulle asti. Tehtävään palkattiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella
kaksi henkilöä. FM Kiti Karvonen työskenteli arkistoaineiston parissa ja FM Suvi Harjun
toimenkuvaan kuuluivat valokuvat. Kuusi kuukautta kestäneen
projektin aikana luetteloitiin
museon tietokantaan yhteensä
3 425 valokuvaa, asiakirjaa ja
muuta arkistomateriaalia.
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Lapin maakuntamuseon kokoelmissa on monipuolinen kokonaisuus Rovaniemeen liittyvää arkistoaineistoa ja valokuvia. Rovaniemi -hankkeessa haluttiin selvittää tarkemmin tätä aineistoa
ja valikoida siitä sopivimmat digitoitaviksi ja luetteloitaviksi tietokantaan. Varsinkin arkistoaineistossa oli numeroimattomia suuria
kokonaisuuksia, joiden käsittely
vei paljon aikaa. Monen tuhannen paperin aineistosta valittiin
tärkeimmät objektit tietokantaan
niin, että aineistosta saa tarpeellisen kokonaiskuvan.
Työ alkoi aineistojen järjestelemisellä ja numeroimisella. Samalla tehtiin arvoluokitus miettien
kannattaako objekti digitoida ja
luetteloida. Kriteerinä pidettiin
aiheen merkityksellisyyttä suhteessa museon arkistokokoelmaan
ja yleensä Rovaniemen historian
vaiheisiin. Myös valokuvissa
kiinnitettiin huomiota aikaan,
paikkaan, aiheeseen ja laatuun.
Valokuvat digitoitiin siten, että
mustavalkoisten valokuvien tie-

Rovaniemellä rakennettiin vilkkaasti 1950-luvun
puolivälissä. Rovakatu
20:een noussut rakennus
on jo purettu. Kuva: Aimo
A. Tuomi, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

dostokoko oli noin 50
megatavua ja värillisten valokuvien noin
100 megatavua. Digitoidut valokuvat säilytetään maksullisella
ja turvallisella palvelimella. Viimeisessä työvaiheessa aineistot siirrettiin museon Cumulus-tietokantaan, johon
samalla kirjattiin ylös
kaikki tiedossa oleva
informaatio. Luetteloinnissa oli tasapainoiltava tietomäärän kanssa: kuinka paljon voi
käyttää työaikaa esimerkiksi tuntemattoman rakennuksen selvittämiseen.
Valokuvien Rovaniemi

Digitoidun valokuva-aineiston aiheena oli Rovaniemen katunäkymien muuttuminen saksalaisten
joukkojen raunioittamasta kauppalasta elinvoimaiseksi kaupungiksi. Lauri Alanärän, Pauli Laalon, Aimo A. Tuomen ja Aatto
Ahon valokuvissa niin rakennetaan kuin puretaan rakennuksia.
Tyhjät tontit katoavat uusien rakennuksien myötä. Valokuvista
välittyy mielikuva jatkuvasti
muuttuvasta
kaupunkikuvasta,
jossa kuljetaan kohti uusia mahdollisuuksia. Voimalaitoksia ra53

kennetaan, valtatie 4 valmistuu
siltoineen ja uusi linja-autoasema
nousee Erottajalle. Leppäluodon
ja Rautakeron uudet myymälät
avautuvat. Myös uudet laitteet
kiinnostivat rovaniemeläisiä: yhdessä valokuvassa näkyy, kuinka
ihmisjoukko on kerääntynyt Lapin Sähkö- ja Radioliike Oy:n
näyteikkunan eteen katsomaan
televisiolähetystä.
Muuttuvan ympäristön lisäksi
myös rovaniemeläiset toimivat ja
pyrkivät muutoksiin. Yleislakkoa
kuvaavissa valokuvissa väki marssii kaduilla. Mustatakkinen mies
kantaa kylttiä ”Käy eespäin väki voimakas…” ja lapset seuraavat
marssijoita juosten ja potkukelkoin. Neljä vuotta myöhemmin
valokuvaajat tallensivat kameroillaan Rovaniemen kauppalan ju-

