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Lukijalle
”Tämä on ollut elämäni ihanin kesä!” vakuutti silmät loistaen elokuisella työmatkallani tapaamani mies.
Ikä ja sairaus painoivat jo hartioita
kumaraan, ja askeleet olivat hidastuneet. Ilon aihe olikin se, että hän
oli saanut apua ja tukea kotimuseossaan pidetyn tapahtuman järjestelyihin. Tämä juhla kokosi paikalle taas uusia ystäviä.
Museot tarvitsevat ystäviä hyvin monella tavalla ja tasolla. Vaikutusvaltaisilla ja esimerkiksi kunnalliseen päätöksentekoon osallistuvilla ystävillä on mahdollisuus vaikuttaa museoiden toimintamahdollisuuksiin. Mutta hyvin tärkeä tehtävä on myös niillä ystävillä, jotka
vuodesta toiseen tuovat vieraitaan

museoon, syventyvät näyttelyihin
ja antavat niistä palautetta.
Raito-lehdelläkin on ollut jo 20
vuoden ajan uskollisia lukijoita. Tänä aikana tämä maakunnallinen
museolehti on ilmestynyt yhteensä
40 kertaa. Lehdissä on ollut kaikkiaan noin 370 kirjoitusta tai laajempaa artikkelia. Uskon, että niistä
monet ovat tuoneet uutta tietoa
Peräpohjolan ja Lapin asioista.
Myös Lapin maakuntamuseon joulukuun alussa avattu uusi perusnäyttely perustuu laajaan tutkimukselliseen pohjaan. Monenlaisin
kerronnan keinoin on näyttelystä
pyritty luomaan elämyksellinen ja
informatiivinen kokonaisuus.
Päivi Rahikainen
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Inkeristä
Tenon varrelle
HELENA RUOTSALA

ANTTI HÄMÄLÄINEN LAPIN KUVAAJANA

■ Antti Hämäläisen (1897–1976),
Inkerissä syntyneen ja
kasvaneen opettaja-kansakouluntarkastajan, tie Lappiin
on ollut mutkia täynnä, ja osa
vaiheista jää tässäkin
salaisuuden peittoon. Keskityn
tarkastelemaan Antti
Hämäläistä ainoastaan Lapin
valokuvaajana. Hän kuului mm.
Maila Talvion, Aale Tynnin, K. M.
Walleniuksen, Anton Lindforssin
ja Annikki Kariniemi-Willamon
tuttavapiiriin. Akateemisissa
piireissä hänet tunnettiin
setukaisten perinteen tuntijana
ja tallentajana. Yhteisessä
teoksessaan Lapin sota 1939–

1940 sanoin ja kuvin (1940)
kenraali Wallenius kuvailee
Hämäläisen kirjailijakansakouluntarkastajaksi.
Kirjailijan, opettajan,
koulutarkastajan ja kuvaajan
roolien lisäksi Antti Hämäläinen
oli keräilijä.
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Kolppanan seminaarissa opettajaksi opiskellut inkeriläinen Antti Hämäläinen palveli Pietarissa upseerioppilaana, kun Venäjän vallankumous puhkesi. Hämäläinen onnistui pakenemaan, ensin Pietarista
Viroon ja sieltä myöhemmin Suomeen. Suomessa hän eri vaiheiden
jälkeen asettui 1937 asumaan Turkuun. 1920-luvulla hän oli opettajana Uudessakaupungissa, jossa hän
avioitui opettajatoverinsa Sylvia
Saikun (1902–1938) kanssa. Vuonna 1928 Hämäläinen lähti Itä-Hämeen kansanopiston johtajaksi
Hartolaan.
Lappi tuli Hämäläiselle tutuksi
Lapin piirin kansakouluntarkastajana 1930–1937. Hän asui Rovaniemellä, jossa hänen puolisonsa Sylvia sai töitä kansakoulunopettajana. Pitkillä tarkastusmatkoillaan,
jotka ulottuivat talvella mm. Suonikylään, Petsamon alueelle, Hämäläinen kuvasi paljon, ei vain maisemia vaan ihmisiä arkiaskareissa ja
arkivaatteissa. Siirryttyään Turkuun
Hämäläinen kiersi vielä muutamana kesänä Lapissa, lähinnä Enontekiöllä ja Utsjoella, valokuvaten ja
keräten saamelaisesineitä. Jo vuonna 1939 hän toimitti Kansallismuseoon 280 numeroa käsittävän esi-

nekokoelman ”tunturi-, joki-, metsä- vaiko kolttalappaisilta”. Näistä
suurin osa oli talousesineitä, ja esimerkiksi sarvilusikoita oli 23 ja
juuresta valmistettuja koreja tai rasioita 21. (Puurunen 2002, 71.)
Myöhemmin hänen toinen vaimonsa Tellervo Hämäläinen (o.s.
Salminen, 1918–1993) lahjoitti loput Hämäläisen Lapista keräämät
esineet Kansallismuseoon.
KIINNOSTUKSEN KOHTEENA
SAAMELAISET

Hämäläisen ottamia valokuvia on
lähinnä kolmelta alueelta: Lapista,
Inkeristä ja Viron Setumaalta. Esimerkiksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkiston vuonna
1971 saamassa lahjoituksessa on
noin 9 000 Hämäläisen ottamaa
kuvaa, joista Lappi-kuvia runsaat 2
000. Aineisto on pääosin järjestämättä, ja kuvissa on erittäin vähän
tunnistetietoja. Museoviraston kuva-arkistossa Lappi-kuvia on vähemmän, vajaat 700, ja ne on suurimmaksi osaksi diarioitu jo vuosina 1950 ja 1957. Kuvat ovat samoja kuin SKS:ssa. Museoviraston
diaariossa kuvien kohdalla lukee,
että ”tiedot ylimalkaisia, kuvat puhuvat puolestaan”. Museoviraston
arkiston Petsamosta ja Suonikylästä otetuissa kuvissa nimitietoja on
enemmän kuin Enontekiöltä, Inarista tai Utsjoelta otetuissa.
Petsamon alueelle suuntautuneilla matkoilla otettuja kuvia Hämäläinen on julkaissut teoksessaan
Koltta-Lappia sanoin ja kuvin
(1938). Näissä kuvissa on etupäässä naisia kehräämässä, kutomassa,
karvakengän teossa, verkkoja selvittämässä, heinittämässä ja pukemassa miehen kenkiä, hoitamassa

Teno-kirjassa julkaistun kuvan
alkuperäinen teksti: ”Emäntä Pirit
Niemelä Antti-poikansa kanssa lankoja
kerimässä”. Kuva: Antti Hämäläinen;
artikkelin kirjoittajan omistuksessa.

lapsia ja ruokkimassa kotielämiä.
Koska Hämäläinen kävi Suonikylässä talvella, jolloin perheet olivat
kokoontuneet sinne talvikuukausien ajaksi – kevään, kesän ja syksyn
suonikyläläiset olivat omilla sukupaikoillaan kalastamassa, marjastamassa jne. – hän tallensi myös kyläkokoukseen osallistuneita miehiä
ja sosiaalista elämää kuten katrillin
tanssimista ja erilaisia leikkejä. Osa
Petsamon-matkoista sijoittui kesäaikaan, ja niiltä matkoilta on muutamia otoksia myös Petsamon luostarista ja sen asukkaista.
Hämäläinen kävi myös Enontekiöllä 1930-luvun puolivälissä. Näk5

kälään, Pöyrisjärvelle ja Kalkujärvelle hän palasi sodan jälkeen nuoren
vaimonsa Tellervon kanssa. Tältä kesäiseltä matkalta on monenlaisia kuvia Kaijunan ja Vilkunan perheistä,
osa kuvista on otettu lypsytokasta,
osa kalassa tai muissa arkiaskareissa.
Antilla oli silmää kuvata myös lapsia
ja naisia; esimerkiksi kuvat Kaijunan
tyttäristä katsomassa ikkunasta tai
Vilkunan Magreetan lapset leikeissään.
Tenon varren kylistä Hämäläisellä on paljon kuvia. Tenoa pitkin
Hämäläinen matkasi mm. postiveneessä ja poikkesi myös Norjan
puolella Valjoella ja Kaarasjoella.
Näissä kuvissa on otoksia jokikalastuksesta, jopa turistikalastajat ovat
päässeet kuviin. Täällä hän tapasi ja
kuvasi sodan jälkeen myös Petsamon evakoita, jotka kalastivat Tenolla. Utsjoelta hän on myös dokumentoinut pihapiirejä, kesäpaikkoja aittoineen ja lammaspuurineen
sekä jälleen asukkaita tavallisissa
arkiaskareissa: vettä hakemassa,
pyykillä, veneen teossa, kangasta
kutomassa, aterialla tai kahvia juomassa. Niinkin arkinen askare kuin
villalangan vyyhteäminen on päässyt kuvittamaan 1949 julkaistua
Teno-kirjaa.
Kansatieteilijän kannalta Hämäläisen kuvissa on kiinnostavia yksityiskohtia. Tunturiretkillään hän
myös dokumentoi tunturimittarin
aiheuttamia tuhoja sekä Paistunturissa poronmerkitystä. Mielenkiintoisimpia Utsjoen kuvia on mielestäni Museoviraston kuva-arkiston
kuva SUK 476:77. Tässä Nuvvuksen
maisemissa otetussa kuvassa erottuu kaksi ihmistä aitauksen sisällä,
ja kuvateksti kertoo tärkeän lisätiedon: ”Sukkapelto, aidattu koska
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paikka, jossa kasvaa hyvää saraa
kenkäheinäksi”.
Hämäläisen edesmenneen lesken Tellervo Hämäläisen mukaan
Antti oli valinnut Teno-kirjaansa
kauneimmat otoksensa. Vain muutamassa yksittäisessä kuvassa on
mukana matkakumppaneita. Joitakin kuvia Hämäläisen kokoelmissa
on myös Inarista ja Sodankylän
Purnumukasta, mutta niiden määrä
jää reilusti alle sadan.
Museoviraston kuva-arkistossa
saamelaisalueen
ulkopuoliseen
Lappiin liittyvät kuvat on arkistoitu erikseen, ja niitä oli Hämäläisellä
arkiston mukaan vain 51. Ne ovat
etupäässä Rovaniemeltä, Pyhätunturilta ja Marrasjärveltä. Hämäläinen kuvasi harvoin virkamiehiä tai
suomalaisia – tai ainakaan niitä kuvia ei ole arkistoissa. Esimerkiksi
Suonikylän opettaja Anni Tattari,
utsjokelainen opettaja Jussa Högman ja Utsjoen terveydenhoitaja
neiti Engman, norjalainen pappi
Ludvig Framhus sekä Oslon yliopiston suomen ja lapin kielen
professori Knut Bergsland ovat
päässeet kuviin. Pari kolme otosta
on K. M. Walleniuksesta ja Kaarlo
Hillilästä, mutta esimerkiksi 1930luvun lopulla Petsamoon tehdyltä
retkeltä, johon otti osaa muitakin
koulumiehiä, ei heitä ole kuvissa.
Kittilässäkin Hämäläinen kävi useaan otteeseen, mutta sieltä otettuja
kuvia on alle kymmenen, esimerkiksi kelo Levitunturilta, näkymä
Keimiötunturilta ja taiteilija Einari
Junttila.
Aivan oma osuutensa Antti Hämäläisen kokoelmissa on sotakuvilla. Ollessaan tulkkina Petsamon ja
Sallan rintamilla Hämäläinen pystyi
dokumentoimaan rintaman arjen

lisäksi lähiympäristöä. Hän ei ollut
TK-kuvaaja, vaan otti kuvia itselleen, joten hänen valokuvansa on
myöhemmin lahjoitettu SKS:n ja
Museoviraston kuva-arkistoihin. Sotakuvat on parhaiten tunnistettu,
sillä niistä Hämäläinen piti kuvapäiväkirjaa, joka on SKS:ssa kirjoitettu puhtaaksi. Myös veteraanit
ovat kuvia teoksiinsa lainatessaan
tunnistaneet henkilöitä. Osa sotakuvista on julkaistu kirjassa, johon
kenraali K. M. Wallenius kirjoitti
tekstin. Tämä Lapin sota 1939–
1940 sanoin ja kuvin kuvaa etupäässä Petsamon ja Sallan rintaman
tapahtumia. Hämäläisen oma käsi-

kirjoitus Korpisoturit sen sijaan jäi
julkaisematta. Sota-aikana Hämäläisellä oli käytössään myös värifilmiä. Näitä harvinaisia värikuvia on
ollut näyttelyissä, ja mm. Helsingin
Sanomat on julkaissut niitä.
EKSOOTTINEN TOINEN

Hämäläinen on katsonut linssinsä
läpi sitä toista, vierasta. Myös kuvatekstit ovat tyypillisiä tälle ajattelutavalle ja ajalle. Usein kuvatekstinä
oli vain, että ”eukko pitää perää”,
”tyttö aitan ovella”, ”lapsi rankisessa Kaarasjoella”, ”ukko veräjällä”,
”tupakoiva muori” jne. Useimmiten
kuvatekstissä oli mainittuna paikka, harvemmin nimi. Ajalleen
tyypillisesti myös Hämäläinen
kuvillaan ja keräämillään saamelaisesineillä vahvisti omaksumaansa ja yleisesti yhteiskunnassa vallinnutta kuvaa saamelaisista. Eri saamelaisryhmien väliset erot tiedostettiin, ja Petsamon koltat nähtiin alkuperäisimpinä saamelaisina. ”Koltilla
on varhaiskantaisen kulttuurinsa säilyttämisessä ollut tähän
saakka erityinen onni mukanaan”, hän kirjoittaa Koltta-Lappia sanoin ja kuvin -kirjassaan.
Saamelaisten avulla pystyttiin määrittämään ja vahvistamaan omaa suomalaisuutta. Holhoavan isällinen suhtautuminen
tulee Hämäläisen kirjojen sivuilta esille. Saamelaiset, nämä pohjolan ”jalot villit”, tarvitsivat kas-

Iiskon Antin Elli (Näkkäläjärvi) poroa lypsämässä Pöyrisjärvellä 1940luvun lopussa. Kuva: Antti Hämäläinen; artikkelin kirjoittajan omistuksessa.
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vatusta ja ohjausta. Kirjassaan Tunturien mailta (1945) Hämäläinen
näkee lappalaisten suurimpina
puutteina epäsiisteyden ja laiskuuden, mutta Teno-kirjassaan hän
ihailee ”nuorgamilaisten kotien silmiinpistävää puhtautta, joka ei voi
olla tekemättä vieraaseen vaikutusta”. Hämäläinen kantaa huolta vanhojen esineiden katoamisesta ja
hylkäämisestä, ts. etelään hän hyväksyi edistyksen, mutta esimerkiksi poronlypsyssä ei olisi saanut
käyttää peltisiä astioita, vaan
naappua.
Antti Hämäläinen oli luonteeltaan temperamenttinen ja itsepäinen. Hän noudatti etelän arvoja ja
asenteita. Hän ei aina ole ollut mitenkään helppo matkakumppani.
Temperamenttisuudesta ja omanarvontunteestaan huolimatta Antti on
päässyt kuvattaviaan lähelle, se näkyy kuvista välittyvänä tunnelmana
ja esimerkiksi ihmisten luontevana
esiintymisenä omassa ympäristössään.
Hämäläisen välineistö oli ensiluokkaista ja kuvaustaito erinomainen. Hän osallistui 1930-luvulla
menestyksellisesti valokuvauskilpailuihin. Hämäläisen kuvien arvo
on mielestäni siinä, että hän on ottanut kuvia erityisesti ihmisten arjesta unohtamatta naisia ja lapsia.
Vain muutamassa kuvassa on pukeuduttu kuvanottoa varten, esimerkiksi Utsjoella esiteltäessä naisten käsitöitä ja komeaa valkkopeskiä. Hämäläinen oli tuottoisa
valokuvaaja, jonka kuvista vain osa
on julkaistu hänen teoksissaan tai
myöhemmin muissa Lappia koskevissa kirjoissa. Valitettavasti ne ovat
kirjoissa usein vain koristeena tai
kuvituksena. Silloin kuvissa olevat
8

ihmiset eivät ole yksilöitä, joilla on
nimi ja henkilöllisyys. He ikään
kuin edustavat nimetöntä, kollektiivista saamenkansaa, jossa yksilöllä
ei ole merkitystä – heillä on rooli
ainoastaan edustamassa tätä ryhmää. ■
Kiitokset tiedoista ja muistikuvieni
vahvistuksista Tellervo Hämäläisen ystäville Katriina Anttilalle, Helvi Othamanille, Päivi Ruotsalalle ja Valma YliVakkurille sekä Museoviraston kansatieteen kuva-arkiston ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kuva-arkiston henkilökunnalle. Samalla haluan
kiittää Lydia Heikkilää, jonka avustuksella on osa Antti Hämäläisen
Enontekiöltä ottamista kuvista tunnistettu.

KIRJALLISUUTTA
Antti Hämäläisen teokset:
Koltta-Lappia sanoin ja kuvin.
WSOY 1938. Porvoo.
Kadonnutta Inkeriä.
Inkerin liiton julkaisu.WSOY 1944.
Porvoo.
Tunturien mailta.
Tampereen uusi kirjapaino oy 1945.
Tampere.
Teno. Suomen kaunein joki.
WSOY 1949. Porvoo.
K. M.Wallenius – Antti Hämäläinen:
Lapin sota 1939–1940 sanoin ja kuvin.
Otava 1940. Helsinki.
Nina Puurunen 2002. Saamelaisuus Kansallismuseossa. Suomen Kansallismuseon
saamelaisten esinekokoelmien muodostuminen, kartuttaminen ja analyysi. Suomalais-ugrilainen kansatiede, pro gradu tutkielma. Helsingin yliopisto.

