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Lukijalle
Lapin sodan alkamisesta on tänä syksynä kulunut 60 vuotta. Tiedotusvälineissä on melko runsaasti kerrottu
sotatapahtumista ja maakuntamme
tuhosta. Rovaniemellä oli syys–lokakuussa esillä laajahko valokuva- ja
asiakirjanäyttely Lappi lähti – ja palasi.
Sen kuvat puhuttelivat sekä niitä, joilla
on omakohtaisia muistoja evakkoajoista, että niitä, jotka voivat vain aavistaa
jotakin tuon ajan ihmisten raskaista
kokemuksista.
Helppoa ei ollut Lapin jälleenrakentaminenkaan. Kotiseudulle palaavalle väestölle piti saada edes jonkinlaisia asumuksia sekä rakentaa koulut,
kunnantalot ja kirkot. Tämän Raidon
kahdessa artikkelissa kerrotaan tarkemmin Lapin seurakuntien ja Rovaniemen
kauppalan jälleenrakennuskauden arkkitehtuurista. Syyskuussa 2004 alkanut

Lapin kulttuuri ympäristöt tutuksi
-hanke tuo varmaan osaltaan uutta
tietämystä tuon ajanjakson rakentamisesta. Juhlavuottaan viettävä Lapin
läänin rakennusperinneyhdistyskin
valitsi uusimman julkaisunsa teemaksi
juuri jälleenrakennuskauden.
Päivi Rahikainen

Raito-lehti ilmestyy tänä vuonna vain
yhden kerran. Lapin maakuntamuseo
pitää lehden julkaisemista edelleen
tärkeänä, mutta museon voimavarat
eivät nykyisellään riitä kahden numeron toimittamiseen ja painattamiseen.
Olisimme iloisia, jos lehden saajat voisivat vapaaehtoisella kannatusmaksulla
tukea lehden julkaisemista.
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TUIJA TOIVANEN

Konservaattorin
pohjoiset keinot
Lapin maakuntamuseon
uuden perusnäyttelyn nimi
Pohjoiset keinot ei ollut vielä
tiedossani tehdessäni elo–syyskuussa 2003 kuntokartoitusta
näyttelyesineille. Nimi kuvaa
hyvin myös keikkakonservaattorin työtä, joka poikkeaa vakituisessa työsuhteessa olevan
konservaattorin päivärutiineista
melkoisesti. Keikalla ollessa
on sopeuduttava vallitseviin
olosuhteisiin: työtiloihin, saatavilla oleviin materiaaleihin, työkaluihin ja työtovereihin samaan
tapaan kuin maastossa kulkiessa sään vaihteluun, maaston
muutokseen, retkivarusteisiin
ja matkakumppaniin. Tuttujen
päivärutiinien ja tavarantoimituspisteiden tilalle saakin eksoottisia esineitä, uutta kulttuuria
sekä virikkeitä työn ja taukojen
tiimoilta.
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Näyttelyn runsaslukuinen esineistö
koostuu konservoinnin eri osa-alueisiin kuuluvista materiaaleista: puusta,
luusta, nahasta, paperista, metallista,
tekstiilistä ja synteettisistä materiaaleista. Vanhimmat esineet, esihistoriallisia esineitä lukuun ottamatta, ovat
reilut 100 vuotta vanhoja, uusimmat
käytössä vielä tänäkin päivänä. Edellistä näyttelyä purettaessa esineet
oli pakattu silkkipaperiin ja kääritty
laatikoihin, jotka varastoitiin museon
desinfiointihuoneeseen konservaattoria odottamaan. Kahden kuukauden
mittaiseen työrupeamaan kuului noin
500 näyttelyesineen kuntotarkastus
sekä tarvittavat puhdistus- ja konservointitoimenpiteet. Tavoitteena oli
varmistaa, että näyttelyä pystytettäessä
esineet olisi tarkastettu ja ne olisivat
siinä kunnossa, että niitä voidaan pitää
taas esillä useita vuosia.
Eri materiaalit vaativat erilaisia toimenpiteitä ja säilytysoloja, mikä tekee
esinekonservaattorin työn haastavaksi.
Työn suorittaminen materiaaliryhmittäin ei ollut mahdollista, ei edes suurin
piirtein, koska esineet oli pakattu laatikoihin eri materiaalit sekaisin. Osa esineistä oli lisäksi luetteloimatta, ja luettelointityötä tehtiin kuntokartoituksen
kanssa samanaikaisesti. Laatikoiden