listautumisen kaupungiksi ja 1853 Ruokasen talon tilikirjasta
siihen liittyvät juhlaillalliset, juh- 2010-luvun matkailuaineistoon.
lapuheet sekä ilotulitukset.
Rovaniemi-kokoelma sijoitettiin
Rovaniemeä ei kuvattu vain myös fyysisesti yhteen paikkaan,
päiväsaikaan tai maantasalta. Öi- jotta kokoelman hallinta ja käytsissä valokuvissa loistavat itse- täminen niin museon tutkimusnäisyyspäivän kynttilät silloisen ja näyttelytoiminnassa kuin asiakaupungintalon ja maalaiskun- kaspalvelussa olisi mahdollisimnan kunnantalon ikkunoissa se- man helppoa.
kä Rovakadun jouluvalot. Lauri
Käsitelty aineisto on monipuoAlanärällä oli lentolupakirja, jo- lista ja -ilmeistä. Se sisältää yksiten hän ikuisti mustavalkoisina tyishenkilöiden
kirjeenvaihtoa,
kuvina ja värikuvina Rovanie- lääkereseptejä, kuitteja, tilikirjoja,
men kaupunkia ja maalaiskuntaa diplomeja ja muistikirjoja. Toisen
yläilmoista. Pauli Laalo puoles- maailmansodan ajalta on tallessa
taan kiipesi paloaseman torniin sekä evakkoaikaista kirjeenvaihvalokuvaamaan. Toinen suosittu toa, ostokortteja, lupalappuja etkuvauspaikka oli lastensairaalan tä armeijan määräyksiä. Yritysten
henkilökunnan asuntola (Siskon- ja yhdistysten aineistosta löytyy
polku 1).
kauppakirjoja, tilikirjoja, kaupparekistereitä ja vuosikertomukArkistoaineiston
sia. Kouluilta maakuntamuseo
runsautta
on saanut piirustuksia, kouluHankkeen alussa oli kartoitet- lehtiä, sisustustarjouksia ja raittava Rovaniemeä koskevan arkis- tiusliiton papereita. Matkailuaitomateriaalin määrä. Osa aineis- neistoon kuuluu lähinnä esitteitä,
tosta oli ennestään järjestämä- käsiohjelmia, hissilippuja, hinnastöntä. Suuret kokonaisuudet toja sekä ravintoloiden ruokaliskuten Stelanderin arkisto, Rova- toja. Rovaniemen kaupungin ainiemen Kauppa Osakeyhtiön neistoon on kertynyt kaupungin
aineisto, Lapin taideseura Seita- esitteitä, evakkoajan papereita,
piirin arkisto ja V.  Rauman Auto- puhelinluettelo, palveluhakemisliike Oy:n aineisto järjestettiin, to sekä hyppyrimäen ja Jätkännumeroitiin ja luetteloitiin. Ai- kynttilä-sillan rakennuspapereita.
neistot järjestettiin RovaniemiValokuva- ja arkistoaineisto on
kokoelmaksi, jossa on kahdeksan soveltuvin osin kaikkien saavualakokonaisuutta: yksityishenki- tettavissa Lapin maakuntamuselöiden aineisto, sota-ajan aineisto, on web-selaimen kautta.
yritykset, yhdistykset, sanomalehdet, koulut, matkailu ja Rovaniemen kaupungin aineisto. Ajallisesti aineisto ulottuu vuoden
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Uutisia
Arktikum 20 vuotta
Arktinen tieto – Pohjoinen muisti
Ounasjoen muinaiseen tulvatörmään piiloutuva kulttuurin
ja tieteen monitoimitalo täyttää
2.12.2012 tasavuosia. Arktisen
instituutin perustamista esitti ensimmäisen kerran akateemikko
Kustaa Vilkuna vuonna 1972.
Alkuideat konkretisoituivat, kun
Euroopan Kulttuurisäätiön Suomen osasto ryhtyi 1979 kaavailemaan Arktista museota Rovaniemelle. Vuonna 1980 hanketoimikunta esitti Rovaniemen
kaupungin omistamaa Lapin maakuntamuseota osaksi kaavailtua
uudisrakennusta. Kaupunki ja
säätiö julistivat 1983 kansainvälisen ideakilpailun museokeskuksen suunnittelusta. Kilpailun
voitti tanskalainen arkkitehtiryhmä Birch, Bonderup ja Waade
ehdotuksellaan The Inextinguishable eli Sammumaton.
Rakennushanketta varten perustettiin Arktisen Keskuksen
Säätiö. Opetusministeriön asettama työryhmä esitti 1986, että
Lapin yliopiston yhteyteen perustettava Arktinen keskus ja Lapin maakuntamuseo sijoittuvat
Arktikum-taloksi nimettyyn rakennukseen. Rakentamista varten Suomen valtio ja Rovaniemen
kaupunki perustivat Kiinteistö
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Oy Arctic Centren. Tarkan suunnitteluvaiheen jälkeen rakentaminen alkoi keväällä 1990 ja talo avautui 2.12.1992. Kaupunki,
yliopisto ja kiinteistöyhtiö perustivat Arktikum-Palvelu Oy:n
tuottamaan palveluita erityisesti
Lapin maakuntamuseolle ja Arktiselle keskukselle, mutta myös
muille yhtiön palveluita tarvitseville. Vuosien varrella taloon on
tutustunut yli 1,6 miljoonaa asiakasta, joista noin puolet on ollut
ulkomaalaisia.