Valto Pernu,
ihmisten kuvaaja
VEIKKO VASAMA

Valto asui talvet syntymäkodissaan
Iissä ja kierteli kesäisin kameroi(1909–1986) oli Suomen
neen Suomea Imatraa ja Petsamoa
myöten. Vaikka kuvaustoiminta iän
viimeinen torivalokuvaaja.
karttuessa
keskittyikin RovanieRovaniemellä ”Linssinä”
melle, Valton koti pysyi aina Iissä.
tunnetun Valton telttastudio
Siellä hän maalasi öljyväritöitä ja
valmisti matkamuistopeikkoja, joikuului lähes kolmen
ta myi kuvaustoiminnan ohessa.
vuosikymmenen ajan kaupungin
Jälkipolvet muistavat Valto Pernun
maamerkkeihin, ensin vanhalla
valokuvaajana, jonka ominta alaa
torilla Valtakadun pohjoispäässä olivat muotokuvat. Talo tai maisema sellaisenaan riitti ani harvoin
ja myöhemmin linja-autoaseman kuvan aiheeksi. Valto itse arvosti
vieressä. Valto otti viimeiset
enemmän
maalauksiaan
kuin
valokuviaan.
kuvansa 1985, vain vuotta
Tasokkaiden muotokuvien ottaennen kuolemaansa.
ja tarvitsee hyviä ihmissuhdetaitoja, ja niitä Valtolla oli. Pitkistä valotusajoista huolimatta henkilöt
esiintyvät kuvissa uskomattoman
luontevasti. Omista asioistaan Valto
ei halunnut puhua, mutta valokuvia itsestään hän otti kymmenittäin. Varsin usein näistä kuvista löytyy naiskauneutta Valton kummastakin kainalosta.
Lapin maakuntamuseon kuvaarkistossa on satakunta lasinegatiivia, mutta pääosan kuvistaan Valto
kuvasi filmin asemesta valokuvapaperille. Kehittämisen, kiinnittämisen ja huuhtelun jälkeen tuloksena
oli paperinegatiivi. Se piti kuvata
uudelleen ja toistaa kehitysprosessi, jonka jälkeen käytettävissä oli
normaali positiivikuva. Kylmällä
säällä liuosten lämmittämiseen tarNuoruusvuosinaan Valto liikkui polkuvittiin spriilamppua. Nykykuvaajan
pyörällä Imatralla ja Petsamossa saakon mahdotonta ymmärtää syitä
ka. Kuva: Lapin maakuntamuseon kokonäin vaivalloisen menetelmän käytelmat.
■ Iissä syntynyt Valto Pernu
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Valto kuvasi mielellään romaneja.
Tämä neito on kuvattu sisätiloissa.
Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

tämiseen. Erikoislaatuiset kameransa Valto rakensi itse.
Kuvat toimivat Valton muistilappuina, joista löytyy henkilöiden
nimiä, paikkakuntia ja hajahuomioita, mutta valitettavan niukasti. Nimenomaan vuosiluvut puuttuvat.
Erään kuvan taakse Valto on hahmotellut ohjelmaansa kesä–heinäkuun ajaksi: Oulunsalo, Haapajärvi,
Muhos, Evijärvi, Taivalkoski, Pyhäntä, Kärsämäki, Ylivieska… Ja niin
edelleen, pari päivää yhdellä paikkakunnalla ja sitten suunta seuraavalle. Melkoinen kiertue, varsinkin
kun kulkuneuvona on todennäköisesti ollut polkupyörä.
Torilla otetuissa kuvissa yleisin
merkintä on huomautus, että kuvan esittämä henkilö on jäänyt velkaa. Erään kuvan taakse Valto on ilmeisen tuskastuneena kirjoittanut:
”Pietilä Marraskoskelta särki tuolin
ja kuvan jätti maksamatta.” Erään
toisen takaa löytyy synkkä ennustus: ”Seppo 3:- velkaa jota se ei
koskaan maksa.”
Kesäretket näyttävät inspiroineen Valtoa sekä kuvaajana että
muistiinpanojen tekijänä. Erityisen
muistettava kohokohta Valton elämässä on varmaankin ollut kesän
1930 retki Sodankylän ja Ivalon
kautta Petsamoon ja edelleen Norjan puolelle. Sen aikana syntyi va10

jaat sata kuvaa, joihin kaikkiin Valto merkitsi vähintään kuvauspaikan. Joskus hienovaraisella huumorilla höystettyä tekstiä on niin paljon kuin kuvan taakse mahtuu.
Esimerkiksi Inarin Virtaniemessä otetusta kuvasta löytyy seuraava
merkintä: ”Kesäpäivän kunniaksi
esittelee suomen muori lapinmuorille otettavaksi kuvan. Huom! Lapinmuorilla on tuohivirsut jalassa.”
Sodankyläläistä poromiespariskuntaa esittävän kuvan taakse Valto on
kirjoittanut: ”Oikea poromies ei
ota kuvaa ilman poron vasoja ja
porokoiraa. Vaikka ne ei tahokkaan
sopia yhteen etes senkään aikaa että näppäis kuvan.”
Petsamon-retken aikana Valto
oli kuvaajana monipuolisimmallaan. Monet ihmiskuvat ovat eloisia
oman aikansa tilannekuvia; joitakin
voisi luulla Paulaharjun kuvaamiksi. Monta kertaa myös eksoottinen
ympäristö innosti pystyttämään jalustan ja ryhtymään monivaiheiseen kuvanottopuuhaan.
Valto Pernun henkilöhistoria
tunnetaan huonosti. Äärimmäisen
vaatimattomasti eläneen Valton hyvä varallisuus paljastui vasta hänen
kuolemansa jälkeen ilmeisesti yllätyksenä useimmille hänet tunteneille. Valto omisti synnyinseudullaan metsäpalstan ja harrasti osakesäästämistä paljon aikaisemmin
kuin ilmiö tuli muotiin kansan keskuudessa. Metsäpalstan Valto näyttää hankkineen luonnonsuojelutarkoituksessa.
Osa Valton omaisuudesta säätiöitiin. Säätiön tarkoituksena on
”valokuvaaja Valto Pernun taiteen
vaaliminen ja esittäminen sekä taiteen, talonpoikaisperinteen ja
luonnonsuojelun tutkiminen ja
edistäminen siinä ympäristössä,
missä Pernu on kasvanut ja vaikuttanut”. ■

Valokuvaaja
rakkaudesta ja
rahasta
SANNA ESKELINEN

PAULI LAALON KUVIEN ÄÄRELLÄ
■ Valokuvaaja Pauli Laalo
(1938–1998) toimi
Rovaniemellä vapaana
kuvaajana ja lehtikuvaajana
1960-luvulta 1990-luvulle.
Hänen kuviensa avulla pääsee
kurkistamaan pohjoisiin
tapahtumiin ja maisemiin,
mutta kokonaisuutena hänen
kuva-arkistonsa avaa myös
yhden näkökulman yhden
ihmisen elämään. Kuvista voi
nähdä itseoppineen kuvaajan
kehityksen taitavaksi
ammattilaiseksi.

Valokuvaajan ammattiin johtavaa
koulutusta alettiin Suomessa järjestää vasta 1970-luvun alkupuolella.
Tuohon asti kuvaajan ammatissa
toimineet olivat oppineet ammatin
käytännössä ja saaneet lisäoppia lyhyillä kameraseurojen järjestämillä
kursseilla. Kameraseuroissa toiminta oli vilkasta.
Pauli Laalon uran alkuvaiheet ja
kehitys harrastajasta ammattilaiseksi osuvat juuri tuota murrosta
edeltäneeseen aikaan. Laalon koulutuksena oli paitsi kameraseuratoiminta myös valtava kiinnostus ja
into oppia, paljon kokeiluja ja alan
kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden seuraaminen. Kameraseurojen valta-asema murtui koulutuksen alettua, mutta tuolloin Laalo oli
jo löytänyt oman ilmaisukielensä,
oli kolmekymppinen ja uransa huipulla.
Pauli Laalolla sanotaan olleen
kamera aina mukanaan. Se näyttää
olleen hänelle paitsi työkalu myös
muistiinpanoväline, jokin jonka
avulla hän jäsensi maailmaa. Filmille ikuistuivat paitsi työkeikat myös
oman perheen tärkeät tapahtumat
ja lomareissut, kuin myös vaikkapa
vuodenaikojen vaihtelut, sääilmiöt
tai kukat tunturissa.
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Lapin maisemat ja ihmiset olivat lähellä sydäntä. Matka kulki
usein Rovaniemeltä kohti pohjoista. Etenkin Käsivarren maisemiin
Laalo palasi jopa useita kertoja
vuodessa. Kuvissa esiintyvät usein
Pallaksen ja Kilpisjärven maisemat
sekä saamelaiset porokuninkuusajoissa ja erotuksissa.
RADIOSÄHKÖTTÄJÄSTÄ
IHMISTEN KUVAAJAKSI

Pauli Laalo saapui alle parikymppisenä nuorena miehenä 1950-luvun
lopulla rajavartiolaitoksen radiosähköttäjäksi Enontekiön Munnikurkkioon. Kamera kulki jo tuolloin matkassa. Innostus tekniikkaan, radiolaitteisiin ja kameroihin
oli alkanut lapsuudessa vietetyistä
kesistä sedän radioliikkeessä. Ensimmäinen julkaistu kuva tallentui
filmille Käsivarren Lapin maise-

Arkkitehti Alvar Aalto esittelee suunnitelmaansa Rovaniemen kulttuuri- ja
hallintokeskukseksi 1962. Kuva: Pauli
Laalo. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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Pauli Laalon omakuva 1965.
Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

missa, kun nuori rajavartiolaitoksen radisti kohtasi Urho Kaleva
Kekkosen yhdellä tämän monista
kalareissuista.
Tie vei muutaman vuoden ajan
Rovaniemellä julkaistun Lapin Sanomat -lehden kirjoittavan ja kuvaavan avustajan kautta viimein vakituiseksi valokuvaajaksi Lapin
Kansaan. Tuo työsuhde jatkui yhteensä kahdenkymmenen vuoden
ajan, ensin seitsemän vuotta ja
kymmenen vapaan valokuvaajavuoden jälkeen vielä 13 vuotta.
Kuvaajana Laalo kohtasi ihmisen aidosti ja tasavertaisena. Hänen
tavoitteenaan oli kuvata ihmisen
ajatus. Hänen kykynsä havainnoida
ja nähdä, pysäyttää hetki, saa kuvia
katsovan hiljentymään ja pohtimaan. Työkeikoilla Laalo usein
suuntasi kameransa ns. virallisten
kuvausten jälkeen toisaalle, pois
pääkohteesta, ja löysi yleisöstä lapset tai vaikkapa koirat, pienet yksityiskohdat, jotka saattoivat hukkua
melun alle. Poroerotuksissa Laalo

poimi porojen keskeltä ihmisen
ajatuksineen ja löysi ihmeellistä
hiljaisuutta kuviinsa.
Sanottiin, että Laalon ollessa kuvauskeikoilla aina ei välttämättä
tiennyt hänen edes olleen paikalla
ennen kuin katsomalla seuraavan
päivän lehteä, niin hienovaraista ja
hiljaista hänen työskentelynsä pienellä Leicallaan oli.
Omimmillaan Laalon ilmaisu oli
kinokokoisten mustavalkokuvien
runollisessa ja pelkistetyssä maailmassa. Toki Laalo kuvasi myös värillä ja suuremmalla formaatilla
mm. Lapin Matkailulle ja yrityksille.
Laaloa kiinnosti myös liikkuvan kuvan mahdollisuudet, ja hän teki
jonkin verran töitä myös Yleisradiolle. Lyhytfilmit Keväättä kesään
ja Viides vuodenaika saivat useita
televisioesityksiä. Viides vuodenaika nähtiin myös Cannesissa kansainvälisten tv-yhtiöiden säännöllisesti järjestämissä uusien ohjelmi-

en katselmuksessa. Elokuvaajana
Laalolle tarjottiin työtä myös ulkomailta, mutta yhteisen kielen puuttuessa ja leipätyön estäessä ulkomaan komennus sai jäädä.
KÄYTTÖKUVAN ESTETIIKKAA

Kuten muun muassa Laalon 50vuotishaastelussa Lapin Kansassa
todettiin, lehtikuvaaja joutuu työskentelemään ikuisen ristiriidan vallitessa: työ saattaa estää ns. oikeiden kuvien ottamisen, sillä lehden
tilaus ja kuvaajan omat näkemykset eivät aina kohtaa. Jonkin suuremman lehden palveluksessa
mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen olisivat saattaneet olla paremmat, mutta Laalon rakkaus Lappiin
ja luontainen vaatimattomuus aiheuttivat sen, ettei Laalo kenties edes
harkinnut lähtemistä etelään. Hän
oli kuitenkin yhteydessä valtakunnan muihin kuvaajiin osallistumalla mm. lehtikuvaajien valtakunnal-

Poroerotus Enontekiön Talvaduksessa tammikuussa 1977. Kuva: Pauli Laalo. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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lisiin tapaamisiin.
Tosin myös valtakunnallisella
tasolla lehtikuvaajan asema oli pitkään ja on edelleen taiteelliselta
kannalta ajateltuna varsin turhauttava. Mm. Yhtyneille Kuvalehdille
paljon kuvannut lehtikuvaaja Jussi
Pohjakallio totesi vuonna 1960,
että “lehtikuvissa ei ansiomielessä
ratkaise laatu vaan määrä”. Samanlaista kertomaa kuvaajan ja lehden
julkaisupolitiikan välisistä ristiriidoista voi 1960- ja 1970-luvuilta lukea myös vaikkapa Caj Bremerin
muistelmista. Tilanne ei näytä tuosta juuri muuttuneen. Näihin ristiriitoihin myös Pauli Laalo turhautui
aikoinaan ja rohkeni heittäytyä vapaaksi kuvaajaksi.
Sinnikkyydellä ja tarjoamalla
omia aiheitaan toimitukselle oli
kuitenkin mahdollisuus tuoda näkemyksiään julki. Yhtenä esimerkkinä on Lapin Kansassa julkaistuja
Pauli Laalon kuvia runojen kuvituksena. Tuomas Roinilan nimellä
kirjoitetut kauniit runot ovat upeassa vuorovaikutuksessa kuvien
kanssa. Tuntuu aivan kuin kirjoittaja olisi ollut kuvanottohetkellä paikalla. Kollegojen ja työtovereiden
joukossa elääkin vahva epäilys, että
Laalo itse oli kirjoittanut runot. Hänellä näyttää olleen siis myös kirjallista lahjakkuutta.
Pauli Laalo sai valtion kamerataidetoimikunnalta 1973 taiteilijaapurahan vuodeksi. Vuonna 1979
hänelle myönnettiin Rovaniemen
kaupungin taiteilijapalkinto seuraavanlaisin perusteluin: “Pauli Laalo
on saavuttanut mainetta sekä valokuvaajana että elokuvaajana. Hän
on tullut tunnetuksi erityisesti Lapin kuvaajana. Häntä arvostetaan
14

taiteellisena ja teknisesti korkeatasoisena kuvaajana, jota osoittavat
hänen tunnetut julistekuvansakin.”
Laalo toimi myös mm. aktiivisena puuhamiehenä Suomen valokuvataiteen museon avajaisnäyttelyn
tuomisessa näytteille Rovaniemelle
1970. Kuvaaja haaveili kuvateoksen ja myös suuremman valokuvanäyttelyn tekemisestä. Kriittisyys
omia kuvia kohtaan oli kuitenkin
kova, ja niin nuo haaveet jäivät toteutumatta.
NÄYTTELY JA KIRJA

Ennen kuolemaansa Laalo “tyhjensi” kuva-arkistoaan. Roskiin lensi
negatiiveja jätesäkkikaupalla. Kymmenientuhansien kuvien joukosta
kriittiseltä tyhjennykseltä säästyi
noin 22 000 kuvaa, jotka ovat nyt
Lapin maakuntamuseon arkistossa.
Pauli Laalon elämäntyötä esiteltiin Arktikumissa kesällä 2003. Lapin maakuntamuseon tiloissa oli
silloin esillä valokuvaaja Ulla Eton
ja Sanna Eskelisen suunnittelema
näyttely, joka rakennettiin kiertonäyttelyksi. Jotta mahdollisimman
moni pääsisi tutustumaan Laalon
kuviin eivätkä ne unohtuisi arkiston uumeniin, on hänen kuvistaan
tekeillä myös kirja, joka on samalla
Ulla Eton opinnäyte Lapin yliopiston graafisen suunnittelun opintoihin. ■
KIRJALLISUUTTA
Jukka Kukkonen ja Tuomo-Juhani
Vuorenmaa (toim.): Varjosta. Tutkielmia
suomalaisen valokuvan historiasta.
Suomen valokuvataiteen museo. 1999.
Bremer, Caj: Mämmikoiran muistelmat.
Musta taide. 2001.

Naarmaa
naakimassa –
MIKA SARKKINEN

KALASTAJIEN JÄLJILLÄ KAIRASSA

Inventointi oli osa Kemiläisten jalanjäljillä – kalastusperinteen
Naarmassa 2–3-miehinen
hyödyntäminen matkailussa -provenepartio, jonka touhut
jektia. Se on Lapin yliopiston täysaattoivat kummastuttaa muita dennyskoulutuskeskuksen koordikairassa kulkijoita. Vene kierteli noima hanke, jonka yhteistyöosapuolina ovat mm. Elinkeinonkehitjärviä lähellä rantaa, rantautui
täjä eero, alueen yrittäjät, puolusnäennäisen sattumanvaraisesti
tusvoimat, Metsähallitus ja Lapin
tai odotteli rannasta kauemmas maakuntamuseo. Hankkeen avulla
kävelleitä kyydittäviään. Miehet on tarkoitus aloittaa perinteiseen
pohjoissuomalaiseen kalastuskultsiirsivät venettä poukamasta
tuuriin perustuva matkailullinen
seuraavaan, keikkuivat
tuotekehittely.
■ Syksyllä 2002 liikkui

rantakivillä, kiersivät vanhoja
lakkapääaihkeja ja ikihonkia
niitä välillä kuvaten ja mitaten,
tutkailivat sammalen salaamia
kivikasoja ja varvikon peittämiä
kuoppia, poimivat pieniä kiviä,
tunnustelivat soilla turpeen
peittämiä puita tai tiirailivat
järvenpohjasta törröttäviä
keppejä. Alueen menneisyyttä
siinä tutkittiin. Etsittiin ja
kartoitettiin jälkiä ja jäänteitä
elämästä ennen meitä,
inventoitiin pohjoisen historiaa.
Naarmankaira ja Rovajärven ampumaalue (Helsingin Sanomat 27.10.2002).
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Vikajoen ja Raudanjoen välistä
Naarmankairaa rajaa karkeasti etelässä Rovaniemen (Vikajärvi) ja Kemijärven välinen tie, lännessä Rovaniemeltä Sodankylään johtava tie
Vikajärveltä Vuojärvelle ja koillisessa Kemijärveltä Javaruksen kautta
Vuojärvelle johtava tie. Tämän kolmiomaisen alueen laaja länsiosa
tunnetaan Naarmankairana. Alueen
käyttö puolustusvoimien ampumaja harjoitusalueena on pitänyt rannat vapaana vapaa-ajan asutukselta,
mikä puolestaan on edistänyt kohteiden säilymistä. Inventointi keskitettiin Poojärven, Enijärven – Lapalion, Pyhäjärven, Naarmojen sekä
Purnu- ja Keskijärven alueelle. On
huomattava, että inventoitu alue
on vain osa laajaa kairaa.
Aiempien tutkimusten perusteella alueella tiedettiin olevan
runsaasti erilaisia kalastukseen liittyviä jäänteitä. Varhaisimmat aluetta koskevat tiedot sisältyvät Hjalmar Appelgrenin muinaistieteelliseen kihlakuntakertomukseen vuodelta 1881.Tutkimuksista keskeisin
on V. O. Oravan kansatieteellinen
artikkeli vuodelta 1955. Vuosina
1958–59 inventoivat Christian Carpelan ja Martti Linkola kaikkiaan
31 kalapatsasta. Niin esihistoriallisia kuin myöhempiäkin kohteita
Naarmasta on kentällä kirjattu
myös 1980–1990-luvuilla. Aluetta
laajemmin inventoineen Hannu
Kotivuoren ohella ovat lähinnä yksittäisiin kohteisiin tutustuneet Juhani Grönhagen ja Pirjo Rautiainen. Olemassa olevat tiedot viittaavat siihen, että muuallakin Naarmassa on vastaavanlaisia muistoja
menneiltä ajoilta kuin mitä seuraavassa kuvataan.
Kenttätyö poikkesi tavanomai16

sesta esihistoriallisiin muinaisjäännöksiin keskittyvästä inventoinnista siinä, että talonpoikaisen järvikalastuksen jäänteiden ohella huomiota kiinnitettiin sekä esihistoriallisiin että nuoriin, jopa aivan moderneihin kohteisiin, joiden katsottiin joko jatkavan vanhoja erä- ja
kalastuskulttuurin perinteitä tai
muuten kertovan omaa tarinaansa
alueen maankäytöstä. Inventoinnin
aikana kirjattiin tiedot kaikkiaan
131 kohteesta, joissa useimmissa
on useita yksittäisiä jäänteitä. Kohteiden joukossa on niin erilaisia esihistoriallisia
muinaisjäännöksiä
kuin myöhempiä kalakenttiä rakenteineen, lukuisia kuoppia, tulisijoja,
kalapatoja ja -patsaita sekä petäjien
kylkiin silpaistuja veisteitä.
VARHAISIMMAN
ASUTUKSEN JÄLKIÄ

