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Lukijalle
Lapin maakuntamuseo perustettiin 40 vuotta sitten 1. lokakuuta
1975. Tasavuosien kunniaksi lehdestä löytyy mm. museon aikamatkaa kertaava artikkeli.
Museoon on kuluneen juhlavuoden aikana kohdistunut suuria
muutoksia. Niistä keskeisimpiä on
ollut toimistotilojen remontointi,
luopuminen luonnontieteen yksikön tiloista säästösyistä ja kokoelmien varastoiminen toisaalle. Tavaraa kuskattiin lähes koko henkilökunnan voimin useita viikkoja, ja mullistus jatkuu yhä.
Toiminnan kannalta kaikkein
merkittävimmät uudistukset koskevat henkilökuntaa. Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen
luopui työstään yli 30 vuoden
ansiokkaan uran jälkeen. Hänen
paikkansa paikallismuseoiden
neuvonantajana ja Raidon toimituskunnan jäsenenä täyttää amanuenssi Heidi Pelkonen.
Myös jo 20 vuotta Arktikumin
asiakkaiden tukena ja turvana
työskennelleet opas-valvojat Maisa Laitinen ja Merja LehtovirtaAho jättivät työelämän. Näiden
ammattilaisten siirryttyä museotyöstä syrjään syntyi hankalasti
paikattava tiedollinen aukko. Aika kuitenkin tehköön työnsä.
Näyttelytyössä museo elää yhtä
kukoistuskauttaan. Keväällä museon omana tuotantona syntynyt
”Wir waren Freunde – Olimme

ystäviä – Saksalaisten ja suomalaisten kohtaamisia Lapissa
1940‒1944” oli vuoden näyttelyllinen kohokohta. Se on saanut
yleisöltä paljon kiitosta, joskin aiheensa arkaluonteisuuden vuoksi
myös pari kriittistä kommenttia.
Näkyvyys ulottui yli valtakunnan rajojen. Näyttelyyn liittyvään museopedagogiseen puoleen
myös panostettiin ja erityisesti
tätä näyttelyä varten räätälöidyissä työpajoissa vieraili runsaasti
yläkoululaisia, lukiolaisia ja muita
ryhmiä.
Iloinen uutinen on myös, että
museon tavoitteissa oleva Petsamon alueen suomalaisaikaa käsittelevä perusnäyttelyuudistus on
saanut rahoituksen. Näyttelyarkkitehdiksi uudistukselle valittiin
Taina Väisänen Arkkitehtitoimisto N.E.O Ark Oy:stä. Puurtaminen tämän aiheen parissa tähtää
näyttelyn avautumiseen Suomen
itsenäisyyden juhlavuonna 2017.
Mikäli sinulta, arvoisa lukija, löytyy aiheeseen liittyen esimerkiksi
valokuvia, esineistöä, arkistoaineistoa tai muuta mielenkiintoista, otathan yhteyttä museolle!
Juhlavuoden Raito nostaa esiin
monella tavalla merkityksellisiä
henkilöitä ja toivon mukaan heidän myötään tarjoaa mieleenpainuvia ja virkistäviä lukuhetkiä
lukijoilleen.
Hannu Kotivuori
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Heidi pelkonen

Museo-oppaat
muistelevat
■■Lapin maakuntamuseolla tapahtui syksyllä suuria muutoksia,
kun pitkäaikaiset museon opasvalvojat Maisa Laitinen ja Merja
Lehtovirta-Aho jäivät hyvin ansaituille eläkepäiville. He johdattivat
museon asiakkaita näyttelyiden
saloihin 20 vuotta, maaliskuusta 1995 lähtien. Maisa ja Merja
olivat monella tavalla museon
kantavia voimia. Paitsi valtavan
tietomäärän hallitsevina oppaina, he huolehtivat laajemminkin
Arktikum-talon asiakkaista, näyttelyiden kunnosta, tiedonvälityksestä ja yhteistyöstä talon muiden toimijoiden kanssa. Heidän
ammattitaitoinen ja ystävällinen
palvelunsa on ulottunut yksittäisistä matkailijoista aina valtiollisiin arvovieraisiin ja ulkomaisiin
tv-kanaviin, luoden näin osaltaan
positiivista kuvaa Lapista ja Rovaniemestä ympäri maailmaa.
Sain kunnian haastatella heitä
kokemuksistaan ja muistoistaan
heidän viimeisenä yhteisenä
työpäivänään.
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Millaisia tuntoja nyt on
päällimmäisenä mielessä?
Merja: Hyvällä mielellä tässä istutaan. Kaksikymmentä vuotta on
takana ja uudet seikkailut edessä.
Maisa: Palasin lomalta remontin
keskelle. Olen tyhjentänyt työhuoneen hyllyjä ja tutkinut niitä;
erilaisia papereita ja päiväkirjoja.
Siinä on silmien edessä vilissyt
tämä kaksikymmentä vuotta, se
mitä täällä on tehnyt. On mukava
olo, monenlaiset sekä mukavat että haikeat muistot kulkevat siinä
samalla ohi.
Miten hakeuduitte
aikoinaan tähän työhön?
Merja: Näin Lapin Kansassa postimerkin kokoisen ilmoituksen, että haetaan Lapin maakuntamuseoon opas-valvojia. Olin juuri tullut
joululomalta ja taisi olla viimeinen
hakemuksen lähetyspäivä. Minä
kiireesti väsäsin jonkunlaisen hakemuksen ja pistin sen postiin.
Suureksi yllätykseksi muutama
viikko myöhemmin soitettiin, tulisitko haastatteluun. Olin ollut yli
kymmenen vuotta kotiäitinä, mutta hakemuksessa osuvasti sanottiin, että valvontatehtäviin ja mitä
muutakaan minä olisin sen viidentoista vuoden aikana tehnyt kuin
valvonut ja vartioinut lapsiani.

Maisa Laitinen (vas.) ja Merja Lehtovirta-Aho tekivät parikymmenvuotisen työuransa Lapin maakuntamuseon opas-valvojina. Kuva: Jukka
Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Maisa: Olen aina rakastanut museoita ja historiaa. Hain Arktikumiin jo siinä vaiheessa, kun tänne
haettiin ensimmäisiä työntekijöitä. Silloin ei tosin haettu museolle ketään, vaan Arktikum-palveluun, mutta ajattelin, että sillä
tavalla pääsisin ainakin lähemmäs
museota. Kun opas-valvojien paikat tulivat auki, niin tietenkin innoissani heti hain paikkaa ja olin
tosi iloinen, kun pääsin siihen. Sitä ennen olin ollut puheterapeuttina sekä tuolla kehitysvammapuolella, päivähoidossa ja sitten
Ilkassa viimeiset kymmenen vuotta. Mutta tästä työstä olen tykännyt eniten.
Miltä tuntui työn aloittaminen
ja millaista täällä silloin oli?
Merja: Se oli kuin olisi astunut
ihan uuteen maailmaan. Meillähän oli lähin esimies Ritva Martinmäki, joka ensimmäisten kuukausien aikana hyvin seikkaperäisesti meitä ohjasi ja neuvoi, mitä
kaikkea tarvittiin. Myös muilta
työntekijöiltä saimme paljon apuja. Meitä oli kolme, jotka aloitimme työt samana päivänä. Kolmas
kollegamme siirtyi muualle myöhemmin.
Maisa: Oli tosi jännittävää aloittaa työt täällä. Kun aloitimme,
saimme työntekijöiltä luentotyyppisiä opastusohjeita, eli meille luennoitiin niin arkeologiasta, luon-

nontieteestä kuin näyttelyiden
sisällöstä. Siihen aikaan kaikki
näyttelytekstit olivat pelkästään
suomeksi ja pohjoissaameksi. Se
antoi lisäkimmoketta myös kielten opiskeluun, koska oli pakko
opiskella erikoissanastoa niin englanniksi, saksaksi kuin ruotsiksikin. Muistan kun olimme vasta
tulleet ja hollantilainen nainen
kysyi kuppauskuvasta, että mitä
tässä tehdään. Pelkästään se, mikä kuppaus on englanniksi, tuotti
5

meille päänvaivaa, mutta kovasti
omasta päästämme keksimme, että kyllä se varmaan ”cupping” on
ja yritimme kuppauksesta selitellä
hänelle. Sen jälkeen aloimme esittää toivomuksia siitä, että näyttelytekstit saataisiin myös englanniksi ja saksaksi. Toivoimme tekstejä myös ruotsiksi.
Merja: Olimme ensimmäiset opasvalvojat täällä, eikä mitään perinteitä ollut, joten täysin tyhjästä luotiin
meidän työnkuva.
Maisa: Sekä käytännöt että työnkuvat ovat muuttuneet paljon niistä ajoista. Ei varmasti enää juuri
mitään tehdä samalla tavalla, kuin
silloin aikoinaan. Tietenkin myös
itse muovasimme tätä työtä ja tapaa,
millä sitä teemme ja tietenkin kokemus asiakkaista on muovannut sitä.
Alussa olimme keskusteluoppaita.
Se oli antoisa oppiaika. Ennen kuin
pääsimme opastamaan ryhmiä,
meillä oli koulutukset, jonka jälkeen
opastustaitomme testattiin. Silloinen museon vt. johtaja Jukka Sipilä
ja Tero Mäkelä Arktisen keskuksen
puolelta olivat vastaanottamassa
opastusnäytettä. Muistan erityisesti, kun kerroin Tero Mäkelälle, hän
laittoi minut kertomaan kaikilla
mahdollisilla kielillä. Opastusnäyte
oli hyvin vaativa. Opastuksia oli alkuvuosina hyvin paljon.
Miten olette kokeneet työyhteisön ja oman osanne siinä?
Merja: Viihdyimme täällä yli
kaksikymmentä vuotta ja tämä on
ollut hyvä työyhteisö. Mielenkiintoisia aikoja olemme eläneet täällä
monessa suhteessa.
6

Maisa: Olen kyllä aina tosi ylpeänä esitellyt sekä tätä taloa että näyttelyitä. Arktikum-talo on
arkkitehtuuriltaan kaunis ja näyttelyt ovat kestäneet todella hyvin
aikaa ja niitä on ollut ilo esitellä.
Tässä työn suurena plussana ovat
erikoisnäyttelyt. Vaikka perusnäyttelyt ovat pysyneet kohtalaisen samoina vuosia, niin vaihtonäyttelyt ovat antaneet mahdollisuuden opetella jotakin uutta.
On saanut olla etulyöntiasemassa
siinä, että on saanut oppia uutta.
Vaihtonäyttelyt ovat myös syventäneet tietoa perusnäyttelyn aiheista. Työyhteisö on ollut hyvä.
Ovatko asiakkaat tai heidän
käyttäytymisensä muuttuneet
uranne aikana?
Maisa: Ovat muuttuneet, eivätkä
ollenkaan parempaan suuntaan.
Tuntuu, että silloin kun tulimme, ihmisillä oli vielä tietynlainen
kunnioitus museoita ja näyttelyitä
kohtaan. Vahingontekoa tapahtui
varmasti paljon vähemmän silloin. Nykyisin ihmiset haluavat
koskea kaikkeen, eikä sellaista
näyttelyiden hiljaista läpikulkua
ole enää olemassa.
Merja: Tuntuu, että ihmiset ovat
tulleet hyvin itsekkäiksi. Käyttävät kyynärpäitään päästäkseen
eturiviin. Selfie-tikkujen aikakaudella mikään ei tunnu olevan
enää pyhää tai koskematonta, sitä
yritetään keinolla millä hyvänsä
saada itsensä ja karhu samaan kuvaan. Yhteisen omaisuuden varjeleminen ja kunnioittaminen ovat
vierasta tämän päivän kävijöille.

Millainen on mielestänne
hyvä opas-valvoja?
Merja: Katsokaa meitä!
Maisa: Täytyy tietenkin nauttia
ihmisten kanssa keskustelusta ja
ihmisen parissa olemisesta. Ei pelkästään se, että uskaltaa, vaan siitä
täytyy nauttia. Yleistietoa täytyy
olla todella paljon. Ei riitä, että
tuntee näyttelyjen sisällöt ja niiden
taustoja, vaan täytyy tietää paljon
enemmän kaikesta. Kielitaitoa tietenkin tarvitaan ja kärsivällisyyttä: vaikka kysyttäisiin samaa asiaa kymmenen kertaa, niin jaksaa
vaan aina uudelleen sanoa sen.
Merja: Tarvitaan pitkää pinnaa,
tietty suodatin täytyy olla päällä.
Vaikka tuleekin ajattelemattomia
kommentteja, niin ei päivä voi
mennä niistä pilalle.
Maisa: Vaikka ihminen olisi
kuinka pahalla tuulella tahansa,
kun jaksan hänen kanssaan jutella
ja saan hänet paremmalle tuulelle,
silloin olen työni hyvin tehnyt.
Mikä on
mieleenpainuvin muisto?
Merja: Niitä on niin paljon! Tietysti sellaiset tilanteet lämmittävät, kun tullaan jälkeenpäin sanomaan, että olipa loistava opastus.
Tai kuulee kiertoteitse tai lukee
vieraskirjasta, että joku on ollut
todella tyytyväinen.
Maisa: Hyvistä palautteista tulee mieleen eräs venäläisen ryhmän opastus, joka mielestäni ei
ollut hyvä opastus, mutta sain
siitä loistavan palautteen ryhmän vetäjältä. Ryhmä oli varannut suomenkielisen opastuksen,

vaikka osasi suomesta vain alkeet,
matkanjohtaja mukaan luettuna.
Matkanjohtaja, joka käänsi opastusta venäjäksi, oli välillä aivan
epätoivoinen. Lohduttelin, että
hyvin menee, anna mennä vaan.
Niin me klaarasimme sen raskaan
opaskierroksen läpi. Opastuksen
jälkeen minut pyydettiin infoon,
jossa tämä sama matkanjohtaja
antoi minulle konjakkipullon ja
suklaarasian ja halasi minua sanoen ”sinä ihana, ihana opas! Joka
kerta kun minä tänne tulen, minä
aina sinut pyydän”.
Merja: Kerran eräs asiakas tuli
vastaan ja kertoi olleensa museoopastuksella murkkuikäisen kanssa. Kierroksen aikana nuori ei sanonut sanaakaan ja oli muutenkin
synkän näköinen. Pois lähtiessä
nuori oli kuitenkin todennut, että ”tuohan oli aivan ihana paikka,
minäkin haluaisin isona museooppaaksi.”
Liikuttavimpia muistoja?
Maisa: Pienoismallien luona sota-ajoista kertoneet ihmiset ovat
usein liikuttuneet kyyneliin ja itselläkin on silloin ollut pala kurkussa. Muistan erään ryhmän,
jossa oli maahanmuuttajia monista eri maista. Heillä oli huono
suomenkielen taito, mutta suomi oli ainoa yhteinen kielemme.
Siellä oli vanhempi mies, joka ei
osannut sanaakaan suomea. Hän
katsoi niittyheinäntekofilmiä ja
alkoi elekielellä selittää, kuinka
hänkin on tehnyt tuota. Juttelimme pitkään, hän omalla kielellään
ja minä suomeksi, viitoimme toi7

sillemme ja näytimme erilaisia
esineitä. Se oli todella liikuttava
hetki. Kerran kerroin ryhmälle
myös pienoismalleista ja sodasta
ja silloin joku maahanmuuttajista sanoi, ettei tiennyt, että ”tekin
olette joutuneet kärsimään niin
paljon. Teilläkin on ollut sota.
Otatte kuitenkin meidät vastaan.”
Ryhmän lähtiessä jokainen ryhmän jäsen kävi sanomassa kädestä
pitäen kiitokset. Se oli koskettava
hetki.
Työssä on ollut myös ”vauhtia
ja vaarallisia tilanteita.”
Maisa: Juuri luin vanhoja päiväkirjoja. Vuoden 2002 joulun ajan
päiväkirjassa oli liitteenä erillinen
lappu tapahtumista. Se oli sitä aikaa, jolloin täällä kävi valtavasti
kreikkalaisia. Oli Tapaninpäivä ja
silloin oli aikamoinen hulabaloo
talossa. Olin kirjoittanut siihen
lappuun, että aamu alkoi vauhdikkaasti, jo ennen ovien avautumista taloon tuli lähes 300 kreikkalaista, 60 ranskalaista ja kaksi
muuta ryhmää. Arktikum-palvelun
tietokoneet olivat jumissa, yksi
työntekijä sairastui ja toinen oli
ajanut autolla ojaan ja myöhästyi.
Silloin vaihtonäyttelynä olleessa Nalle-näyttelyssä oli kaatunut
kolme puuta. Meillä ei ollut silloin avaimia huoltokäytävään ja
yritin korjata puita niillä välineillä, joita löysin. Kreikkalaisille oli
varattu kuusi kaupunkiopasta,
mutta ryhmät kävelivät oppaiden
ohi näyttelyihin, eivätkä huolineet oppaita. Koska väkeä oli
paljon, oli myös meteliä, eivätkä
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kuulutukset kuuluneet. Olin kirjoittanut siihen, että koko joulu
oli samanlaista. Olin joulunajan
yksin töissä. Ne olivat niitä työpäiviä, joina oli todella väsynyt,
kun pääsi kotiin töiden jälkeen.
Merja: Ensimmäiset kesät vuosina 1993‒1996 olivat ikimuistoisia. Sellaisiin väkimääriin ei ole
täällä sen jälkeen taidettu päästä.
Arktikumin parkkipaikalla saattoi olla 8‒12 linja-autoa.
Maisa: Eräs hauska muisto on
”kadonneiden tavaroiden päivä”.
Se oli ihan mukava päivä. Ensin
tuli japanilainen nuori morsian
itkien kertomaan, että häneltä
on kadonnut vihkisormus täällä.
Tutkimme taskulamppujen kanssa koko näyttelyn, mutta ei sitä
löytynyt. Sitten meille soitettiin
infosta, että sormus oli löytynyt
majoituspaikasta. Morsian oli tietenkin ikionnellinen. Ei mennyt
kuin hetki, kun tuli pikkupoika
kertomaan lompakkonsa hukkaantuneen. Sitä etsittiin ympäri
taloa ja se löytyi Arktisen keskuksen puolelta lintuvuoren päältä.
Menin takaisin museon näyttelyn
puolelle, jossa kulki mies sen näköisenä, että jotakin on hukassa.
Menin kysymään, etsittekö jotakin, johon mies totesi, että kaulaliina on hukassa. Huomasin, että
jotakin pilkottaa hänen ulsterinsa
alta, nostin ulsterin reunaa ja kysyin, etsittekö tätä – kaulaliina oli
miehen kaulassa! Se oli kadonneiden esineiden päivä, mutta kaikki
löytyivät. ■

päivi rahikainen ja heidi pelkonen

Maakuntamuseotutkijan muistoja
■■Maakuntamuseotutkija

Päivi Rahikainen teki kolmi-

kymmenvuotisen uran Lapin
maakuntamuseon palveluksessa. Tuona aikana hän teki
merkittävää ja pitkäjänteistä
työtä muun muassa Lapin
museokentän kehittäjänä,
kulttuuriympäristön vaalijana, perinteentallentajana ja
Raito-lehden toimittajana.
Päivin jättämää tiedollista ja
taidollista aukkoa ei voi paikata aivan hetkessä. Museon
juhlavuoden Raitoa varten toimituskunta pyysi häntä kertomaan päällimmäisiä muistoja
työuraltaan.