Konservaattori Tuija Toivanen puhdisti
huolellisesti perusnäyttelyyn tulevat
esineet. Kuva: Jukka Suvilehto. Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

avaaminen ja esineiden esille ottaminen
oli jännittävää puuhaa: milloin käteen
osui hiihtomono 60-luvulta, milloin
saamelaishääparin nutukkaat. Tein
nopean kuntokartoituksen mm. kalastusverkolle, sytytystulpille, puukoille,
pajatsolle, hiihtokilpailunumeroille,
lentäjän nahkakypärille, minisuksille,
säpikkäille, ketunnahoille, susiturkille,
kilpailumitaleille, neljäntuulenlakeille,

hopealusikoille ja naapuille. Yhteistyö
museon henkilökunnan kanssa sujui
kitkattomasti ja oli lisäksi erittäin
hauskaa. Oman lisänsä asiaan toi se,
etten tuntenut saamelaisesineitä enkä
niiden nimistöä: nutukkaat muuttuivat nupukkaiksi, naapusta tuli nupo,
seikka joka sai museon henkilökunnan
naureskelemaan etelästä tulleelle konservaattorille, luullakseni kuitenkin
hyväntahtoisesti.
Kuntokartoitusta tehdessä olivat
hyvät materiaaliopin tiedot tarpeen,
jotta kaikkien esineiden kunto, materiaalien vanheneminen ja siihen vaikuttavat tekijät pystyttiin tunnistamaan
ja eliminoimaan mahdollisimman
hyvin. Esinekonservaattori ei saa jäädä
yksin pohtimaan eettisiä kysymyksiä
valitessaan käyttämiään materiaaleja
ja tarvittavia toimenpiteitä. Jatkuva
konsultointi eri osa-alueisiin erikoistuneiden konservaattoreiden kanssa kuului oleellisena osana työhön jo siksi, että
olen saanut koulutukseni ulkomailla ja
työskentelen vakituisesti Sveitsissä.
Lyhyen ajan vuoksi pystyin tekemään
ainoastaan nopean kuntokartoituksen,
ja itse konservointitoimenpiteet jäivät
minimiin. Konservaattori Martti Tervo
oli tehnyt kolme vuotta aiemmin kuntokartoituksen esineille, ja pystyinkin
käyttämään hyödykseni hänen luomiaan dokumentointikaavakkeita. Lisäksi
tein Cumulus-ohjelman luettelointitietoihin merkinnän kuntokartoituksesta.
Käydessäni esineitä läpi poimin erilleen
esineet, jotka vaativat lisätutkimuksia
tai konservointia. Koska vaatteet ja
muut tekstiilit olivat erittäin pölyisiä,
päätin imuroida ne heti tarkastuksen
yhteydessä. Tämä osoittautui hyväksi,
joskin aikaa vieväksi ratkaisuksi: huolellisen imuroinnin yhteydessä löytyneet muutamat koit ja turkistuholaiset
5

saivat äkkilähdön. Eräät vaatekappaleet
desinfioin vielä pakastamalla niitä kahden viikon ajan -20 –22 asteessa.
Muina konservointitoimenpiteinä
mainittakoon kuparin aktiivisen korroosion pysäyttäminen (kisamitalit,
puisen naapun kahvan kuparinaulat,
uistin), hopean korroosion poistaminen (saamelaisriskut, lapinlusikat), itseliimautuvien teippien poisto paperista
(henkilöllisyys- ja lomatodistuksia),
homeen poisto ja desinfiointi (nutukkaat). Kaikki toimenpiteet dokumentoin erillisiin konservointikortteihin
valokuvia apuna käyttäen. Lisäksi
lähetin Jyväskylän konservointikeskukseen saamelaishuiveja ja romaninaisen
hameen puhdistettavaksi.
Miksi sitten Pohjoiset keinot kuvaa
hyvin tekemääni työtä? Minunkin
täytyi pohjoisen asukkaan tavoin löytää omat keinot selviytyäkseni työstä.
Sanonta ”keinot on monet” voisi myös
kuvata tunnetta aikoessani sekoittaa
hopean rikkipitoiseen korroosion
poistoon käyttämääni yhdistettä ja
etsiessäni kuparin aktiivisen korroosion pysäyttämiseen tarvitsemiani
aineita. Rovaniemen apteekeista ei
saanutkaan tarvittavia raaka-aineita!
Onneksi reseptikirjassani oli useita
ohjeita, eivätkä kemian opit olleet
täysin haihtuneet vuosien varrella, joten onnistuin lopulta tekemään työn.
Hopean puhdistuksessa jouduin tosin
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tyytymään Hagertyn valmiiseen hopeankiillotusaineeseen, jonka perusraakaaineet ovat samat kuin reseptissäni. Ne
tuntemattomat nonaktiiviset lisäaineet
kyllä hieman mietityttivät, mutta kun
suomalaiset metallikonservaattorikollegatkin kyseistä ainetta käyttävät,
rauhoittui mieleni. Kiiltonsa takaisin
saaneet riskut säteilivät sitten viimeisetkin epäilyt matkoihinsa. Yksi keinoistani oli jatkuva konsultointi muiden
konservaattorien kanssa sähköpostitse.
Sillä kun saa vastaukset yhtä nopeasti
Vantaalta kuin Asconastakin.
Lapin konservaattoritilanne on
huolestuttava – ei yhtään julkiseen laitokseen palkattua esinekonservaattoria
Oulun pohjoispuolella, eikä yhtään
saamelaiskulttuuriin erikoistunutta
konservaattoria. Kuka osaa konservoida
poron nahkaa? Onneksi esineet ovat
vielä pääosin hyvässä kunnossa. Lapin
maakuntamuseon henkilökunta on
ammattitaitoista, ja käsittelee esineitä
niiden vaatimalla kunnioituksella.
Olen vieläkin hämmästynyt tehokkaasta valkoisten puuvillakäsineiden
käytöstä, joka toimii käytännössä
sataprosenttisesti! Likaantuneet käsineet kerätään desinfiointihuoneen
laatikkoon, josta ne löytävät tiensä henkilökunnan kotipesukoneiden kautta
samaan paikkaan. Pohjoiset keinot ovat
totisesti monet…