Ainoa inventoidulta alueelta oleva
kivikautinen esine on Majavasta
löydetty kivikirves. Alueelta on
myös asuinpaikkajälkiä. Löytöpaikan lähellä on myös yksi pyyntikuoppa. Poojärven ja Yli-Naarman
välisen, nyt tarkastamatta jääneen
Utsakoiden ketjuun kuuluvan Pyöriä-Utsakan rannalta on löydetty
yksittäinen kivestä hiottu tasataltta.
Näiden kivikauteen viittaavien löytöjen lisäksi alueella tiedettiin olevan muutamia vaikeammin ajoitettavia kvartsiasuinpaikkoja, mm. YliNaarman Säippäniemessä (Kotivuori 1989–1991), josta tällä kertaa tavattiin kvartsikaavin.
Tarkemmin
ajoittamattomia
asuin- ja löytöpaikkoja tavattiin
useita. Poojärven itärannan asuinpaikalla ja aivan sen tuntumassa on
useita erilaisia kuoppia, joita ei varmasti voi ajallisesti liittää asuin-

paikkaan. Kuiva rantatörmä hetteineen houkuttelee pysähtymään, ja
samalla paikalla tulistellaan nykyäänkin. Poojoen kohde on metsätietä tehtäessä osin tuhoutunut.
Enikönkään itärannan kuivalta kankaalta tavattiin esihistoriallisesta
asuinpaikasta
kertovia
jälkiä
huomattavan laajalta alueelta. Köngäs ja etenkin sen alapuolinen koste on houkutellut väkeä kalanpyyntiin jo varhain.
Enijärven Laivasaaren ja Kaakkurisaaren rantavedestä poimitut
veden ja hiekan syömät muinaisen
ihmisen työstämät kivensirut osoittavat asumisjälkien aikojen kuluessa osin huuhtoutuneen veteen. Laivasaarelta löytöjä tehtiin myös
ylempää, joten siellä asuinpaikasta
näyttää säilyneen enemmän. Kerralliseen asusteluun viittaavat myös
kaksi saarella olevaa kuoppaa, joista tavattiin heikkoja tulenpidon jälkiä. Purnunsalmen pohjoispuolisella järvenrannalla näyttää olleen satunnainen olosija, joka nyt on
huuhtoutunut ja rantavoimien kuluttama. Vähäisiä asumisen merkkejä on myös Yli-Naarman itärannan
pienellä niemekkeellä.
Merkittävimmät esihistoriallisesta elämästä kertovat muinaisjäännökset tavattiin Lapalionjärven
rantamilta ja Enijärven Pienestä
Männikkösaaresta. Lapaliolla on
kaksi muinaisen asumuksen sijaa,
jotka erottuvat maastossa matalina
painanteina. Lapalion molemmat
painanteet ovat vain noin 3 x 3metrisiä ja hyvin matalia. Niiden
ikä on hämärän peitossa. Nämä ns.
asuinpainanteet eroavat selvästi
niistä kookkaista painanteista, joita
tunnetaan etenkin Perämeren kivikauden aikaiselta rannikolta (Koti-

vuori 1993).
Pienen Männikkösaaren yksittäinen kuoppa sisälsi hienoisen yllätyksen. Kuopasta tavattiin kuumuuden haurastamien kivien lomasta hiiliä, joiden antaman ajoituksen mukaan kyseessä on varhaismetallikautinen, noin 2200–
2400 vuotta vanha keittokuoppa
(Hel-4630). Samanikäisiä kuoppia
tunnetaan runsaammin etenkin Perämeren rannikolta. Myös muutamista Pohjois-Pohjanmaan sisämaan keittokuopista on varhaismetallikautisia ajoituksia (Ylimaunu
1999, Sarkkinen 2003). Näiden voisi ounastella liittyvän vaikkapa kalan- tai riistasaaliin kuivattamiseen.
Oli miten oli, kyseessä on mielenkiintoinen lisä Pohjois-Pohjanmaan
ja Etelä-Lapin sisämaan järvialueelta tunnettuihin varhaismetallikautisiin muinaisjäännöksiin.
Inventointihavaintojen nojalla
ainakin Enijärven Laivasaarella, Lapalionojan niskalla ja Ala-Naarman
pohjoisrannan niemellä olevissa
kuopissa on tulenpidon jälkiä. Vaikka nämä kuopat näyttävät maatumisasteensa perusteella olevan hyvinkin iäkkäitä, ei niille voi antaa
tarkempaa ajoitusta. Poojärven
asuinpaikan luota tavattiin viiden
pyyntikuopan ketju. Lähinnä pyyntikuopaksi tulkittava jäänne tavattiin myös Ala-Naarman etelärannalta. Kuoppapyyntiä on harjoitettu kivikaudelta aina historialliselle
ajalle saakka, joten kuoppien ajoitus jää varsin väljäksi.
TALONPOIKAISKALASTAJIEN
ASUINSIJOJA JA VÄHÄN
MUUTAKIN

Viimeistään keskiajalla PohjoisPohjanmaan rannikon talonpoiki17

Repojärven ja Hautajärven välinen telatie eli veneenvetotaival: jängällä erottuva
puuton ura ja suoturpeen peittämät telapuut paljastavat vanhan kulkureitin.
Kuva: Mika Sarkkinen.

en kaukokalastus ulottui alueittain
ylämaan pienille kalaisille järville.
Liminkalaisten kulkuväylänä oli
Oulujoki ja tavoitteena sen vesistöalueen kalavedet, iiläiset suuntasivat ylös omaa Iijokeaan. Kemin
rannikon ja Kemijoen alajuoksun
talonpojat, ns. kemiläiset, puolestaan hajaantuivat Ounasjoen ja Kemijoen välistä kairaa kirjoville järville (Luukko 1953). Vielä 1600-luvulla joillakin rannikkovyöhykkeen
taloilla oli vanhoja nautintaoikeuksia näille kaukaisille järville (Enbuske 1996).
Kulku Naarman kalajärville kävi
vesiä pitkin. Kemijoelta siirryttiin
Oikaraisen kohdalta Olkkajärven
kautta Vikajärvelle. Vikajärveltä
itään lähtevää Vianjoen reittiä päästiin Kalliosalmelle ja sieltä pohjoiseen Majavajokea pitkin sekä Naarmojen että Enijärven/Lapalion
suuntaan. Vikajärveltä oli Raudan18

jokea myöten kulku myös pohjoiseen Nammoille ja sieltä edelleen
Poojärvelle. Könkäät, kannakset ja
kivikkouomat ohitettiin vetämällä
veneet maitse järveltä toiselle telateitä eli taipaleita pitkin (Orava
1955). Telateiden jäänteitä löydettiin Enijärven ja Lapalion väliltä
sekä Repo- ja Hautajärvien väliltä.
Vielä viime vuosisadan alkupuolella kemijärveläiset ja rovaniemeläiset talonpojat kulkivat kalassa alueen lukuisilla järvillä kuten
olivat tehneet siitä lähtien, kun
maata viljelevä väestö vähitellen
asettui yhä ylemmäs Kemijokivarteen. Kemihaaran yläosissa ja Kemijärvellä tämä tapahtui 1600-luvun alkupuolelta alkaen (Virrankoski 1973, Enbuske 1996). Tuolloin kalamiesten matka järville oli
huomattavasti lyhyempi kuin niinä
kaukokalastuksen aikoina, jolloin
noustavana oli koko Kemijoki.

Keväisin kalastettiin etenkin verokalana tarvittua haukea. Syyskalastus keskittyi lähinnä muikun ja
siian pyyntiin. Molemmat kaudet
kestivät vähintäänkin kuukauden.
Kun mukaan lasketaan vielä lyhyehkö kesäajan kalastus ja kymmenien, jopa satojen kilometrien
edestakaiset matkat, verotti kalastus suuren osan sulan veden ajasta.
Maanviljely oli pienialaista, kylvölle
ehdittiin hyvin kevätpyynnin jälkeen. Elonkorjuu ja heinänteko
rytmittyivät mukavasti kesä- ja
syyssesongin lomaan (esim. Vahtola 1996, Orava 1955).
Kalajärvillä asuminen, välineiden huolto ja säilyttäminen sekä
saaliin käsittely ja säilöminen tarvitsivat omat puitteensa. Rannoille
rakentui kenttiä kalapirtteineen ja
aittoineen. Nuotille ja verkoille oli
omat telineensä ja suojansa. Kaloja
perattiin, kuivattiin ja suolattiin.
Saaliin säilytystä varten kaivettiin
kellareita ja pienempiä kuoppia,
joissa kalaa kesäytettiin eli hapatettiin. Apajia raivattiin ja merkittiin. Vedenhaltijoita tuli myös kiittää hyvistä saaliista. Kaikki arkinen
puurtaminen jätti jälkensä kalakenttien kamaraan ja apajien rannoille.
Kalakenttiä, joilla on useampia
erilaisia jäänteitä, paikannettiin
kymmenkunta. Edustavimpia ovat
vanhat Vuonisniemien ja Kullelammen kentät sekä myös nuorempia elementtejä sisältävät AlaNaarman Kenttäsaaren ja Enijärven
Männikkösaaren kentät. Useita ajallisia kerroksia näyttää kätkeytyvän
myös Pyhäjärven Kotasaareen.
Keskeisimmillä kenttäpaikoilla
on sammalen peittämä raunioitunut kiuas. Enijärven Vuonisniemien

ja Kullelammen kiukaisiin mahdollisesti liittyvät rakennusjäänteet
ovat jo niin maatuneet, että niitä ei
pintatarkastelussa voitu havaita.
Kullelammella on vanhan kiukaan
vierellä selvästi nuorempi kämpänsija. Ala-Naarman Kenttäsaari on
jäänteiltään rikkain kenttäkohde.
Saarella on eri-ikäisiä ja erilaatuisia
jäänteitä: useita kiukaita, erilaisia
kellarikuoppia, yksinkertaisia purnumaisia kuoppia ja rakennuksen
pohjia. Kiuaskasoja on myös Kypärälammella ja Purnujärven Rajasaaressa.
Yli-Naarman Pyhäojan varrella
on luonnonkivikossa laattamaisista
kivistä koottu kekomainen uuni. Se
muistuttaa jossain määrin EteläSuomen rannikolta aina Kokkolan
tienoille esiintyviä historiallisen
ajan ns. ryssänuuneja. Näistä on
esitetty ajatus, että ne olisi tehty
kalan kuivattamista varten (Kivikoski 1966). Pyhäojan uunin iästä
ja tarkoituksesta ei ole tarkempaa
tietoa, mutta kivien jäkälöitymisasteen perusteella kyse ei liene aivan
nuoresta rakennelmasta.
Uutta perinnettä edustaa pressulla peitettävän riukukehikkoisen
kenttäsaunan kiuastyyppi, jossa on
onnistuneesti yhdistetty perinteinen luonnonkivi ja uudempi kierrätysmateriaali – autonrenkaan vanne.
Tulipesän kivien katoksi horisontaalisesti asetetun kuperan autonvanteen päälle on helppo kasata melkoinen kivipatteri, jonka voi ounastella antavan makeat löylyt.
Oma lukunsa ovat vaatimattomat
kalamajat ja lyhytaikaista suojaa antaneet rakenteet. Enijärven Männikkösaaren majan ja Syvälahden länsirannan laavukotuksen jäänteet ovat
molemmat esimerkkejä vanhasta
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luonnonläheisestä eräperinteestä.
Uusista rakennelmista niitä lähimpänä on Enijärven Erän vasta rakennettu laavu Lattialammella. Maastossa
on koko joukko modernilla tavalla
toteutettuja majoja ja suojia, joista
voi käyttää sanaa kömmö. Termi on
enemmän kuvaava kuin virallinen.
Nämä rakennelmat edustavat omaa
aikaansa sen verran kiinnostavalla
tavalla, että niidenkin dokumentointi katsottiin aiheelliseksi. Lapalion
painannejäänteiden asumuksesta on
kuljettu pitkä matka vaikkapa Repojärven muovipressusta ja levynpaloista sommiteltuun suojaan. Yhteistä näille on kuitenkin se, että kummankin asukkaat ovat Naarman vesillä kalastaneet. Alueen rakennuskannasta
kulttuurihistoriallisesti
merkittävin lienee Pyhäjärven Kota-

saaressa oleva Vihtori Luokilan
kämppä. Kämpän ja sen isännän
ikuisti kirjallisuuteen K. M. Wallenius
(1951).
Erilaisia kuoppia löytyi 54 kohteesta, joissa on yhteensä noin 200
yksittäistä kuoppaa. Pyynti- ja keittokuopista kerrottiin jo edellä. Valtaosa tavatuista kuoppajäänteistä
on säilytyskuoppia. Kalakentillä on
kellarimaisia kuoppia, jotka maannoksensa perusteella ovat varsin
nuoria. Kenttäpaikoilla tai aivan
niiden tuntumassa tavattiin vaatimattomia kuoppia eli purnuja, joita enimmillään saattoi yhdellä paikalla olla jopa parikymmentä (Orava 1955, Manninen 1934b). Yksittäisinä näitä pitäisi lähinnä
luontaisina kuoppina, mutta inventoinnin kuluessa niiden esiintymisessä huomattiin tiettyä säännönmukaisuutta. Ne on tehty alaville ja aluskasvillisuudeltaan reheville saarille tai rannoille kuivan
kankaan ja jängän välimaastoon,
paikoille, jotka eivät ole kuivaa
maata, mutta eivät myöskään märkää kosteikkoa tai suota. Selitys
voisi olla se, että on pyritty löytämään maastonkohta joka on mahdollisimman viileä mutta kuiva.
Kahden kuopan reunoilta tavattiin
pitkälle lahonneita puita.
KALAPAIKOISTA JA
NIIDEN MERKEISTÄ

Enijärven Pirttiperällä on hongantyven
puumerkillinen ihmispilkka (korkeus
113 cm) katsellut apajapaikkaa jo useamman
miespolven
ajan.
Sitä,
vartioiko Syväjärven muhkuraisen petäjän kyljessä oleva piirtokasvoinen
länkisääri (63 cm) alun perin edessään
olevaa apajaa, salmen kalapatoja vai
ehkä molempia, ei kukaan meille kerro.
Piirros: Mika Sarkkinen.
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Kalastus on ollut muinoin tärkein
tapa turvata ravinnonsaanti. Alkuinvestointien jälkeen on suhteellisen
vaivattomasti parilla nuotanvedolla
saatu saalis, joka esimerkiksi proteiiniarvoltaan hyvinkin vastaa
kookasta hirveä (vrt. Källman &
Sepp 2001, Aaltonen & Arkko
1998). Perinteisesti kalastus jae-

taan passiivisiin ja aktiivisiin pyyntitapoihin (Sirelius 1919, Manninen 1934a). Ensin mainittuihin
kuuluu mm. patopyynti ja jälkimmäisiin nuottaus eri muodoissaan.
Molemmista tavattiin jälkiä inventoinnin aikana.
Kapeikkoihin ja salmiin rakennettuja patoja tavattiin kolmelta
paikalta, samoin jokien suille tehtyjä. Yli-Naarman ja Syvälammen välisessä salmessa oli useamman padon jäänteitä, samoin Ala-Naarman
ja Repojärven välisessä joessa. Enijärveen laskevan Vianjoen suulta
nostettiin näytteeksi yksi patopuu,
joka Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusasemalla tehdyn lustoajoituksen perusteella on
joko noin 250 tai 2300 vuoden
ikäinen. Näytteen lustomäärä oli
liian pieni tarkemman ajoituksen
saamiseksi. Ajan kuluessa vaurioituneiden patojen rakenteista ei juuri
selkoa saanut. Yleensä pystyriuuista tehdyillä padoilla on suljettu
sopiva kapeikko. Sulkuaitaan on jätetty aukkoja, joihin pyytimiksi on
asetettu mertoja.
Nuottaaminen on yksinkertaisesti ilmaistuna kalaparven saarrostamista apajalta. Kalat hakeutuvat luontaisesti syvänteisiin, jotka
voivat olla hyvinkin matalia. Luulisi, että tämäntapainen pyynti ei
jätä jälkiä maastoon. Asianlaita on
kuitenkin toinen. Apajat näet paikallistetaan erilaisin maamerkein.
Ehkä tunnetuin ja perusteellisin
kuvaus apajamerkeistä sisältyy K.
Vilkunan (1962) artikkeliin Rymättylän talviapajan avaamisesta, missä
nuottaamisen eri vaiheet tapahtuvat maamerkkien antamien suuntien ja jään päällä laskettujen mittojen mukaan.