Miten hakeuduit aikanaan
Lapin maakuntamuseolle?
Olin Tornionlaakson maakuntamuseossa amanuenssina, kun Lapin maakuntamuseossa tuli avoimeksi maakuntatyöstä vastaavan
tutkijan toimi syksyllä 1984. Tulin valituksi ja pääsimme mieheni
kanssa asumaan saman katon alle. Voi sanoa, että juna toi minut
pohjoiseen, mutta Rovaniemelle
tulin miehen perässä. En tuntenut
entuudestaan juurikaan Rovaniemeä tai maakuntaa. Edeltäjäni oli
laatinut Lapin paikallismuseoista
perusselvityksen, jonka pohjalta
oli hyvä jatkaa. Muutaman vuoden ajan Museovirastolta saatiin
erillinen määräraha maakuntatyötä varten, sittemmin toimi vakinaistettiin.
Muuttuivatko työtehtävät
vuosien mittaan?
Paikallismuseoiden neuvontatyö
pysyi melko samanlaisena koko
ajan. Kesäisin ohjasin museoihin palkattuja alan opiskelijoita
ja muita työntekijöitä, ja ympäri
9

Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen työhuoneessaan Koskikatu 20:ssä
keväällä 1985. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

vuoden pidin yhteyttä museoista
vastaaviin henkilöihin, kannustin
hakemaan avustuksia yms. Muutamia uusia museoita perustettiin vielä 1980- ja 1990-luvulla.
Matkat maakuntaan tein usein
linja-autolla, Kemijärvelle pääsi
junallakin. Kesäisin miehelläni
oli mahdollisuus toimia kuskina.
Maakunnallisia museokokouksia
järjestin erilaisten teemojen ympärille ja ilahduttavan runsaasti
väki lähti usein liikkeelle, vaikka
välimatkat ovat pitkiä.
Alkuaikoina tehtäviini kuului yhteistyö koulujen kanssa ja
toteutin pari kouluille ja päivä10

kodeille tarkoitettua ”matkalaukkunäyttelyä”. Pohjoiskalotin
ammatilliset museot olivat jo
1970-luvun lopulta saaneet rahoitusta kiertonäyttelytoimintaan ja
näitä näyttelyitä tarjosin varsinkin kirjastojen tiloihin. Arktikumin valmistumisen jälkeen olin
talon muiden toimijoiden kanssa
mukana koululaismateriaalin toimittamisessa ja opettajille suunnatuissa tilaisuuksissa.
Vuosituhannen taitteessa alkoi Lapin ammattimuseoiden ja
kirjastoväen verkostoituminen.
Rakennetun kulttuuriympäristön
toimijat pohtivat ensin yhdessä

vanhojen rakennusten korjausavustusten jakoa ja sittemmin
käynnistyi laaja inventointihanke.
Myös paikallismuseoita koskevissa hankkeissa olin mukana.
Lapin maakuntamuseon erikoisnäyttelyistä muutama oli
vastuullani 2000-luvun alussa ja
osallistuin jonkin verran myös
perusnäyttelyn uudistamiseen.
Ehkä mieluisin museon ”sisäinen”
tehtävä oli käsikirjastosta vastaaminen. Siinä sai seurata uusinta
Lappiin ja sen historiaan sekä museoalaan liittyvää kirjallisuutta.
Raito-lehden parissa on
varmaan vierähtänyt
monta työtuntia?
Useimmat maakuntamuseot julkaisivat 1980-luvulla omaa museolehteä, jossa tiedotettiin varsinkin ajankohtaisista asioista.
Raito-lehti on ollut hyvä kanava Lapin historiaan, perinteeseen
ja luontoon liittyvien artikkeleiden julkaisemiseen ja niinpä sen
tekemiseen on löytynyt tarvetta ja
varoja vuodesta toiseen.
Vastasin Raidon toimittamisesta 1990-luvun puoliväliin asti pääosin yksin ja sen jälkeen
useimmiten yhteistyössä silloisen
luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakisen kanssa. Kaikkiaan
koostin noin neljäkymmentä lehden numeroa. Vuoteen 1988 asti
tekstit kirjoitettiin kirjoituskoneella, kuvitus ”liimattiin” sopiviin kohtiin ja sitten arkit vietiin
monistettaviksi. Seuraavat yhdeksän vuotta lehdet painatettiin ja
alussa tein saksitaiton itse. Vuon-

na 1998 siirryttiin käyttämään
taitto-ohjelmaa ja lehden ulkoasu
sai uutta ilmettä. 2000-luvulla
Raito on ilmestynyt kerran vuodessa, tosin vuosina 2001 ja 2003
julkaistiin kaksi numeroa kuten
alkuvuosinakin.
Kirjoitin Raitoon kuutisenkymmentä artikkelia eri aiheista. Haastattelin hyviä kertojia,
lähetin maakuntaan muutamia
muistitietokyselyitä ja laadin vastausten ja kirjallisuuden perusteella artikkeleita. Aiheinani ovat
olleet muun muassa Lapin vanhat
elinkeinot, rakennuskulttuuri, käsityötaidot ja valokuvaajat. Kansatieteilijän koulutus varmaan
näkyy jutuissani. Olen pitänyt
tärkeänä kansanomaista lähestymistapaa.
Millaisena näet paikallismuseoiden tulevaisuuden?
Paikallismuseoiden toimintaan
kuuluu sekä aktiivisia aikoja että
hiljaisempia kausia. Toivon, että museotyöhön löytyy edelleen
asiaan paneutuvia vapaaehtoisia
ja että museoiden rahoitus turvataan. Varsinkin museorakennusten korjaaminen tulee olemaan
suuri ja jatkuva urakka. Paikallismuseoiden kävijämäärien nostamiseen ei valitettavasti ole löytynyt viisastenkiveä.
Itselleni museoista jäivät parhaiten mieleeni paikalliset ihmiset, joilla oli juttuja ja tietoja eletystä elämästä. Haluankin vielä
kiittää kaikkia, joiden kanssa sain
kolmikymmenvuotisen museourani aikana tehdä yhteistyötä.■
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Menneestä tulevaan
hannu kotivuori ja Hanna kyläniemi

Lapin maakuntamuseo 40 vuotta

■■Lapin maakuntamuseo
aloitti taipaleensa Rovaniemellä juuri valmistuneen
Lappia-talon uumenissa
1. lokakuuta 1975. Maakuntamuseoiden tuli valtioneuvoston 10. toukokuuta 1972 asettaman komitean mukaan hoitaa kulttuuritutkimusta omalla
alueellaan valtionavun turvin.
Silloisessa Lapin läänissä —
Tornionlaakson maakuntamuseon ohella — maakunnallisen
museotoiminnan keskittäminen Rovaniemelle perustui
kaupungin keskeiseen asemaan kaupan, liikenteen ja
hallinnon keskuspaikkana.
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Lapin maakuntamuseo on yhä
nuori museo, mutta sillä on jo
varsin tapahtumarikas ja monikulttuurinen sekä kansainvälinen
historia. Ensimmäinen perusnäyttely muodostui useasta eri osasta.
Avajaisnäyttelyinä olivat Suomen
museoliiton tuottama saamelaisen
kulttuurin ”Čilgetus”-näyttely ja
Rovaniemen Totto ry:ltä ja Lahja
Lindgreniltä ostettu mustalaisperinteen näyttely. Seuraavana
vuonna tarjonta täydentyi Museovirastolta deponoidulla ”Kemijoki 8000 vuotta” -näyttelyllä,
joka kertoi Kemijoen voimalaitosrakentamisen yhteydessä suoritetuista arkeologisista tutkimuksista. Lisäksi esillä oli pysyvästi
Andreas Alarieston ”Lapinkuvat”
-kokoelma.
Tänä päivänä museoala on jälleen monien muutosten kourissa,
joten on hyvä muistaa, mitä Lapin maakuntamuseon ensimmäinen johtaja Lasse Ojonen
pohdiskeli vuonna 1975: ”Museoala on läpikäymässä voimakasta
murroskautta. Kautta linjan suoritetaan tehtävien uudelleenarviointia: museo ei ole enää pitkään ai-

Kemijoki 8000 -näyttelyn avajaiset Lappia-talon alakerrassa 1976.
Vas. Rovaniemen kaupunginjohtaja Tuure Salo, keskellä Lapin maakuntamuseon museonjohtaja Lasse Ojonen, oik. Museoviraston toimistopäällikkö
Aarni Erä-Esko. Museoviraston kokoama näyttely oli keskeinen osa Lapin
maakuntamuseon perusnäyttelyä vuosina 1976–1987. Aineisto koostui
Kemijoki Oy:n kustantamien arkeologisten pelastuskaivausten (1954–1969)
materiaaleista ja tutkimustiedosta. Kuva: Ulla Etto, Lapin maakuntamuseo.

kaan ollut paikka, jonne varastoidaan vanhoja esineitä ja jossa asetetaan kuriositeetteja asianharrastajien nähtäväksi. Erikoisuuksien
sijasta pyritään nykyään esittämään
sellaista aineistoa, joka antaa mahdollisimman hyvän kuvan tarkasteltavan aikakauden yleisestä luonteesta, sen arvostuksista, asenteista
ja elinkeinorakenteesta. Museon
näyttely ei ole muuttumaton kokonaisuus, vaan päinvastoin tähdätään monipuoliseen, vaihtelevaan
näyttelytoimintaan, jossa erikoisja kiertonäyttelyillä on keskeinen
sija. Museon tärkeänä tehtävänä
on kieltämättä kerätä ja säilyttää
esineellistä kulttuuria, mutta myös

harjoittaa tutkimus- ja opetustoimintaa, yleisöpalvelua, osallistua
aktuelleihin kulttuuritapahtumiin
ja mahdollisuuksien mukaan suojella historiallista miljöötä. Museo
ei saa olla täyteen ahdettu esinegalleria, eikä relikti menneiltä ajoilta,
vaan laitos, jonka tehtävänä on
tarjota perspektiiviä toimialueensa
kulttuuritaustasta sekä pitkittäisettä poikittaissuunnassa.
Ymmärtää vanhaa on osittain
samaa kuin ymmärtää, miten olemassa olevaan tilanteeseen on jouduttu, ja tämä puolestaan auttaa
näkemään nykyolosuhteitten virheitten läpi hahmottumassa oleviin
tulevaisuuden suuntalinjoihin.” 1
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Näiden periaatteiden mukaisesti
museomaailma on pääpiirteissään
muotoutunut. Tekniset valmiudet
tallentaa, esitellä ja tutkia mennyttä ja nykyistä sekä luodata tulevaa,
ovat huimasti parantuneet. Samalla aineistobulimiaa ja kustannuskierrettä on ryhdytty suitsimaan
valtakunnallisen kokoelmayhteistyön ja monipuolisen dokumentoinnin keinoin. Tähän valtakunnallisen tason muutokseen viittasi
jo museonjohtaja Ojonen.
Heti 1970-luvulta lähtien Lapin maakuntamuseon kansainvälinen yhteistyö on ulottunut etenkin Pohjoismaihin ja Venäjälle,
mutta myös kauemmaksi. Tärkeä
yhteistyömuoto oli aikaisemmin
Pohjoismaiden neuvoston rahoittama Pohjoiskalottimuseotoiminta, johon museo liittyi jo vuonna
1977. Tässä toiminnassa näkyvää olivat yhteiset tapaamiset ja
kiertonäyttelytoiminta, joista ensimmäinen vieraili Rovaniemellä
vuonna 1978. Sen jälkeen yhteisiä
kiertonäyttelyitä oli joskus kaksikin kappaletta vuodessa. Nykyisin kansainvälinen yhteydenpito
ja yhteisnäyttelytoiminta tapahtuvat usein EU-rahoitteisten projektien välityksellä.
Alkuvuosien toiminta

Alkuvuosina museo toimi eri
rakennuksissa varsin hajallaan.
Museon perusnäyttely oli Lappiatalon alakerrassa ja vaihtonäyttelyitä sekä tapahtumia järjestettiin
kirjastotalon salissa 1980-luvun
loppuun saakka. Museon toimisto
sijaitsi Koskikadulla (1980‒1992),
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luonnontieteen osasto toimi
Rovaniemen vanhalla rautatieasemalla (1979‒1997) ja museon
varastotiloja oli useissa eri rakennuksissa. Museon henkilökunta
kasvoi vähitellen, mikä vaikutti
tilan tarpeeseen ja toiminnan kasvamiseen. Aluksi museossa työskenteli johtaja, toimistovirkailija,
siivooja ja tilapäinen amanuenssi. 1980-luvun aikana museo sai
valokuvaajan, maakuntamuseotutkijan, arkeologin ja kaksi vakituista amanuenssia sekä virallisesti maakuntamuseon statuksen
(1981), vaikka museo kulki tällä
nimellä jo alusta alkaen. Arktikumin myötä saatiin myös kuva-arkistonhoitaja, opas-valvojat, museomestari ja näyttelyamanuenssi.
Museolehti Raito (per. 1983)
sai nimensä 1984, mutta ilmestyi
ensin nimillä ”Tiedote” ja ”Museoiden joulu 1983”. Pian lehdestä
tuli museon toimintaa valaiseva
tärkeä tiedotuskanava, joka tuntuu yhä löytävän lukijansa. Lehdessä 1/84 (s. 20) mainittiin, että
museo on saanut paljon lahjoituksia koko Lapin alueelta ja se pyrkii
”tarjoamaan kokonaiskuvan koko
maakunnasta.” Tärkeä linjavalinta oli, että Totto ry:n ylläpitämän
Pöykkölän kotiseutumuseon (per.
1957) ”varpaille maakuntamuseo
ei missään tapauksessa halua astua.” Toinen maakuntamuseota
museokentässä täydentävä käyntikohde on Lapin Metsämuseo (per.
1962). Mainitussa kirjoituksessa
todettiin nykyisinkin vallitseva
kokoelmapoliittinen
työnjako:
museo kokoaa sota- ja jälleenra-

kennusaikaan sekä myöhempiin
vuosikymmeniin liittyvää aineistoa ”kun sitä on vielä saatavilla.”
Muutoksiakin on tapahtunut. Lapin maakuntamuseon vastuu saamelaisen kulttuuriperinnön tallentamisesta on sittemmin siirtynyt Saamelaismuseo Siidan (per.
1998; Inarin saamelaismuseo per.
1959) hoidettavaksi.
Muutto Arktikumiin

Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osasto ryhtyi 1979 toteuttamaan ”Arktista museota”, jonka
ituja jo akateemikko Kustaa Vilkuna oli hahmotellut Kalevassa
26. toukokuuta 1972. Säätiön ja
Rovaniemen kaupungin ponnistusten seurauksena hanke eteni
nopeasti. Kaavailtavaan taloon
tuli siirtää kaupungille kuuluva
Lapin maakuntamuseo ja perus-

tettava Lapin yliopiston Arktinen
keskus.
Arkkitehtikilpailu
Arktikumin suunnittelusta järjestettiin
1983‒1984. Kilpailuehdotuksia
saatiin 184, joista palkintolautakunta valitsi voittajaksi tanskalaisen arkkitehtiryhmän C. Bonderup – T. Thorup – E. Waade – S.
Birchin ehdotuksen ”The Inextinguishable” (suom. Sammumaton).
Rovaniemen kaupungin ja valtion omistama rakennus perusnäyttelyineen valmistui Suomen
itsenäisyyden 75-vuotispäivänä
6. joulukuuta 1992. Museolaki
(3.8.1992/729) varmisti ammatillisesti hoidetuille museoille henkilötyövuosiperusteisen valtionapujärjestelmän, joka on käytännössä
mahdollistanut museosektorin
säilymisen alati myrskyisessä taloustilanteessa.

Tulva uhkaa Arktikumia toukokuun lopulla 1993. Etualalla veden korkeutta
mittaamassa Arktisen keskuksen näyttelyteknikko Veli-Matti Ristiluoma.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Etenkin yliopisto tarvitsi Arktikumiin pian lisätilaa. Talon Instituuttiosa valmistui 1997.2 Sinne
tehtiin myös Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikölle
asianmukaiset tilat. Vuoden 2015
aikana nuo aineistot on muutettu
tilapäisvarastoon ja yksikön tilat
luovutettu yliopiston käyttöön.
Arktikumissa on vähän tilaa kokoelmille, joten museon varastotilat
ovat pääosin muualla. Toiminnan
kannalta keskeiset toimisto- ja
näyttelytilat, käsikirjasto ja kuvaarkisto ovat yhä saman katon alla.
Kokoelmien kehittyminen

Kulttuurihistoriallisten esinekokoelmien ensimmäiset hankinnat
olivat Čilgetus- ja mustalaisperinteen näyttelyiden aineistot kokonaisuudessaan vuonna 1975.
Luonnontieteellisten kokoelmien
alkuna taas oli Aarne M. Helle-

maalta jo vuonna 1952 kaupungille saatu lintukokoelma, joka
siirrettiin museoon Lappia-talolle
vuonna 1977. Toinen iso hankinta
oli Veikko Salkiolta ostettu lintu-,
nisäkäs-, kallo- ja sarvikokoelma
vuonna 1976. Samoihin aikoihin
määriteltiin tavoitteet erillisen
luonnontieteellisen osaston pystyttämiseksi.
Museon valokuvakokoelman
luettelointi aloitettiin vuonna 1977, ja se sisälsi esimerkiksi
vuonna 1983 noin 6000 kuvaa.
Tuohon aikaan museoon kuului
myös kuvataiteen osasto, johon
kuului 356 teosta. Ne sijoitettiin
kaupungin eri tiloihin ja olivat
Wihurin rahaston kokoelmien
ohella perustana Rovaniemen
taidemuseon (per. 1986) kokoelmille. Näiden lisäksi museolla oli
perustamisvuodesta lähtien myös
arkistoaineistoa ja käsikirjasto.

Lapin maakuntamuseon esinekokoelman ensimmäinen numeroitu objekti
(1:1) on vuonna 1975 hankittu komsio, joka on esillä perusnäyttelyssä tälläkin hetkellä. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Nykyisin Lapin maakuntamuseon kokoelmatoiminta on suunnitelmallista ja perustuu museon
laatimaan kokoelmapoliittiseen
ohjelmaan (2008) sekä valtakunnalliseen kokoelmayhteistyöhön
(TAKO). Lapin maakuntamuseon
kokoelmissa on tällä hetkellä noin
20 000 kulttuurihistoriallista objektia, 25 000 luonnontieteellistä näytettä ja reilusti yli 300 000
valokuvaa. Lisäksi löytyy kymmeniätuhansia arkistodokumentteja,
arkeologista aineistoa sekä paljon
muuta oheisaineistoa.
Rovaniemen kaupungin omistamien kokoelmien ylläpitäminen
ja saattaminen yleisön nähtäville
oli lähtökohta museon perustamiselle. Museon päätehtävä on
edelleen kerätä, tallentaa, tutkia
ja esitellä suunnitelmallisesti toimialueen aineellista ja henkistä
kulttuuriperintöä sekä luontoon
liittyvää aineistoa. Tämä kulttuuripääoma tulee siirtää sukupolvien
ketjussa eteenpäin.
Aktiivinen museo seuraa aikaansa, uudistaa ilmaisuaan ja
levittäytyy mahdollisimman laajalle. Toimintapakkiin kehitetään
koko ajan välineitä eri väestö- ja
ikäryhmien tavoittamiseen. Kohderyhminä ovat paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden ohella
erityisesti koululaiset, opiskelijat,
vanhukset ja erilaiset erityisryhmät. Saavutettavuus edellyttää
kokoelmien käytön innovatiivisia,
moninaiset tekniset apuvälineet ja
käyttöalustat huomioivia ratkaisuja, työpajatoimintaa ja valmiita opetuspaketteja. Se edellyttää

myös välillä jalkautumista museorakennuksen ulkopuolelle sekä
laaja-alaista yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kanssa. Museo
pyrkii koostamaan ja välittämään
objektiivista tietoa helposti omaksuttavaan ja luotettavaan muotooon.
näyttelyt ja kävijävirta