EIJA OJANLATVA

Hopeaa
Inarijärven
kallionkolosta
Syyskuussa 2003 Inarin Nanguniemestä, Inarijärven etelärannalta löytyi hopea-aarre, joka
koostui neljästä hopeisesta kaularenkaasta. Hopearenkaat olivat
löytymisensä jälkeen talvella
tutkittavana Kansallismuseossa,
missä ne dokumentoitiin ja numeroitiin. Renkaat ovat jo palanneet takaisin Inariin, Saamelaismuseo Siidaan, missä ne ovat
nähtävillä omassa vitriinissä.

Viime vuoden syyskuussa kirjailija Seppo Saraspää oli Inarin Nanguniemessä
etsimässä ajoporoilleen jäkälää, kun hän
näki vaikeapääsyisen lohkareikon päällä
mehevän jäkälikön. Kurotellessaan
jäkälää lohkareitten päältä Saraspää
havaitsi alapuolellaan kalliokossa jotain
merkillistä, lähinnä naisen hiuspantaa
tai käärmettä muistuttavan esineen ja
päätti laskeutua katsomaan, mikä se
oli. Suipon, kolmiomaisen kiven ”kaulalla” lepäsi metallinen, kierrevartaista
punottu rengas! Saraspää luonnollisesti
ihmetteli, mistä tuollainen esine oli kiven kaulalle ilmestynyt ja alkoi tutkailla
ympärilleen.
Kiven yläpuolella oli kallionkolo,
jonka sisälle nähdäkseen Saraspää sytytti tulitikun ja ihme – siellä kolossa
oli vielä jotain. Entisenä rikospoliisina
Saraspää tiesi, miten tällaisessa tilanteessa tuli toimia, eli hän jätti paikan
koskemattomaksi ja kuljetti kolon ulkopuolelta löytämänsä metallirenkaan
jäkäläpussissa kotiinsa. Vielä samana iltana hän ilmoitti löydöstään lähimpään
museoon eli Saamelaismuseo Siidaan.

Inarin Nanguniemen hopea-aarteen
löytöpaikka Inarijärven etelärannalla.
Kuva: Eija Ojanlatva.
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Aarteen löytäjä Seppo Saraspää näyttää
paikkaa, mistä renkaat löytyivät. Kuva: Arja
Hartikainen, Saamelaismuseo Siida.

Koska riekostusaika oli juuri alkanut, saivat tarkemmat tutkimukset
odottaa pari päivää. Sitten matkaan
lähtivät Saraspää ja hänen kumppaninsa Sinikka Lemmetty, amanuenssi
Arja Hartikainen ja minä arkeologina.
Koska Saraspää oli kertonut nähneensä
kallionkolossa mahdollisesti lisää esineitä ja tuohta, oli tutkimusryhmällä
mukanaan kunnolliset dokumentointija kaivausvälineet sekä tietysti kuljetuslaatikoita ja pakkausmateriaalia.
Ilman Seppo Saraspäätä olisi louhikosta ollut mahdotonta löytää juuri sitä
kallionkoloa, jonka alapuolelta rengas
oli löytynyt. Paikka oli hyvin vaikeapääsyinen, ja sateen kastelema lohka8

reikko oli erittäin liukas. Kallionkolon
suuaukkoa suojasi ylhäältä päin suuri
kivilohkare, joten kolon saattoi havaita
ainoastaan ollessaan polvillaan. Kun
kolo tutkittiin uudelleen taskulampun
valossa, siellä todellakin havaittiin olevan juuri ja juuri käden yltämän päässä
lisää renkaita. Renkaat oli asetettu
koloon kahden pienen kiven päälle.
Kivien ja renkaiden väliin oli laitettu
vielä tuohta suojaamaan renkaita maasta nousevalta kosteudelta. Renkaat ja
hauras tuohi irrotettiin varovasti kivien
päältä ja nostettiin silkkipaperilla vuorattuun kuljetuslaatikkoon. ”Pakettia”
nostettaessa kuului pieni kilahdus, jolloin koko tutkimusryhmä pelkäsi jotain
pudonneen kivilohkareiden väliin.
Kun renkaat ja tuohi olivat laatikossa, oli helpotus – sekä samalla ihastus
– valtava, sillä yhdessä renkaassa
havaittiin olevan kiinni kolme upeaa
kirveenmuotoista riipusta. Kaikki
renkaat olivat hyvässä kunnossa ja ne
olivat puhtaan hopean värisiä niiltä
osin, kun ne olivat olleet kolossa karikkeen ja kuntan peittämiä. Ilman kanssa
kosketuksissa olleet osat olivat hieman
tummuneet. Esineiden ja tuohen alla
ollut maa pussitettiin ja tutkittiin vielä
museossa sen varalta, että maan seassa
olisi ollut pienempiä esineitä kuten
rahoja. Erilaisten pikkujyrsijöiden
papanoiden lisäksi maa-aineksesta ei
kuitenkaan löytynyt mitään.
NELJÄ KOMEAA RENGASTA