Sulan veden aikaisessa järvikalastuksessa on tarvittu toisenlaiset
merkit. Käytännöllinen tapa on ollut merkitä nuotan lasku- ja nostopaikat sekä vetosuunnat erämaajärvien rantapetäjiin veistetyillä
pilkoilla. Näitä pilkkapuita kirjattiin kaikkiaan 263 kappaletta 12
eri alueelta. Vaikka yksittäiset tutkijat ovatkin kiinnittäneet joskus
huomiota eri tarkoitusta varten
tehtyihin pilkkoihin ja veisteisiin,
niiden kirjaaminen on ollut paitsi
satunnaista myös poikkeuksellista
(Kotivuori 2003, J. Vilkuna 1992).
Valtaosa kalastuspilkoista on ilman merkintää olevia kirveensipaisuja petäjien tai honkien kyljissä.
Yhteistä näille on hyvä näkyvyys
järvelle ja keskittyminen tietyille
alueille. Niin Pyhäjärven, YliNaarman Pyhälahden, Syvälahden,
Ala-Naarman, Repojärven, Purnujärven kuin Keskijärvenkin rannoilla olevat pilkat keskittyvät järvien
syvyyskäyrien ilmaisemien syvänteiden rannoille. Kun korkeuskäyrien väli on 2,5 metriä, eivät
matalimmat apajapaikat erotu kartta-aineistossa. Pilkat käyvät yksiin
myös aikoinaan kirjattujen (Orava
1955) apajapaikkojen kanssa. Pyhäjärven, Syvälammin ja Purnujärven
rannoilla on myös ns. linjapilkkoja
eli kahden peräkkäisen petäjän
kylkeen tehtyjä veisteitä, jotka
osoittavat apajan sijainnin tarkasti.
Pilkkojen joukossa oli myös
heikosti järvelle näkyviä, joilla lie
jokin muu merkitys tai ei merkitystä lainkaan – ehkä ajankuluksi tai
käynnin muistoksi tehtyjä. Muutamissa pilkoissa oli kaiverruksina
puumerkkejä, vuosilukuja ja nimikirjaimia tai nimiä, jotka tosin voivat olla nuorempia kuin itse veiste.
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Vanhin vuosiluku on 1760-luvulta.
Se on Ala-Naarman etelärannalla
arpeutuneen hongan kyljessä.
Muutamien iäkkäimpien harmaantuneiden honkien veisteissä on
puumerkkejä, jotka voidaan tulkita
apajapaikkojen omistusmerkeiksi.
Omistuksen ilmaiseminen puun
kylkeen kaiverretulla puumerkillä
on useista yhteyksistä tunnettu
vanha tapa (Virtanen 1957).
Lapalionjärven eteläranta on
puutonta jänkää, missä ei ole ollut
petäjänkylkiä kirjottavaksi. Rantapenkan päältä tavattiin yksittäinen
sammalen peittämä pieni kivikasa,
jossa ylimpänä oli muita kiviä vaaleampi nostannainen. Kyseessä on
kivistä koottu apajamerkki, jollaisia
tunnetaan muualtakin (Turunen
1976).
Apajapaikkojen
läheisyyteen
tehtiin muitakin kuin apajan paikkaa osoittavia merkkejä. Vanhastaan tunnettuja ovat ns. kalapatsaat eli nuppipäisiksi tai ihmiskasvoisiksi veistetyt tapit (Leppäaho 1935). Ne tehtiin yleensä katkaisemalla ja veistämällä rannassa
kasvava puu. Harvemmin patsas on
tehty erillisestä paalusta, joka on
juntattu muutoin puuttomaan rantajänkään. Tällainen irtopatsas on
löydetty Enijärven ja Lapalion välisen lammen rannalta. Kalapatsaita
tavattiin nyt yhdeksän. Määrä on
vähäinen, kun sitä vertaa 1950-luvulta oleviin tietoihin ja dokumentointeihin (Orava 1955, Carpelan
& Linkola 1958–59). Jäljellä olevat
vanhat patsaat ovat nekin ajan
painamia. Enijärvellä, Pyhäjärvellä
ja Syvälammen pohjoisosassa törmättiin uustuotantona nousseisiin
patsaisiin, jotka kaikki sijaitsevat
apajapaikoilla vanhaa perinnettä
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ylläpitäen.
Toinen erikoislaatuinen ryhmänsä ovat petäjien kylkien ihmishahmoiset veisteet, joita tavattiin
useimmilta järviltä. Kalapatsaiden
ja apajamerkkien tavoin ne sijaitsevat parhaiden kalapaikkojen rannoilla. Vähäisten kirjallisten tietojen nojalla ne näyttävät olevan kalapatsaiden sukulaisia (Holmberg
1924, Juvas 1931, Orava 1955). Sitä
ajatus- ja uskomusmaailmaa, josta
kalapatsaat ja ihmishahmoiset veisteet juontuvat, on vaikea enää tavoittaa. Ilmeisesti kyseessä on alun
perin ikivanha tapa kunnioittaa
paikan haltiaa, tässä tapauksessa
ehkä veden emäntää, ja turvata
saalisonnen jatkuminen tulevaisuudessa. Myöhemmin kristinuskon
syrjäytettyä luonnonuskon selitettiin vähemmän pakanallisesti, että
kyse on hyvän saaliin kunniaksi tai
ensi kertaa pyyntireissulla mukana
olleen muistoksi tehdystä muistomerkistä.
Esihistoriallisen elämänmenon
ohella on myöhempi toimeliaisuus
jättänyt jälkeensä runsaasti erilaisia
jäänteitä, jotka ovat yhä löydettävissä. Kulkureitit, kalakentät, apajapaikat merkkeineen sekä kalapatsaat ja veisteet avaavat kiehtovia
näkymiä ikiaikaiseen perinteeseen.
Tarkkasilmäinen kulkija tapaa asumattomasta kairasta lähes loppumattoman kirjon kerrostunutta historiaa. Olisiko se syytä herättää ja
lähteä aikamatkalle menneisyyteen… ■
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Koivusaari –
JUHA KOKKO

KULTTUURIYMPÄRISTÖN KUNNOSTUSTA ROVANIEMELLÄ
■ Ounasjoen suiston
perinnemaisema on olennainen
osa Rovaniemen seudun elävää
kulttuurihistoriaa. Maankäytön
muodot ja muutosvauhti ovat
vaihdelleet maamme eri osissa,
ja erot heijastuvat maakuntien
ja seutujen kulttuurimaisemassa.
Toisista erottuminen ja oman
alueen ominaispiirteet ovat
tärkeä osa paikallista
kulttuurista identiteettiä.
Ounasjokisuistoon
muodostuneella perinnemaisemalla on takanaan pitkä
maankäytön historia, ja sen
sijainti on sidoksissa asutuksen
historialliseen kehitykseen.
Säilyneet perinnemaisemat ja
perinnebiotoopit eli suiston
laajat niityt ovat eläviä
todisteita pitkään jatkuneesta
maataloudesta ja asutuksesta.
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Ensimmäiset Rovaniemen maalaiskunnan alueelle tulleet pysyvät
asukkaat asettuivat 1000- ja 1100luvuilla Kemijokivarteen. Kiinteää
asutusta oli Rovaniemellä todistettavasti ainakin jo 1400-luvulla. Vanha Rovaniemen kylä sijaitsi noin
neljä kilometriä nykyisen kaupungin keskustasta luoteeseen Ounasjoen rannalla – eli nykyisen Ylikylän kohdalla. Ounas- ja Kemijoen
jokilaaksot sisältävät runsaasti
hienojakoista maa-ainesta, minkä
johdosta maanviljely ja asutus ovat
yhä keskittyneet jokivarsille.
Rovaniemen maalaiskunnan talouselämä on lähtenyt liikkeelle
eränautintaan perustuvan metsästyksen ja kalastuksen tuotoista.
1700-luvun lopulle saakka erätalous oli karjanhoidon ohella vallitseva elinkeino. Lapissa alettiin raivata niittyjä runsaammin 1700-luvun loppupuolella, ja voimakkainta
raivaus oli 1800-luvulla. Koivusaaresta on niitetty heinää karjan talvirehuksi. Isojako toteutettiin Rovaniemen pitäjän alueella 1800-luvun jälkipuoliskolla, jolloin myös
Koivusaari jaettiin kymmeniin
palstoihin. Viime sotien jälkeen on
tulvaniittyjen käytöstä paljolti luovuttu ja siirrytty peltoviljelyyn.
Kiinnostus maisemaan on kasvanut viime vuosina, ja sitä on alettu arvostaa yhtenä muiden luonnonresurssien joukossa. Suistoalueen sijainti asutuksen läheisyydessä korostaa sen maisemallista merkitystä. Suiston saaret mukaan luettuna Koivusaari onkin luokiteltu

Lapin kulttuuriympäristöohjelmassa arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Koivusaaren pohjoisimmat
osat kuuluvat myös valtakunnallisesti merkittävään Ounasjoen suistoalueen perinnemaisemaan, joka
ulottuu Ylikylän Hiansaaresta Koivusaareen saakka.
TÄNÄÄN HOIDETAAN
PERINNEMAISEMAA

Perinnemaiseman synnyn ja kehityksen keskeisinä tekijöinä ovat
käytön ja hoidon traditio. Hoidon
jatkuminen on elintärkeää sekä
maiseman biologiselle että esteettiselle ja visuaaliselle kehitykselle.
Kun Koivusaari on ollut vuosikymmeniä käyttämättömänä, se on paikoin pusikoitunut, muuttunut vaikeakulkuiseksi ja maisema on osin
sulkeutunut. Ylläpitämällä omia perinteisiä maankäyttömuotojamme
voimme ymmärtää jo tapahtunutta
historian kehitystä ja osallistua
omalla panoksellamme historian
kulkuun.
Ounasjokisuisto kokonaisuudessaan on kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokas alue. Vesilinnustolle Koivusaaren matalat lahdet
ovat tärkeitä pesimisalueita. Alue
on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi muuttolintujen levähdysalueeksi, ja sillä on huomattava
merkitys myös vesilintujen sulkasadonaikaisena kerääntymisalueena. Kesällä saaressa ruokailee hirviä
ja piisamit pesivät rehevissä, matalissa lampareissa. Koivusaaressa
esiintyy myös uhanalaisia kasvilajeja, kuten laaksoarhoa, jokipajua ja
tulvasammalta.
Koivusaaren omistavat pääosin
Rovaniemen kaupunki ja Kemijoki
Oy. Tahot ovat neuvotelleet Lapin
ympäristökeskuksen ja Rovaniemen maalaiskunnan kanssa jo vuo-

Koivusaaren luontopolku opastetauluineen avaa kävijälle tien Ounasjoen
suiston perinnemaisemaan ja -biotooppeihin. Kuva: Juha Kokko.

sia alueen kehittämisestä. Maisemakuvan kannalta paras vaihtoehto
Koivusaaren hoidolle olisi sen laiduntaminen. Nykyinen niittokin säilyttää perinteisten tulvaniittyjen
avaruuden. Viime vuosina Koivusaaren länsiosaa on kunnostettu ja alueelle on rakennettu luontopolku
lintutorneineen. Kunnostuksen ja
hoidon tavoitteena on säilyttää perinteistä kulttuurimaisemaa tulvaniittyineen ja edistää monimuotoisen eliöstön kehitystä. Hoitotoimenpiteitä ovat YTY-töinä toteutettavat raivaukset, säännölliset niitot
ja korjuujätteen kuljettaminen pois.
HUOMENNA TEHDÄÄN
TAIDETTA

Koivusaaren arvoa virkistysalueena
nostaa sen helppo saavutettavuus.
Alue sopii monipuolisuudessaan ja
hyvän sijaintinsa vuoksi erityisen
hyvin opetus- ja retkeilykohteeksi.
Saari tarjoaa retkeilyn lisäksi oivallisen paikan tilataiteelle, jota voidaan toteuttaa mm. raivattavasta
materiaalista, korkeista tupassaramättäistä yms. Saareen sopisi mm.
pajusta ja heinästä tehdyt majat,
piilopaikat, eläimet sekä niiden pesät ja aidat. Keskeinen sijainti tarjoaa tällaiselle kulttuuriluontopolulle
hyvät mahdollisuudet. ■
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PAULI KORTENIEMI

Metsälaitumien
lammaskatraat
■ Lammas on ollut tärkeä
kotieläin oloissa, jolloin
maaseudun ihmisten on
täytynyt pyrkiä
mahdollisimman suureen
omavaraisuuteen. Kun rahaa
tuli talouteen vähän, oli
ostovoimakin alhainen, ja
niinpä monet tarvikkeet oli
saatava omalta tilalta. Lapissa
lammas oli arvostettu
hyötyeläin vielä 1950-luvulla.
Se tuotti villaa, nahkaa ja
lihaa. Nyt olisi syytä tarkoin
pohtia myös lammastalouden
tulevaisuutta Lapissa. Vieläkö
se tarjoaisi monipuolisen
lisänsä maaseutuelinkeinojen
joukossa?
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Suomen pohjoisimmat maakunnat,
Peräpohjola ja Lappi, ovat vanhastaan olleet elinkeinorakenteeltaan
vahvasti maa- ja metsätalousvaltaisia. Maaseudun väestön toimeentulo on saatu ensisijaisesti kotieläintaloudesta, ja tarvittavia lisäansioita
on hankittu menemällä talveksi hevosen kanssa hyvinkin kaukana
oleville savottatyömaille. Tällainen
käytäntö oli enemmänkin sääntö
kuin poikkeus. Näin siksi, että
pienten karjatalouksien anti meni
suurelta osin perheen jokapäiväiseen käyttöön niin maidon kuin lihan, mutta myös villan osalta. Maatilan tuotteista ei myyntiin paljonkaan liiennyt.
Lapin läänin alueella oli vuonna
1950 lehmiä runsaat 36 500, hevosia 10 500 ja lampaita lähes 27 400.
Vuonna 2002 vastaavat luvut olivat
14 000, 500 ja 6 000. Hevosten
määrän huima lasku johtui koneellistumisen aiheuttaman työhevostarpeen loppumisesta. Lampaiden määrän romahtamisen syynä
on taloudellisten seikkojen lisäksi
se, ettei käsityöperinne ole maaseudulla jatkunut yhtä voimakkaana kuin 1950-luvulla, jolloin pirteissä kehrättiin, kudottiin ja neulottiin. Tuohon aikaan liittyy lampaiden hoitoon monia unohduk-

siin jääviä tapoja, joista on nyt vain
osa kerätty talteen.
LAMPAIDEN
METSÄLAIDUNTAMINEN

Vielä 1950-luvun lopulle asti oli Lapin läänissä yleinen käytäntö, että
lampaat vietiin kesäksi kylän läheisille metsälaitumille. Näin säästettiin peltojen ja niittyjen tuottama
rehusato talviruokintaa varten. Lisäksi säästyttiin aitauskustannuksilta, joita olisi syntynyt, jos lampaille olisi pitänyt tehdä oma haka
lähellä olevaan jokivarteen tai järven rantamaille. Niissä saattoi kyllä
monesti kasvaa hyvinkin lampaalle
sopivaa ravintoa, kuten monenlaisia heinäkasveja sekä pajupensaikkoa lehdeksiä varten.
Laiduntamiseen valmistautuminen aloitettiin jo varhain keväällä.
Lampaat kerittiin, pässit kuohittiin
ja karitsat korvamerkittiin talon
lammasmerkkiin. Lisäksi useimmiten talon vanhimmalle lampaalle

pantiin kaulaan kello, jonka ääneen katras tottui ja alkoi seurata
sitä. Täten saman talon lampaat
pysyivät yhtenä katraana myös
metsässä. Kun useimmiten eri tilojen katrailla oli oma kellolammas,
kävi katraassa, jossa saattoi olla
toistasataa lammasta, aikamoinen
kellojen kilinä. Katras pysyi yhtenäisenä, kun eläimet olivat aina tietoisia, missä lauma liikkui. Varmaan
se myös lisäsi turvallisuutta, koska
silloin petoeläimet vierastivat niille
outoja ääniä.
Kun lampaat olivat olleet pitkään talvisuojassa, useimmiten tallissa hevosten kanssa, niiden fyysistä kuntoa pyrittiin keväällä kohentamaan ulkoiluttamalla, jotta
ne jaksoivat kulkea useitakin kilometrejä pitkän matkan metsälaitumen asentopaikalle vietäessä. Esimerkiksi Pellon Ylirannan lampailla oli kävelymatkaa laitumelle noin
viisi kilometriä, josta kolmisen kilometriä maantietä pitkin ja sitten

Inarin Muddusniemen tutkimusaseman uuhikaritsat laitumella heinäkuussa 1974.
Karitsat olivat syntyneet helmi-maaliskuussa Kemijärven Tapionniemessä Suopangin lampolassa. Kuva kirjoittajan kokoelmista.
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pari kilometriä metsätietä kulkien.
Sitten oltiinkin jo vanhassa, käyttämättömässä karjakentässä, jossa oli
hyvä katollinen karjasuoja, kesänavetta. Sen suojaan lampaat kerääntyivät sadeilmoilla. Saattoipa se toimia suojana myös paarmoja ja
sääskiä vastaan.
Lampaiden vienti metsälaitumelle ajoittui kesän tulon mukaan.
Jos kesä koitti varhain, katras vietiin laitumelle jo kesäkuun alussa.
Useimmiten kuitenkin odoteltiin
Eskelin pohjaset, koska Eskon päivän aikaan (12.6.) on monesti niin
kylmää, että sataa lumet. Kylmiä kesänalkuja, samoin kuin koleita kesiä, oli Lapissa varsinkin 1950-luvun alkuvuosina.
Metsälaitumen kasvusto oli moninainen. Etenkin alkukesästä lammas käytti ravintonaan lehtipuitten
kasvustoa, kuten vaivaiskoivun,
koivun, haavan ja pajujen lehtiä,
varmaan myös mustikan varvustoa.
Nuoret lehdet antoivat runsasvalkuaista, energiapitoista ravintoa,
joka oli hyvää rehua myös kasvaville kevätkaritsoille. Ruohokasveista halutuimmat olivat todennäköisesti pohjannurmikka sekä kuivilla kangasmailla kasvava metsälauha, punanata, valkoapila ja röllit.
Vaikka lammas ei mielellään soille
mennytkään, se löysi hyvien soiden reunamilta syötäväkseen sarakasveja sekä kortetta ja raatetta.
Syksyn tultua koko lammaslauma saattoi lähteä vaeltamaan tutuilta laidunalueilta. Siihen antoivat
sysäyksen metsän sienet, kuten
tatit, rouskut ja haperot. Niistä lampaat saivat arvokasta valkuaista,
jonka tuloksena eläinten lihakkuus
saattoi parantua.
Metsälaiduntamiseen liittyi pai28

kallisia piirteitä, joita ei ole vielä
tarkoin selvitetty. Kun katras vietiin laitumelle, ajateltiin eläinten
pärjäävän siellä kesäkauden omissa
oloissaan. Turha niiden eloa ja oloa
oli käydä keskikesällä häiritsemässä.Toisaalta oli myös sellaista tapaa,
että lampaat käytiin elokuulla keritsemässä, jolloin saatiin puhdasta
villaa kotiin. Samalla saatettiin ottaa katraasta teuraslammas perheen ruokatarpeita varten. Esimerkiksi Sodankylässä lampaat käytiin
metsässä keritsemässä, mitä käytäntöä ei esimerkiksi Pellossa toteutettu. Olihan tällaisella kesäkäynnillä sekin etu, että katras pysyi verrattain kesynä ja oli siten
helposti käsiteltävissä.
SYKSYLLÄ KATRAAT KOTIIN