Museon kävijämäärä oli vuonna
1983 yhteensä 16 809 asiakasta.
Tämän lisäksi luonnontieteen
kokoelmia kävi katsomassa 3 528
henkilöä.
Siirtyminen Lappia-talon kellarista uutuuttaan hohtavaan
Arktikumiin johti kävijämäärän
moninkertaistumiseen. Jo vuonna
1993 kävijämäärä oli 99 730 henkilöä ja seuraavana vuonna peräti
134 000 asiakasta. Vähitellen kävijäluku tasaantui 70 000‒80 000
välille, jossa se sitkeästi pysyttelee
edelleen.
Kävijöistä 50‒60 % on ulkomaalaisia. Arktikumissa museon
saavutettavuus parani ja näyttely- sekä tapahtumatoiminta laajenivat. Myyntiä ja markkinointia ryhtyi hoitamaan erillinen
Arktikum-palvelu Oy. Samaan
kiinteistöön asettunut Lapin yliopiston Arktinen keskus näyttelyyksikköineen tuo lisää katetta asiakkaan pääsylippuun. Kävijälukuja nostavat myös tilojen vuokraustoiminta, kirjasto, museokauppa ja ravintola. Tärkeimmät
kävijämagneetit ovat luonnollisesti perusnäyttelyt, joita tukevat
vaihtuvien näyttelyiden virta ja
erilaiset tapahtumat.
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Lapin maakuntamuseon Selviytyjät-perusnäyttely valmistui talon
avajaisiin 1.12.1992. Näyttelyarkkitehtina toimi Yrjö Wiherheimo,
joka oli suunnitellut jo aikanaan
Lappia-talonkin näyttelyn ja joka sittemmin piirsi myös vuonna
2003 avatun Pohjoiset keinot -perusnäyttelyn suunnitelmat.
Perusnäyttelyn aineisto koottiin pääasiassa museon omista
kokoelmista, mutta nähtävää
täydennettiin esimerkiksi Suomen kansallismuseon esihistoria
-aineistoilla. Sisältötyöryhmässä olivat keskeisessä asemassa
museon omat työntekijät, joiden
panosta täydennettiin ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Näyttely
sai vuonna 1994 Euroopan neuvoston vuoden museopalkinnon
erityisesti saamelaisuuden ansiokkaasta esittämisestä. Alati muuttuvia teknisiä ratkaisuja parantamalla ja sisältöä uudistamalla
perusnäyttely on voitu pitää toimivana ja kiinnostavana.
Arktikumin ravintolan siirryttyä
Instituuttiosaan vuonna 1997 saneerattiin sen entinen paikka museon vaihtuvien näyttelyiden näyttelysaliksi. Vaihtuvien näyttelyiden
tuotantoa on ollut museon alusta
saakka sekä Lappia-talolla, kirjastolla että Arktikumissa, mutta erityisesti varsinaisessa vaihtonäyttelytilassa toiminta on ollut vilkasta.
Näyttelyitä on pystytetty kahden vuosikymmenen aikana yli
120 kappaletta eli keskimäärin
kuusi näyttelyä vuodessa.3 Ainakin yksi näyttely vuodessa on
täysin museon omaa tuotantoa.
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Se taas ei olisi mahdollista ilman
omaa kokoelmatyötä. Aihepiirit
ovat vaihtuneet taajaan, sillä näyttelyt ovat käsitelleet esimerkiksi
alkoholipolitiikkaa ja raittiusaatetta, arkkitehtuuria ja kaavoitusta, esihistoriaa ja historiaa, luontoa ja ilmastonmuutosta, joulua,
kulttuuria, lahjoituksia, matkailua, kauppaa ja markkinoita, sotaa ja evakkomatkoja, taidetta,
urheilua, uskontoja ja uskomuksia, valokuvia, vesistörakentamista
sekä lappilaista elämää eri vuodenaikoina.
Näyttelyn suunnittelu, käsikirjoittaminen, aineiston hankinta,
kuvittaminen ja rakentaminen
vaativat paljon tietoa ja luovuutta, mutta samalla ne kasvattavat
työntekijöiden henkistä pääomaa.
Museon henkilökunta ei ole pariin vuosikymmeneen kasvanut,
mutta työntekijät ovat kautta linjan poikkeuksellisen innovatiivisia, innostuneita ja osaavia. Tuo
voimavara kannattelee koko Arktikumin tulosta, sillä laadukkaat
näyttelyt ovat myös asiakaspalvelun ja -tyytyväisyyden perusta.
Muistijäljen jättävästä kokemuksesta asiakas ensisijaisesti maksaa
pääsylippunsa.■
LÄHdeviitteet

1 Ojonen, L. 1975. Lapin maakuntamuseo –
Toimiala ja tehtävät. Totto XII:159‒164.
2 Kaakinen, K. 1997. Maakuntamuseolle
uusia tiloja Arktikumiin. Raito 2/1997:5‒6.
3 Kotivuori, H. 2012. Outamaiden ja
paljakoiden kasvatit. Lapin maakuntamuseon
näyttelytyö 1992‒2012. Arktikum Pohjoista
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”Suurimmalla kunnioittamisella
pyydän alati olla Teidän
nöyrin palvelia”
Johan Hoikan kirjeitä vuosilta 1864−1871
hannu kotivuori

Osa 2

■■Rovaniemen Muurolan Puustellin vuokraaja, räätäli ja lautamies Juho (Johan) Hoikka
(1808—1875) paikansi ja tulkitsi
1860-luvulla tarkoin muinaisuuden jälkiä.1 Varsin kipakasti hän
otti myös kantaa Rovaniemen
kunnallis- ja uskonelämään, kartoitusten nimi- ja asiavirheisiin,
katovuosien kurjuuteen sekä tapakulttuuriin. Museovirastossa
säilytettävistä Hoikan kirjeiden
kopioista julkaisemme seuraavaksi Rovaniemen Korkalonniemeä koskevia tietoja. 2 Kirjeet on
osoitettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle (SKS) ja kielitieteilijä D. E. D. Europaeukselle
(1820—1884). Kirjeiden tekstejä
on lyhennetty ja selkeytetty ymmärrettävyyden parantamiseksi.

Tämän artikkelin kirjeet kohdistuvat arkeologisen toiminnan
osalta Rovaniemen kirkon ja nykyisen terveyskeskuksen seutuun,
jota kutsutaan Korkalonniemeksi.
Vanhemmissa lähteissä se tunnetaan myös Kirkon- tai Pullinniemenä. Kemijoen Ounaskosken ja
Kirkonjyrhämän välinen niemi
on nykyisin tiheään rakennettua kaupungin keskustaa. Talonpoikainen asutus ilmaantui tälle
alueelle jo keskiajalla. Muinaistieteellinen toimikunta suoritti
Korkalonniemellä
arkeologisia
kaivauksia vuosina 1959‒1961.
Kaivauksissa löytyi metsästäjäkeräilijäväestön käyttämää keramiikkaa (Sär 1) ja kiviesineistöä
ajalta noin 5000 eaa. Tuohon
aikaan Litorinameren lahdet kurottuivat kymmeniä kilometrejä
Ounasjoen ja Kemijoen varteen,
nykyisen Vanttauksen ja Tapionkylän tienoille asti. Tämä mahdollisti jopa hylkeenpyynnin,
kuten Rovaniemen kivikauden
asuinpaikkalöydöt osoittavat.
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Rovaniemen kappalaisena vuosina 1737‒1756 toiminut Stefan
(Stephan) Gisselkors (1713‒1756)
kirjoitti varhaisen kuvauksen
Rovaniemestä.3 Jacob Fellman
(1795‒1875) käänsi tekstin latinasta ruotsiin 1830 ja varusti sen
runsailla kommenteilla. Gisselkors
arveli, että keskiajalla Korkalon
eli Alakylän asukkaita siirtyi Ounasjoen suupuolen Rovaniemeen
eli Ylikylään, mutta tulkinnalle
ei ole mitään todisteita.4 Molemmat kylät mainitaan asiakirjalähteissä ensimmäisen kerran 1453 ja
1458, mutta siitepölytutkimusten
mukaan ainakin Ylikylän pysyvän asutuksen alku palautuu jo
1250-luvun jälkeiseen aikaan.5
Ylikylä tarjosi oivalliset edellytykset etenkin karjanhoidolle, joten sinne oli asetuttu jo varhain.
Olihan niittysaarissa paljon pedoiltakin suojaisia laidunmaita.
Fellman päätteli, että näiden kylien asukkaat olivat suomalaisia,
mutta Kemijoen alajuoksun kylissä, Muurolassa ja Lapinniemellä (Tervola), saamelaisperäisiä.
Kansantarina kissasta, joka saattoi
juosta tiheän kylän päästä päähän katoilta laskeutumatta, liittyy mitä ilmeisimmin Ylikylään.

Fellman huomauttaa, että vuonna
1549 Rovaniemen kylän vero oli
42 jousta eli jousen jännittämään
kykenevää miestä ja Korkalon
vain seitsemän. Hän kuitenkin
arveli lukuisten raunioiden osoittavan, että Korkalo oli varhempina aikoina suuri kylä. Oulun yliopiston suorittamat arkeologiset
kaivaukset vuosina 1978‒1979 ja
1982 viittaavat nekin siihen, että
Ylikylässä oli jo keskiajalla tiheä
rakennuskanta.6
Fellman liitti Rovaniemen ja
Korkalon rauniot kaskiviljelyä,
kalastusta ja metsästystä harjoittaneiden suomalaisten pirtteihin
ja saunoihin. Vuosina 1960–1961
Muinaistieteellinen toimikunta
eli myöhempi Museovirasto teki
Sairaalakadun tienoilla kaivauksia, mutta niistä ei ole tehty täsmällisiä kertomuksia. Kaivauskuvissa erottuu hirsirakennusten
maatuneita alahirsiä. Gisselkorsin
mukaan Rovaniemen tuhosivat
”venäläiset maantierosvot”. Korkaloon liitetty nimitys ”Pihkaporin kaupunki” saattoi Gisselkorsin mukaan johtua siitä, että alueella valmistettiin hartsia ja pikeä.
Hoikka kirjoitti 7.9.1867 mm.
seuraavasti:

”Suuresti kunnioitettava Herra D. E. D. Europaeus! Mitä siinä viime
kirjeessänne pyydätte kirkkomaista saatavain pääkalloin suhteen, niin
sitä en saata tällä kerralla vastata, kuinka papit niiden ottamista luvannevat, sillä en minä saata niitä salaisuudessa mennä neuvottelemaan, ja
käsitän kyllä hyvin ettei se ole teidänkään tarkoitus. Täällä on vieläkin
velhoja, jotka kulkevat kirkkomaissa ilveitään pitämässä, jolloin toisinaan ovat leikelleetkin ruumiita ja kuljettavat niiden luita. Siis tulee
minun olla varovainen, etten tulisi kudotuksi velhoin rangaistukseen.
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Muinaistieteellisen toimikunnan Rovaniemellä Sairaalakadun lähistön
Tapulinpellon kaivauksella löydettiin mm. maatuneiden hirsirakennusten
jäännöksiä. Kuva: Aarni Erä-Esko, Museovirasto 1961.

Tohtori Sidenblad ei enämpi tutkinut sitäkään rauniota, jonka minä hänelle selitin olevan Rovaniemen kirkon luona. Hän oli kyllä käynyt sen päällä. Minä olen nyt 5 p. tätä kuuta avannut saman raunion
kaakkoiskulmasta 3me kyynärää raunion korkeinta kukkuraa. Raunion
sisässä oli 2 1/8 kyynärää syvällä luita ja monenlaisten kaloin ruotoja
sekä suomuja, eläinten luita, joista ydin on särkemällä pienimmistäkin
kohtista ulos hajettu. Raunio on noin 18 kyynärää ääriltänsä pitkä ja
keskeltä 13 ky. leviä. Itte raunion keskus on seittemän korttelin tienoilla
ylömpänä tasan olevaa maanpintaa. Tuo suuri raunio, jossa näkyy sekä
palanutta että osittain palanutta savia, ynnä tuhkan ja hienon hiilen sekaista multatörkyä palanetten kivien kansa, muutamat suuremmassa ja
toiset vähemmässä määrin kuumuudelta kohtattu.
Muistan kyllä pyhänä pitää mitä herra professöri Y. Koskinen minulle varoitti kirjeessänsä muutamia vuosia sitten, että ne pitäisi antaa
olla aivan koskematta niin kauvaksi että tieteelliset tutkiat saisivat niitä
katsastaa. Toivon kuitenki nyt, että hän ei voine kovin pahastua, että
tuon raunion nurkasta olen vähän sisälle katsasahtanut, jonka tieteellinen oppinut on katsomatta jättänyt. Ehkä hän on saman paikan päällä astellut. Mitä niihin jalomielisiin neuvoihinne tulee, tunnen olevani
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suurimmasti velvollinen nöyrimmällä kiitollisuudella kaikki vastaanottamaan, niin kuin ne totisesti ovatkin kaikista ilahuttavimmat huvitukseni. Minä raukka olen osattomaksi jäänyt kaikesta siitä mikä opiksi
kutsutaan. Markat on kulumassa ja pennitkin käyvät ylön kalliiksi ja
peräti vähiin, sillä nykyiset kurjat kokemukset pusertavat ulos viimeisenkin ropein. Sitäpä en uskala ollenkaan aavistaa mitenkä kauvas lykästänee aivoitukseni.
Sitä pitävät oppineemmatkin täällä aivan turhana ja mitättömänä,
ja kohtapa hulluna työnä, että täällä muuta merkinnöitä etsitäänkään
kuin lapinkansan jälkiä. Tuomari Cajanuskin luulee minun nostavan
huonoja hourauksia, koska niillä turha peräisillä loruilla kehoitan liikkeelle ja turhiin kulkemisiin oppineita miehiä. Onhan se täysin lasin
uskottavaa, että niitten luita sekä muun tapainsa merkinnöitä täälläkin
haudattuna lepää, joita kukatiesi tulevissa ajoissa oppineitten tarkastukset voinnevat ilmiin herättää. Se palkinto, että luvattaisiin kymmenenki markkaa pääkallosta ei suinkaan kehoita kovin pitkiä reissuja tekemään. Ei sitä voi toivoakkaan, että niitä täällä suurissa läjäpäissä löytyy.
Kummalliset on mielestäni myöskin ne Venäjän palkintometallit. Harvoinpa nähdään, että se ihminen olis yhdeishyvälle mitään hyödyttävä, joka ei milloinkaan jalallaan askelta ota, eikä kätöänsä nosta muuta
kuin suurta palkintoa ja omaa kiitostansa voittaaksensa. Tässä mainitten vielä, että täällä on taas kohtannut katovuosi, joka lisää kurjuutta
kurjuuden päälle.”
Hoikan toimittamia muinaislöytöjä esiteltiin SKS:n toimesta tuon
ajan lehdissä. Hän lähetti 30.9.1867 Europaeukselle huomattavan pitkän kirjeen, jossa todetaan mm. seuraavaa:
”Ei ole minulla, eikä muillakaan täällä muuta sanomalehteä kuin
Oulun Wiikko Sanoma, niin en tiedä minkälaista puhetta lienee lähetyksistäni lausuttu. Eipä voi monia sanomalehtiä tällä kurjalla hädän
ajalla saattaa lunastaa. Voi poloiset Suomen alkeiskansalaiset, kun eivät
huomanneet ryhtyä pitämään oman hengen elähyttävää sanomalehteä.
Tänne on taaskin tullut kova katovuosi, joka kyllä puree aivan usiampia sangen kovasti, entisiä haavoja lisäten, joista monella ei ole kaikkena ikänä paranemisen toivoa. Mainintoja köyhäin kansalaistemme
raukkain nälkään nääntymisestä nykyisessä ahdinkossa alkaa kuulua,
samalla surettavalla muistolla kuin vuosien 1690 ja 1697.
Kyllä niitä ylön ravittuja kopeamielisiä näkyy paljon, jotka katsovat
hyvin keveästi, jos halla useampinakin vuosina perätysten turmelee
maamiehen käsistä sen viljan, joka on ainoa hänen elämänsä tuki ja ainoa palkinto raskaasta hiestä.”
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Tarkastuksistaan Hoikka toteaa:
”Kyllä niisä askareissa tarvitteisi paremmin kesän alusta loppuun asti
olla toimessa, sillä minä luulen, että tärkeimmät merkinnöt on voineet
parahiten säilyä metsissä ja metsäjärvein rannoissa ja saarissa. Se on kyllä hyvin tunnettava asia, että muinaiskansalaisia on enemmän asunut
valtajoen varsilla, mutta maanviljelijät on jo purkaneet ja tohertaneet
niiden jäljet. Harvassa paikassa niistä jotaki hämärää näkyy, paitsi kiviaseita, joita vieläkin runsaasti löydetään etenkin peltoja uudistaissa.
Kuvassa N:o 1 osoittaa niiden muinaisraunioitten ulkomuodoa, joita
löytyy Pullin niemellä. Saman niemen kannalla seisoo myöskin Rovaniemen kirkko sekä kellotapuli. Se niemi on tietämättömistä ajoista asti
aina kutsuttu `Pullin niemi` ja sitä ei tiedetä missään tarinoissa mainita, milloin siinä olisi asuttu, vaan raunioita siinä pisimmässä niemen
nenässä, lähellä joen rantaa, on kuusi melkein lähellä toisiansa. Se merkitys siis Pullinniemessäkin on nähtävänä, että siinä kokojoukko ihmiskuntasia vanhimmilla ajoin asunut on.”
Yhden Korkalonniemeltä
avatun raunion
rakennekuvaus.
Piirros: Johan
Hoikka 1868.

23

Hoikka havaitsi Korkalonniemellä noin 15 rauniota ja palasi
näiden pariin vielä useammassa
kirjeessä kuvaillen tarkasti tekemiään kaivutöitä.7 Vuonna 1879
paikkaa tutkinut Suomen Muinaismuistoyhdistyksen stipendiaatti, myöhempi valtionarkeologi
Hjalmar Appelgren (1853‒1937)
piirsi karttaan 34 rauniota, kaksi
puukehän rajaamaa rauniota ja 11
ikivanhaa kuoppaa näiden yhteydessä sekä yhden hiilimiilun.8 Appelgrenin mukaan yksi kodansija
oli ”Lappalainen” ja kahdeksan
tulensijaa ”Kemiläisten” eli Kemijokivarren talonpoikien asumusjäänteitä.

Korkalon isäntä oli selittänyt
Hoikalle talon ympäristöstä löytyneen paljon kiviesineitä, jotka
olivat sittemmin hävinneet. Hoikka sai kuitenkin isänniltä talteen
runsaasti kiviesineitä ja niiden
katkelmia, joita hän toimitti tutkimus- ja museotarkoituksiin
mm. vuosina 1866 ja 1873. Kaivauksista Korkalonniemellä hän
oli kertonut myös Muinaismuistoyhdistykselle lähettämässään kirjeessä 7.1.1871. Europaeus julkaisi
Hoikan kaivutulokset ”Finlands
Almänna Tidningar” -lehdessä vuonna 1869, josta Appelgren
käänsi ne suomeksi omaan teokseensa.9

Korkalonniemellä erottui vielä 1870-luvulla kymmeniä muinaisten asumusten kiuaskiveyksiä. Piirros: Hjalmar Appelgren 1879.
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Europaeus toimitti yhden Korkalonniemen tuuran Pietariin, kenraalinna Rajevskin museoon. Toistakymmentä muuta rovaniemeläistä
kiviesinettä päätyi Pietarin tiedeakatemian museoon.10 Arkeologi Aarni

Erä-Esko tarkensi 1950-luvulla alueen
löytöpaikkoja Oskari Vanhamaan ja
Otto Korkalon opastamana. Hoikka
kokosi Korkalonniemeltä ainakin 11
tuuraa, kolme oikokirvestä ja talttaa
sekä seitsemän teelmää.