Nanguniemen hopea-aarre painaa
yhteensä yli kilon. Kaikki renkaat on
valmistettu hopeasta, kahdesta tai
kolmesta kaksois- tai kolmoiskierrevartaasta. Renkaiden vartaat ohenevat
päätyjä kohden, ja leimakoristeelliset
päätylevyt on taottu litteiksi. Kaikissa
päätylevyissä on koukkukiinnitys. Kau-

Kaikki kaularenkaat ovat
hieman erilaisia myös kierrevartaiden osalta. Kuva: Arja
Hartikainen, Saamelaismuseo Siida.

larenkaat olivat loistavassa kunnossa
ja ehjiä lukuun ottamatta Saraspään
ensimmäisenä löytämää rengasta, jonka
toinen koukku oli katkennut.
Ensimmäisen alanumeron
(KM34004:1) sai Seppo Saraspään
löytämä rengas. Koska se löytyi kallionkolon ulkopuolelta, se oli myös eniten altistunut auringonvalolle ja ilmansaasteille, ja ne olivatkin tummentaneet
sen tummanharmaaksi. Rengas painaa
noin 308 g ja sen pituus on renkaan
ulkopinnalta mitattuna noin 51 cm.
Rengas on tehty neljästä kolmoiskierrevartaasta, eli yhteensä siinä on 12
varrasta, joiden väliin on kierretty vielä
ohut hopeinen kierrelanka. Renkaan
kiinteissä, kiinnijuotetuissa päätylevyissä on keskiharja, ja päätylevyyn on
käytetty kolmipistekolmioleimasinta.
Pienin rengas (KM34004:2) painaa
noin 216 g, ja sen pituus ulkopinnalta mitattuna on noin 48 cm. Se
on valmistettu kahdeksasta kolmoiskierrevartaasta eli yhteensä 24 vartaasta.
Päätylevyt ovat kiinteät ja toisen levyn
tyvessä on mahdollista erottaa pieni
tappi, joka ulottuu onton varrasrungon sisälle. Levyjen ja varrasrungon
yhtymäkohta on myös juotettu yhteen.

Päätylevyjen yläpinnan koristelussa
on käytetty pistekolmio- ja ympyräleimoja.
Suurin renkaista (KM34004:3)
painaa noin 380 g, ja sen ulkopinnan
pituus on noin 61,5, cm. Kuten pieninkin rengas, on suurin tehty kahdeksasta
kolmoiskierrevartaasta. Tämän renkaan
päätylevyt ovat erilaiset kuin muissa: ne
ovat erilliset, tyvestään ontot eli istukkamalliset. Renkaan varrasrungon päädyt on siis istutettu päätylevyjen tyvien
sisään. Päätylevyissä on myös renkaan
vartaan suuntainen keskiharja ja levyn
yläpinnan koristeet ovat pistekolmio- ja
ympyräleimoja.
Neljäs rengas (KM34004:4) poikkeaa
muista, sillä siihen on kiinnitetty kolme
kirvesriipusta. Rengas painaa noin 224 g,
ja sen pituus on noin 53 cm. Se on valmistettu neljästä kaksoiskierrevartaasta
eli yhteensä kahdeksasta vartaasta.
Litteät päätylevyt ovat kiinteät, ja
niiden koristelussa on käytetty hammas-, pistekolmio- ja ympyräleimoja.
Kirvesriipusten ja renkaan välissä
on kankiketjut, jotka on kiinnitetty
renkaaseen ohuella hopealangalla.
Kaikki riipukset on valmistettu ohuesta
hopealevystä, ja kirveiden keskellä on
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pystysuora, levyn takaa punsseloitu
kohoviiva. Kirveet eroavat toisistaan
leimakoristelun perusteella, ja niissä
esiintyy viittä erilaista leimasintyyppiä: viiva-, ympyrä-, pistekolmio-,
hammas- ja nelipisteleimaa. Renkaan
kirvesriipusten ja päätylevyjen leimakoristeluista tekee mielenkiintoisen se
seikka, että niissä on käytetty samoja
punsseleita. Toisin sanoen hopeaseppä,
joka renkaan on valmistanut, on voinut
suunnitella kokonaisuuden, kaularenkaan kirvesriipuksineen, eikä riipuksia
ole välttämättä lisätty renkaaseen
jälkikäteen.
VASTINEITA SUOMESTA
JA MUUALTA