Maatilan syyskiireitten vuoksi lampaitten laidunkausi metsässä venyi
suhteellisen pitkäksi. Vasta syyskuun loppupuolella ruvettiin miettimään lampaiden hakemista kotiin. Siihen antoi vauhtia sekin, että
metsämiehet koirineen kuljeskelivat lintu- ja jänismetsällä, jolloin oli
suuri vaara, että ajokoirat kävisivät
katraan kimppuun.
Useimmiten lampaat löytyivät
helposti melko yhtenäisenä katraana, mutta oli syksyjä, jolloin piti
tehdä monia hakureissuja. Lieneekö niin, että katraan koossa pysymistä lisäsi syyspimeitten tulo. Oli
turvallisempaa olla yhdessä kuin
hajallaan.
Varsinkin katraan vanhat kellolampaat olivat kesyjä ja tulivat jopa ”leipään”, jolloin tällainen kellokas saatiin kiinni, ja sitä lähdettiin
taluttamaan kohti kotikylää. Ja niin
katras lähti seuraamaan kellolam-

masta. Samalla katraan sivuilla ja
perässä olevat vartijat huolehtivat
siitä, että kaikki tulivat mukaan.
Joskus katraassa oli muutamilla uuhilla kesäkaritsoja, jotka reippaina
ja hyväkuntoisina kulkivat muiden
mukana kotiin.
Koko lauma ohjattiin kylään
tultua samaan aitaukseen, jossa sitten pidettiin erottelu. Kun kaikilla
keväällä metsään viedyillä lampailla oli merkki korvassa, erottelu
kävi nopeasti. Saman päivän iltaan
mennessä kullakin tilalla oli lampaat kotona.
Yleensä kaikki lampaat saatiin
koottua kotiin talvisuojaan. Joskus
muutaman katraasta hävinneen
lampaan löytäminen ja kiinni saaminen tuotti vaikeuksia. Pieni,
muutaman lampaan katras saattoi
mennä niin araksi, että se ei tahtonut näyttäytyä hakijoille. Ja jos ne
sitten löytyivät, ne piti melkein
pyssyllä ottaa kiinni.
Eläimet kerittiin melko pian
metsälaitumilta tuonnin jälkeen,
jotta niiden villa saatiin mahdollisimman puhtaana talteen, mitä nyt
mettäroskaa saattoi vähän olla.
Normaalikesinä syysvillaa eläimillä
olikin paljon, parhailla yli kilo. Villat kuivattiin, karstattiin ja kehrättiin, ja niin oli kotoista villalankaa
kudottavaksi sukiksi, vanttuiksi,
tikkureiksi ja välihousuiksi.
Kun kaikilla tiloilla ei ollut työvoimaa villan käsittelyyn, lähettiin
villa Pirtin Kehräämöön jalostettavaksi villalangaksi, jonka säikeitten
lukumäärä vaihteli tarpeen mukaan. Ohuissa villavaatteissa lanka
oli ohutta, kun taas paksuissa käytettiin monisäikeistä villalankaa.

Lampaiden korvamerkkejä ylhäältä alas:
Oikeassa kiulunkorva. Merkin omistaja
Ilmari Lahti Tervolan Alapäästä.
Molemmat korvannokat poikki. Merkin
omistaja Paavo Ylisaukko-oja Pellon Ylirannasta.
Oikeassa alla vita ja vasemman päällä
hanka. Merkin omistaja Verneri Sirniö
Posiolta.
Oikea poikki, vasemmassa kolme pykälää alla päällä. Merkin omistaja Toimi
Raasakka Sodankylän Kelujärveltä.
Piirrokset: Pauli Korteniemi.

LAMPAIDEN
KORVAMERKKIEN KERUU

Peräpohjolan Maanviljelysseuran
karjataloustoimihenkilöiden piirissä syntyi jo 1960-luvun lopulla ajatus kerätä lampaiden korvamerkit
talteen. Näin siksi, että metsälaiduntaminen oli miltei loppunut,
eikä lampaiden korviin tehtävää tilan korvamerkkiä enää tarvittu.
Kunkin tilan lampaat laidunsivat
nyt omilla pelloilla.
Aluksi keräys lähti vireästi
käyntiin, mutta se jäi kuitenkin
kesken. Niinpä muutama vuosi sitten rupesin virittelemään hanketta
uudelleen esille. Nyt on saatu kokoon noin 600 lampaan korvamerkkiä. Keräystä on tehty monen
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ihmisen voimin. Monissa maaseutukylissä on ollut asiasta innostuneita henkilöitä, jotka ovat panneet toimeksi ja keränneet kylän tilojen käyttämät merkit talteen.
Maakunnan lehdistö on antanut
palstatilaa merkkiasialle, jolloin
monet ovat kirjeitse tai soittamalla lähettäneet minulle merkkejä.
Merkeissä on paljon samanlaisiakin, mutta kun ne ovat eri alueilta, sekaantumisia tuskin on paljonkaan tapahtunut. Lisäksi minulle
on kerrottu, että monesti tytär
mennessään avioon sai mukaansa
kotitalon merkin, jota hän voi käyttää mentyään miniäksi toiseen kylään tai jopa toiseen pitäjään. Näistä esimerkkeinä mainittakoon Maria Ylisaukko-oja. Hän toi tullessaan
Pellon Isorannalta syntymäkotinsa
Eeron talon lampaiden korvamerkin molemmat korvannokat
poikki. Viimeisenä tätä merkkiä
käytti hänen poikansa Paavo Ylisaukko-oja Pellon Ylirannalla. Samalla tavalla Tervolan Kiviojalta
Saaren talosta meni Kustaava
emännäksi Tervolan Korpelanperälle Kaarle Könkään taloon. Heidän lampaittensa korvamerkki oli
oikea poikki ja vasemmassa
käynhaara eli suovankanto. Vastaavanlaisia tapauksia on muitakin
nyt kerätyssä materiaalissa, mutta
kerääjä ei ole arvannut varmaan
kaikkia kysellä.
Merkkien tekotavassakin näyttää olevan selviä eroja. Toiset ovat
tehneet merkin saksilla, toiset puukolla. Lisäksi toisissa tapauksissa
teot ovat olleet suurempia kuin
toisissa. Erikoisesti hanka on tehty
läänin länsipitäjissä isompi kuin
itäosissa. Esimerkiksi Posion Sirniön kylän merkeissä hanka on hy30

vin pieni. Tämäkin asia vaatisi laajempaa perehtymistä, jotta lampaiden korvamerkinnässä myös alueitten väliset erot saataisiin taltioiduksi. Selvittämiseen
pitäisi
ryhtyä ennen kuin muistajat poistuvat keskuudestamme. ■

MAURI AITTANIEMI

Aitta-Jussi ja
hänen lumiauransa
■ Maamme pohjoisinta osaa ei
ole perinteisesti pidetty
keksintöjen suhteen kovin
hedelmällisenä alueena. Tähän
ovat olleet osaltaan syynä
heikot kulkuyhteydet ja ehkä
varallisuudenkin puute.
Savotoilla käytetty tiehöylä on
kuitenkin pohjoissuomalainen
käytännöllinen keksintö, joka
vajaa sata vuotta sitten palveli
hyvin oman aikansa tarpeita.
Lumiauran suunnitteli ja sille
haki patentin posiolainen Juho
Aittaniemi (1870–1954).

Kirjailija Reino Rinne on Posio-kirjansa Suolijärviä esittelevässä luvussa käsitellyt Aitta-Jussia ja hänen tiehöyläkeksintöään. Rinne on
päättänyt tekstinsä toiveeseen, että
kyseinen laite kuvattaisiin tarkemmin. Tätä päämäärää tavoittelen
tässä artikkelissani. Vuonna 1870
syntynyt Juho Aittaniemi oli isoisäni isoisä.
Suuret metsänhakkuut alkoivat
Pohjois-Suomessa 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Posion
Suolijärville hakkuut ehtivät 1890luvun puolivälissä. Mistään pienistä
hakkuista ei todella ollut kysymys,
sillä esimerkiksi 1901–1902 leimattiin alueella 850 000 tukkia. Hakattavana olikin runsaasti ikimetsiä.
Puunajon alkuaikoina kaadetuista
puista käytettiin vain arvokkaimmat runko-osat. Usein myös rungot
juonnettiin täyspitkinä justeerauspaikalle määrämittaan katkaisua varten.
Tukkien ajomatkojen kasvaessa
tulivat käyttöön myöhemmin parireet, joihin saatiin enemmän kuormaa. Hevostyö paksussa lumessa
oli raskasta. Suuremmat kuormat
vaativat hyväkuntoisen hevostien.
Aluksi ajourat tehtiin yksinkertaisesti juontamalla yhtä tai kahta
tukkia hevosella tai kääntämällä
reki paluumatkalla nurinpäin. Näin
saatiin vähitellen ajokelpoinen ura
aikaan.
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Asia oli varmasti tuttu Ala-Suolijärven niemessä asuneelle AittaJussille. Alun perin hänen aikomuksensa oli ollut lähteä Amerikkaan.
Hän oli kuitenkin palannut Hankoniemestä asti takaisin kun oli muistanut kihlattunsa Kaisa Oivan jääneen riihen portaille itkemään. He
menivät sitten naimisiin 1892. Juho
Aittaniemi on ilmeisesti kulkenut
metsätöissä jo tuolloin, sillä nuorenparin tiedetään asuneen Kemijärven Räisälässä Kemiyhtiön tilalla. He lienevät hankkineet ensimmäiset hevosensakin noihin aikoihin. Isän pyynnöstä he kuitenkin
muuttivat pian takaisin Aittaniemeen, ja Juhosta tuli tilan isäntä.
REKITEIDEN LUMIAURA

Aitta-Jussin suunnittelema lumiaura näyttää olleen rakenteeltaan tukkireen takareestä kehitetty mutta
huomattavasti lujatekoisempi. Auraamisessa tarvittavan voiman saamiseksi sitä on vedetty jopa neljällä peräkkäin kytketyllä hevosella.

Hevosten jäljessä kulkeneen laitteen etupäässä oli säädettävä lumiaura, joka irrotti lumen ja avasi
uran rekiä varten. Laitteeseen asetetut höylänterät tasoittivat aurattua jälkeä. Pitkät takasiivet taas
työnsivät irrotetun lumen kauaksi
sivulle, jolloin syntynyttä loivareunaista ajouraa tuiskukaan ei ole
nopeasti pystynyt tukkimaan.
Lumiauraa käyttämään tarvittiin
vähintään kaksi miestä, joista toinen on säätänyt itse auraa ja toinen ohjannut hevosia. Mahdollisesti hevosia varten on tarvittu useampiakin miehiä. Piirustuksessa
auran päälle on suunniteltu hieman pirtin penkkiä muistuttava istuin. Sillä istuneen säätäjän tehtävä
on ollut säätää pitkällä vivulla auraosaa korkeussuunnassa, jolloin aura on kulkenut eri syvyydessä.
Tällaisella lumiauralla ajouran
tekeminen oli joutuisaa, ja se pystyttiin jäädyttämään heti avaamisen jälkeen. Näin jälkeä pitkin pystyttiin nopeasti ajamaan suurilla
Juho Aittaniemen
suunnittelema ja
patentoima lumiaura.
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kuormilla. Jälki voitiin myös tarvittaessa kunnostaa ajamalla se uudestaan läpi höylänterin varustetulla laitteella.
Lumiaurojen valmistamista varten Aittaniemeen rakennettiin paja,
johon palkattiin kaksi seppää. Toinen heistä oli paikkakuntalainen
Matti Ronkainen, mutta pääseppä
tuli kauempaa. Pajan ahjo varustettiin kaksitoimisilla palkeilla. Palkeet
siis puhalsivat painettaessa molempiin suuntiin. Muita työkaluja olivat
muun muassa käsin pyöritettävä
porakone ja kierteentekovälineet
pultteja varten. Seppien ei tarvinnut työskennellä pimeässä, sillä
pajaa valaisi kirkas karbidilyhty.
Juho Aittaniemen lumiaura
osoittautui niin käytännölliseksi,
että keksijä päätti hakea laitteelleen patenttisuojauksen. Tämä patentti numero 5867 on päivätty 6.
elokuuta 1914. Lumiaura näyttää
olleen melkoisen tunnettu 1900luvun alkupuolella. Esimerkiksi A.
B. Helanderin Metsänkäyttö-oppikirjassa vuodelta 1922 mainitaan
tällaista kevyehköä tiehöylää käytettävän Pohjois-Suomessa.
KEKSIJÄ JA TOIMELIAS
ISÄNTÄ

Vaikka lumiauroja ei kovin kauan
Aittaniemessä tehtykään, oli keksinnöllä talolle silti rahallista merkitystä. Juho Aittaniemi matkusteli Kaisansa kanssa Käkisalmessa ja Sortavalassa asti. Lisäksi taloon ostettiin
kauniita huonekaluja ja pöytähopeat sekä rahaa sijoitettiin osakkeisiin ja valtion obligaatioihin. Tilan
töitä helpottamaan hankittiin jo varhain paikallismoottori ja puimakone. Myöhemmin talossa oli lisäksi
sirkkelisaha, höylä ja mylly sekä

Juho ja Kaisa Aittaniemi sekä OskariPoika ja Aune-miniä lapsineen 1940luvun lopussa. Kuva perhealbumista.

muitakin näillä alueilla tuolloin harvinaisia laitteita. Maamoottorin käytyä heikoksi hankittiin voimanlähteeksi suuri lokomobiili, jota Juhon
poika Oskari opetteli käyttämään.
Lokomobiili ja koneet asetettiin pitkään hirsiseen konehuoneeseen.
Paljon edellä aikaansa kokeiltiin niemessä viljankuivaamoakin, mutta se
paloi pian valmistumisensa jälkeen.
Posiolaiseksi – tai kuusamolaiseksi
– 1800-luvulla syntyneeksi mieheksi
isoisäni isoisä oli siis varsin erikoinen henkilö. Tätä osoitti jo hänen
kiinnostuksensa tekniikkaa kohtaan.
Koneethan tulivat tutuiksi vasta
häntä seuraavalle sukupolvelle.
Toimeliaana talonpitäjänä ja
maanviljelijänä Aitta-Jussi oli mukana monessa paikallisessa hankkeessa. Jo vuonna 1903 hän oli tehnyt
Oulun lääninhallitukseen anomuksen Ala-Suolijärven laskemisesta.
Tarkoituksena oli näin lisätä niittyjen määrää. Anomus ei kuitenkaan
mennyt läpi, eikä seudun isäntien
valitus senaattiinkaan tuonut muutosta kielteiseen päätökseen. Juho
Aittaniemi aloittikin sitten tilansa
lähistöllä sijainneen pienehkön Kotajärven kuivattamisen. Tähän tarkoitukseen käytettiin Kaisan Oivasta saamat perintörahat. Kotajärven
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vesi laskikin ojankaivun jälkeen
niin paljon, että syntyi 20 hehtaaria
niittyjä. Tällä alueella sijaitsee nykyäänkin merkittävä osa Aittaniemen
kylän pelloista.
Kaisalle ja Juholle syntyi 11 lasta, joista kaikki eivät varttuneet aikuisiksi. Kolme pojista asettui asumaan Aittaniemeen. Nämä veljekset lähtivät kerran voimalaitosyhtiön kokoukseen, ja myös pihamaalla liikkunut isä päätti viime
hetkessä lähteä mukaan. Matkalla
parhaimpiinsa pukeutuneet pojat,
aikuisia miehiä jo kaikki, huomasivat iäkkään isänsä nousseen autoon kotivaatteissaan. Hänellä oli
paikatut villahousut, jalassa pieksut
ja puukko vyöllä. Pojat olivat päivitelleet ukon vaatevalintaa kovasti, varsinkin kun kokouksessa olisi
korkea-arvoisia vieraita. Kuitenkin
perillä Juho-isä käyskenteli vieraiden parissa kuin kotonaan sekä
kättelikin monia. Paluumatkalla
hän sitten autossa ojensi poikiaan:
”Kasvoihin sitä pitää miestä katsoa
eikä vaatteisiin!”
Juho Aittaniemen tiedetään
suunnitelleen patentoimansa lumiauran lisäksi muitakin koneita. Hänen tyttärenpoikansa Arttur Niemelä on kertonut nuoruusajoiltaan
kuinka Juho-ukki oli souturetkellä
Kemijoella neuvonut laittamaan
veneeseen siivekkeen, joka työntäisi veneen virran yli. Lumiaurasta
hän oli suunnitellut suurempaa,
maantien avaamiseen soveltuvaa
mallia. Tällaiselle laitteelle olisikin
ollut käyttöä, sillä Posion maantietä ei pitkään aikaan avattu talvisin.
Maantie Kemijokivarresta kunnan
keskukseen pidettiin ensimmäisen
kerran avoinna koko talven vasta
talvisodan aikana. Säilyneen piirustuksen mukaan suunniteltu suu34

rempi lumiaura olisi ollut sellainen, että sen toinen puoli olisi voitu nostaa syrjään vastaantulijaa
kohdattaessa. Valitettavasti AittaJussin piirustukset ovat suureksi
osaksi hävinneet.
Aittaniemeläiset kokeilivat myös
kuorma-autoa lumiauran vetäjänä
1940-luvulla. Kun kylään ei ollut
vielä tietä, se avattiin talvisin kuorma-autolla järven yli. Tämä auton
perässään vetämä aura oli vielä samantyylinen kuin hevosaurakin.
Kuitenkin se oli jo paljon suurempi kuin alkuperäinen malli kolmenkymmenen vuoden takaa. Myöhemmin tulivat käyttöön nykyisen
malliset auton keulaan liitettävät
aurat.
Kievarina toimineeseen Aittaniemen taloon tuli usein vieraita.
Isännällä oli tuttuja kaukanakin.
Eräälle voimalaitosyhtiön herralle
hän oli salaperäisesti sanonut että
”te saatte sähköä virtaavasta vedestä, mutta minä otan sen vielä tuosta kotirannasta”. Sairaus alkoi kuitenkin vaikeuttaa hänen elämäänsä. Unettomina öinä Aittaniemi teki
kuitenkin yhä uusia suunnitelmia.
Eräänä yönä hän oli ollut ratkaisemaisillaan vaikean ongelman
kun orrelta pudonneet tervatut
lapikkaat katkaisivat ajatuksen juuri tärkeimmällä hetkellä. Aamulla
hän oli tätä sitten talon muulle väelle päivitellyt, ongelman ratkeaminen kun oli ollut niin lähellä. Näin
jälkeenpäin voi vain arvailla, että
hän oli saattanut ajatella jonkinlaista aaltogeneraattoria. Isoisäni isoisä
kuoli vuonna 1954. ■
LÄHTEET
Kalle ja Aune Aittaniemen sekä Seppo Aittaniemen antamat tiedot.
Mursun sukulehti.