”Herra maisteri J. R. Aspelin on arvoisalla kirjeellänsä nykyisin
kehoittanut minun lähettämään Suomen Yliopiston Museoon niitä kiviesineitä mitkä olen löytänyt muinaiskiviasetten tekopaikoilta, niin lähetän nyt tämän rasian sisällyksenä 10:nen kappaletta
samoja kapineita mitkä omin käsin olen ylös ottanut siitä kiviasetten tekopaikasta, minkä kaksi vuotta jälkiin, sattumoisin löysin
Rovaniemen kirkon luota. Kiinteäin muinaisjäännösten rauhoittamista varten annetut asetukset on yhteiskansalaisille ollut täällä
aivan tietämättömyydessä. Sitä suhtetta koskevista asetuksista on
viime kevännä Kirkon kuulutuksella tietoa julistettu.”11
Arkeologian ylioppilaat, myöhemmät professorit, A. M. Tallgren
ja A. Europaeus (Äyräpää) tarkastivat Korkalonniemen kesällä
1907. Jo tuolloin maankäyttö oli
hävittänyt alueelta kaikki rauniot. Kuitenkin vielä 1950-luvulla
löytyi kymmenkunta kiviesinettä. Rovaniemen lääninsairaalan
talonmies Pertti Lunki löysi 1959
ylilääkärin asunnon läheisyydestä kivisen eläinpääaseen katkelman. Harvinainen esine vaikutti osaltaan siihen, että alueella
ryhdyttiin tekemään tarkempia
arkeologisia kaivutöitä vuosina
1959‒1961.
Talonmies Pertti Lunki löysi toukokuussa 1959 ylilääkärin virkatalon puutarhasta kivikautisen
eläinpääaseen katkelman. Piirros:
Museovirasto.
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Yksi harvinaisuus on Hoikan
”Muinais Tiede Seuralle” 1869
toimittama suiponsoikea piinuolenkärki.12 Nätynginniemen tul-

varannasta, noin 650 m kirkosta
etelään löydetystä esineestä hän
kirjoittaa 7.1.1871 seuraavasti:

”Seuraava piiros kyhäykseni kuvailee yhtä kivisipaletta, kokoansa yhtä pitkä sekä leveä kuin kuvaus sisältää. Se oli kellahtavan
tummafärinen, ja herrasmiehet sanoivat sen olevan piihappoa.
Se olikin yhtä kova kuin pii koskakin se oli muodoltansa kaikin
puolin yhden näköinen eli sulkava niin kuin keihäimen terä; sepä näytti hyvin siltä että sekin olisi voitu pilstomalla ihmisten käsissä semmoiseksi muodustettaa, kumpainenki syrjä oli hienoissa
hammaspykälöissä. Ei luulla sitä että täällä seuduin olisi koskaan
löydetty mitään piikiven sipaletta. Se oli ensimmäinen sitä laatua.
Siis lähetin saman kapineen kirjeeni sisällä Herra Professöri Yrjö
Koskiselle.”

Nätynginniemestä 1859 löydetty
piinuolenkärki (KM 1126) on noin
11 cm pitkä. Kirjeessään lautamies
Hoikka mainitsee tämän esineen
suurena erikoisuutena. Kuva: Jukka
Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Rovaniemellä asunut maanmittari P. W. Aurén (1826‒1896)13
tuki Hoikkaa muinaisaskareissa
piirtäen Korkalonniemen raunioita ja lainaamalla hänelle tutkittavaksi vuoden 1866 kuukausilehdet. Yhdessä lehdessä tohtori Ignatius kirjoitti Pohjois-Norjan ki26

vikauden asumusjäänteistä, joiden
Hoikka arvioi olevan samanlaisia
kuin löytämänsä Pullinniemestä. Todellisuudessa etenkin Varanginvuonon alueelta tunnetut
kivikauden ja myöhemmän ajan
pyytäjien asumusjäänteet ovat hyvin erilaisia, usein laajoja ja maa-

vallien ympäröimiä. Kirjeessään
Hoikka kertoo myös Kolpeneelta
löydetyistä kiviesineistä. Kaivauksissa 1950-luvulla Kolpeneella

tehtiin tyypillisen kampakeraamisen ajan (Ka II) asuinpaikkalöytöjä. Maanmittareistakin Hoikalle
oli muodostunut näkemys:

”Olenpa hyvin paljon nähnyt mittaustyössänsä maanmittareita
sekä heidän apulaisiansa niin juovuksissakin, että ei ole voineet
jalkaansa jaksaa aina tarpeeksi kannattaa.
Ei suinkaan nämät jotkutukseni voinne lisätä paljon mitään
valoa eikä hyödytystä muinaistutkinnoille, mutta kun olen jalkani suhteen ollut viikonpari aivan huonekaluna, olen huvikseni
sakannut kynäämään mitä milloinki on mieleeni johtunut. Kyllä
kojen olla toiste vähemmällä.” ■
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Valistustalo ”Valsa”

Johanna Forsius ja Päivi Lahdelma

Jälleenrakennetun Rovaniemen
yhteinen yhdistystalo
■■Rovaniemen rakennuksista
tuhoutui noin 90 % Lapin sodassa lokakuussa 1944, muiden
joukossa Rovaniemen Vapaapalokunnan talo – kauppalan
tärkein kulttuurin, harrastamisen ja juhlan paikka. VPK:n
johdolla perustettiin 1955 Rovaniemen Valistus- ja Urheilutalo
Oy rakennuttamaan uudet toimitilat. Valistustalo ”Valsa” on
Lapin sodassa tuhoutuneen Rovaniemen jälleenrakentamisesta kertova yhdistysrakennus. Se
rakennettiin paikallisyhteisön
poikkeuksellisen laajalla yhteisellä ponnistuksella. Sellaisena
Valitustalolla voidaan katsoa
olevan jopa valtakunnallista
merkitystä.
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Valistustalossa näkyy
yhteistyön voima

Valistustalon mittavaan rakennusprojektin suunnitteluun saatiin
mukaan useita paikallisia yhdistyksiä, urheiluseuroja ja liikeyrityksiä, kuten esim. Ounasvaaran
Hiihtoseura, Rovaniemen Palloseura, Verkkopalloseura, Lapin Lukko, Naisvoimistelijat ry,
VUL:n Lapin piiri, Yrittäjänaiset, Yrittäjänuoret, Yksityisyrittäjät, Vähittäiskauppiaitten Rovaniemen piiri, Lapin Lauluveikot,
Rovaniemen teatteri, Rovaniemen
orkesteri, Sotainvalidien Veljesliitto, Rovaniemen Reserviupseerikerho, Moottorikerho, Autoklubi
ja Pienteollisuusyhdistys.
Yhdistysten perustamassa Rovaniemen Valistus- ja Urheilutalo Oy:ssä oli 200 osakasta, joille
järjestettiin talosta toimisto-, kokous-, kerho-, liikunta- ja muita
harrastustiloja. Hankkeeseen osallistuneiden yhdistysten yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 12 000.

”Valsan” komeasta
sisäänkäynnistä rovaniemeläiset ovat astuneet sisään jo lähes 60
vuoden ajan mitä erilaisimpiin tapahtumiin.
Juhlasalin korkeat ikkunat ja elokuvaprojektorin konehuone portaineen kuvastavat talon
historiaa. Valistustalon
liikesiiven, juhlasalin ja
lämpiön julkisivumateriaalit (terasti- ja roiskerappaus, lasitiili, profiloitu pelti, liuskekivi
ja graniitti) ja ikkunat
ovat alkuperäiset. Monille tuttua Valtakadun
puoleista katujulkisivua
hallitsee ravintolasalin nauhaikkunauloke.
Kuva: Lauri Alanärä,
Lapin maakuntamuseo.

Osakeyhtiö merkittiin kaupparekisteriin 25.2.1955 ja sen toimialasta kirjattiin: ”Yhtiön tarkoituksena on omistaa kiinteistöjä
Rovaniemen kaupungissa, harjoittaa omistamillaan kiinteistöillä huoneistojen vuokraustoimintaa urheilujärjestöjen, liikuntakasvatusseurojen, teatteritoiminnan, taideseurojen, taidelaitosten,
Rovaniemen Vapaaehtoisen Palokunta ry:n ja muiden yhdistysten
juhla- ja kerhohuoneistojen tarpeen tyydyttämiseksi sekä harjoittaa liike-, toimisto- ja asuinhuoneistojen vuokraustoimintaa.”
Rakennuksen suunnittelupiirustukset viimeisteli Kemin kaupunginarkkitehti Onni J. Ermala, joka oli
suunnitellut 1955 Kemin työväentalon. Rakennuslupa Valistustalolle
myönnettiin 20.10.1956 ja harjan-

nostajaisia vietettiin 26.10.1957.
Liiketilat valmistuivat ensimmäisenä ja toiminta niissä alkoi syksyllä 1958. Ennen vuodenvaihdetta
1958‒1959 Valistustalon muutkin
tilat olivat käytössä. Pääurakoitsija
oli Kemin Rakennus Oy. Suunnitteluratkaisuun vaikutti tontilla jo sijainnut väliaikainen, sodan jälkeen
rakennettu VPK-talo. Tämä rakennus, joka aikanaan rajasi korttelia,
on sittemmin purettu.
Valistustalo nousi ydinkeskustaan historiallisesti keskeiselle paikalle Valtakadun varteen Kauppalantalon (1949) naapuriin. Valtakatu on osa vanhaa Kemistä Kemijärvelle johtanutta maantietä, joka
muodosti Rovaniemen kirkonkylän
keskusraitin ja kauppalan pääkadun. Valistustalo on Rovaniemen
keskustan harvinaistuvaa jälleenrakennuskauden rakennusperintöä.
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Portaikkojen tyylikkäät ja linjakkaat kaiteet ovat vain yksi hieno
esimerkki Valistustalon 1950-luvun
arkkitehtuurille tyypillisistä – ja
kaikessa tarkoituksenmukaisuudessaan harkituista ja viimeistellyistä –
hyvin säilyneistä yksityiskohdista.
Kuva: Seija Linnanmäki, Museovirasto/Kulttuuriympäristön
suojelu, Itä- ja Pohjois-Suomen
kulttuuriympäristöpalvelut.

Hyvin säilynyt
1950-luvun arkkitehtuuri
toimii edelleen

Valistustalon arkkitehtuuri on saanut vaikutteita sekä 1930-luvun
funktionalismista että 1940-luvun
romanttisemmasta modernista
arkkitehtuurista. Se on yksityiskohtineen harkittua ja viimeisteltyä. Ulkoasussa näkyy rakennuksen osien eri käyttötarkoitus.
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Valistustalossa on kolme keskeistä, arkkitehtuuriltaan ja käyttötarkoitukseltaan toisistaan eroavaa osaa: Valtakadun puoleinen
liike- ja toimistosiipi, juhlasalisiipi
sekä näiden välissä oleva juhlasalin sisäänkäyntinä toimiva lämpiö.
Valistustalon tärkeimmät sisätilat ovat juhlasali näyttämöineen,
lämpiö, ravintolasali, portaikot ja
sisääntuloaulat sekä kellarin liikuntasalit. Perustajayhdistysten
suuresta määrästä johtuen rakennuksessa on runsaasti erilaisia tiloja: toimisto-, liike-, liikunta- ja
muita harrastustiloja oheistiloineen sekä huoltotiloja.
Vilkkaassa käytössä ollut Valistustalo on säilynyt hyvin rakentamisaikaisessa
1950-luvun
asussaan. Siihen on lähes 60-vuotisen historian aikana tehty vain
vähäisiä muutoksia. Sisätilat, tilajako, yksityiskohdat ja materiaalit
ovat säilyneet pääasiassa alkuperäisinä. Huomattavin muutos on
juhlasaliin lisätyt, mutta helposti
poistettavissa olevat parvet, jotka
tilassa toiminut ravintola rakensi
2000-luvun alussa lisätäkseen väliaikaisesti ravintolapaikkoja.

”Valsalla” tapahtuu
– ja kohdataan

Valistustalo vastasi erilaisten
käyttäjäryhmien tarpeisiin ja
vaatimuksiin hyvin. Omistajille
rakennus muodosti toiminnan
tukikohdan, jossa järjestettiin kokoukset, yleisötilaisuudet ja juhlat. Valistustalo oli yhdistystoiminnan monitoimitalo ja yhteisöllisen toiminnan keskus, johon
kokoonnuttiin kulttuuri-, yhdistys- ja liikuntaharrastuksiin vuosikymmenten ajan. Tuloja toivat
katutason vuokrattavat liiketilat,
toimistotilat sekä tapahtumanjärjestäjät ja esiintyjät. Talon sijainti
kaupungin ydinkeskustassa takasi
vilkkaan toiminnan. ”Valsa” tunnettiin aikanaan myös Rovaniemen
suosituimpana tanssipaikkana.
Kellarissa harjoittelivat torvisoittokunta, orkesterit, kuorot,
bändit sekä tanssijat, ja siellä toimi myös ”salakapakka”. Toisen
kerroksen ravintolasalin ikkunoista on seurattu Valtakadun
liikennettä, Kisabaarin aikaan
hankiralliakin. Myöhemmin on
käyty kuntosalilla ja nähty monenlaisia näyttelyitä. Jonkin aikaa
rakennuksessa oli opiskelija-asuntojakin. Valistustalon liikkeistä
on saanut tuoretta poronlihaa,
monisteita, autoja koeajoon tai
uuden kampauksen. Ullakkoa on
käytetty ampumaratana. Näyttämön suunnitteli Suomen Lavastustaiteilijain Liitto. Ensimmäisenä tuli ensi-iltaan näytelmä ”Talo
Montevideossa” 2.10.1958, ja sen
jälkeen salissa on katsottu lukuisia
teatteriesityksiä ja elokuvia. Tällä

pitkään kaupungin ainoalla suurella estradilla, ”Tivolissa – tuolla
Lapin Tavastialla”, on vieraillut
lukuisia esiintyjiä Eino Grönistä
Scandinavian Music Groupiin,
Kirkasta ja Carolasta Mokomaan,
Stam1naan ja PMMP:hen. Tansseissa, limudiskossa, yliopiston
”avajaispippaloissa”, ravintola Tivolin parvilla ja vierailevien tähtien keikoilla paitsi tavattiin ystäviä, syntyi myös uusia romansseja.
Valistustalon nurkalla olevasta
grillistä saatiin yöpalaa ja paikallisradio Iskelmä tuotti ohjelmaa
eetteriin.
Valistustalon juhlasalisiipeä
vuokrasi 1990-luvun alkupuolelta
lähtien Lapin korkeakoulun Ylioppilaskunnan omistama Rovaniemen LaKY Oy, Rovaniemen
opiskelija- ja nuorisokulttuurin
kehittäjä ja järjestäjä. Kahvilaravintola Tivoli oli suosittu, ja
musiikkitapahtumiin painottuva
ravintolatoiminta oli kannattavaa,
etenkin 2000-luvun alun huippukaudella. Kilpailun lisäännyttyä
toiminta alkoi hiipua. Myytävänä ollut Valistustalo siirtyi joulukuussa 2004 Lapin ylioppilaskunnan kiinteistöomistusta varten perustetulle LYY-Kiinteistöt Oy:lle
ja yhtiöstä tuli vuokranantaja
muille kiinteistössä toimiville yrityksille ja yhdistyksille.
Valistustalo on syksyllä 2015
edelleen alkuperäistä vastaavassa
käytössä kulttuuri-, liikunta- harrastus- ja tapahtumapaikkana sekä toimisto-, työ- ja liiketiloina.
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Purkamista vai suojelua?

LYY-kiinteistöt Oy jätti syksyllä 2012 Rovaniemen kaupungille
Valistustaloa koskevan purkamislupahakemuksen vedoten rakennuksen huonoon kuntoon. Rovaniemen ympäristölautakunnan
10.2.2012 myöntämästä purkuluvasta valittivat hallinto-oikeuteen
ELY-keskus sekä eräät yksityishenkilöt. Rovaniemen hallinto-oikeus
kumosi 16.11.2012 valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.
Valistustalosta laadittiin rakennushistoriaselvitys, josta sen kulttuurihistoriallinen merkitys käy ilmi.
Rovaniemen ympäristölautakunta
myönsi kuitenkin 26.6.2013 Valistustalon purkamisen sisältävän
rakennusluvan Lemminkäinen Talo
Oy:lle asuinkerrostalon rakentamiseksi Valistustalon tontille 698-1-21-6.
Lapin rakennusperinneyhdistys
ry esitti 9.7.2013, että Valistustalo suojeltaisiin rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain
(498/2010) nojalla kulttuurihistoriallisesti merkittävänä rakennuksena. Alueella on voimassa 5.6.1975
vahvistettu asemakaava, jossa alueen
käyttötarkoitus on yhdistettyjen liike- ja asuinkerrostalojen korttelialue
(ALK), eikä Valistustaloa ole suojeltu. Asemakaavaa ei ole vireillä. Rovaniemen keskustan osayleiskaavaa
varten 2010 laaditussa kulttuuriympäristöselvityksessä Valistustalon suojeluperusteeksi on todettu
kulttuurihistoriallinen ja kaupunkikuvallinen arvo. Rovaniemen
keskustan osayleiskaavassa (kv
12.11.2012 §140; kaupunginhalli32

tus 15.2.2013 §71 osittainen täytäntöönpano) Valistustalon tontti
on jätetty vahvistamatta. Rovaniemen yleiskaavaan liittyy määräys siitä, että suojelu tulee tutkia
asemakaavoja laadittaessa eli rakennusten suojelutarve on jätetty
ratkaistavaksi asemakaavoituksen
yhteydessä.
Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta ja Lemminkäinen
talo Oy valittivat Rovaniemen
hallinto-oikeuden
päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
joka antoi asiassa päätöksensä
17.9.2015. KHO hyväksyi valitukset, kumosi hallinto-oikeuden
päätöksen ja saattoi Rovaniemen
ympäristölautakunnan purkamisen sallivan päätöksen voimaan.
Lapin ELY-keskuksen antama
vaarantamiskielto estää kuitenkin
Valistustalon purkamisen, kunnes
rakennuksen tulevaisuus on ratkaistu rakennusperintölain perusteella. Suojellaan se tai sitten ei.
Valistustalon kohtalo on tätä
syksyllä 2015 kirjoitettaessa auki.
Jos Valistustalo katoaa Rovaniemen kaupunkikuvasta, sen mukana katoaa merkittävä osa jälleenrakennetun Rovaniemen historiaa. ■
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eveliina paksuniemi

Valsa kaupunkikulttuurin sydämenä
■■Kun Pelasta Valsa! -kansanliike antoi nettisivuillaan kaupunkilaisille mahdollisuuden
jakaa muistojaan ja kokemuksiaan Valistustalosta, kävi ilmi,
että suhde rakennukseen on
mitä henkilökohtaisin. Ensisuudelma, keikkamuisto, tanssit
tai harrastustoiminta… Valsa
oli ennen kaikkea paikka, jossa
solmittiin suhteita, oltiin tekemisissä ja luovuuden äärellä.
Sitä Valsa on edelleen. Itse olen
vieraillut ja toiminut Valsalla
noin vuodesta 2000 lähtien.
Kerronkin nyt rakennuksesta käyttäjien näkökulmasta.
Käytän rakennuksen eri kerroksia kuvaamaan kaikkea sitä
toimintaa, minkä Valistustalo
mahdollistaa.