Suomesta on löydetty muitakin hopeisia kaularenkaita sisältäviä hopea-aarteita, jotka on ajoitettu myöhäisrautakaudelle noin 1050 –1200 jKr. Kyseisiä
ajoituksia ovat yleensä helpottaneet
kätköissä olleet hopearahat, joiden
lyöntivuoden perusteella on voitu antaa varhaisin mahdollinen aika, minkä
jälkeen aarteet on kätketty.
Tuorein vastaavista hopea-aarteista
löydettiin Kuusamon Lämsästä vuonna
1953 maan sisältä, noin 40 cm:n syvyydestä. Lämsän hopeakätköön kuului
neljän kierrevartaasta valmistetun kaularenkaan lisäksi kaksi rannerengasta,
kolme hevosenkenkäsolkea sekä yksi
kaulaketju, jossa oli kirveenmuotoinen
riipus. Lämsän kätkö on ajoitettu noin
1050 –1150 jKr.
Kuusamon Tavajärven ja Sallan
Aatservaisen hopea-aarteet on löydetty Itä-Lapista, alueelta, joka kuuluu
nyt Venäjälle. Kuusamon Tavajärven
hopea-aarre oli sijoitettu näkyvästi kivipöydälle, joka sijaitsi noin 200 metrin
etäisyydellä Ukonlahdelta. Tämän
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perusteella löytö onkin useimmiten
tulkittu uhriksi eikä kätköksi. Sallan
Aatservaisen hopea-aarre on 1800-luvun lopulla valitettavasti sekoittunut
Janakkalan ja Raision kätkölöytöjen
kanssa. Aatservaisen aarre oli kätketty
kiven alle ja kääritty tuoheen. Varmuudella siihen on kuulunut ainakin vaaka,
12 punnusta ja pilkkohopeaa sekä yksi,
kahdesta vartaasta kierretty hopearengas. Vaa’an, punnusten ja pilkkohopean
perusteella löytöä on usein luonnehdittu myöhäisrautakautisen kauppiaan
kätköksi. Ylitornion Lohijärveltä on
turpeen alta löytynyt myös yksi hevosenkenkäsolki sekä yksi hopeinen
kaularengas.
Inarin Nanguniemen renkaita vastaavia hopeisia kaularenkaita on löytynyt
Skandinaviasta, Baltian alueelta ja
Englannista saakka. Pohjoisen Fennoskandian alueella renkaita esiintyy
lähinnä uhri- ja kätkölöydöissä. Sen
sijaan etelämpänä renkaita on löytynyt
myös haudoista ja Virossa jopa asumuksista, kuten Kostiveren asuinpaikalta. Pohjois-Norjassa kierrevartaista
valmistettuja hopeisia kaularenkaita
esiintyy paljon vuonojen uhrilöydöissä.
Pelkästään Tromssan alueelta on löytynyt lähes parikymmentä kaularengasta,
ja löytöpaikoista voitaneen mainita
ainakin Eidet Indre, Botnhamn sekä
Flatvollen. Samalta seudulta on löytynyt myös neljä kirvesriipusta, joista
yksi on Eidet Indresta ja kolme Botnhamnista. Pohjois-Ruotsista on Unna
Sáivasta ja Kaaresuvannon Idivuomasta
molemmista löytynyt yksi kaularengas.
Gråträskin kätkölöytö sisälsi neljä pientä ja kaksi suurempaa hopealevystä
valmistettua kirveenmuotoista riipusta
sekä myös runsaasti tinasta tehtyjä riipuksia. Tutkija I. Zachrisson luokittelee

Jokaisessa kirvesriipuksessa on erilainen leimakoristelu. Kuva: Eija Ojanlatva.

kyseisen, 1200- ja 1300-luvulle ajoittuvan metallikätkön saamelaisväestölle
kuuluvaksi.
TUTKIMUSTYÖ JATKUU

Muiden samankaltaisten kätkölöytöjen
perusteella Nanguniemen renkaat
voi tiin siis summittaisesti ajoittaa
myöhäiselle rautakaudelle. Onneksi
renkaiden kätkijä oli asettanut esineiden ja kivien väliin tuohilevyn, joka
otettiin talteen radiohiiliajoitusta
varten. Ajoitus tehtiin Helsingin
yliopiston Ajoituslaboratoriossa kahdesta tuohipalasta. Nanguniemen
tuohenpalasista saadut kalibroidut eli
radiohiilivuosista kalenterivuosiksi
muunnetut ajoitustulokset ovat 95,4 %
tarkkuudella 1040 AD –1270 AD ja
1150 AD –1290 AD. Näiden kahden
näytteen keskiarvoksi saadaan 95,4
% tarkkuudella 1160 AD –1280 AD,

eli tämä on se aikahaarukka, jolloin
Nanguniemen kaularenkaat on asetettu
kätköönsä.
Tuohon aikaan, 1200-luvun tienoilla, Lappi oli useamman tahon
mielenkiinnon kohteena lähinnä turkisten vuoksi. Itämeren herruus siirtyi
1100-luvulla Hansan kauppiaille, jotka
kuljettivat turkiksia Keski-Euroopan
hoveihin saakka. Turkiksiin ja hopeaan
perustuvan vaihdantatalouden myötä
yhteydet pohjoisen ja etelän välillä
tiivistyivät. Karjalaisilla oli ollut kiinteä
vaikutus Lappiin jo 900-luvulta alkaen. Kun he liittoutuivat Novgorodin
kanssa, joka oli 1200-luvulla itäisen
turkiskaupan keskus, myös Novgorod
ulotti valtaansa pohjoista kohti. Norjalaiset puolestaan avasivat 800-luvulla
meritien Vienanmerelle, bjarmien
eli permiläisten alueelle, jotka myös
olivat taitavia kauppamiehiä. Inarin