J. JUHANI KORTESALMI

Kuolajärven
poronhoidon synty
ja kehitys
■ Kuolajärvi oli 1600-luvulla
yksi yhdeksästä Kemin Lapin
metsälappalaiskylistä.
Elantona oli peuran- ja
majavanpyynti sekä muu riista
ja kalastus. Poroja oli vähän.
Niitä käytettiin veto- ja
kantojuhtina, teuraina sekä
houkutuseläiminä
peuranpyynnissä. Vuonna 1604
kotakuntia eli talouksia oli
yhdeksän. Näistä yksi oli
poroton. Muilla poroja oli 1–11.
Yhteensä poroja oli 63 eli 3,5
poroa taloutta kohti.

Vuonna 1748 asukkaat olivat suomalais-lappalaista sekaväestöä, talouksia oli 32. Pääosa omisti jo karjaa. Vain kolme kotakuntaa eli enää
lehmätönnä entiseen tapaan, muilla oli talonpoikaiset rakennukset.
Poroja oli kaikilla, köyhillä 4 – 6,
varakkaimmilla enintään 30.
Vuonna 1757 verotettavia oli
39 taloutta, näillä 315 poroa eli 8
poroa taloutta kohti. Porottomia
oli 7. Eniten poroja omisti Juho Palojärvi, entinen Kuhmitsa (1701–
1769): 40 poroa ja 8 lehmää. Hän
asui merkittäväksi poropitäjäksi
kehittyneen Kuusamon rajoilla Palojärvellä, jossa oli myös hyvät kalaja majavavedet. Kuhmitsan suku oli
Pohjois-Vienan lappalaisia. Onkamon Heikki Lämsä, jonka suku oli
tullut Kuusamosta, omisti 30 poroa
ja 14 lehmää ja asui vanhempineen
ja perheellisine veljineen 13 hengen suurperheessä.
Vuonna 1774 tiloja oli 40, poroja 537, eli keskiarvo oli 13,4 poroa,
mikä lähenteli jo Kuusamon lukua
14,3. Porottomia oli 4. Varakkaimpia eli 40 poron omistajia oli Onkamon Lassi Kallunki ja Käsmän
Pekka Tervo.
Kuolajärvellä talollisporonhoito
kehittyi 1700-luvun jälkipuolella
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samaan suuntaan kuin jo täysin
talonpoikaistuneessa Kuusamossa.
Poroluvun keskiarvo taloutta kohti
oli melkein sama. Myös suurperheitä oli alkanut muodostua
eniten poroja omistaneissa talouksissa, jotka sijaitsivat Kuusamon lähituntumassa. Täällä Kuolajärven
eteläosassa oli myös eniten lehmiä,
hevosia ja lampaita.
Vielä 1900-luvun alussa Kuolajärveltä suuntautuivat pitkät pororaidot Vienanmeren, Jäämeren ja
jopa Perämeren kauppapaikkoihin.
Rahdinajo poroilla oli tuottoisaa.
Maailmanmarkkinoiden
poronlihan kysyntä johti 1800-luvun lopulla yhä enemmän teurasporojen
kasvatukseen ja poroluvun kasvuun sekä porojen laiduntamiseen
talvisin myös itärajan takaisissa hyvissä jäkäliköissä. Suurimpia poronomistajia 1800–1900-luvun vaihteessa olivat Herva, Sulasalmi, Ylitalo, Alapeteri, Kauttio ja Kallunki.
Kotiajossa poroja käytettiin yleisesti toiseen maailmansotaan saakka.
Lähietäisyydeltä ajettiin polttopuita ja kaukoniityiltä heiniä karjalle.
■

Kirjoitus on lyhennelmä Sallan
porotalousseminaarissa
23.1.
2003 pidetystä esitelmästä.
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KORJAUS

Edellisessä Raidossa (1/2003) olleessa Paavo Hautalan kirjoituksessa Entisaikojen poronhoitoa Sallassa (s. 34–38) oli sivun 36 kuvateksti virheellinen. Perinteinen poronpurenta ei ole kuvattu Sallan
Muotkalahdessa vaan Taivalkosken
Heinäsuon poroaidalla 1910. Purijana on Aukusti Koskela ja sarvista
pitelee Heikki Koskela. Muut henkilöt ovat tunnistamattomia.

LEENA LOHINIVA

Tavoitteena
esteetön taidemuseo
■ Esteetön ympäristö merkitsee,
että kaikki voivat toimia siinä yhdenvertaisina. Mitä esteettömämpi
ympäristö, sitä vähemmän vammaisuutta.
Pohjoismaisella tasolla museoiden saavutettavuuden parantamiseksi alettiin toimia 1990-luvun lopulla. Lapissa Esteetön taidemuseo
-projekti käynnistyi syksyllä 2002
Rovaniemen taidemuseon organisoimana. Museoviraston rahoittaman valtakunnallisen Esteetön
museo -projektin tavoitteena on
saavutettavuuden ja esteettömyyden edistäminen. Projektissa on
kuusi taidemuseota, jotka ovat
muun muassa tehostaneet tiedo-

Olen olemassa toisella tavalla -näyttelyssä sai kosketella muun muassa
Matti Peltokankaan Takiaiset-teosta.
Kuva: Uula Kontio. Rovaniemen taidemuseon kokoelmat.

tustaan ja tehneet moniaistisia
näyttelyitä yhteistyössä erityisryhmien kanssa sekä suunnitelleet
”esteettömien museoiden” yhteisiä
näyttelyhankkeita kuten Kohtaamisia taiteessa.
Rovaniemen taidemuseon ensimmäinen esteettömyyden periaatteelle tehty näyttely Give Me a
Hand – Taidetta ihmisyydestä oli
erityisesti maahanmuuttajille suunnattu opetusnäyttely. Jenny ja Antti
Wihurin rahaston kokoelmasta valituissa töissä korostui ihmisten
erilaisuus ja moninaisuus. Näyttelystä ja sen monipuolisesta oheisohjelmasta vastasivat Lapin yliopiston taidekasvatuksen opiskelijat.
Näyttelyn avajaisissa huhtikuussa
2002 Keskustan ala-asteen maahanmuuttajaluokka toi tuulahduksen omista kulttuureistaan.
Projektisihteeri Sari Salovaara
Valtion taidemuseosta on toiminut
hankkeen asiantuntijana ja kouluttajana. Rovaniemellä marraskuussa
2002 järjestetyn koulutuksen yhteydessä tehtiin Rovaniemen taidemuseon tilojen kartoitus esteettömyyden näkökulmasta. Toinen koulutus helmikuussa 2003 keräsi
noin sata innostunutta eri alojen
asiantuntijaa eri puolilta Lappia.
Tällöin yhteistyö lujittui ja vauhdittui muun muassa paikallisen
vammaisneuvoston, maahanmuuttajien, Rovaniemen vammais- ja
kansanterveysjärjestöjen, Rovalan
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viittomakielen
koulutusryhmän,
erityiskoulujen, romanien, saamelaisten, eri alojen suunnittelijoiden,
muiden museoiden sekä opiskelijoiden ja nuorten kanssa. Koulutuksessa käsiteltiin elämysten ja
tiedon välittämistä näkövammaisille asiakkaille, monikulttuurisuuden
ottamista huomioon museotyössä,
saavutettavuuden viestintää sekä
yleensä ottaen esteettömyyden tavoitteita ja käytännön mahdollisuuksia niiden saavuttamiseksi.
Kevättalvella 2003 esillä ollut
museopedagoginen näyttely Olen
olemassa toisella tavalla nosti esille ajatuksen erilaisista taiteenkokijoista ja taidekokemuksista. Näyttelyn teosvalinnoissa ja rakentamisessa otettiin huomioon erityisryhmien tarpeet. Teokset sijoitettiin näyttelytilaan siten, että ne kertoivat
muotokielellään ja väreillään yhtenäistä tarinaa. Myös teosten nimet
ja teemat johdattelivat katsojaa ja
hänen kokemustaan mahdollisimman esteettömästi. Näyttelystä vastasivat Lapin yliopiston taide- ja
näyttelypedagogiikan kurssille osallistuneet opiskelijat yhdessä Rovaniemen taidemuseon kanssa. Työpajoissa ja opastuksissa oli keskeistä
moniaistinen kokeminen.
Projekti jatkuu esteettömien
näyttelyiden ja verkkopalveluiden
kehittämisenä. Moniaistisuus otetaan huomioon näyttelyiden ja toimintojen suunnittelussa. Euroopan
vammaisten teemavuoden 2003 Lapin päätapahtuma järjestettiin Rovaniemen taidemuseossa. Esteettömän vuorovaikutuksen viikko avautui EU:n kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12. ja päätösjuhlaa
vietettiin YK:n ihmisoikeuspäivänä
10. joulukuuta. Jenny ja Antti Wihu38

rin rahaston kokoelmasta koottuun
Mahdollisuus pieneen unelmaan näyttelyyn liittyy äänimaisemateos.
Myös muut näyttelyt, työpajat, esittelyt ja tapahtumat järjestetään eri
vammaisryhmien ja oppilaitosten
kanssa yhteistyönä.
Vuoden 2004 alkupuolella Rovaniemellä keskitytään talvisiin aiheisiin. The Snow Show tuo Lappiin huipputason kansainvälisen
taidenäyttelyn. Lumi ja jää ovat
pääasiallisina rakennusaineksina,
kun nykytaiteen ja arkkitehtuurin
kuumimmat nimet yhdistävät voimansa suunnitellakseen teoksia
arktisen luonnon helmaan. Taide ja
arkkitehtuuri kohtaavat ainutlaatuisessa ympäristössä, molemmille
uuden materiaalin parissa. Kemiin
ja Rovaniemelle nousee tusinan
verran mittavia, pinta-alaltaan jopa
100 m2:n kokoisia rakennelmia.
Teokset ovat yleisön nähtävissä 12.
helmikuuta lähtien, sään salliessa
aina maaliskuun lopulle.
Ensi kesänä pohjoinen ympäristö- ja yhteisötaiteen tapahtuma
PANG (Public Art Northern Genre)
painottaa taiteen esteetöntä saavutettavuutta. Taiteen keinoin luodaan tyytyväisyyttä, turvallisuutta
ja ympäristöllisten asioiden huomioon ottamista. Parikymmentä taideteosta toteutetaan eri tavoin
saavutettaviksi, osa tehdään yhteisöllisinä. ■
AIHEESTA LISÄÄ

www.rovaniemi.fi/taidemuseo.
Museo kaikille. Pohjoismainen esteettömyys- ja saavutettavuusopas. Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehys. Valtion taidemuseo 2003.

Uutisia
Lapin maakuntamuseon uusi perusnäyttely
on avattu
Maakuntamuseon uusi perusnäyttely POHJOISET KEINOT avautui
yleisölle joulukuun alussa. Näyttely
pystytettiin vajaan puolen vuoden
aikana, mutta sen suunnitteluun kului kaikkiaan kolmisen vuotta.
Näyttelyssä on säilytetty hyväksi
havaittu maantieteellinen aluejako
Rovaniemeen, Peräpohjolaan ja YläLappiin. Rovaniemi-salissa kauppalan pienoismallit ovat näyttävästi
esillä. Vuoden 1939 malliin on kehitetty käyttöliittymä, jonka avulla kävijä voi tutustua Talojen tarinoihin.
Rovaniemestä kerrotaan myös markkinapaikkana ja talviurheilukeskuksena. Peräpohjola-osiossa esitellään
maakunnan perinteisiä elinkeinoja
kuten uittoa, kalastusta ja hillastusta.
Maaseudun muutoksia ilmentää
edelleen ”Savukosken baari”. Komea
metsäneläjä, hirvi, esitellään monipuolisesti. Ylä-Lapin elämyksellisen
kokonaisuuden luovat saamelaiskulttuuri, poronhoito, erämaat, tunturit,
revontulet ja karhu.
Esihistorian seinämissä kerro-

taan Lapin elämästä menneinä vuosituhansina muun muassa kivikautisen kotapaikan, varhaismetallikautisen asuinpaikan ja raudanvalmistuksen kautta. Näyttelyn aikajana
ulottuu tähän vuoteen asti, ja tuoreinta antia on neljän lappilaisen tai
täältä lähtöisin olevan nuoren aikuisen puheenvuorot. Ne ovat jatkoa
runsaat kymmenen vuotta aiemmin
dokumentoiduille ajatuksille.
Näyttely pohjautuu todelliseen
kulttuuripohjaan. Aitojen esineiden,
havainnollisten pienoismallien ja
satojen laadukkaiden valokuvien
ohella näyttelyn kerronnan keinoina käytetään tehokkaasti ääntä ja
valoja. Näin elämyksellinen ja informatiivinen ulottuvuus on pystytty
yhdistämään.
Näyttelyarkkitehtina on toiminut professori Yrjö Wiherheimo.
Hänen lisäkseen mukana on ollut
useita eri alojen asiantuntijoita.
Näyttely on toteutettu EU:n aluekehitysrahaston (EAKR) turvin.

Kultamuseo 30 vuotta
Sodankylän Tankavaarassa sijaitseva
Kultamuseo vietti 30-vuotisjuhliaan
1.8.2003. Kolme vuosikymmentä
sitten työ alkoi perinteen ja esineistön keräämisellä. Ensimmäinen
museorakennus, kuusikulmainen
Mutterikämppä, valmistui 1975. Mu-

seon perusnäyttely voitiin avata alueelle siirretyssä Härkäselän Kultalassa vuonna 1978. Museon 10-vuotisjuhlien kunniaksi 1983 valmistui
uudisrakennus, jossa on tilat näyttelylle sekä toimisto-, varasto- ja
muita työtiloja.
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Runsaan kymmenen vuoden jälkeen oli taas laajentamisen aika.
Syksyllä 1994 valmistui rakennus,
jossa seuraavana vuonna avattiin
Golden World – kertomus ihmisestä
ja kullasta. Näyttelyssä on mukana
yli 20 maailman kultahistoriallisesti
merkittävää
aluetta.
Seuraava
tavoitekin on jo selvillä: Suomen ja
Lapin kullanhuuhdonnan historiasta kertovan perusnäyttelyn uusiminen.
Kultamuseon toiminnassa on
sen perustamisesta lähtien ollut mukana FM Inkeri Syrjänen, joka ensin
opettajantyönsä ohessa alkoi kerätä
katoavaa kultaperinnettä. Museotoiminnan vakiinnuttua hänet nimitettiin museonhoitajaksi ja sittemmin
museonjohtajaksi. Tehtävän hoitaminen on vaatinut pitkäjänteistä
uurastamista ja monipuolisia taitoja,
joita Inkerille on siunaantunut rop-

pakaupalla. Suurena apuna on ollut
museon laaja ystäväpiiri ja toimeliaat talkoolaiset. Museon henkilökunnan uusin tulokas on kesäkuussa työnsä aloittanut amanuenssi FK
Eija Ojanlatva.
Raito-lehti toivottaa vielä Kultamuseolle ja sen henkilökunnalle
lämpimästi onnea ja menestystä.

Rakennusperinnön vuosi 2003
Kuluva vuosi on valtioneuvoston
päätöksellä nimetty rakennusperinnön teemavuodeksi. Sen tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta
rakennusperinnön arvosta taloudellisena ja henkisenä voimavarana.
Teemavuoden pääjärjestäjä on ollut
ympäristöministeriö yhdessä Museoviraston kanssa. Juhlinta keskittyi syyskuussa Euroopan rakennusperintöpäivinä järjestettyihin avointen ovien tilaisuuksiin.
Pohjois-Suomessa vuosi jättää
pysyvät jälkensä julkaisun ja internetsivuston muodossa. Oulussa sijaitsevan Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskuksen julkaisemassa kirjassa Arvot ja korjausrakentaminen (toim. Raimo Tikka ja
Juhani Turpeinen) on lähes 20 mel-
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ko tieteellistä artikkelia. Ne herättelevät lukijaa huomaamaan kuinka
monitahoisella ja ongelmallisella
kentällä korjausrakentamisessa liikutaan.
Lapin ympäristökeskuksessa on
valmisteltu internetsivuja kulttuuriympäristöstä ja rakennusperinnöstä.
Ne sisältävät perustietoa ja kuvia
muun muassa Lapin muinaismuistoista, kulttuurimaiseman muotoutumisesta sekä lappilaisen rakentamisen lähtökohdista, perinteestä ja
hoidosta. Sivut avataan ympäristöhallinnon sivustouudistuksen valmistuttua helmikuun alussa 2004.
Ne löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi > Lappi > Maankäyttö ja rakentaminen.

Kirjakatsaus

Helena Ruotsala: Muuttuvat
palkiset. Elo, työ ja ympäristö
Kittilän Kyrön paliskunnassa
ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina
1930–1995. Kansatieteellinen
Arkisto 49. Suomen
muinaismuistoyhdistys.
Helsinki 2002.

Kansatieteilijä Helena Ruotsala Turun yliopistosta on tutkinut poronhoidon muutosta omavaraisesta
luontaiselinkeinosta markkinataloudessa toimivaan elinkeinoon Kyrön
paliskunnassa ja Kuolan niemimaan
poronhoitokollektiiveissa. Tutkimus
perustuu haastatteluihin, joita Ruotsala on tehnyt 1990-luvulla eri sukupolven poronhoitajien parissa.
Kirja jakaantuu neljään osaan
poroaitauksen mallin mukaan. Siulat johdattavat lukijan tutkimuksen
tavoitteisiin, tutkimusprosessiin ja
teoreettiseen viitekehykseen. Lappilaisia kiinnostaa varmasti Ruotsalan rooli ”kotona” Kyrössä tutkijana
ja ”vieraana tutkijana” Kuolassa.