Kellari

Ollessani varhaisteini silloisen
poikakaverini bändi treenasi Valsan kellarissa. Funkkia, jatsia,
rokkia, soittimina kaksi trumpettia ja muhkea basso. Sittemmin
olen kuunnellut perinteikkäiden
Rovaniemi Big Bandin tai VPK:n
soittokunnan harjoittelua: kellari
tremoloi, käytävässä kaikuu jousiorkesteri, patteri kumisee tuplabasarin tahtiin. Bändien treenitilat
ovat Rovaniemellä kortilla, soittajia riittäisi useampaankin kopperoon. Kellarissa treenaavat bändit ovat niitä, jotka tällä hetkellä
keikkailevat, tekevät musiikkia
ja nauhoituksia, ja ovat omiaan
kuulijan iloksi. Joskus Valsalla
sananmukaisesti paska haisee ja
banjot soi – talon korjaustarve
konkretisoituu.
katutaso

Tivoli, “Lapin Tavastia”. Ystävyyden, nuoruuden, ilon, musiikin
ja yhdessäolon perinne on Valsan
suuressa salissa pitkä. Olen näh33

nyt siellä lempibändini sekä monta muuta esitystä, jotka mahtuvat
ainoastaan niin suurelle lavalle,
niin suureen saliin. Tivolin lava
olikin huikea esiintymispaikka
artisteille. Lavalle mahtuu nykykokemuksen mukaan myös pari
trampoliinia.
Juhlasalille on löytynyt kysyntää. Tila on alusta saakka toiminut esiintymislavana ja harrastuspaikkana, kokousten, konserttien,
koulutusten ja urheilumatsien
paikkana. Muuttuva kulttuurielämä kaipaa aina esiintymis- ja harjoitustiloja. Suomen kärkiesiintyjiä olisi saattanut pyyhkäistä kiertueillaan Rovaniemen ohi, jollei
Valsa olisi tarjonnut tiloja tansseille. Pasi Pikkupeura kertoo artikkelissaan Kaltio-lehdessä, että
Valsalla säveltäjä Unto Mononen
on saanut inspiraationsa kappaleeseen Tyttö tiskin takana – ehkä
hänkin huumaantuneena samasta
ilosta, joka on tanssittanut kansaa
vuosikymmenet.
Nyt suuri juhlasali on omistettu sirkukselle: sieltä kaikuu nauru ja lasten onnistumiset trampoliiniponnistuksissa. Rovaniemi
tuntuu olevan sirkuksen monitaiteellisen ulottuvuuden kasvava
keskus.
toinen kerros

Kulttuuriyhdistys Valsa ja Galleria Värinä on perustettu aikana,
jolloin Valsa on ollut purku-uhan
alla jo vuosia. Yhdistyksen nimi
on tietoinen kannanotto talon
puolesta. Tila itsessään on huikea, valoisa, avara ja muovautu34

va. Inspiroiva. Yhdistys tuottaa
itse toimintansa ja palvelunsa. Se
on jäsentensä näköinen “kulttuurilaboratorio” vaihtuvine näyttelyineen, tapahtumineen ja tempauksineen. Tavallinen arkipäivä tarkoittaa pensselin suhinaa,
näppiksen näpytystä ja soittimien
viritystä, kun noin viisitoistahenkinen joukko käy kukin vuorollaan työskentelemässä taiteen,
yrittämisen tai opiskelutehtävien
parissa. Talo itsessään tarjoaa jokaiselle oman sopen jossa toimia,
yhdistäen kaikki saman katon alle
ja tarjoten parhaimmat edellytykset moninaiselle yhteistyölle.
kolmas kerros

Suorittaessani työharjoittelua Favor Oy:llä, sain tutustua yläkerran start-up yrityksiin ja Valsan
mahdollistamaan saumattomaan
yhteistyöhön uusien yritysten välillä. Yritykset hyödyntävät toistensa palveluita viereisestä huoneesta, markkinointia ja tietotaitoa jaetaan kahvitauolla. Monien
yritysten ympäristöksi sopii elävä
ja luova paikka, siitä voi ammentaa uusia näkövinkkeleitä ja poiketa tutuista kaavoista. Valsalla
mahdollistuu luova yhdessä tekeminen, saman talon väen suora- tai epäsuora työllistäminen
ja toisten tarjoamien palveluiden
käyttö.
katto

Pelasta Valsa! ja Valsan karnevaalit olivat koko kaupungin tahtotilan ilmentymä. Ystäväni Mikko
Vähätalo oli vastikään avannut

Kulttuuriyhdistys Valsa ry:n jäsenten avajaisnäyttelyn avajaiset 30.3.2013
Galleria Värinässä. Kuva: Arttu Nieminen.

pelastavalsa.fi -sivuston ja kysyi,
haluanko julkaista lehtikirjoitukseni sivuilla. Se mitä sitten
tapahtui, tuntui vyöryvältä Valsaaallolta. Ihmiset ottivat meihin
yhteyttä ja halusivat keskustella
Valsasta, tuoda esiin mielipiteitään ja tehdä jotain Valsan pelastamiseksi. Kun lisäsimme Pelasta
Valsa! -nettisivuille mahdollisuuden kommentointiin, täyttyi viestikansio kymmenistä muistoista
ja tarinoista ihmisen kokoisesta
talosta. Järjestimme vapaaehtoisella kollektiivilla kahdet Valsan
karnevaalit, joissa esiintyi lukuisia
artisteja. Ihmiset halusivat tulla
paikalle, tehdä jotain konkreettista pelastaakseen heille tärkeän
rakennuksen.
On selvää, että Valsa toimii
edelleen sellaisena tilana, miksi se
on alun perin suunniteltu ja siitä

on kiinnostunut suuri määrä ihmisiä. Rakennuksessa itsessään on
potentiaalia elävän kaupunkikulttuurin ylläpitoon, monipuoliseen
harrastamiseen, yrittämisen uusiin muotoihin, kohtaamiseen ja
luovuuteen. Niin toimitaan jo nyt
– remontoituna mahdollisuudet
paranisivat entisestään. Kun oikea
visio ja sen toteuttajat löytyvät,
voisi Valsa remontoituna jatkaa
toimimistaan elävänä, välttämättömänä kaupunkikulttuurin kohtauspaikkana. ■
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heidi kenttälä

Leevi Lassilan
elämä ja laulut
■■Lars Leevi Lassila, joka
parhaiten tunnettiin nimellä
Lassin Leevi, oli Kittilän Kelontekemästä lähtöisin oleva
lauluntekijä ja laulaja. Hän
oli pilkkalaulujen tekemisen
mestari, jonka repertuaariin
kuului myös arkkiveisuja ja lyyrisempiä lauluja. Lassin Leeviä kutsuttiin neroksi, jonka
laulut iskivät sinne pahimpaan
ja parhaimpaan paikkaan. Se,
joka Leevin kanssa riitaantui,
sai tuntea päällään hänen pilkkakirveensä iskut. Lauluissa
heijastuu elämä yhden ihmisen
tulkitsemana pienissä lappilaisissa kyläyhteisöissä Kelontekemässä, Tepsassa ja Jeesiössä 1900-luvun alkukymmeninä.
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neroksi kutsuttu

Leevi syntyi 21.12.1892 Lassilan
taloon Lars (Lauri) Antti Lassilan
ja Susanna Lassilan os. Vierelän
viidenneksi lapseksi. Lassin Leevi oli laulajasukua jo useammassa polvessa. G. A. Andersson oli
vuonna 1886 Lapin keruumatkallaan käynyt Kelontekemässä Lassilan talossa, jossa Leevin isänisä,
sokea 56-vuotias talokas Johan
Abraham (Juho Aapo) Lassila, oli
lausunut hänelle kolme runolaulua. Väinö Salminen tapasi keruumatkallaan vuonna 1904 Kaukosessa Juho Heikki Korteniemen,
joka kertoi hänelle Juho Aapo
Lassilalta oppimansa veneenveiston sanat.
Samuli Paulaharju oli matkallaan Kelontekemässä vuonna
1920 tavannut Lassin Leevin isän,
63-vuotiaan Lauri “unennäkijä”
Lassilan, jolta Paulaharju merkitsi
muistiin kahdeksan kalevalamittaista laulua ja runoa. Paulaharjun ollessa kiinnostunut kalevalamittaisista runolauluista oli
Leevi jo ansioitunut uudemman
riimillisen laulurunouden tekijänä lukuisilla pilkkalauluillaan ja
julkaisemalla omalla kustannuksellaan arkkiveisuvihkon Kolme
laulua.

Lars Leevi Lassila ja vaimonsa
Helli Lassila (os.
Välijeesiö) ja
kolme vanhinta
lasta. Kuva: ElliMaria Kultiman
koti-albumi.

Koti oli köyhä, mutta Leevi oli jo
nuorena osoittanut erityislahjakkuutta. Neron leima oli isketty
jo varhain. Leevin kolme vuotta
nuorempi sisko Elisabet Tammela kertoo: “Se teki laulun mistä
vain. Täältä kylästä ja mistä vain.
Aivan pienestä, pojan palkehesta
asti semmonen.”
Leevi oli luku- ja kirjoitustaitoinen, sillä olihan Lassin Leevin
isänisä Juho Aapo oppinut ensimmäisten kelontekemäläisten joukossa kirjoitus- ja lukutaidon. Juho
Aapo opetti myös poikansa Laurin
lukemaan ja kirjoittamaan. Lauri
jatkoi perinnettä omien lastensa
kohdalla.
Parhaiten Leevi tunnetaan
pilkkalauluistaan ja siitä, kuinka
laulut syntyivät silmänräpäyksessä
mistä vain, missä vain ja milloin
vain. Sylvi Kujala kertoi Jouko Pipatti-Pounusaarelle vuonna 1975
laulun Piika-Marin häät synnystä. Laulu sijoittuu Lassin Leevin serkun Nikun Marin häihin,
joissa Leevi suivaantui siitä, ettei

hänelle tarjottu sörrö- eli korvikekahvia. Hän kirjoitti tilanteesta tapansa mukaan pilkkalaulun,
jonka esitti samassa tilaisuudessa. Laulussa pilkataan erityisesti
Marin sulhasta Ranta-Aukkua:
“Niinku se ei osanu se Ranta-Aukku kirota, ku se oli paskakielinen.
Niin se sano että soli saatana, mutta se pani että aatana.”
Häitä täälä juotiin
ja sivu meistä vietiin
piika-Marin häissä
täällä runnoillaan.
Ranta-Aukku aatana,
Ahvenjärvi, Torsavaara.
Piika-Marin häissä
täälä runnoillaan.
Sulhanen on sorja ja
morsian on korja
ja kolari on sulhasen kaulalla.
Ranta-Aukku aatana,
Ahvenjärvi, Torsavaara.
Piika-Marin häissä
täälä runnoillaan.
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Sulhanen se vannottaa
ja morsianta varottaa
Ahvenjärven poikain seurasta.
Ranta-Aukku aatana,
Ahvenjärvi, Torsavaara.
Piika-Marin häissä
täälä runnoillaan.
Lassin Leevi ei tehnyt itse melodioita lauluihin, vaan käytti ajan tavan mukaan aikanaan tunnettuja
suosikkisäveliä. Piika-Marin häiden melodia on Suomen kaartin
paluulaulu Turkin sodasta 1878.
totuuden torvi

Leevi kulki savotoilla ja työttömyystyönä järjestetyssä tervanpoltossa. Myös viinan salakuljetus
Ruotsista ja pontikankeitto toivat
lisäansiota köyhinä 1900-luvun
alkukymmeninä. Savotoilla Leevin laulu- ja lauluntekotaidot tunnettiin, ja hän sai jopa pientä lisäansiota lauluillaan. Lauluista ovat
parhaiten jääneet elämään pilkkalaulut, joita savotoille tulleet miehet mielellään kuulivat. Laulujen
suorasukaisuus ja seksuaaliset aiheet saivat savottamiehetkin laulamaan niitä.
Työttömyystyönä järjestetty tervanpoltto kirvoitti Leevin mieltä.
Siellä syntyikin Tervalaulu, johon
Leevi lisäsi uuden säkeistön aina
kun sattui sopiva tilaisuus ja aihetta oli.
Me tervaruukin pojat
oomme köyhiä,
ja yhteiskunnalle nöyriä.
Me kunnalle tervoja laitamme
ja nälijältä niskoja taitamme.
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Lauluissaan Leevi otti kantaa
myös kyläyhteisön epäkohtiin,
mistä kertoo laulu Lokomon palo.
Lokoma oli Kelontekemän sahalaitos, joka poltettiin vakuutusrahojen takia 1930-luvulla.
Leevi painatti jo mainitun arkkiveisuvihkon Kolme laulua Oulun työväenpainossa vuonna 1919
ja myi sitä muutaman markan
hintaan. Kansalaissodan tapahtumista ja tunnelmista kertovat
Kolme laulua ovat Muurmannin
legioonan vaiheisiin pureutuva
Laulu ajan vaiheista, Leevin laajimmalle levinnein Soltun laulu
sekä Uusi päivä.
Leeviä pidettiin kantaaottavien
laulujensa perusteella työväenaatteen miehenä. Kuitenkin hän otti
kantaa niin oikeiston kuin vasemmiston hirmutöihin ja piikitteli sekä herrojen että kyläläisten
edesottamuksia.
käyräjätkä

Leevi avioitui kesäkuussa 1921
Sodankylän Jeesiöstä kotoisin
olleen Helli Välijeesiön kanssa.
Nuoripari asettuikin pian avioitumisen jälkeen Jeesiöön vaimon
kotipaikan lähettyville ja heille
siunaantui viisi lasta.
1930-luvulla Lassin Leevin onnettomuudeksi kävi päälle kaatunut puu, joka aiheutti selkään pysyvän vamman, jonka takia hän
käveli lopun ikäänsä kumarassa.
Tämän tapahtuman jälkeen Leevin lauluissa yleistyi ”käyräjätkä”,
liikanimi, jonka hän sai käyrän
selkänsä vuoksi.

Toisena suurena onnettomuutena oli vaimon kuolema keuhkokuumeeseen vuonna 1932, jolloin Leevi jäi yksin viiden lapsen
kanssa. Hänen sanotaan tulleen
uskoon maatessaan vaimonsa arkun päällä ja aloittaneen tästä
kristillisen laulurunouden tekemisen. Seitsemän vuotta vaimon
kuoleman jälkeen Leevi palellutti
itsensä savotoilla ja kuoli keuhkotautiin 46-vuotiaana 1.10.1939.
Lassin Leeviä voisi kuvata poikkeusyksilöksi, jolla oli lupa kyseenalaistaa kyläyhteisössä vallitsevia

normeja. Pilkkakirveen iskuja pelättiin, mutta niitä myös osattiin
odottaa. Hänestä on syntynyt legenda, jonka piikkiin on voinut
tehdä ja laulaa kaikenlaisia lauluja.
Sanotaanhan häneltä jääneen jopa
kolme senttimetriä paksu vihko
lauluja jälkeensä.
Se, miksi lauluista elämään ovat
jääneet erityisesti pilkkalaulut,
johtunee niiden suosiosta paitsi
savottamiesten keskuudessa myös
kyläyhteisössä: niitä toivottiin ja
niistä jopa maksettiin. ■

Yksitoista laulua Leevi Lassilan kustannuksella
Heidi Kenttälän ja Minsku Tammelan
levy sisältää yksitoista Lars Leevi
Lassilan laulua. Kokonaisuus tarjoaa
teräväkatseisen kurkistuksen sadan
vuoden takaiseen pieneen lappilaiseen
kyläyhteisöön, sen tapahtumiin ja
värikkäisiin hahmoihin. Aihepiiristä
huolimatta Lassin Leevin tuotanto onnistuu kuitenkin olemaan hämmästyttävän ajatonta. Kenttälän ja Tammelan
pysäyttävät tulkinnat saavat kuulijan
vuoroin hymyilemään, punastelemaan,
ihastelemaan ja kauhistelemaan.
Heidi Kenttälä laulu, kampa, banjomandoliini
Minna-Liisa Tammela laulu, kampa, korkit, jouhikko
Ohto Huikuri laulu
Robert Joronen huuliharppu, viskiruukku
Julkaisija: Kansanmusiikki-instituutti 2015.
Levyä voi tilata www.kansanmusiikkiliitto.fi
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suvi harju

Pyöräillen ympäri
saksalaisaikaa
■■Rovaniemen metsissä on voinut bongata rivakasti tarpovan,
selvästi jotakin maasta etsivän
miehen. Kalevi Mikkonen on
viimeisen neljän vuoden ajan
kartoittanut saksalaisjoukkojen maastoon jättämiä jälkiä
Rovaniemen alueella. Järjestelmällisesti hän on valokuvannut, kartoittanut ja etsinyt
kohteisiin liittyviä kirjallisia
tietoja. Useille kohteille hän
on ehtinyt viimeisillä hetkillä,
sillä niitä on tuhoutunut aluerakentamisen yhteydessä. Työn
valmistuttua Kalevin keräämä
arvokas aineisto tallennetaan
Lapin maakuntamuseoon kaikkien saataville. Työn tuloksia on
jo hyödynnetty Lapin maakuntamusoen Wir waren Freunde
-näyttelyssä 2015.
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Olet nyt monen vuoden ajan
selvittänyt saksalaiskohteita
Rovaniemellä. Miten tulit
alkaneeksi tähän työhön?
Seurasin pitkään keskustelua saksalaisajan jäänteiden kartoittamisesta. Kukaan ei kuitenkaan kaupungin alueella ryhtynyt tekemään
asialle mitään, joten ajattelin historian tuntijana ja tutkijana ryhtyä itse toimeen. Kuvittelin, että
kohteita ei olisi enää kovin paljon
jäljellä, mutta toisin kävi…
Ensimmäinen kohteeni oli saksalaisten pumppuaseman etsiminen Kemijoen varrelta Katajarannan alueelta. Tästä sain vinkin
sedältäni, joka aikoinaan 1950-luvun alussa kävi sulkemassa sen
aseman, joka oli ollut siihen asti
toiminnassa. Itse pumppuasemaa
ei enää löytynyt, mutta sen sijainti selvisi. Tästä se kartoittamisidea
lähti liikkeelle.
Miten löysit kohteet ja millaiset
ovat merkintätapasi?
Aluksi etsin kohteita sen mukaan,
mitä itse tiesin. Myöhemmin etsin
niitä suunnistuskarttojen, saksa-

laisten rakennuslupahakemusten
ja muiden asiakirjojen sekä lukuisilta ihmisiltä saatujen vinkkien
avulla. Etsin myös kaikilta sellaisilta alueilta, missä ajattelin niitä
olevan, vaikkei kukaan olisikaan
niistä tiennyt mitään.
Tein toki joitakin turhia retkiä, mutta usein ”haistoin” paikat
kenttätutkimuksen antaman kokemuksen perusteella. Maastossa
jouduin kiertämään laajoja alueita jopa useita kertoja löytääkseni
kaikki kohteet, koska usein niitä
on jo varsin vaikea havaita kasvillisuuden ja kulumisen takia.
Olen mitannut, valokuvannut
ja piirtänyt kohteet kartalle sekä
tehnyt kirjalliset selvitykset jokaisesta kohteesta ja koodannut valokuvat.
Minne kaikkialle saksalaiset
sitten rakensivat parakkejaan
ja leirejään?
Saksalaiset rakensivat parakkialueita uskomattoman paljon kaikkialle
silloisen Rovaniemen kauppalan ja
maalaiskunnan alueelle, missä vain
oli tilaa ja maata vuokrattavana.
Isoimpia alueita olivat, tässä vain
muutaman useammasta kohteesta mainitakseni: Ounasvaaralla,
Kiirunan ja Katajarannan alueella, nykyisen Kotitien-Pirttitien
alueella, lentokentän ympäristössä
Keminkorkialla, Ison Olkkavaaran alueella ja pitkin silloista Jäämerentietä, joka oli saksalaisten
tärkein huoltoväylä.
Myös itse kauppalan alueella
oli jokainen vapaa tila vuokrattu
saksalaisille. He myös vuokrasivat

kauppalan, maalaiskunnan ja seurakunnan omistamia rakennuksia, kuten kouluja, käyttöönsä.
Lähestulkoon jokaisessa maalaiskunnan kylässä ja niiden lähettyvillä oli jokin saksalaisten isompi
tai pienempi huoltotukikohta.
Minkälaisessa käytössä
parakkialueet ovat olleet?
Käyttötarkoitus oli alueella työskentelevien sotilaiden ja muun
henkilökunnan majoitus ja huolto. Lisäksi oli paljon autohalleja ja
-korjaamoita, muita korjaamoita,
sotilaskoteja, upseerikerhoja eli
saksalaisittain kasinoita, erilaisia
ruoka- ym. tarvikevarastoja sekä
tietysti AOK:n (Armeeoberkommando) sodanjohdon ja huollon
käytössä olleita rakennuksia.
Esimerkiksi Keskuskansakoulu oli AOK:n pääpaikkana lähes
koko sodan ajan. Eniten parakkileirejä ja muita rakennuksia oli
Luftwaffen käytössä, koska Rovaniemen lentokenttä oli heidän
tärkein operaatiokeskuksensa ja
koko jatkosodan ajan saksalaisten käytössä.
Miksi saksalaisjoukkoja oli
niin paljon juuri Rovaniemellä?
Rovaniemi oli Saksan Lapin joukkojen komentokeskus ja läpikulkujoukkojen sekä lomalaisten majoittumispaikka. Rovaniemellä toimi
kymmeniä eri yksiköiden esikuntia. Rovaniemi valittiin tähän tarkoitukseen paitsi sijaintinsa takia
myös siksi, että se oli poliittisesti
parempi vaihtoehto kuin esim. vasemmistolainen Kemi.
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Olet kulkenut kohteelta toiselle
polkupyörällä. Osaisitko arvioida paljonko kilometrejä on
kertynyt?
Pyöräretkiä eri alueille on tullut
aikamoinen määrä. Näihin tutkimuksiin on pyöräilty ehkä noin
2000 km yhteensä. Metsässä ja
eri alueilla jalkaisin kiertämiseen
olen käyttänyt satoja tunteja.