11

myöhäisrautakauden esineistössä on
havaittavissa neljä eri suuntaa mistä
esineitä on “erämaahan” kulkeutunut:
Pohjois-Norja, Länsi-Suomi, Karjala
sekä Luoteis- ja Pohjois-Venäjä.
Nanguniemen hopearenkaiden
valmistuspaikka tuskin lienee sijainnut Inarin Lapissa. Tuohon aikaan
esineiden valmistamiseen tarvittavaa
pilkkohopeaa tai hopearahoja liikkui
kyllä Lapissa jonkin verran, mutta
renkaiden valmistamiseen olisi tarvittu kerralla reilusti yli kilo hopeaa.
Vertaamalla renkaiden hopeaseoksen
koostumusta esimerkiksi arabialaisten
tai bysanttilaisten rahojen hopeaseokseen voitaisiin pyrkiä selvittämään
renkaiden valmistamiseen käytetyn
hopean alkuperää. Käytännössä vertailua on mahdotonta toteuttaa: renkaat sekä rahat täytyisi sulattaa ennen
vertailua, sillä hopeaseoksen on oltava
tasainen. Kansallismuseossa jokaisen
renkaan pinnasta kuitenkin otettiin
pieni pala niiden hopeapitoisuuden
selvittämiseksi. Analyysien avulla sen
todettiin olevan yli 50 %, toisin sanoen
hopea ei ollut hyvää, muttei aivan
huonoakaan.
Nanguniemen kaularenkaille löytyy
vastineita laajalta alueelta, mutta kirveenmuotoiset riipukset esinetyyppinä
viittaavat itään, Baltian ja Laatokan
seudulle. Kysymys valmistuspaikasta
on toistaiseksi jätettävä avoimeksi, sillä
renkaita koskeva tutkimustyö on kesken. Kuka renkaat sitten on kätkenyt,
onko kätkijä ollut paikallinen asukas
vaiko erämaissa liikkunut kulkukauppias? Tähän kaikkia askarruttavaan
kysymykseen tuskin koskaan saadaan
vastausta.
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Kolttakulttuuria
Kansallismuseoon
NINA PUURUNEN

T. I. ITKOSEN KERUUMATKAT
PETSAMON LAPISSA 1910- JA 1920-LUVULLA
Suomalaisten kansallisen heräämisen myötä oma maa ja kansa nousivat yleisen mielenkiinnon
kohteiksi 1800-luvun kuluessa.
Osansa tästä kansallisesta innostuksesta saivat myös saamelaiset, joiden esineellistä kulttuuria
oli päätynyt museokokoelmiin
jo 1830-luvulta lähtien. Esineitä
toivat tuolloin matkoiltaan muun
muassa eri alojen virkamiehet,
saamen kieltä tutkineet kielitieteilijät, ylioppilaat sekä varhaiset
Lapin turistit. Saamelaisten esineiden karttuminen oli kuitenkin
vielä 1800-luvun puolella varsin
sattumanvaraista, sillä keruu- ja
tutkimustoiminnan painopisteen
katsottiin olevan nimenomaan
suomalaisessa kulttuurissa.

Saamelaiskulttuurin järjestelmällinen tallentaminen Kansallismuseoon
käynnistyi vuosisadan vaihteen jälkeen.
1910-luvulla museomiesten huomio
kiinnittyi erityisesti Itä-Lapissa ja osittain Venäjänkin puolella asuneeseen
saamelaiseen vähemmistöryhmään,
kolttasaamelaisiin. Nämä erosivat
muista saamelaisista mm. ortodoksisen
uskontonsa, oman kielensä ja erilaisen
pukunsa vuoksi. Kolttasaamelaisten
katsottiin eläneen eristyksissä muun
maailman vaikutuksista, minkä vuoksi
heidän oletettiin säilyttäneen piirteitä
muinaisesta suomalais-ugrilaisesta
kantakulttuurista. Kolttasaamelaisia
tutkimaan ja materiaalia museoon
keräämään lähetettiin 1910-luvulla ylioppilas Toivo (T. I.) Itkonen
(1891–1969), joka oli Lapissa varttunut Inarin kirkkoherran poika. Inarilainen elinympäristö oli herättänyt
Itkosen perheenjäsenissä kiinnostuksen
saamelaisia kieliä ja kulttuuria kohtaan,
ja niinpä Toivo-poikakin lähti aikanaan opiskelemaan suomen kieltä ja
suomalais-ugrilaista kielentutkimusta,
ja valmistui filosofian kandidaatiksi
vuonna 1913.
Itkosen museomiehen ura alkoi siis
jo ylioppilasaikana vuonna 1912, jolloin hän sai Suomalais-Ugrilaiselta seuralta matkastipendin Koltan Lappiin1
suuntautuvaa matkaa varten. Matkan
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T. I. Itkonen myös valokuvasi
matkoillaan. Inarinsaamelainen
Pekka Saijets, joka tässä suolaa
taimenia, toimi kesällä 1912
Itkosen oppaana ja tulkkina.
Kuva: Museovirasto.