Kaarteessa perehdytään poronhoidon historiaan yleisesti ja tutkimuskohteisiin erityisesti, mutta myös
poronhoidon työvuoteen. Kirnussa
keskitytään poronhoidon organisaatioon ja omistusmuotoihin, tuotannon jakoon ja välitykseen, perheen
merkitykseen poronhoidossa, ympäristön hallintaan ja etnisyyteen.
Poronhoidon käsittely koko perheen elinkeinona on kirjan mielenkiintoisinta antia. Konttureissa
Ruotsala esittelee tutkimuksen tuloksia, eli poronhoitajien strategioita heidän miettiessään poronhoidon merkityksiä ja tulevaisuutta, sekä tekee vertailevan yhteenvedon
Kyrön ja Kuolan poronhoidosta.
Ruotsala on onnistunut tarkastelemaan poronhoitoa monimuotoisesti ja mielenkiintoisesti. Pohjoisen ihmisenä hän on tuonut tutkimuksessaan esille Lappia ja sen elämää. Toivottavasti kirja ei kulu vain
meidän pohjoissuomalaisten käsissä, vaan myös etelän päättäjät löytävät sen.
Tuula Tuisku

Juha Suonpää: Petokuvan
raadollisuus. Luontokuvan
yhteiskunnallisten merkitysten
metsästys. Vastapaino 2002.
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Merkittäväksi yhteiskunnalliseksi ilmiöksi paisunutta luontovalokuvausta pöyhitään Juha Suonpään
loppuvuodesta 2002 julkaistussa
väitöskirjassa ensi kertaa pohjiaan
myöten. Kirjoittajan ote on lahjomattoman kriittinen, mutta samalla
tutkijamaisen viileä.
Suonpää etsii luontokuvauksen
yhteiskunnallisia merkityksiä analysoimalla suurpetoihin liittyvää painettua materiaalia, jota kahden viime vuosikymmenen aikana on kertynyt erittäin runsaasti. Pelkästään
1990-luvulla julkaistiin peräti yhdeksän suurpedoista kertovaa valokuvakirjaa. Lisäksi tekijä on haastatellut joitakin kuvaajia. Sommittelua, värinkäyttöä ja kuvaustekniikkaa käsitellään vain ohimennen.
Kirjassa kyseenalaistetaan monia kuvaajapiireissä itsestäänselvyyksinä pidettyjä käytäntöjä ja käsityksiä. Kuumimman keskustelun
herätti Suonpään tulkinta, jonka
mukaan suomalaisessa luontokuvauksessa luontoa saa manipuloida,
mutta luontovalokuvaa ei. Melkeinpä mitkä tahansa ennen kuvanottohetkeä tehdyt järjestelyt hyväksytään, mutta kiinteästi valokuvan
tuottamiseen kuuluvaa jälkikäsittelyä paheksutaan, varsinkin digitaalisesti toteutettuna.
Muita tarkastelun kohteita ovat
mm. puhe, jolla tuotetaan luontokuvasta arvokasta, kuvaustyön vaivalloisuus/yksinäisyys/vaarallisuus, kuvaajien ja metsästäjien suhteet,
luontokuvauksen rajat valokuvauksen kentässä ja luontokuvan kaupallisuus. Vastoin vallalla olevaa käsitystä Suonpää arvioi luontovalokuvauksen merkityksen luonnonsuojelun edistämisessä vähäiseksi,
ellei suorastaan negatiiviseksi:
”…jos harvinaiset otukset tuottavat valtakuvan luonnosta, synnyt-
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tää tämä mielikuvan siitä, ettei
luonto ole uhattuna.”
Ulkoisesti teos täyttää reippaasti
kuvateoksen vaatimukset. Sivuja on
196 ja enimmäkseen suurikokoisia
värivalokuvia 100. Typografia on
onnistunut ja painoasu moitteeton.
Kirjan kuvitus rikkoo tietoisesti
alan kirjoittamattomia sääntöjä ja
haastaa herkullisella tavalla ”oikeat”
petokuvat. Väitetty tekstin kapulakielisyys rasittaa mielestäni vain ensimmäistä lukua, sitä joka tekee kirjasta kuvateoksen lisäksi väitöskirjan. Jos pelkää diskurssien aiheuttavan allergisia reaktioita, tekstiin
perehtymisen voi aloittaa toisesta
luvusta.
Veikko Vasama

Eero Väänänen: Tukkikämpät.
Metsien miesten
arkkitehtuuria. Rakennusalan
kustantajat RAK. Sarmala Oy.
Helsinki 2002.

Tukkikämpät on ulkoasultaan värikäs kirja, joka houkuttelee lukemaan. Myös ensi silmäykseltä sen
monet kuvat ovat kiinnostavia. Kirjan alussa luodaan laajempaa katsausta metsiin sekä elinympäristönämme että mielen maisemana.
Metsien miesten arkkitehtuuria tarkastellaan avoimesti ottaen mukaan
varsinaisten tukkikämppien lisäksi
muut rakennelmat, pihapiirit, sillat,
pitkospuut, poroerotuspaikat ja
eränkävijöiden levähdyspaikat.

Lupaavan alun jälkeen kirjasta
huomaa, että se on esipuheessa
määritelty puheenvuoro – ei tutkimus, joka perustuisi tutkimustyöhön. Kirjassa kerrotaan ylistävin sanoin metsien miesten taidoista ja
painotetaan käsitteitä ekologisuus
ja paikallisuus. Nämä sinänsä tärkeät ja kiinnostavat käsitteet, kuten
monet muutkin asiat kirjassa, mainitaan aina uudestaan eri kappaleissa.
Toiston lisäksi kirja ei myöskään
etene kovin johdonmukaisesti.
Kirja on onnistuneen innokas ja
ihastunut puheenvuoro tukkikämppien hienon arkkitehtuurin puolesta. Se valottaa asiaansa monipuolisesti ja kokoaa yhteen eri lähteitä,
joista aiheesta saisi syventävää tietoa. Kokonaisuutena kirja jää arvoitukselliseksi ja kevyeksi – kuin
alkukatsaukseksi tärkeään asiaan.
Hanna Kyläniemi

Pekka Elo, Helinä Järnefelt &
Tommi Paalanen (toim.): Elävää
kulttuuriperintöä – tutki ja opi.
Gummerus. Jyväskylä 2002.

Museoviraston, Opetushallituksen
ja ympäristöministeriön yhteisen
Suomen Tammi Plus -nimisen kulttuuriperinnön opetuksen kehittämishankkeen tueksi koottu julkaisu
on tervetullut teos. Se haastaa arvioimaan luontoa, tässä tapauksessa

erityisesti kasveja, totutusta poikkeavalla tavalla, elävänä kulttuuriperintönä. Ympäristökasvatuksen
näkökulmaa on näin laajennettu
kulttuuriympäristökasvatukselliseksi – luonto ja luonnon tuntemus
osana ihmisen kulttuuria. Eräänlaisena esikuvana voisi pitää kulttuurimme suurmiestä Elias Lönnrotia,
jonka toimintaa luonnontieteilijänä
ja kasvien tutkijana kirjassa esitellään.
Laajasti ihmisen ja kasvien suhdetta kartoittavan kirjan ensimmäisessä osassa tarkastellaan kasvioppia eri näkökulmista. Lähiympäristön kasvit ja kasvillisuus on havainnoijalle samalla tutkimusmatka kotiseudun historiaan. Toisessa osiossa
syvennytään kasveihin erilaisissa
kulttuuripiireissä – esille tulevat
viljelykulttuuri maa- ja metsätalouden monine muotoineen, puutarhat
ja pihat sekä kaupunkiluonto. Kolmannessa osassa vedetään kirjan aihepiirit yhteen – mitä kasvit merkitsevät kulttuurin osana.
On melkein hämmästyttävää,
miten pitkä ja laaja on ollut kasvikunnan vaikutus ihmisen elämään.
Nykyään se on jopa entistä elintärkeämpi, kuten Leena Hämet-Ahdin tiiviistä katsauksesta ilmenee.
Samoin Pekka Virtasen artikkeli
Metsästä moneen tuo erinomaisesti esille, mikä metsän ja puiden
merkitys suomalaisille on ollut ja
on – mitä moninaisimpien elämänalojen leikkauspiste.
Paitsi kouluopetukseen ja kaikenlaiseen ympäristövalistukseen
tämä avartava kirja on mitä suositeltavinta luettavaa museoalan ihmisille.
Kimmo Kaakinen
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Jarkko Saarinen & Jari
Järviluoma (toim.): Luonto matkailukohteena: virkistystä ja
elämyksiä luonnosta. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja
866. Rovaniemi 2002.

Luonnon virkistys- ja matkailukäytön tutkimus on viime vuosina lisääntynyt ja monipuolistunut, onhan luontoon perustuva matkailu
yksi matkailun nopeimmin kasvavista lohkoista. Alan tutkimukseen
onkin panostettu erityisesti pohjoissuomalaisissa yliopistoissa ja
tutkimuslaitoksissa.
Metsäntutkimuslaitoksen
kokoomajulkaisu on tulosta Posion
Kirintövaaralla 2001 pidetystä
symposiumista. Erityisteemana oli
luontoelämys, mutta monia muitakin ajankohtaisia tutkimusteemoja
artikkelikokoelmassa käsitellään.
Jarkko Saarisen katsauksessa
analysoidaan ns. uuden matkailun
esiinnousua viime vuosikymmenen aikana. Yksilöllisyys, omatoimisuus ja aktiivisuus ovat sen ominaispiirteitä, samoin uuden ja erilaisen, ”oikean” (aidon) etsintä ja
ympäristövastuullisuus. Matkailun
harrastamisen muodotkin ovat
osittain muuttuneet.
Elämys ja elämystalous ovat uu44

sia avainsanoja Pohjois-Suomen
matkailussa. Elämykset edustavat
kaupallisesti tuotteistettuja matkailukokemuksia, aiempaa yksilöllisemmin suunnattuna. Saarinen
esittelee esimerkkejä luontoelämyksistä matkailun mainonnassa.
Anja Tuohino ja Kati Pitkänen puolestaan tarkastelevat, millaisia ovat
elämysten representaatiot, välittyvät mielikuvat, matkailuesitteissä.
Mielikuvasidonnaisuus on nykymatkailun silmiinpistäviä piirteitä
– elämmehän muutenkin yhä
enemmän mielikuvayhteiskunnassa, jonka yksi ilmentymä elämysmatkailukin on. Tuohino ja Pitkänen pohtivat tutkielmassaan elämyksiä ja elämyksellisyyttä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä laajemminkin.
Kirjan muista artikkeleista mainittakoon erikseen Harri Silvennoisen ja Liisa Tyrväisen tutkimus saksalaisten matkailijoiden luonto- ja
ympäristöodotuksista sekä Tuija Sieväsen ja Eija Poudan kirjoitus Kesämökki – portti luontoon. Yleisyydestään huolimatta kesämökkeilyä
on tutkittu yllättävän vähän. Sievänen ja Pouta perustavat tutkimuksensa ennen muuta tilastolliseen
kuvaukseen, mutta he tarkastelevat
lisäksi mökkeilyn merkitystä aiempien tapaustutkimusten perusteella.
Mökkeilystä vapaa-ajan harrastuksena voi lausua paljon hyvää. Silti
epäilen, onko muutaman viikon kesämökkeily todiste suomalaisten
erityisestä luonnonläheisyydestä.
Kyse lienee enemmänkin nykykulttuurin muodosta, jossa “askeettisella” kesämökkielämällä yritetään luoda ”luonnollisuuden” vaikutelmaa.
Tästä on pitkä matka aitoon luonnonläheisyyteen.
Kimmo Kaakinen

Artikkelit
RAIDOSSA 1998–2003 JULKAISTUT ARTIKKELIT
Vuosina 2000 ja 2002 on ilmestynyt
vain yksi numero, muina vuosina kaksi.
Aiemmat artikkelihakemistot on julkaistu Raidon numeroissa 2/1993
(1983–1993) ja 1/1998 (1994–1997).
• Aittaniemi, Mauri: Aitta-Jussi ja hänen lumiauransa 2/2003
• Alakulppi, Jaakko: Lentoliikennettä Lapissa 60
vuotta 1/2001
• Alariesto, Tuija: Lapin metsämuseolla merkkivuosi 1/2003
• Annanpalo, Heikki: Aimo Komonen – lehtimies
ja luonnontutkija 1/1999
• Annanpalo, Irma: Kyselytutkimus Rovaniemen
kaupunkikuvasta 1/2000
• Aro, Anneli: Ungelon torppa 2/2001
• Arponen, Aki: Keltaista kanervasta, punaväriä
ahomatarasta. Saamelaisten käyttämiä väriaineita
1700–1800-luvuilla 1/1998
• Arvola, Oiva: Hiienhoijakka 2/1999
• Autti, Mervi: Auttin neidit 1/2002
• Eskelinen, Sanna: Valokuvaaja rakkaudesta ja rahasta. Pauli Laalon kuvien äärellä 2/2003
• Hautala, Paavo:
Entisaikojen poronhoitoa Sallassa 1/2003
Salpalinja – osa Itä-Lapin sotahistoriaa 1/2001
• Hautala-Hirvioja, Tuija: Lapin maisemat taiteessa ennen toista maailmansotaa 1/1998
• Heikkilä, Anitta: Vaate lapsen elämässä 1/1999
• Hihnavaara, Lauri: Ala-Ponku – Mosku. Talo noitalappalaisen suojelevan käden alla 2/1998
• Honka, Tuomas: Lauri Alanärä – katoavan Rovaniemen kuvaaja 1/2000
• Huopainen, Raili: Lapin maakuntamuseo uudelle vuosituhannelle 1/2001
• Hyvönen, Heikki: Lapin kirkkojen inventointi
2/1999
• Hämeenniemi, Reino: Kotiseututoimintaa kodan perällä 1/2002
• Issakainen, Touko: Kodinhaltija ja voipara –
pohjoisen sielu-uskon haarautumia 2/2001
• Janhunen, Esko; Kyläniemi Hanna: Projekti nimeltä Tosi himmee fossiili 1/2002
• Jefremoff, Irja:
Ellisif Wessel – valokuvaaja, runoilija ja vähäosaisten puolustaja 1/2000

Kolttasaamelainen perinne ja kasvatus murroksessa 1/1999
Kuvitteellisen kotiinpaluun taustaa – Jorma Puranen lähikuvassa 1/2000
Lapinkenttien kutsu – inarinsaamelaisia asuinpaikkoja ja kolttakenttiä inventoimassa 1/2001
Opin kylvöä pohjoisessa – Inarin koululaitos
100 vuotta 1/2003
• Johansson, Peter:
Pakasaivo – luonnon kummajainen ja haltijoiden koti 1/2002
Sallan jääjärvi ja mannerjään häviäminen Kemijoen yläjuoksulla 2/1998
• Jomppanen, Tarmo: Inarin Siida – Suomen saamelaiskulttuurin keskus 1/1998
• Kaakinen, Kimmo:
Aapo-Matti Salmi vastasi kairojen kutsuun 1/
2002
Lehtovirta-Aho, Merja: Museon ystävä Saksanmaalta (Gerhard Pommerening) 2/2001
Aimo A. Tuomen Rovaniemi 1/2000
Elsa Montell – taiteilija yhtä maiseman kanssa
2/1999
Luontokuvaaja muutti pohjoiseen (Martti Rikkonen) 1/1998
Luontoretkellä Oulangan luontokeskuksessa 1/
2003
Pohjoista luontoa neljän seinän sisällä 1/2003
Reino Sarvola – tunturikasvien kuvaaja 1/2001
• Kaikusalo, Asko: Yrjö Metsälä jutasi maahisten
valtakuntaan 2/2001
• Karkulahti, Mika: Kodanpohja, korvamerkki, saviastia… Lapin maakuntamuseon uusi tunnus 1/
1998
• Kecskémeti, István:
Kuinka kauan valokuvat säilyvät? 1/1998
Paavalniemen valokuvakokoelman digitaalinen
konservointi 1/2001
• Keränen, Katja; Ylimartimo Teija: Kauppamuseo
Viirin kylään 1/2001
• Kinnunen, Leena: Kotiseututyötä omaksi ja vieraiden iloksi 1/2002
• Kokko, Juha: Koivusaari – kulttuuriympäristön
kunnostusta Rovaniemellä 2/2003
• Korhonen,Teppo:
Kotiseututyön merkitys 1/2001
Museoviraston poroaitaprojekti 1/1998
• Korteniemi, Pauli: Metsälaitumien lammaskatraat 2/2003
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• Kortesalmi, J. Juhani: Kuolajärven poronhoidon
synty ja kehitys 2/2003
• Kotivuori, Hannu:
Jalkajousi, aikansa mahtiase 2/1999
Jos esineet voisivat kertoa 1/1999
Kierikkikeskus – opintomatka menneisyyteen
1/2003
Kovan onnen kulkija – opettaja Puupposen
kertomus Kittilästä 1885 2/1998
Manan majoilla – Arktikumin ulkoalueen muinaisrakenteita 1/1998
Puuhun kirjoitettu 1/2003
Valajaskosken tupasijoja tutkimassa 1/2000
• Kutuniva, Juha: Peräpohjalaisen perinteen aidot
kulissit 2/2001
• Kuure, Ritva: Pohjoinen kulttuuri kuvina 1/1999
• Kuusikko, Riitta: Digmo-hanke alkanut 1/2002
• Kyläniemi, Hanna:
Kirjavanhus Manuale Lapponicum 2/1999
Lantalaiskuva 1/1999
Pöyliön pirtti 2/1999
Vankilaradio ja vanerikirnu. Esineiden elämää
museossa 2/2001
• Lankinen, Jukka: Rovaniemen elokuvateatterit
2/2001
• Lappalainen, Ari: Puukoukusta trooliin – pohjoisen kalastuksen 10 000 vuotta 1/1999
• Lohiniva, Leena: Tavoitteena esteetön museo 2/
2003
• Lukkarinen, Päivi: Yksinkertaista kauneutta 1/
1998
• Lähteenmäki, Maria: Lappi sodassa 2/1999
• Länsman, Tarja: Lappilaiset leirikoulut 1/1999
• Mettiäinen, Vappu: Kilpimaan matkustajakoti 1/
2002
• Mäkinen, Kalevi: Maankohoaminen Kemijoen
uoman muokkaajana 2/1998
• Murto, Kaarina: Jälleenrakentamiskauden perintö 2/1998
• Nieminen, Aila:
Amerikan tienaata hakemassa – palkanmaksua
Pirttikosken voimalaitostyömaalla 2/1998
Sukeltajana vesivoimalaitoksella 2/1998
• Paavola, Kirsti: Pohjoissuomalaisista kirkkohautauksista ja vainajista 1/1999
• Pallasmaa, Juhani: Siidan suunnittelu 1/1998
• Pennanen, Jukka: Saamelaismuseon näyttelyn
rakenne ja sisältö 1/1998
• Peteri, Sirkka-Liisa: Maisemaa katsotaan – ympäristö koetaan 1/2000
• Pokka, Hannele: Kasino-Hermanni 2/1998
• Pöysälä, Hanna:
Poikelan talo – osa katoavaa Rovaniemeä 1/
2000
Rovaniemi – vanhaa uuden varjossa. Ajallista ja
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historiallista kerrostumaa rakennetussa ympäristössä 2/1998
• Rahikainen, Päivi:
Enontekiöläinen puumalja 2/1999
”Hyvä talo, tulen toistekki”. Rovaniemeläinen
matkustajakoti Kaira 1947–1978 1/2002
Karneelihelmainen poteva ja muita alushameita 1/1999
Lapponica – pohjoista tietoa 1/2000
Mietoa mallasjuomaa ja limonaatia 2/2001
Peltojen ja niittyjen aidat 1/1998
Pöykkölän ”punaristilippu” 2/1999
Savukoski sai kotiseututalon 2/1998
• Rauhala, Mirja: Enontekiön kulttuuriympäristöohjelma 1/2001
• Rautiola, Matti: Rovaniemi – mahdollisuuksien
kaupunki 1/2000
• Ruotsala, Helena: Inkeristä Tenon varrelle. Antti
Hämäläinen Lapin kuvaajana 2/2003
• Sarkkinen, Mika:
Kadonnutta tinaa etsimässä 2/2001
Naarmaa naakimassa – kalastajien jäljillä kairassa 2/2003
• Savimäki,
Satu:
Luetteloijana
vanhassa
Särestössä 2/2001
• Soikkeli, Anu: Lapin harvat vanhat pappilat 1/
2002
• Suvilehto, Jukka: Matti Saanio ajan tuulissa 1/
2000
• Taipale, Kalle: Maa kivimiesten näkemänä. Geologian tutkimuskeskuksen arkistot kertovat 1/
2003
• Taskinen, Keijo: Näyttelysuunnittelijana Ylläksellä – mistä on Kellokkaan näyttely tehty? 1/2003
• Tervahauta-Kauppala, Liisa: Särestöniemi-museo tänään 2/2001
• Teurajärvi, Anna-Kaisa: ”Se oli sitä puuaikaa se”
1/1999
• Torvinen, Markku:
Kolpeneen muinaisjärvi 1/2001
Säräisniemi – varhaisin keramiikka pohjoisessa
2/1999
• Tuovinen, Erkki: Marasen kämppä 2/2001
• Ulvinen, Merja: Runo Särestölle 2/2001
• Vaara, Rauno: Muinaisia asumuksia – kivikauden arkkitehtuuria pohjoisessa 2/2001
• Valtonen, Taarna: Utsjoki Kevo, ohutta yläpilveä
– arkeologinen inventointi tunturialueella 1/2000
• Varis, Markku: Tuppi ja sen pelaajat 2/1999
• Vasama, Veikko:
Pitkä tie Lappiin 1/2002
Valto Pernu, ihmisten kuvaaja 2/2003
• Viitala, Jukka: Kemijoesta lohijoki 2/1998
• Vonlaufen, Maaretta: Seitakummun kirjailijakämppä 2/2001