Muutaman kerran on rankkasade iskenyt päälle, ja likomärkänä olikin mukava ajaa parikymmentä kilometriä pyörällä kotiin.
Viimeisimmällä retkelläni salamoi ja ukkonen jyrisi aika rajusti
vaaran päällä. Pari kertaa olen
itselleni tuntemattomilla alueilla
eksynyt, mutta löysin kyllä takaisin pyörälleni ajan kanssa.

Onko mikään kolkka
Rovaniemestä jäänyt käymättä?
Eipä oikeastaan. Rovaniemen keskustasta olen liikkunut noin 20–
25 kilometrin säteellä. Metsähallituksen mailla en ole juurikaan
kiertänyt, koska Metsähallitus on
omassa projektissaan kartoittanut
omat alueensa. Itse olen käynyt
lähinnä kaupungin ja yksityisten
mailla. Tunnen nyt Rovaniemen
ympäristön polkuineen aika hyvin.

Oletko kokenut yllätyksiä
etsintäreissuilla?
Retkillä joskus kohtaa ihmisiä,
joiden kanssa on tullut juteltua ja
niinkin olen saanut monia vinkkejä uusista kohteista ja muutakin tietoa saksalaisajasta. Kaikki
retkillä kohtaamani ihmiset ovat
olleet kovin kiinnostuneita tästä
tutkimuksesta ja halunneet mielellään auttaa, jos tietävät jotain.
Se oli aika yllättävää. Myös kohteiden runsaslukuisuus ja joskus
niiden sijainti on ihmetyttänyt.

Sinulle on varmasti sattunut
vaikka millaisia sattumuksia ja
kommelluksia näiden kilometrien aikana. Onko jokin jäänyt
erityisesti mieleen?
Kaatumisia on aika ajoin sattunut, ja joskus on tultu takaisin
verissä päin. Tänä kesänä yhdellä
paikalla astuin ruosteisen naulan
päälle, joka meni lenkkarin läpi,
mutta pysähtyi ihoa vasten. Myös
lahoja kaivon kansia on sattunut
reiteille, mutta onnekseni en ole
kaivoihin pudonnut. Se olisikin
voinut olla kohtalokasta, kun kukaan ei olisi tiennyt, missä olen.
Monilla alueilla ei juurikaan ihmisiä liiku.
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Olet kertonut, että saksalaiskohteita on kulkijan vaikea
huomata. Olisiko sinulla antaa
vinkkiä lukijalle mistä lähteä
katsomaan näitä kohteita?
Kaupunkialueella kohteita on sellaisilla metsäalueilla, joita ei ole
rakennettu, kuten Viirinkankaan
3. hautausmaan vieressä tai Ounasvaaralla. Niitä ei ole vaikea
havaita. Kaupunkialueen ja mm.
Napapiirin kohteista iso osa on
jo hävinnyt tämän tutkimuksen
kuluessa rakentamisen ja tietöiden
takia.
Metsissä kasvillisuus ja kuluminen hankaloittavat niiden etsi-

Kalevi Mikkonen sotavankien hautausmaalla Rovaniemen lentokentän lähistöllä kesällä 2014. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

mistä, jos ei ole esimerkiksi isoja
savupiippuja pystyssä. Rakennuksen perustan tai jonkun kuopan ohi voi kävellä viiden metrin
päästä, eikä huomaa mitään. Jos
tietää sen alueen, missä niitä pitäisi olla, niin kannattaa hieman
kierrellä ympäriinsä. Kyllä silmä
alkaa erottamaan kohteita kasvillisuuden seasta.
Hyvä paikka aloittaa on Ounasvaaran länsirinne, jossa on useita

rakennuksen pohjia, poteroita,
kaivantoja ja mm. Lapin sodan
aikainen pitkä taisteluhauta. Pitää
kuitenkin muistaa, että kohteita
ei saa kaivaa tai ottaa sieltä esineitä mukaansa. Ja jos niistä löytyy
ammuksia, niihin ei pidä missään
nimessä koskea, vaan asiasta pitää
ilmoittaa poliisille, joka hoitaa
ammuksen hävittämisen. ■
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peter johansson ja laura s. lauri

Geologisia
luontomatkailukohteita
Barentsin alueella
■■Pohjois-Euroopan arktinen
luonto tarjoaa erinomaiset puitteet luonto- ja geomatkailuun,
jotka ovatkin yksi nopeimmin
kasvavia matkailun osa-alueita
maailmassa. Näin on myös Barentsin alueella, missä kansallispuistot ja retkeilyalueet ovat
Euroopan viimeisiä erämaaalueita. Tutustuminen mielenkiintoisiin maiseman muotoihin,
kivilajeihin ja mineraaleihin on
yksi tapa lähteä tutkimaan näitä kohteita. Arctic Biological,
Cultural and Geological Heritage -hankkeessa selvitettiin
Barentsin alueen luonnon- ja
kulttuurihistoriallista perintöä
ja kehitettiin menetelmiä pohjoisten alueiden biologisen,
kulttuurihistoriallisen ja geologisen perinnön suojelemiseksi
ja yhteensovittamiseksi matkailuelinkeinon kanssa.
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Tuntureita ja
hiidenkirnuja

Pohjois-Suomen geologisista kohteista parhaiten tunnettuja ovat
kaksi miljardia vuotta vanha, kivilajiltaan kvartsiittia oleva Pyhätunturin–Luoston tunturijono ja
sitä leikkaavat miljoonia vuosia
vanhat kurut. Niistä tunnetuin
on Isokuru, joka on Suomen syvin
kuru. Myös Ivalojoen kanjonimainen laakso ja siellä olevat kullanhuuhdonta-alueet ovat entuudestaan tunnettuja retkeilykohteita.
Ivalojoen ja Lemmenjoen laaksot
ja niitä ympäröivät tunturialueet
ovat ehdolla kansainvälisen Geopark-verkoston jäseneksi. Luostolla
toimiva ametistikaivos on esimerkki hyvin toimivasta geomatkailukohteesta. Matkailijat saavat siellä
jalokivien etsinnän ohessa runsaasti tietoa mineraaleista, ympäröivästä luonnosta ja sen synnystä.
Yksi vähemmän tunnetuista kohteista on Sallassa sijaitseva Aholanvaaran hiidenkirnu, joka on
kooltaan Suomen suurin. Saariselän retkeilyreittien varrelta Kiilopään ja Ahopäiden väliltä löytyvät
muinaisen Kiilopään jääjärven
lasku-uomat ovat toinen esimerkki
tuntemattomammasta kohteesta.

Pyhätunturin tunturijonoa leikkaava 220 metriä syvä Isokuru on Suomen
suurin kuru. Kuva: Peter Johansson, GTK.

Edellä mainitut kohteet ovat mannerjäätikön sulamisvaiheessa, noin
10 500–11 000 vuotta sitten syntyneiden voimakkaiden sulamisvesivirtojen kulutustyön tulosta.
Kiilopään jääjärven lasku-uomat
ovat tänä päivänä kuivapohjaisia,
useita metrejä syviä kallioseinäisiä
ja lohkareiden täyttämiä kuruja.
Niiden muodot ja mittasuhteet
kuitenkin kertovat, että kurussa
virtasi aikoinaan suuret määrät
sulamisvettä, joka oli lähtöisin sulavan mannerjäätikön reunasta.
Palsasuot

Pohjoisen luonnon geologisiin erikoisuuksiin kuuluvat myös ikiroudan alueella esiintyvät palsasuot, esimerkiksi Færdesmyran suo
Pohjois-Norjassa Neidenistä pohjoiseen. Palsasoiden keskellä kohoaa
2–5 metriä korkeita turvekumpuja,

joiden sisällä on jääkerros. Palsan
pinnalla oleva 40–50 cm paksu
turvekerros eristää ja estää sisällä olevan jäätyneen ytimen sulamisen jopa satojen vuosien ajan.
Palsa syntyy suolla kohtaan, jossa
lumikerros on poikkeuksellisen
ohut ja routa työntyy tavallista syvemmälle. Pohjoisen lyhyen ja viileän kesän aikana jää ei ehdi sulaa. Seuraavan talven aikana routa
tunkeutuu taas syvemmälle. Turpeeseen muodostuvat jäälinssit
nostavat suon pintaa koholle. Kun
talvella tuuli puhaltaa kohouman päältä suojaavan lumipeitteen pois, routa tunkeutuu yhä
syvemmälle. Palsa kasvaa vuosi
vuodelta korkeammaksi. Lopulta
palsaan syntyy halkeamia. Lämpöä ja sadevettä alkaa tunkeutua
sen sisään. Palsan vähittäinen
sulaminen alkaa, ja lopulta koko
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Kuolan niemimaan keskellä 1200 metrin korkeuteen kohoavat massiiviset
Hiipinätunturit ovat kallioperältään erilaisia nefeliinisyeniittejä. Kuva: Jouni
Pihlaja, GTK.

palsa luhistuu ja hajoaa. Palsat
ovat syntyneet viimeisen 3 000
vuoden aikana, kun ilmasto lämpökauden jälkeen viileni. Useimmat nykyiset palsat ovat niihin
tehtyjen ajoitusten perusteella alle
1 000 vuotta vanhoja.
Retki Hiipinätuntureille

Hiipinätunturit on Kuolan niemimaan keskellä kohoava tunturimassiivi, jonka korkeimmat
huiput nousevat yli 1200 metrin
korkeuteen ja tuhat metriä ympäröivän alueen yläpuolelle. Se on
suurin noin kahdestakymmenestä
Kuolan alkalikiviprovinssin intruusiosta. Intruusiossa sulaa kivi46

ainesta tunkeutui maan pinnan
alta vanhempien kivikerrostumien
väliin. Tämä tapahtui devonikaudella, noin 380 miljoonaa vuotta
sitten. Alue on tunnettu erityisesti
hienoista mineraaleistaan, kuten
esimerkiksi eudialiitista, apatiitista, titaniitista, egiriinistä ja astrofylliitistä. Tunturialueelta tunnetaan yli tuhat erilaista mineraalia,
joista 115 on löydetty ensimmäisen kerran Hiipinätuntureilta.
Tunturialueen tieteellinen tutkimus alkoi vuonna 1834, jolloin
vuori-insinööri N. V. Shirokshin
tutki tunturien läntisiä rinteitä.
Akateemikko A. V. Middendorf
teki ensimmäisen kivilajikuvauk-

sen vuonna 1840 ja löysi eudialiitti-mineraalin, jota oli aiemmin
tavattu vain Grönlannissa. Suomalainen geologi ja myöhemmin
Helsingin yliopiston professori
W. Ramsay teki Kuolaan tutkimusretkiä vuosina 1891–92 ja loi
maantieteellisillä ja geologisilla
kartoillaan pohjan akateemikko
A. E. Fersmanin 1920–30-luvuilla johtamille tutkimuksille, joiden
tuloksena alueen apatiittimineraaliesiintymät löydettiin ja kaivostoiminta alkoi. ■
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EU:n rahoittamassa Arctic Biological, Cultural and Geological Heritage -hankkeessa
2012–2015 selvitettiin Barentsin alueen luonnon- ja kulttuurihistoriallista perintöä. Siinä
kehitettiin menetelmiä pohjoisten alueiden biologisen, kulttuurihistoriallisen ja geologisen
perinnön suojelemiseksi ja yhteensovittamiseksi matkailuelinkeinon kanssa.
Työssä kartoitettiin ja tutkittiin Barentsin alueen luonnon- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Metsähallituksen johtamaan hankkeeseen osallistui organisaatiota Suomesta,
Norjasta ja Venäjältä. Työ oli jaettu yhdeksään työpakettiin, joista kaksi oli aiheeltaan
geologisia: geomatkailun kehittäminen ja koulutus sekä geologisen monimuotoisuuden
tutkimus osana yhteiskunnan palveluja ja rakenteita. Yhtenä tärkeimmistä tavoitteista oli
nostaa alueen moninaisia luonnonnähtävyyksiä uutena sisältönä alueen matkailutarjontaan.
Kohteisiin voi tutustua paremmin julkaisuissa, joita on jaettavana GTK:n ja Metsähallituksen toimipisteissä:
Geomatkailijan Barentsin kierros kuvailee 26 geologista nähtävyyttä Suomessa, Norjassa
ja Venäjällä. Kohteet sijaitsevat teiden läheisyydessä ympyräreitin varrella, ja ne edustavat
luonnon geologista monimuotoisuutta parhaimmillaan.
Hiipinätunturien geologinen retkeilykartta ja opaskirja esittelee turvalliset retkeilyreitit
alueella sekä niiden varrella olevat nähtävyydet.
Sallan geologia sekä geologiset retkeilykohteet on koululaisille, opiskelijoille, matkailijoille ja paikallisille ihmisille suunnattu opas, joka käsittelee pitkiä aikajänteitä ja maisemaa
mullistavia tapahtumia.
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Minä loin kauneutta
Helena Poikolainen

– Muotikauppias
Lyyli Perunka

■■Jokaisessa kylässä on vahvat
persoonansa, jotka uskaltavat
elää valtavirrasta poikkeavaa
elämää. Kemijärvellä tällainen
värikäs henkilö oli liikenainen
Lyyli Perunka, jonka vuosina
1925–1961 pitämä Kemijärven
Muotiliike toi eurooppalaisen
muodin uusimmat luomukset
myös itälappilaisten naisten
ulottuville. Lyylin temperamenttinen luonne ja omaperäinen
elämäntyyli herättivät paikkakunnalla sekä ihastusta että
vihastusta.
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Minä teen Kemijärvestä
pohjolan Pariisin

Lyyli Perunka syntyi vuonna 1895
Kemijärvellä. Hän kävi keskikoulun Rovaniemellä ja opiskeli ruotsia Luulajassa. Vuosina 1916‒1923
hän työskenteli kauppaliikkeiden
kassanhoitajana Torniossa ja Vaasassa sekä Uuden Suomen konttoristina Helsingissä. Tämän
jälkeen hän palasi Kemijärvelle,
jonne perusti vuonna 1925 Kemijärven Muotiliikkeen ystäväperheensä Häckmannien kuistille.
Jo seuraavana vuonna hän rakennutti oman liike- ja asuintalonsa
keskeiselle paikalle Kemijärven
kirkonkylään.
Oli rohkeaa ja erikoista perustaa 1920-luvun puolivälissä
pieneen pohjoiseen kirkonkylään
suuren maailman tyylinen muotiliike. Lyyli kuitenkin valitsi elämäntehtäväkseen tuoda Euroopan
muotimaailman tuulahdukset ItäLapin naisväelle. Hän halusi tehdä Kemijärvestä ”Pohjolan Pariisin” ja onnistuikin siinä erinomaisesti – samoissa muotivaatteissa
käveltiin niin Euroopan muotikeskuksissa kuin Kemijärven kujasillakin. Aikaisemmissa työpai-

Kemijärven Muotiliike sijaitsi keskeisellä paikalla Hallituskadun ja Kirkkokadun kulmassa, suunnilleen nykyisen Lapin Kansan liiketalon kohdalla,
kaupungintaloa vastapäätä. Liikkeen lisäksi rakennuksessa oli myös Lyylin
asunto. Rakennus purettiin kesällä 1984. Kuva: Kemijärven kotiseutumuseon arkistot.

koissa luomiensa suhteiden avulla
Lyyli sai myytäväkseen tuotteita, joita ei ollut tarjolla muualla
Pohjois-Suomessa. Hyvän kielitaitonsa ansiosta hän matkusteli
ulkomailla, tutustui uusiin muotivirtauksiin ja solmi liikesuhteita.
Minä päätän
mitä sinä ostat

Lyylin kauppiastavat olivat erikoiset: hän päätti, mikä asu asiakkaalle sopii ja mitä hän asiakkailleen myy. Jos hänen valitsemansa asut eivät kelvanneet,
ei muutakaan myyty. Tällöin
asiakas sai kehotuksen mennä
joko Rovaniemelle tai herrasväen
kauppaan Särkikankaalle. Tämä suorasukainen myyntitapa ei

miellyttänyt kaikkia asiakkaita.
Saattoipa Lyyli jopa sanoa liikkeeseen tulleelle asiakkaalle, että
täällä ei ole sinulle mitään myytävää, olet liian paksu tai rinnaton ruipelo. Moni asiakas lähti
liikkeestä itku silmässä kauppiaan ilmoittaessa, ettei asiakkaan
haluama asu sovi tälle. Kaikesta
huolimatta kauppa kukoisti ja
Lyyliä arvostettiin muodin asiantuntijana. Pukeutumiskulttuurin
ohessa hän opetti muitakin suuren maailman käytöstapoja maalaiskirkonkylän asukkaille.
Myytävänä oleviin vaatteisiin
Lyyli ei kiinnittänyt hintalappuja, vaan tuotteen hinta muodostui
ostotilanteessa. Lyyli halusi suoda kauniin pukeutumisen ilon
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Kotiseutuyhdistys järjestää
Lyylin kunniaksi ”Hulmuavat helmat, salaiset pitsit”
-muotinäytöstä, joka esittelee naisten pukeutumishistoriaa läpi vuosikymmenien.
Kemijärven kotiseutumuseolla voi myös tutustua Lyyli
Perungan kammariin, joka
on järjestelty hänen jättämiensä tarkkojen ohjeiden
mukaisesti.
Kuva: Irja Uusisalmi.

myös köyhemmille ja saattoi myydä vähävaraisten perheiden äideille upeita muotiluomuksia puoli
-ilmaiseksi. Vastapainoksi Lyyli
saattoi sitten periä vaatteista hieman suurempaa hintaa varakkaaksi arvioimiltaan asiakkailta.
lyylin persoona

Lyyli on hyvin ristiriitainen hahmo kemijärveläisten muistoissa:
toisaalta menestynyt, hienostunut,
itsenäinen muotiliikkeen omistajatar, toisaalta räväkkä, suorasukainen, pahennustakin herättänyt
yksineläjä, jonka naimattomuus
herätti huomiota pienessä yhteisössä. Vaati suurta luonteenlujuutta ja
rohkeutta olla oma itsensä ympäristön mielipiteistä välittämättä.
Vaikka Lyylillä oli vilkas seuraelämä ja paljon ystäviä ympäri
Suomea, oli hän pohjimmiltaan
yksinäinen. Hän menetti äitinsä
pienenä lapsena, mikä painoi hä50

nen koko loppuelämäänsä vahvan
leiman. Perheen kaipuunsa ja yksinäisyytensä hän kätki ronskin
kuorensa sisään. Neiti-ihmisenä pysyminen ei johtunut sulhasehdokkaiden puutteesta, sillä Lyylillä riitti
kosijoita vanhoille päiville saakka.
Lyyli vaatetti kemijärveläisiä
vuoteen 1961, jolloin hän myi
liikkeensä sairastelun vuoksi. Hän
kuoli vuonna 1969 Kemijärvellä.
Taitava liikenainen kartutti työllään huomattavan omaisuuden,
josta hän määräsi perustettavan
säätiön vähävaraisten kemijärveläisten opiskelijoiden hyväksi. Lyyli Onnia Perungan säätiö toteuttaa
tätä tehtävää tänäkin päivänä.
Lyylin tontin ja kiinteistön perivät Kemijärven kauppala ja maalaiskunta. Kemijärven kotiseutumuseo sai irtaimen omaisuuden sekä tarkat ohjeet ”Lyylin kammarin”
sisustuksesta. Tämä toive toteutettiin vuonna 2006. ■

Janne Kaisanlahti: Minä loin
kauneutta. Muotikauppias
Lyyli Perungan elämäntarina.
Koillismaan Historiallisen
Kirjallisuuden Tukisäätiö ja
Kemijärven Kotikiekerö ry.
2015.