päätarkoitus oli kansatieteellisten esineiden kerääminen Kansallismuseoon,
mutta lisäksi Itkosen oli määrä tehdä
muitakin kansatieteellisiä muistiinpanoja sekä tutkia kolttasaamelaisten
kieltä. Oppaanaan hänellä oli alueen
hyvin tuntenut inarinsaamelainen
vanha isäntä Pekka Saijets eli NuoranPekka, joka toimi myös tulkkina.
Kolmiviikkoisen retken aikana Itkonen ja Nuoran-Pekka kiertelivät
pääasiassa jalkaisin Suonikylän alueella
Suomen rajan tuntumassa. Koska
elettiin juhannuksen jälkeistä aikaa,
asuivat kolttasaamelaiset kesäpaikoillaan vesistöjen äärellä. Tutkimustyö ja
esineostot piti sovittaa kolttien päiväohjelman mukaisesti, josta Itkonen
kertoo matkan rahoittajalle tekemässään selvityksessä:
Aikaa viepäin ostojen ohella harrastin
kansa- ja kielitieteellisiä tutkimuksia
sikäli kuin tilaisuutta oli, kohdistaen
huomion etupäässä rakennuksiin ja
tekniikkaan; valokuvia sain puolisensataa. Näitä puuhia haittasi suuresti
kolttalaisten elämänjärjestys, he kun
olivat yökaudet ulkosalla nuotalla klo
5 tahi 6 ip.- 4 tahi 5 ap. ja nukkuivat
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sitten 12-2:een saakka päivällä. Näin
ollen ei jäänyt paljoakaan aikaa suulliseen kanssakäymiseen, varsinkaan, kun
lisäksi vielä tulivat tiheät ruokailu- ja
teenjuontiajat. Mytologisista seikoista oli
varsin vaikea saada selkoa, kun väestö oli
kovin vastahakoinen niin lyhyen tuttavuuden perusteella kertomaan vanhoista
tavoistaan ja luuloistaan.2
Keväällä 1913 Itkonen matkusti uudelleen kolttasaamelaisten asuinsijoille,
tällä kertaa suoraan Suonikylän vanhan
talvikylän kautta Venäjän puolelle
Nuortijärven kylään, jossa kolttasaamelaiset olivat juuri valmistautumassa
kevätmuuttoon.
Näin matkan perille päästyä oli ryhtyminen varsinaiseen toimeen, ostelemaan
kansanomaisia esineitä kaikilta aloilta.
Iivanan [Feodorov] kanssa lähdin kulkemaan tuvasta tupaan ja sain saaliiksi
minkä mitäkin: kaiverruksin koristeltuja
sarvisia laukunleukoja, suopungin renkaita, kolmea lajia petun nylkemis- ja
survomisvälineitä, tuohiastioita, pukimia, kengänpauloja, nahkalaukkuja,
värttinöitä, valjaiden osia, näätäverkon ja kauniin, kolmivärisin juovin
somistetun villaraanun. Kaikkialta

heltisi jotakin, vaikka kaupanteko sujui
työläästi, koska hinnan sopiminen pienimmästäkin kapineesta oli aikaaviepää.
Tinkimätön kauppa ei koltan mielestä
käynyt laatuun.3
Matkojen tuloksena Kansallismuseon saamelaiskokoelmat kasvoivat noin
neljällä sadalla esineellä. Lisäksi saatiin
valokuvia ja fonografilla tallennettuja
joikuja, leuddeja, sekä kolme vihkoa
kansatieteellisiä muistiinpanoja.
Seuraavana keväänä Itkonen matkusti jälleen Petsamon Lappiin, mutta
jatkoi tällä kertaa matkaansa Kuolan
niemimaalle asti. Matkan oli määrä
kestää kuusi kuukautta ja sen päätarkoituksena oli tällä kertaa Venäjän
Lapin murteiden tutkiminen, mutta
esineitäkin kertyi muutamia, samoin
valokuvia. Itkosen matka keskeytyi
kuitenkin ensimmäisen maailmansodan syttymisen vuoksi suunniteltua
aikaisemmin.
Maailmansodan ja Suomen itsenäistymisen vuoksi Venäjän vastaisen
rajan ylittäminen vaikeutui siinä
määrin, että uusia matkoja alueelle
ei päästy tekemään pitkään aikaan.
Itkonen keskittyikin venäjänlapin
konsonanttien astevaihtelua käsittelevään väitöskirjaansa, joka valmistui
vuonna 1916. Samana vuonna hän
suoritti myös korkeimman arvosanan
suomalais-ugrilaisessa ja vertailevassa
kansatieteessä, ja vuonna 1919 hänet
nimitettiin Kansallismuseon kansatieteellisen osaston amanuenssiksi. Kun
museon alaisuuteen kuuluneeseen Seurasaaren ulkomuseoon haluttiin hankkia muutamia vanhoja saamelaiskotia
ja niliaittoja, lähti Itkonen Inariin ja
Suonikylään niitä hankkimaan vuonna
1926. Hän saikin hankittua museoon
kaksi kotaa ja kaksi niliä sekä näiden
lisäksi viitisenkymmentä esinettä.