ARTIKKELIT AIHEPIIREITTÄIN
1. Arkeologia
• Kotivuori, Hannu:
Kierikkikeskus – opintomatka menneisyyteen
1/2003
Kovan onnen kulkija – opettaja Puupposen
kertomus Kittilästä 1885 2/1998
Manan majoilla – Arktikumin ulkoalueen muinaisrakenteita 1/1998
Puuhun kirjoitettu 1/2003
Valajaskosken tupasijoja tutkimassa 1/2000
• Paavola, Kirsti: Pohjoissuomalaisista kirkkohautauksista ja vainajista 1/1999
• Sarkkinen, Mika:
Kadonnutta tinaa etsimässä 2/2001
Naarmaa naakimassa – kalastajien jäljillä
kairassa 2/2003
• Torvinen, Markku:
Kolpeneen muinaisjärvi 1/2001
Säräisniemi – varhaisin keramiikka pohjoisessa
2/1999
• Vaara, Rauno: Muinaisia asumuksia – kivikauden arkkitehtuuria pohjoisessa 2/2001
• Valtonen, Taarna: Utsjoki Kevo, ohutta yläpilveä
– arkeologinen inventointi tunturialueella 1/2000

2. Museot ja näyttelyt
• Alariesto, Tuija: Lapin metsämuseolla merkkivuosi 1/2003
• Huopainen, Raili: Lapin maakuntamuseo uudelle vuosituhannelle 1/2001
• Janhunen, Esko; Kyläniemi Hanna: Projekti nimeltä Tosi himmee fossiili 1/2002
• Jomppanen, Tarmo: Inarin Siida – Suomen saamelaiskulttuurin keskus 1/1998
• Kaakinen, Kimmo:
Luontoretkellä Oulangan luontokeskuksessa 1/
2003
Pohjoista luontoa neljän seinän sisällä 1/2003
• Karkulahti, Mika: Kodanpohja, korvamerkki,
saviastia…Lapin maakuntamuseon uusi tunnus 1/
1998
• Kotivuori, Hannu: Kierikkikeskus – opintomatka menneisyyteen 1/2003
• Lohiniva, Leena: Tavoitteena esteetön museo 2/
2003
• Pallasmaa, Juhani: Siidan suunnittelu 1/1998
• Pennanen, Jukka: Saamelaismuseon näyttelyn
rakenne ja sisältö 1/1998
• Rahikainen, Päivi: Savukoski sai kotiseututalon
2/1998
• Savimäki,
Satu:
Luetteloijana
vanhassa
Särestössä 2/2001
• Taskinen, Keijo: Näyttelysuunnittelijana Ylläksellä – mistä on Kellokkaan näyttely tehty? 1/2003

• Tervahauta-Kauppala, Liisa: Särestöniemi-museo tänään 2/2001
• Ulvinen, Merja: Runo Särestölle 2/2001

3. Esineet ja valokuvat
• Autti, Mervi: Auttin neidit 1/2002
• Eskelinen, Sanna: Valokuvaaja rakkaudesta ja rahasta. Pauli Laalon kuvien äärellä 2/2003
• Heikkilä, Anitta: Vaate lapsen elämässä 1/1999
• Honka, Tuomas: Lauri Alanärä – katoavan Rovaniemen kuvaaja 1/2000
• Hyvönen, Heikki: Lapin kirkkojen inventointi
2/1999
• Kaakinen, Kimmo: Aimo A. Tuomen Rovaniemi
1/2000
• Kaikusalo, Asko: Yrjö Metsälä jutasi maahisten
valtakuntaan 2/2001
• Kecskémeti, István:
Kuinka kauan valokuvat säilyvät? 1/1998
Paavalniemen valokuvakokoelman digitaalinen
konservointi 1/2001
• Kotivuori, Hannu:
Jalkajousi, aikansa mahtiase 2/1999
Jos esineet voisivat kertoa 1/1999
• Kuure, Ritva: Pohjoinen kulttuuri kuvina 1/1999
• Kyläniemi, Hanna:
Kirjavanhus Manuale Lapponicum 2/1999
Vankilaradio ja vanerikirnu. Esineiden elämää
museossa 2/2001
• Rahikainen, Päivi:
Enontekiöläinen puumalja 2/1999
Karneelihelmainen poteva ja muita alushameita 1/1999
Pöykkölän ”punaristilippu” 2/1999
• Ruotsala, Helena: Inkeristä Tenon varrelle. Antti
Hämäläinen Lapin kuvaajana 2/2003
• Sarkkinen, Mika: Kadonnutta tinaa etsimässä 2/
2001
• Taipale, Kalle: Maa kivimiesten näkemänä. Geologian tutkimuskeskuksen arkistot kertovat 1/
2003
• Vasama, Veikko: Valto Pernu, ihmisten kuvaaja
2/2003

4. Elinkeinot
• Alakulppi, Jaakko: Lentoliikennettä Lapissa 60
vuotta 1/2001
• Hautala, Paavo: Entisaikojen poronhoitoa Sallassa 1/2003
• Korteniemi, Pauli: Metsälaitumien lammaskatraat 2/2003
• Kortesalmi, J. Juhani: Kuolajärven poronhoidon
synty ja kehitys 2/2003
• Lankinen, Jukka: Rovaniemen elokuvateatterit
2/2001
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• Lappalainen, Ari: Puukoukusta trooliin – pohjoisen kalastuksen 10 000 vuotta 1/1999
• Mettiäinen, Vappu: Kilpimaan matkustajakoti 1/
2002
• Nieminen, Aila:
Amerikan tienaata hakemassa – palkanmaksua
Pirttikosken voimalaitostyömaalla 2/1998
Sukeltajana vesivoimalaitoksella 2/1998
• Rahikainen, Päivi:
”Hyvä talo, tulen toistekki”. Rovaniemeläinen
matkustajakoti Kaira 1947–1978 1/2002
Mietoa mallasjuomaa ja limonaatia 2/2001
• Sarkkinen, Mika: Naarmaa naakimassa – kalastajien jäljillä kairassa 2/2003

5. Kulttuuriympäristö
• Annanpalo, Irma: Kyselytutkimus Rovaniemen
kaupunkikuvasta 1/2000
• Aro, Anneli: Ungelon torppa 2/2001
• Hihnavaara, Lauri: Ala-Ponku – Mosku. Talo noitalappalaisen suojelevan käden alla 2/1998
• Jefremoff, Irja: Lapinkenttien kutsu – inarinsaamelaisia asuinpaikkoja ja kolttakenttiä inventoimassa 1/2001
• Kokko, Juha: Koivusaari – kulttuuriympäristön
kunnostusta Rovaniemellä 2/2003
• Korhonen, Teppo: Museoviraston poroaitaprojekti 1/1998
• Kyläniemi, Hanna: Pöyliön pirtti 2/1999
• Lukkarinen, Päivi: Yksinkertaista kauneutta 1/
1998
• Murto, Kaarina: Jälleenrakentamiskauden perintö 2/1998
• Peteri, Sirkka-Liisa: Maisemaa katsotaan – ympäristö koetaan 1/2000
• Pöysälä, Hanna:
Poikelan talo – osa katoavaa Rovaniemeä 1/2000
Rovaniemi – vanhaa uuden varjossa. Ajallista ja
historiallista
kerrostumaa
rakennetussa
ympäristössä 2/1998
• Rahikainen, Päivi: Peltojen ja niittyjen aidat 1/
1998
• Rauhala, Mirja: Enontekiön kulttuuriympäristöohjelma 1/2001
• Rautiola, Matti: Rovaniemi – mahdollisuuksien
kaupunki 1/2000
• Soikkeli, Anu: Lapin harvat vanhat pappilat 1/
2002
• Tuovinen, Erkki: Marasen kämppä 2/2001
• Vonlaufen, Maaretta: Seitakummun kirjailijakämppä 2/2001

6. Historia, perinne, taide
• Arvola, Oiva: Hiienhoijakka 2/1999
• Hautala, Paavo: Salpalinja – osa Itä-Lapin sotahistoriaa 1/2001
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• Hautala-Hirvioja, Tuija: Lapin maisemat taiteessa ennen toista maailmansotaa 1/1998
• Hämeenniemi, Reino: Kotiseututoimintaa
kodan perällä 1/2002
• Issakainen, Touko: Kodinhaltija ja voipara –
pohjoisen sielu-uskon haarautumia 2/2001
• Jefremoff, Irja:
Kolttasaamelainen perinne ja kasvatus murroksessa 1/1999
Opin kylvöä pohjoisessa – Inarin koululaitos
100 vuotta 1/2003
• Kinnunen, Leena: Kotiseututyötä omaksi ja vieraiden iloksi 1/2002
• Korhonen, Teppo: Kotiseututyön merkitys 1/
2001
• Kotivuori, Hannu: Puuhun kirjoitettu 1/2003
• Kyläniemi, Hanna: Lantalaiskuva 1/1999
• Lähteenmäki, Maria: Lappi sodassa 2/1999
• Sarkkinen, Mika: Kadonnutta tinaa etsimässä 2/
2001
• Teurajärvi, Anna-Kaisa: ”Se oli sitä puuaikaa se”
1/1999
• Varis, Markku: Tuppi ja sen pelaajat 2/1999

7. Luonto
• Arponen, Aki: Keltaista kanervasta, punaväriä
ahomatarasta. Saamelaisten käyttämiä väriaineita
1700–1800-luvuilla 1/1998
• Johansson, Peter:
Pakasaivo – luonnon kummajainen ja haltijoiden koti 1/2002
Sallan jääjärvi ja mannerjään häviäminen Kemijoen yläjuoksulla 2/1998
• Kaakinen, Kimmo:
Luontoretkellä Oulangan luontokeskuksessa 1/
2003
Pohjoista luontoa neljän seinän sisällä 1/2003
• Kokko, Juha: Koivusaari – kulttuuriympäristön
kunnostusta Rovaniemellä 2/2003
• Mäkinen, Kalevi: Maankohoaminen Kemijoen
uoman muokkaajana 2/1998
• Peteri, Sirkka-Liisa: Maisemaa katsotaan – ympäristö koetaan 1/2000
• Taskinen,
Keijo:
Näyttelysuunnittelijana
Ylläksellä – mistä on Kellokkaan näyttely tehty?
1/2003
• Vasama, Veikko: Pitkä tie Lappiin 1/2002
• Viitala, Jukka: Kemijoesta lohijoki 2/1998

8. Henkilöt
• Aittaniemi, Mauri: Aitta-Jussi ja hänen lumiauransa 2/2003
• Annanpalo, Heikki: Aimo Komonen – lehtimies
ja luonnontutkija 1/1999
• Aro, Anneli: Ungelon torppa 2/2001

• Autti, Mervi: Auttin neidit 1/2002
• Eskelinen, Sanna: Valokuvaaja rakkaudesta ja rahasta. Pauli Laalon kuvien äärellä 2/2003
• Hihnavaara, Lauri: Ala-Ponku – Mosku; Talo
noitalappalaisen suojelevan käden alla 2/1998
• Honka, Tuomas: Lauri Alanärä – katoavan Rovaniemen kuvaaja 1/2000
Jefremoff, Irja:
Ellisif Wessel – valokuvaaja, runoilija ja vähäosaisten puolustaja 1/2000
Kuvitteellisen kotiinpaluun taustaa – Jorma Puranen lähikuvassa 1/2000
• Kaakinen, Kimmo:
Aapo-Matti Salmi vastasi kairojen kutsuun 1/
2002
Lehtovirta-Aho, Merja: Museon ystävä Saksanmaalta (Gerhard Pommerening) 2/2001
Aimo A. Tuomen Rovaniemi 1/2000
Elsa Montell – taiteilija yhtä maiseman kanssa
2/1999
Luontokuvaaja muutti pohjoiseen (Martti
Rikkonen) 1/1998
Reino Sarvola – tunturikasvien kuvaaja 1/2001
• Kaikusalo, Asko: Yrjö Metsälä jutasi maahisten
valtakuntaan 2/2001
• Kotivuori, Hannu: Jos esineet voisivat kertoa
(K. M. Wallenius)1/1999
• Nieminen, Aila: Sukeltajana vesivoimalaitoksella
(Pentti Sandgren) 2/1998
• Pokka, Hannele: Kasino-Hermanni 2/1998
• Ruotsala, Helena: Inkeristä Tenon varrelle. Antti
Hämäläinen Lapin kuvaajana 2/2003
• Suvilehto, Jukka: Matti Saanio ajan tuulissa 1/
2000
• Tuovinen, Erkki: Marasen kämppä 2/2001
• Vasama, Veikko:
Pitkä tie Lappiin 1/2002
Valto Pernu, ihmisten kuvaaja 2/2003
• Vonlaufen, Maaretta: Seitakummun kirjailijakämppä 2/2001

kulissit 2/2001
• Kuure, Ritva: Pohjoinen kulttuuri kuvina 1/
1999
• Kuusikko, Riitta: Digmo-hanke alkanut 1/2002
• Länsman, Tarja: Lappilaiset leirikoulut 1/1999
• Rahikainen, Päivi: Lapponica – pohjoista tietoa
1/2000
• Sarkkinen, Mika: Naarmaa naakimassa – kalastajien jäljillä kairassa 2/2003
• Valtonen, Taarna: Utsjoki Kevo, ohutta yläpilveä
– arkeologinen inventointi tunturialueella 1/2000

9. Inventoinnit, projektit
• Hyvönen, Heikki: Lapin kirkkojen inventointi
2/1999
• Janhunen, Esko; Kyläniemi Hanna: Projekti nimeltä Tosi himmee fossiili 1/2002
• Jefremoff, Irja: Lapinkenttien kutsu – inarinsaamelaisia asuinpaikkoja ja kolttakenttiä inventoimassa 1/2001
• Keränen, Katja; Ylimartimo Teija: Kauppamuseo
Viirin kylään 1/2001
• Korhonen, Teppo: Museoviraston poroaitaprojekti 1/1998
• Kutuniva, Juha: Peräpohjalaisen perinteen aidot
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Tämän numeron
kirjoittajat
MAURI AITTANIEMI

MIKA SARKKINEN

TM, Rovaniemen maalaiskunta

FM, arkeologi, Kempele

SANNA ESKELINEN

TUULA TUISKU

tait. yo., Rovaniemi

FT, tutkijatohtori, Oulun yliopisto

KIMMO KAAKINEN

VEIKKO VASAMA

FK, amanuenssi,
Lapin maakuntamuseo

FK, luonnonvalokuvaaja,
Rovaniemi

JUHA KOKKO

agrologi, työnsuunnittelija,
Lapin ympäristökeskus
PAULI KORTENIEMI

yliagronomi,
Rovaniemen maalaiskunta
J. JUHANI KORTESALMI

FT, dosentti, Helsinki
HANNA KYLÄNIEMI

FM, amanuenssi,
Lapin maakuntamuseo
LEENA LOHINIVA

FM, kuraattori,
Rovaniemen taidemuseo
PÄIVI RAHIKAINEN

FK, maakuntamuseotutkija,
Lapin maakuntamuseo
HELENA RUOTSALA

FT, dosentti, Turun yliopisto
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LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Puhelin (016) 322 2482
Telekopio (016) 322 3091
Sähköposti
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Internet
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
Henkilökunta
Museotoimenjohtaja Raili Huopainen
(016) 322 2480
Museosihteeri Marja-Liisa Oja
(016) 322 2482
Amanuenssi Kimmo Kaakinen
(016) 322 2484
Arkeologi Hannu Kotivuori
(016) 322 2854
Amanuenssi Hanna Kyläniemi
(016) 322 2853
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen
(016) 322 2791
Amanuenssi Sari Rautanen (maanantaisin)
(016) 322 2481
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
(016) 322 2858
Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen
(016) 322 3095
Museovalvoja Maisa Laitinen
(016) 322 2483
Museovalvoja Merja Lehtovirta-Aho
(016) 322 2483
Tutkija Vesa Alén (31.12.2003 asti)
Tutkimusapulainen Veikko Vasama
(31.12.2003 asti)
Arktikumin aukioloajat
1.12. – 6.1. päivittäin 10 – 18
7.1. – 31.5. ti – su
10 – 18
1.6. – 15.6. päivittäin 10 – 18
16.6. – 15.8. päivittäin
9 – 19
16.8. – 31.8. päivittäin 10 – 18
Varaukset ja lisätiedot (016) 32251
3260
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