Kirja perustuu arkistolähteisiin
sekä Lyylin sukulaisten ja tuttavien haastatteluihin. Siinä kuvataan Lyyli Perungan koko värikäs
elämäntarina. Samalla se on hyvä
ajankuvaus menneestä Kemijärvestä.
Teosta elävöittävät fiktiiviset
kirjoitukset Lyylin elämästä, joilla Kaisanlahti pyrkii esittämään,
mitä Lyyli mahdollisesti ajatteli
ja puhui erilaisissa tilanteissa. Nämä kohtaukset tuovat esiin sekä
Lyylin moniulotteista persoonaa
että hänen aikaansa lähemmäksi
lukijaa. Kirjailijan sanoin ”Lyyli
oli suuri näytelmä”. Tämä mukaansatempaava ja inspiroiva elämäntarina on todellakin kirjan
arvoinen.
Kirjaa voi tilata Helena Poikolaiselta (helena.poikolainen@windowslive.com / 045 842 4370).
Heidi pelkonen

Lyyli Perungan (1895–1969) irtaimistoon kuuluvaa laajaa kirjeenvaihtoa järjestellessään museoemäntä Helena Poikolainen
totesi, että Lyylistä pitää kirjoittaa kirja. Tartuttiin tuumasta
toimeen ja teos julkistettiin 7.7.
2015 Kemijärven VPK:n talolla.

Tiettävästi varhaisin kuva Lyylistä
on vuosien 1908–1909 tienoilta.
Kuva: Kemijärven kotiseutumuseon arkistot.
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Pororengin

timo helle

kokemukset kirjaksi
■■Syksyn ja talven 2009–2010
ajaksi pestauduin pororengiksi
Kemin-Sompioon, Suomen suurimpaan paliskuntaan. Tallensin
poronhoitotyötä kameralla ja
sanallisesti, elin kämpillä ja
tein töitä muiden joukossa.
Tästä ajanjaksosta hahmottui
pikku hiljaa kirja Porovuosi –
Tutkija pororenkinä Sompiossa,
joka ilmestyi 2015.
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Epämuodollinen työsopimukseni Lokan tokkaporukan kanssa
syntyi mutkattomasti. Paliskunta
tarjosi ylläpidon porokämpillä,
mihin sisältyi aamuinen poronkäristys ja illalla lihakeitto. Minä
puolestani lupasin tehdä kaikkea,
mitä osaan tai neuvotaan. Palkan
suhteen sain hyvän neuvon: se on
sitä parempi, mitä enemmän syöt.
Vuokrasin mönkijän ja moottorikelkan sekä hankin poromiesten yhteydenpidossa käytettävän
radiopuhelimen. Porotöihin ja
kämppäelämään sukelsin vaivattomasti, tunsinhan useimmat poromiehet ainakin jollain tavoin jo
entuudestaan. Miehet paljastivat
myöhemmin, että alussa he olivat
arvuutelleet keskenään, kuinkahan kauan tutkija jaksaa heidän
kanssaan resuta, mutta huomasivat pian, ettei se ollut maitojunaan hyppäämässä.
Tarkoituksenani oli rengin töiden ohessa dokumentoida tämän
vuosituhannen alun poronhoitoa

Kenkäheinän tekemisessä on monta työvaihetta. Lopputuloksena on rengasmainen viera, jota Helge Kavakka juuri viimeistelee. Porovuosi -kirjassa
on erittäin runsaasti valokuvia Kemin-Sompion alueen nykyporonhoitoon
liittyen. Kuva: Timo Helle.

sanoin ja kuvin. Kun poronhoidosta on kysymys, historiakin on
läsnä koko ajan, sillä monet nykyiset poronhoitomenetelmät ovat
vanhojen käytänteiden suoraa
jatkoa tai niiden uusia sovelluksia. Sama koskee tapakulttuuria.
Vanhin haastateltavani oli Moskun renkinä 1935 aloittanut Eelis
Raasakka, joka kuoli pari kuukautta ennen satavuotissyntymäpäiväänsä 2013.
Ajattelin, että vuosituhannen
alun poronhoidon tallentaminen
on parempi tehdä nyt kuin että
joku tutkija haastattelee vanhoja
poroihmisiä 50 vuoden päästä.
Herkuttelin päinvastoin ajatuksella, että sitten 50 vuoden päästä

nykyiset poropojat ja -tytöt kertovat lapsenlapsenlapsilleen nuoruutensa poronhoidosta Porovuosikirjaa selaillen. Vuosikymmenten kokemuksella tiedän senkin,
kuinka huteralla pohjalla poronhoitotietämys on jo keskivertolappilaisella, muista puhumattakaan.
Piintyneimpiä stereotypioita on
aika ajoin syytä oikoa.
Kemin-Sompion paliskunta

Sompion ja sen itäpuoliset erämaat nostivat yleiseen tietoisuuteen Kurt Wallenius (1893‒1984)
ja Samuli Paulaharju (1875‒1944)
1930-luvulla. Kahdesta vanhasta
lapinkylästä, Sompiosta ja Keminkylästä, muodostetun Kemin53

Sompion paliskunnan suurin sallittu poroluku on 12 000 ja poronomistajia on 150. Idässä paliskunta
ulottuu Venäjän rajalle, Nuortille,
Korvatunturiin ja Talkkunapäähän, lännessä Lokan tekoaltaan
itälaidalle. Paliskunnan tärkeimmät talvilaitumet sijaitsevat Urho Kekkosen kansallispuistossa,
osin Kemihaaran erämaa-alueella.
Muuten paliskunta on vähäisin
poikkeuksin raskaasti hakattua perus-Lappia, ja suunniteltu Soklin
kaivos merkitsisi paliskunnalle
monenlaisia vaikeuksia: porojen
vaellusreitit katkeaisivat ja keskusteluun on noussut myös radioaktiivisten jätteiden aiheuttama,
poronhoidolle kohtalokas imagohaitta.
Renki helikopterin
bensakuskina

Yhtäjaksoinen pestini kesti syyskuulta maaliskuuhun. Aluksi olin
porokopterin bensakuskina, jonka
tehtävänä oli ajaa säiliöpakettiauto seuraavaan tankkauspaikkaan
radiopuhelimella saadun ohjeen
mukaisesti. Kopteri kävi tankilla
puolentoista - kahden tunnin välein, muu aika oli tulilla istumista
ja samalla mainio tilaisuus muistiinpanojen kirjoitteluun.
Aitaanpanopäivinä tallensin
kopterin tähystäjän ja mönkijämiesten keskusteluja pikku nauhurilla. Esimerkiksi näin: ”Olavi, vasemmalle, helvetinmoista vauhtia”,
”yks hirvas meni läpi, käyn kääntämässä”, ”siellä on joku kiinni
Pahaojassa, ei näy kun perävalot,
pääsekkö itte”, ”joo, pääsen”.
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Erotus

Kirnun laudoituksen raoista tirkistelevälle erotus näyttäytyy
sekavana porojen ja ihmisten
mylläkkänä. Tosiasiassa kirnussa
olijat tietävät tarkoin tehtävänsä.
Yleensä työskennellään pareittain tai kolmisin, ja poronhoito
taitaa olla nykyisin ainoa elinkeino, jossa perheen tai suvun eriikäiset miehet ja naiset tapaavat
toisensa samassa työssä: isä-tytär,
ukki-tyttärentytär, anoppi-käly.
Samalla kun silmät etsivät ohi vilistävästä poromassasta omia tai
perheen poroja, seurataan kumppanien toimia. Kun joku nappaa
poron kiinni, toinen rientää avuksi. ”Tappoon vai eloon”.
”Tappoon”-päätös voi kuitenkin
muuttua, jos omistajalle tulee
”enkelin silmät”: hän ei henno,
vastoin järkisyitä, laittaa vaadinta teuraaksi. Mutta nykyaika on
armoton. Jos säästää vanhan vaatimen, joutuu teurastamaan parhaassa iässä olevan poron, sillä
omistajakohtaista teuraskiintiötä
on noudatettava poroluvun kurissa pitämiseksi.
Tarkkaa hakua ja aitojen
korjausta

Vuodenvaihteen jälkeen alkoi
tarkka haku. Ensiksi ajettiin monipeninkulmaisia, erotusaidan
siuloihin päättyviä kelkkauria halki parhaiden poromaiden. Uran
varteen pudotettiin kelkan reestä
heinätukkoja porojen houkuttelemiseksi. Osa poroista lähti kohti
erotusaitaa aivan omatoimisesti,
osaa tuotiin kelkkauraa pitkin

joitain päiviä myöhemmin. Moottorikelkalla poroja työnnetään, ne
kulkevat siis kelkan edellä, mutta
kelkkaurasta puhutaan edelleen
vetojälkenä tai vetoreikänä. Se on
vanhan poronhoidon perua, sillä
koottava tai kuljetettava tokka tuli
hiihtävän vetomiehen ja olkahihnassa olevan kellokkaan perässä
näiden tekemällä valmiilla jäljellä.
Viimeinen erotus oli helmikuun puolivälissä, mutta ydinjoukon työt jatkuivat senkin jälkeen.
Yleensä olin liikkeellä Mika Kavakan, paliskunnan nykyisen poroisännän, tai Antti Pyhäjärven
kanssa. Tarkastimme ja korjasimme

paliskunnan raja-aitoja, etsimme
petojen tappamien porojen raatoja sekä ajoimme kelkkajälkeä, jota
myöten porot saattoivat levittäytyä
luppoilemaan laajemmalle alueelle. Silloin paliskunnan koillisosan
pikkukämpät tulivat tutuiksi. Pisimmät päivämatkat olivat yli 150
kilometriä, mikä ei ole paljon valmiilla kelkkajäljellä, mutta taiteiltuaan kapeatelaisella kelkalla pitkän päivän yli metrisessä uppolumessa tiesi tehneensä totista työtä.
Aamuinen jäsenten kankeus ja kolotus kuitattiin toteamalla, että jos
kelkkamiehellä ei ole joku paikka
kipeä, se on kuollut.

Valtaosa poroista napataan kirnussa käsin kiinni, mutta suopunkimiehiä tarvitaan viimeistään silloin, kun poroilla on tilaa väistellä sieppausta yrittäviä
käsiä. Jari Marjala heittää. Kuva: Timo Helle.
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vasanleikko

Juhannuksen maissa alkava vasanleikko kokoaa poroihmiset
Epovaaraan lähelle Martin kylää.
Kullakin kyläkunnalla on oma
asentopaikkansa laavuineen, telttoineen ja asuntovaunuineen.
Vasanleikko on monivaiheinen
tapahtuma, jossa keväällä syntyneet vasat saavat korviinsa emänsä
merkin. Vasat napataan kirnussa
kiinni kahdesti, ensin laputusta,
sitten varsinaista merkin leikkaamista varten. Vasojen kiinniotto
on naisten ja lasten työtä. ”Ilman
naisia ja lapsia ei poroja kannattaisi tänne tuodakaan”, totesi vanha
poromies.
Vasan kiinnipitämistä opetetaan jo parivuotiaille, ja monet
seitsemän-kahdeksanvuotiaat ovat
sieppauksessa täysiä tekijöitä; äidin tai isän apua tarvitaan vain
vasan kuljetuksessa, pari vuotta
myöhemmin he selviävät siitäkin
omin voimin. Lapsille vasanleikko on muutenkin paratiisi. Nukkua saa silloin, kun nukuttaa,
eikä ruoka-ajoilla ole niin väliä,
kun voi lämmittää nuotiolla poron kuivalihaa tai paistaa makkaraa.
ekologisia
näkökulmia

Kämppä- ja muissa poropuheissa
nousi esiin toistuvasti kysymyksiä
myös omimmalta alaltani, poronhoidon ekologiasta, jonka parissa
olen työskennellyt 40 vuotta.
Poroelon nousujen ja laskujen
kytkeytyminen pohjoisen pallonpuoliskon talvisäihin (esim. lu56

men määrään) vaikuttavaan NAO
(the North Atlantic Oscillation)
-ilmiöön oli monelle kuulijalle
uutta, samoin kuin kohtalaisen
tarkat laskelmani siitä, kuinka
paljon metsätalous on vähentänyt
lupon ja poronjäkälän määriä.
Nämäkin ilmiöt selitetään toki
kirjassa.
valokuvien voima

Kamera muutamine objektiiveineen kulki aina mukana repussa
ja akkuja pidin talvella housun
taskussa lämpimässä kelkkahaalarin alla. Kamera oli käsillä myös
kämpällä.
Heti alussa olimme sopineet,
että kaiken saan kuvata, eikä keneltäkään tarvitse pyytää erikseen
kuvauslupaa. Saunakohtausta sentään kommentoitiin: ”Isomulkkuset eteen, pienille vastat”. Hyötyä
oli varmasti siitäkin, että samalla
kun olin yksi Lokan tokkaporukasta, olin myös ulkopuolinen:
minua kiinnostivat ja ihmetyttivät sellaisetkin asiat, jotka poromiehille olivat itsestään selviä ja
arkipäiväisiä. Niinpä esimerkiksi
kokin työt ja muu kämppäelämä
tulivat yksityiskohtaisesti dokumentoiduiksi.
Mitä taas porotöihin tulee, renkinä olin selvillä missä ja mitä porojen kanssa kulloinkin puuhattiin. Poronhoitotöiden eri vaiheet
olivat edessäni kuin tarjottimella,
tiesin mitä niissä tehtiin ja ketkä
olivat tekijät. Vapaa-aikoina kuvasin poroja niiden omissa oloissaan, samaa olin tehnyt loma-aikoina jo aikaisemmin.

Porovuosi-teos
syntyi hiljalleen

Renkipestini jälkeinen viimeinen
vuosi työelämässä oli niin kiireinen, että Porovuosi-kirja ei edennyt lainkaan. Vasta eläkkeelle
jäätyäni ja Askaan muuttomme
jälkeen alkoi tapahtua.
Kaivoin esiin renkiajan muistiinpanot, keskeiset porojulkaisut
sekä Lappia koskevan tieto- ja
kaunokirjallisuuden; tekstiä syntyi pikkuhiljaa, luku luvulta. Samalla tulin noudattaneeksi Anton
Tshehovin ohjetta: kirjoita vasta
sitten, kun olet jääkylmä. Ei dramatisointia, ei romantisointia, ei
ylimääräistä kuorrutusta.
Oman tekstin suhteen tulee
tunnetusti sokeaksi. Siksi luetutin
käsikirjoituksen tyttärelläni Anna
Helteellä (oikeakielisyys), veljelläni Pekka Helteellä (vuosikymmenten kokemus Suomen Riistan toimittamisesta) ja vaimollani
Kaija Kiurulla (kieli- ja taittoasiat),
joilta tuli paljon parannusehdotuksia. Käsikirjoituksen lukivat
myös lokkalaiset Antti ja Leena
Pyhäjärvi, jotka korjasivat kömmähdyksiäni sompiolaisessa yleissivistyksessä; hävetti, enkö tuotakaan tiennyt, ja olisi hävettänyt
vielä raskaammin, jos virheet olisivat päätyneet kirjaan asti.
Kirja julkistettiin syntysijojensa ytimessä Mukkajoen aidalla
erotuksen yhteydessä 11.2.2015.
Mukaan ottamani 60 kirjaa menivät tarjoushinnalla käsistä pikavauhtia ja moni taisi jäädä ilmankin. Tapauksen kunniaksi sain
satelliittilähettimellä varustetun

palkisen merkissä olevan nimikkoporon, jonka liikkeitä saatan
seurata tietokoneen näytöllä pororenkiaikanani tutuiksi tulleissa
erämaissa.■

Kirnussa työskennellään pareittain
tai kolmisin. Kuvassa anoppi Kirsi
Ollila ja vävy Jouni Pulska, takana
poronomistaja Aaro Pyhäjärvi.
Kuva: Timo Helle.
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Kirjakatsaus

Timo Helle: Porovuosi.
Tutkija pororenkinä
Sompiossa. Maahenki 2015.

Heti aluksi on todettava, että
Maahengen kustantama Porovuosi – Tutkija pororenkinä Sompiossa tuntuu jo ensikosketuksessa lupaavalta. Mattapintainen kansi ja
kirjan jykevä koko houkuttelevat
tarttumaan kirjaan.
Ympäristöneuvos, tietokirjailija ja porotutkija Timo Helle pestautui lokkalaisten pororengiksi
syksyksi ja talveksi 2009–2010.
Tämän tiiviin ajanjakson kuluessa kirjoittaja pääsi lähelle ihmisiä
ja poroja. Kansatieteilijä T. I. Itkonen esikuvanaan Helle kuvaa
teksteissään
yksityiskohtaisesti
nykyporonhoitoa Kemin-Sompion paliskunnan alueella. Teksti
on jännittävä sekoitus tutkimuksellista kerrontaa ja kaunokirjallista ilmaisua. Dokumentaariset
valokuvat puolestaan täydentävät
sujuvasanaista kynäilyä.
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Helteellä on oivallinen kyky ujuttaa tekstin lomaan mielenkiintoisia tietoja milloin sääskistä
tai paikannimistön muutoksista
poronhoitajien suullisessa perinteessä aina sukulaisuussuhteiden
merkityksiin alueen porotaloudessa. Hän liikuttelee tekstejään
myös eri aikatasoilla kevyen oloisesti. Lähes huomaamatta välillä
humpsahdetaan pohtimaan menneiden sukupolvien edesottamuksia ja yhtä helposti ajatus livahtaa
myös tulevaisuuteen.
Helikopterit, mönkijät, kännykät ja moottorikelkat ovat nykyään poronhoidon arkipäivää. Poro
ja ihminen eivät ole mihinkään
muuttuneet, mutta tekniikka on
tuonut oman lisänsä tähänkin
maailmaan. Tätäkin puolta Helle
onnistuu valottamaan lukijoille.
Jo heti esipuheessa Helle vetää
poronhoidon osaksi globalisoitunutta maailmaa. Porotalouskaan
ei ole enää oma yksityinen saareke valtavassa maailmanlaajuisessa
elintarviketuotannon ketjussa.
Teos on dokumentoivasta otteesta huolimatta yllättävä, viihdyttävä ja monien asioiden taustoja valottava. Kaiken kaikkiaan
lukukokemuksena miellyttävä.
tuija alariesto

Vesa Puuronen (toim.):
Elämää Yläkemijoen kylissä.
Yläkemijoen kylien historia I.
Yläkemijoen kylät ry,
Rovaniemi 2015.

Tutkijoiden ja paikallishistorian
aktiiviharrastajien
yhteistyönä
syntynyt teos käsittelee yhdeksän
kylän (Tennilä, Viiri, Vanttauskoski, Vanttausjärvi, Pekkala,
Juotasniemi, Autti, Pirttikoski ja
Pajulampi) muodostamaa Yläkemijoen aluetta.
Artikkelit on kirjoitettu yleistajuisesti ja napakasti. Kirjan alussa käsitellään alueen geologiaa,
maiseman kehitystä ja arkeologiaa. Hyvä väliotsikointi jäsentää
tekstiä ja helpottaa tiedonhakua.
Alueen murrepiirteet esitellään
lukuisten esimerkkien kera ja pai-

kallisilta kerätyt murrenäytteet
ovat herkullista luettavaa. Seudun
historiaa ja muinaisia asukkaita
tarkastellaan myös paikannimistön avulla. Erityisen kiinnostavia
ovat huomiot alueella esiintyvästä
uniikista karjalais- ja saamelaisperäisestä nimistöstä.
Teoksessa ei ole pyritty jokaisen
kylän käsittelyyn erikseen, vaan
näkökulma on koko aluetta koskeva. Kyläkohtaisesti on tarkemmin käsitelty vain Vanttausjärven
aluetta, minkä selittää säilynyt
muistitieto ja lähdeaineisto – esimerkiksi vanhoissa tuomiokirjoissa järvi lähivesistöineen esiintyy
toistuvasti, sillä seutu on muinoin
ollut tavoiteltu eränautintopaikka.
Vanttausjärven yhteydet muihin
alueen kyliin tuodaan esille, mikä
taustoittaa koko seudun historiaa.
Henkilökohtaiset muistelukset
eri aiheista elävöittävät ja keventävät tekstiä sekä tarjoavat paikallisnäkökulmaa. Artikkeleiden yhteydessä on lisäksi mielenkiintoisia
tietolaatikoita ja oheistekstejä.
Aineiston keruu teoksen toista osaa varten on käynnissä. Sitä
odotellessa kannattaa tutustua
Yläkemijoen historian www-sivuihin, joilta löytyy myös kirjassa julkaisematonta materiaalia.
https://ylakemijoenhistoria.wordpress.com/yla-kemijoki/
heidi pelkonen
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Jorma Luhta: Vaeltajat.
Maahenki. Bookwell, Porvoo
2014.