Arktikumin miljoonas kävijä Juho
Salmi kukitettiin 25.3.2003. Kuva:
Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Ounasjoen
tulva uhkasi
Arktikumia
toukokuussa
1993. Kuva:
Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

Arktikum-talon 20-vuotistaivalta
Varsinainen juhlaviikko on
tarkastellaan syyskuussa avat- 26.11.–6.12. Jokaiselle päivälle on
tavalla erikoisnäyttelyllä, jonka suunniteltu ohjelmaa, joka sisälLapin maakuntamuseo tuottaa tää mm. musiikki-, tanssi- ja eloArktikumin pääkäytävälle. Näyt- kuvaesityksiä, esitelmiä, semitely koostuu kuva- ja tekstitau- naareja ja keskustelutilaisuuksia
luista, joiden visuaalisesta suun- sekä opastettuja näyttelykierroknittelusta vastaa TaM Ulla Etto. sia. Viikon aikana Lapin maaJuhlavuoden näyttelytarjontaan kuntamuseon tiloissa avautuu
sisältyvät luonnollisesti talon pe- Ajatonta – Aallon arkitehtuuria
rusnäyttelyt (Muuttuva Arktis Rovaniemellä -näyttely. Arktinen
ja Pohjoiset keinot) sekä useat keskus puolestaan tuottaa yhdeserikoisnäyttelyt. Talon juhlailmet- sä emeritusprofessori Juha Pentitä korostavat pääsisäänkäynnin käisen kanssa kokoelmanäyttelyn.
reunoilla hulmuavat banderollit, Juhlaviikolla julkaistaan rehtori
erityinen 20-vuotisjuhlalogo ja Esko Riepulan johdolla toimivan
-kuosi, ravintolasta saatavat va- työryhmän kokoama historiikki,
lencialaisen Bodegas Murvierdon joka esittelee niin talon vaiheita,
viinitalon puna- ja valkoviinit se- tapahtumia, toimijoita, alueen
kä rovaniemeläisen Choco Delin historiaa kuin tulevaisuuden toiveita. Pääjuhla järjestetään kutsuvalmistamat suklaat.
vieraille 2.12. Arktikumin keskikäytävällä.
Hannu Kotivuori
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AJATONTA – Aallon arkitehtuuria Rovaniemellä
Lapin maakuntamuseossa avautuu loppuvuodesta Alvar Aallon
Rovaniemen tuotantoa esittelevä
(30.11.2012−toukokuu
näyttely
2013). Aallon Rovaniemelle suunnittelemat rakennukset ja poronsarviasemakaava ovat tunnettuja
ja aiheesta on kaivattu lisää materiaalia. Tästä syntyi ajatus näyttelyn tekemiseen. Hankkeen tuotokset tulevat palvelemaan niin
asiantuntijoita kuin harrastajiakin, mutta myös matkailijoita
ja paikallista väestöä. Näyttelyn
avulla haluamme lisätä paikallisen kulttuuriperinnön arvostusta
ja tunnettuutta, mutta myös
antaa mahdollisuuden lähestyä
Aallon tuotantoa uudesta näkökulmasta. Esimerkiksi asuntosuunnittelu jää usein vähemmälle
huomiolle arkkitehtien tuotannossa. Yksi näyttelyn tehtävistä
onkin nostaa esille Aallon vähiten tunnettu työ Rovaniemellä:
hyvin säilynyt Korkalorinteen
asuntoalue, jota on kutsuttu
myös Tapiolaksi.
Aallon arkkitehtuuria esitellään
näyttelyssä paitsi historiallisesta
näkökulmasta myös valokuvien,
piirustusten ja tekstin avulla sekä
rakennusten käyttäjien kannalta.
Millaista on vierailla, työskennellä ja asua Aallon suunnittelemissa rakennuksissa? Näyttely pyrkii
vastaamaan näihin kysymyksiin
haastattelujen, kyselyiden ja valokuvien avulla. Tämä lähestymis57

tapa avaa erilaisen ja täydentävän
näkökulman Aallon tuotantoon
antaen tilaa myös kriittisille kommenteille.
Näyttelyssä esitellään myös
Aallon Rovaniemen julkisiin rakennuksiin suunnittelemia tai
Artekin tuottamia huonekaluja
ja valaisimia. Irrottamalla huonekalut ja valaisimet tyypillisestä
ympäristöstään haluamme kiinnittää katsojan huomion muotoilun merkitykseen. Näyttelyssä
esillä olevat huonekalut on lainattu Alvar Aallon Rovaniemelle
suunnittelemista kohteista.
Näyttely toteutetaan Lapin
maakuntamuseon ja taidehistorioitsija Charlotte Malapraden
yhteistyönä. Näyttelyä ovat tukeneet Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Lapin kulttuurirahasto.
Charlotte Malaprade
ja Ulla Viitanen
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