Moninkertaisesti palkitun luontovalokuvaajan Jorma Luhdan
uusimmalta kuvateokselta Vaeltajat on lupa odottaa paljon, koska
hänen edellinen teoksensa Tähtiyöt valittiin vuoden luontokirjaksi
2009. Uusi kirja lunastaa odotukset, ainakin omani.
Kyseessä on eräänlainen luontoreportaasi ja matkakuvaus siitä,
kun kuvaaja vaeltaa yksin, monesti kuukausien mittaisilla reissuilla
kävellen tai hiihtäen Pohjoismaiden karuilla ylängöillä. Tekijä
viihtyy yksinäisyydessä, mutta ei
ilman toisten elävien seuraa.
Tarina alkaa reissuun lähdöstä
ja syvenee omakohtaisten huomioiden kautta monitasoiseksi pohdinnaksi ihmisestä ja luonnosta.
Moottorikelkkailun levittäytyminen yhä uusille alueille sai tekijän
suunnittelemaan reissua, jossa
moottorien ääntä ei kuuluisi. Ihmiset ovat kuitenkin kaikkialla
luonnossa aiheuttaen ääniä ja jäl60

kiä - on maastoautoja, mönkijöitä, metsästäjiä. Monenlaisia ovat
vaeltajat tunturissa.
Valokuvaajakin joutuu pohtimaan omaa oikeutustaan, hän ei
voi varovaisuudesta huolimatta
olla vaikuttamatta luonnon tasapainoon. Luhta lennätti vikloa
saadakseen siitä valokuvan ja samalla ohjasi sen muuttohaukan
saaliiksi. ”Jossain lähellä kyyrötti
viklonpoikasia, jotka kuolisivat
ilman emoaan. Minäkuvani ja
todellisten tekojeni ristiriita tuntui tympeältä.” Luhta kuitenkin
mainitsee: ”Huono tekoni kääntyisi edes haukanpoikien kannalta
hyväksi.”
Tässä kirjassa tulee hyvin selväksi se, etteivät harvinaisten lajien
kohtaamiset ole tavallisia ja että
kiireinen kulkija saattaa ohittaa ne
huomaamattaan. Toisin on television luontodokumenteissa, joissa lajien harvinaisuutta on vaikea
hahmottaa eläinten vyöryessä esiin
ruudun täydeltä tuon tuostakin.
Kirjassa on vahva testamentin
tuntu. Oman ikääntymisen myötä vaeltajan elämän parhaat hetket
tuntuvat olevan takana. ”Tuntui
hyvältä, että niistä oli vain muutamia tunteja, päiviä ja kuukausia.” Lopussa tekijä kohottaa tunneskaalan haltioitumisen asteelle.
Kirjan loppu muistuttaa uskonnollista kokemusta voimallisessa
luonnon ylistyksessään. Kliimaksi
saavutetaan, kun pitkään haaveiltu kohtaaminen suuren sopulivaelluksen kanssa toteutuu. Läsnä
ovat myös äärimmäisen uhanalainen naali ja tunturipöllö.

Kirja kulkee kohden maaliaan
tasavahvoilla jaloilla, niin kirjallisella kuin kuvallisellakin.
Kokonaisuuden täydentää valokuvaaja, taiteilijaprofessori Ritva
Kovalaisen suunnittelema selkeä
ja harkittu kirjan ulkoasu. Kirjoja esitellessä unohtuu monesti
maininta värinhallinnasta, koska
usein ajatellaan virheellisesti, että

Harri Hautajärvi: Autiotuvista
lomakaupunkeihin.
Lapin matkailun
arkkitehtuurihistoria.
Aalto-yliopisto 2014.

Harri Hautajärven väitöskirja on
arkkitehtonisen antinsa lisäksi
Lapin matkailuhistorian perusteos. Kirja lähtee liikkeelle Lapin
maakunnan rakennuskulttuurista

painolaitos automaattisesti vastaa
siitä. Siksi on syytä mainita, että
kuvien viimeistelystä painokuntoon on vastannut Petri Kuokka.
Hän on pitkän linjan kuvankäsittelyekspertti, jonka kautta ovat
monet Suomen laadukkaimpien
valokuvateosten kuvat kulkeneet.
jukka suvilehto

yleensä ja sisältää kiinnostavan
osion ”Arkkitehti on Lapissa harvinaisuus”. Sen jälkeen kirjassa
siirrytään käsittelemään Lapin
matkailun tarinaa ensimmäisistä
1500-luvun matkaajista ja matkareiteistä lähtien. Erityisesti liikenneyhteyksien rakentamiseen
liittyvät tiedot ovat tarpeellisia.
Perusteellisimman
tarkastelun
saavat osakseen 1900-luvun eri
vaiheet sodan ajasta jälleenrakennukseen ja massamatkailuun
1960-luvulta nykypäiviin. Tämä
osa sisältää eniten nimenomaan
arkkitehtuuriin liittyvää tietoa.
Väitöskirjan johtopäätös: ”Lapin matkailua luotiin maisemilla
ja arkkitehtuurilla” kiteyttää helposti hahmotettavalla tavalla perusasioita Lapin matkailun kehityksestä ja taustalla vaikuttaneista
tekijöistä. Lapponismi ja Lappiromantiikka sekä ”Massaturismia,
lomakaupunkeja ja viihdearkkitehtuuria” nostetaan esiin. Kirja
on kattava, helppolukuinen ja havainnollinen teos, jossa on myös
useita kiinnostavia valokuvia eri
arkistoista.
hanna kyläniemi
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Uutisia

Lapin synkkä kulttuuriperintö -hanke

Helsingin ja Oulun yliopistojen
Lapin synkkä kulttuuriperintö
-hanke tutkii Lapissa toisen maailmansodan aikana toimineiden
saksalaisjoukkojen
aineellista
kulttuuriperintöä. Poikkitieteellinen tutkimusprojekti on Suomen Akatemian rahoittama ja
siinä hyödynnetään arkeologian,
antropologian, etnologian ja museologian näkökulmia aiheeseen.
Tutkimukset käynnistyivät syksyllä 2014 ja jatkuvat kesään 2018
saakka. Yhteistyökumppaneina
toimivat muun muassa Lapin
maakuntamuseo, saamelaismuseo
Siida ja Lapin sotahistoriallinen
seura.
Tutkimuksessa tulkitaan saksalaissotilaiden jälkeensä jättämän
vaikean kulttuuriperinnön merkityksellistämistä ja hyödyntämistä
sodasta nykypäivään ulottuvana
ajanjaksona, esimerkiksi ihmisten suhtautumistapoja materiaalisiin jäänteisiin eri aikoina sekä
niihin liitettyjä arvoja. Lisäksi
tutkimuksen piiriin kuuluvat
kulttuuriperinnön niin sanotut
”vaihtoehtoiset” hyödyntämistavat, kuten metallinilmaisinharrastuksen yleistyminen sekä sotaan
liittyvien muistoesineiden keräily
ja etsintä.
Lapin ”synkän kulttuuriperinnön” merkitystä tarkastellaan
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myös laajemmin suhteessa alueen
historiaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin.
Hankkeessa tehdään sekä perinteisiä arkeologisia kenttätöitä
että osallistuvaa havainnointia,
haastatteluja ja media-analyysejä.
Materiaalista
kulttuuriperintöä tarkastellaan monenlaisten
aineistojen valossa, muun muassa arkeologisesti maastossa
dokumentoitujen
kohteiden,
kaivauslöytöjen ja keräilijöiden
kokoelmien avulla. Projektissa
sovelletaan myös yhteisöllistä arkeologiaa, jossa paikallisyhteisölle
tarjotaan mahdollisuus osallistua
aktiivisesti kenttätöihin.
Hankkeella on myös oma blogisivusto, jossa pystyy ajantasaisesti seuraamaan tutkimusten
edistymistä. Sivulla voi osallistua
yhteisölliseen
karttaprojektiin,
jossa keräämme tietoja ihmisille
tärkeistä toisen maailmansodan
aikaisista kohteista. Kartta julkaistiin sivuillamme Lapin sodan
päättymisen
70-vuotispäivänä
27.4.2015 ja sille on merkitty jo
yli 250 sota-aikaista kohdetta.
Lisäksi olemme aktiivisia Twitterissä, jossa tiedotamme tutkimuksistamme, mielenkiintoisista
aiheeseen liittyvistä artikkeleista
ja tapahtumista suomeksi ja englanniksi.

Saamelaismuseo

Siidan

kuulumisia

Tutkimusprojektin ensimmäiset
maastotyöt toteutettiin kesän 2015
kuluessa Rovaniemen, Vuotson
ja Inarin alueilla. Rovaniemellä
ja Vuotsossa keskityttiin kartoittamaan kohteita ja tarkasteltiin
esimerkiksi metallinilmaisinharrastajien toimintaa sekä keräilijöiden aktiviteetteja. Inarissa suoritettiin parin viikon ajan arkeologisia kenttätöitä, joiden kuluessa
kartoitettiin ja kaivettiin useita
saksalaisten neuvostosotavangeille perustamia vankileirejä, muun
muassa Inarin Solojärven ja Kankiniemen alueilla.
Kenttätyöt jatkuvat kesällä 2016,
jolloin järjestämme Inarin kirkonkylällä yleisökaivaukset saksalaisten
tukikohta-alueella. Kaivaukset ovat
avoinna kaikille kiinnostuneille ja
niistä tullaan tiedottamaan lisää
talven kuluessa tiedotusvälineissä ja
sosiaalisessa mediassa.■
Linkkejä:
Projektin blogi:
http://blogs.helsinki.fi/lapland-darkheritage/
Yhteisöllinen karttaprojekti:
http://blogs.helsinki.fi/lapland-darkheritage/lapin-sotahistoriallisia-kohteita/
Twitter:
https://twitter.com/DarkLapland

Saamelaismuseo Siidassa tapahtui
henkilömuutoksia maaliskuussa,
kun pitkäaikainen museonjohtaja
Tarmo Jomppanen siirtyi eläkkeelle. Uudeksi museonjohtajaksi
valittiin Sari Valkonen. Samaan
aikaan vakinaistettiin kulttuuriympäristöyksikkö, jossa työskentelevät arkeologi Eija Ojanlatva ja
tutkija Päivi Magga.
Kulttuuriympäristöyksikkö vastaa saamelaisalueen arkeologiseen
kulttuuriperintöön ja sen hoitoon
liittyvistä viranomaistehtävistä,
joita ovat mm. kaavoitukseen ja
muuhun maankäyttöön liittyvät
asiat, lausunnot ja maastotarkastukset, saamelaisalueelta löydettyjen esineiden ja havaintojen vastaanotto sekä muinaisjäännösten
hoito. Käynnissä ovat neuvottelut
myös saamelaisalueen rakennusperintöön liittyvien tehtävien hoidon siirtämisestä Siidaan.
Lapin maakuntamuseo vieraili
Siidassa 22.10.2015 ja museoiden eri kokoelmien yhteistyöstä
sovittiin. Osittain jatkettiin jo
käytössä olleita sopimuksia siitä,
että saamelainen aineisto ohjataan
Siidaan ja Lapin maakuntamuseo
keskittyy erityisesti suomalaiseen
esineistöön ja valokuviin. Samalla keskusteltiin myös yhteisistä
rajapinnoista Petsamoon ja Lapin
matkailuun liittyen. ■
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Metsiin kadonneet -hanke päättyi
Metsähallitus kartoitti vuosina 2010‒2015 Suomen valtion
talousmetsien kulttuuriperintökohteita noin neljän miljoonan
hehtaarin alueella. Hanke yhdisti
arkeologien sekä metsä- ja ympäristöammattilaisten osaamista.
Hankkeessa kartoitettiin ihmisen metsiin jättämiä jälkiä kivikaudelta 1960-luvulle. Kohteita
kertyi yli 10 000, joista valtaosa
on ennestään tuntemattomia.
Vanhimmat löytyneet kohteet
ovat kivikautisia asuinpaikkoja
Pohjois-Pohjanmaalta ja Etelä-Lapista. Pohjois-Pohjanmaalle asutus näyttää levinneen heti alueen
vapauduttua jäästä, sillä Taivalkosken Paloharjun asuinpaikalla
on asuttu jo noin 9500 vuotta sitten. Posiolla puolestaan on kolme
asuinpaikkaa, joilla on asuttu noin
9200–8500 vuotta sitten. Lisäksi Rovaniemen Pirttivaaran 9300
vuotta vanhalla asuinpaikalla on
muinaisessa rantavallissa useita
painanteita, jotka voivat olla peräisin asumuksista. Jos näin on, ovat
ne vanhimmat tunnetut asuinrakennusten jäänteet Lapissa.
Lailla suojeltujen muinaisjäännös- ja rakennusperintökohteiden
lisäksi kartoitettiin myös metsien
nuorempaa kulttuuriperintöä, kuten metsätyökämppiä, niittylatoja,
uittorakenteiden jäännöksiä sekä
toisen maailmansodan sotahistoriallisia kohteita.
Kerätyt tiedot tallennetaan
Metsähallituksen tietojärjestel64

miin, jotta kohteet voidaan jatkossa huomioida metsien käytössä.
Niitä voi hyödyntää myös matkailussa, opetuksessa, tutkimuksessa
ja metsien virkistyskäytössä. Kertynyt aineisto tarjoaa paljon uutta
tietoa tutkimuksen käyttöön.
Inventoidun pinta-alan laajuudesta johtuen jokaista metsässä
piileskelevää
muinaisjäännöstä
ei ollut mahdollista löytää, vaan
tavoitteena oli saada hyvä käsitys
kunkin alueen kulttuuriperinnön yleispiirteistä. Valtion metsissä on inventoinnin jälkeenkin
vielä todennäköisesti enemmän
löytämättömiä, kuin löydettyjä
kohteita. Oma lukunsa ovat vielä
Suomen metsäpinta-alasta kaksi
kolmasosaa muodostavat yksityismetsät, joiden kulttuuriperintöä
ei ole järjestelmällisesti inventoitu.
Hankkeessa syntynyt 40 000
valokuvan aineisto on luovutettu
Suomen Metsämuseo Lustolle.
Valokuvat ovat yleisön saatavilla
Kantapuu.fi -palvelussa, josta ne
löytyvät kirjoittamalla kuvahaun
tekstihakukenttään ”kulttuuriperintö” ja valitsemalla museoksi
Lusto – Suomen Metsämuseo.
Aineisto on vapaasti käytettävissä
seuraavin ehdoin: kuvia saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää
julkisesti ei-kaupallisissa tarkoituksissa, kunhan tekijän ja oikeudenomistajan nimi mainitaan asianmukaisesti kuvan yhteydessä,
eikä kuvia muunnella.■

Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo 50 vuotta
Saukkojärven kansakoulu on Ranuan kunnan ensimmäinen kansakoulu, jossa opetus alkoi vuonna 1894. Kouluun piti hakea ja
hakijoiden ikäjakauma oli poikkeuksellisen laaja: 7-60 vuotta!
Kouluun valittiin kuitenkin vain
lapsia. Opetus alkoi vuokratiloissa, kunnes koulurakennus valmistui 1898. Ensimmäinen opettaja
oli Mikko Latva.
Koulu toimi yksiopettajaisena
yli 40 vuotta. Pitkämatkalaiset
lapset asuivat koulun pihalla sijainneessa Toivolan torpassa vuosina 1912‒1950. Torppa toimi
myös koulukeittolana ja ruokalana. Uusi, vuonna 1959 käyttöön
otettu koulurakennus rakennettiin tien toiselle puolelle.
Vanhan koulun rakennukset ja
kalusto myytiin pois siirrettäväksi, päärakennusta lukuun ottamatta.
Kyläläiset keräsivät adressin,
jossa esitettiin koulurakennuksen
antamista kyläläisten käyttöön,
mihin kunta suostui. Vuonna
1956 pidettiin kokous, jossa päätettiin perustaa Saukkojärven kotiseutu- ja museoyhdistys ry hoitamaan vanhaa koulurakennusta
ja sen ympäristöä. Samaan aikaan
aloitettiin myös talonpoikaisesineistön keruu. Vuonna 1977 yhdistys perusti kotiseutu- ja koulumuseon ja ryhtyi keräämään
koulun lopettamisen jälkeen huutokaupalla myytyjä esineitä ja rakennuksia takaisin.

Yhdistys on talkoovoimin kunnostanut ja entistänyt koulurakennuksen, uudelleenrakentanut
huutokaupassa myydyn Toivolan
torpan, liiterin, rantasaunan, navettakompleksin ja ladot.
Koulumuseon luokkahuoneet
ovat 1950-luvun asussa. Opettajan asunto on sisustettu koululla
pisimpään asuneen opettaja Anna
Turusen kalusteilla ja henkilökohtaisilla esineillä.
Koulun ullakolle on siirretty aikaisemmin alaluokassa ollut talonpoikaisesinenäyttely. Näyttely kertoo kylän ja sen lähiympäristön
elinkeinoista, ihmisistä ja heidän
vaiheistaan lähes kahden vuosisadan ajalta.
Kesäkuussa museoyhdistys vietti 50-vuotisjuhlaa koulun pihalla,
jossa muistettiin talkoolaisia ja
opettaja Reino Siparia, joka toimi
museoyhdistyksen puheenjohtajana 40 vuotta. Hänelle ojennettiin
Tasavallan Presidentin myöntämä
ansiomitali ansiokkaasta toiminnastaan museon hyväksi. Uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin tilintarkastaja Hilkka Ojala, joka on
myös käynyt Saukkojärven kansakoulun aikoinaan.■

reijo kumpuniemi
johtokunnan varajäsen
Saukkojärven Kotiseutu- ja
Museoyhdistys Ry
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Tämän numeron
kirjoittajat
tuija alariesto

FM, näyttelyamanuenssi
Lapin maakuntamuseo
johanna forsius

FM, intendentti
Kulttuuriympäristön suojelu,
Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut, Museovirasto
suvi harju

FM, kuva-arkistonhoitaja
Lapin maakuntamuseo
timo Helle

tietokirjailija, ympäristöneuvos
Sodankylä
peter johansson

FT, erikoisasiantuntija, GTK
heidi kenttälä

musiikkipedagogi (AMK)
kasvatustieteiden yo, taiteen yo
HANNU KOTIVUORI

FL, museonjohtaja, arkeologi
Lapin maakuntamuseo
reijo kumpuniemi

kulttuurisihteeri (eläkkeellä)
Ranua
hanna kyläniemi

FM, kokoelma-amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
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Päivi Lahdelma

FM, intendentti
Kulttuuriympäristön suojelu,
Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut
Museovirasto
Laura S. Lauri

FT, erikoistutkija, GTK
Eveliina Paksuniemi

taiteen yo.
Kulttuuriyhdistys
Valsa ry:n galleriavastaava
heidi pelkonen

FM, amanuenssi
Lapin maakuntamuseo
helena poikolainen

eläkeläinen, museoemäntä
Kemijärvi
päivi rahikainen

FK, Rovaniemi

oula seitsonen

FM, MSc, tutkija
Helsingin yliopisto

jukka suvilehto

valokuvaaja
Lapin maakuntamuseo

LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
www.facebook.com/lapinmaakuntamuseo

Henkilökunta
Museonjohtaja, arkeologi Hannu Kotivuori
016 322 2854, 040 573 1951
Amanuenssi (kokoelmat) Hanna Kyläniemi
016 322 2853, 040 728 3362
Amanuenssi (maakunnalliset asiat) Heidi Pelkonen
016 322 2791, 050 315 1481
Amanuenssi (luonnontiede) Stephanie C. Lefrère
016 322 2484, 050 315 1480
Amanuenssi (näyttelyt) Tuija Alariesto
016 322 8577, 040 734 1060
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju
016 322 3095, 040 828 9699
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
016 322 2858, 050 315 1482
jukkai.suvilehto(at)rovaniemi.fi
Museomestari Teijo Rovanperä
016 322 8585, 040 561 1713
Opas-valvoja 016 322 8582, 040 502 7572

Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Arktikum on avoinna 2016
1.1.–11.1.
päivittäin 		
10–18
12.1.–31.5.
ti–su 		
10–18
1.6.–31.8.
päivittäin		
9–18
1.9.–30.11.
ti–su 		
10–18
1.12.–31.12.
päivittäin		
10–18
24.12.
suljettu

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