Suurin osa esineistä oli erilaisia taloustarvikkeita, joilla oli tarkoitus sisustaa
hankittuja rakennuksia.
Viidennen ja viimeisen tutkimusmatkansa Lappiin ja Petsamoon Itkonen teki heti seuraavana vuonna, kun
hän osallistui Suomalais-Ugrilaisen
Seuran työjäsenenä monitieteiseen Petsamon tutkimusretkikuntaan. Itkosen
tehtävänä oli tutkia rannikkokolttien
kieltä, mutta hän toi matkalta Kansallismuseon kokoelmiin myös viitisenkymmentä esinettä, joista suurin osa on
peräisin Kolttakönkäältä (Boris Gleb).
Tutkimusolosuhteet olivat kuitenkin
hiukan erilaiset aikaisempiin matkoihin verrattuna: sen jälkeen kun Petsamo liitettiin Suomeen vuonna 1920,
oli luonnonkauniista Kolttakönkäästä
eli ns. ”Petsamon helmestä” puuhattu
matkailunähtävyyttä, joka vuoteen
1927 mennessä oli kehittynyt jo huomattavaksi turistikeskukseksi. Samalla
oli alueen kolttakulttuuri joutunut
suurten muutosten eteen.
Itkosen matkojen tuloksena Kansallismuseon kokoelmiin saatiin kaikkiaan
lähes viisi ja puolisataa esinettä, ja ne
muodostavat viidesosan nykyisistä
Kansallismuseon saamelaisista esinekokoelmista. Itkosen tuomat esineet
ovat noin 90-prosenttisesti peräisin
kolttasaamelaisilta, ja loput ovat muutamaa esinettä lukuun ottamatta ItäInarin, lähinnä Paatsjoen saamelaisilta.
Suurin osa kolttasaamelaisten esineistä
on kerätty Petsamosta ja erityisesti
Suonikylästä. Esineet liittyvät lähinnä
taloudenpitoon, liikkumiseen, kuljetukseen sekä tekstiilien valmistukseen.
Lisäksi niiden joukossa on paljon
pukuja ja yksittäisiä puvun osia sekä
työkaluja. Kolttasaamelaisilta tavattiin
useita esinetyyppejä, jotka valtaosasta
Suomea olivat jo lähes tai täysin ka15

donneet, ja keruu keskittyikin juuri
näihin katoamassa oleviin, vanhoihin
ja vanhanaikaisiin esineisiin.
T. I. Itkosen merkitys Suomen saamelaisten ja erityisesti kolttasaamelaisten
kulttuurin tallentamiselle on huomattava ja laajuudessaan Suomessa ainutlaatuinen. Vaikka muutkin museomiehet
tekivät tutkimusmatkoja saamelaisten
ja myös kolttasaamelaisten pariin, on
Itkosen keräämä aineisto kuitenkin
järjestelmällisimmin ja tarkimmin
koottu. Keräämäänsä aineistoa Itkonen hyödynsi saamelaista kulttuuria
käsittelevissä tutkimuksissaan, joissa
hän ei mitenkään erityisesti syventynyt
vain kolttasaamelaisiin, vaan hänen
erikoisalaansa olivat Suomen saamelaiset ylipäänsä. Itkonen julkaisi useita
saamelaista kulttuuria käsitteleviä
artikkeleita ja tutkimuksia sekä vuonna
1948 kaksiosaisen suurteoksen Suomen
lappalaiset vuoteen 1945, joka edelleen
on Suomen saamelaisten kulttuurin
kuvailussa vertaansa vailla ja joka myös
laajasti esittelee Kansallismuseon saamelaisia esinekokoelmia.
Saamelaiskulttuuri oli kaikkiaan
kuitenkin vain yksi osa Itkosen työtä.
Kansallismuseon amanuenssina hän

työskenteli jatkuvasti myös suomalaisen kansanomaisen kulttuurin parissa
sitä tutkien ja siitä kirjoittaen. Näiden
ohella hän teki jatkuvasti myös kielitieteellistä tutkimustyötä. Itkonen
nimitettiin Kansatieteellisen osaston
intendentiksi vuonna 1932. Kansatieteellisen osaston johtajana hän toimi
vuodesta 1935 lähtien kahdenkymmenen vuoden ajan, jolloin hän jäi eläkkeelle. Kaiken kaikkiaan T. I. Itkonen
oli erittäin monipuolinen ja tuottelias
tiedemies, jonka työ erityisesti Suomen
saamelaiskulttuurin näkökulmasta on
ollut korvaamattoman arvokasta.
Artikkeli perustuu Helsingin yliopiston suomalaisugrilaisen kansatieteen pro gradu -tutkielmaan:
Puurunen, Nina: Saamelaisuus Kansallismuseossa. Suomen kansallismuseon saamelaisten
esinekokoelmien muodostuminen, karttuminen ja
analyysi. 2002.
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DARJA HEIKKILÄ JA HANNA KYLÄNIEMI

Lapinnukkeja,
lapinpukuisia nukkeja,
nukkeja Lapista
Lapinnukke on ilmiönä noin
sata vuotta vanha. Näitä erilaisia
lapinpukuisia nukkeja on tutkittu yllättävän vähän, vaikka ne
ovat varmasti kaikille tuttuja.
Lapinnukkeja on monenkokoisia,
tyttöjä ja poikia, puu-, kangasja muovivartaloisia, huolella
käsintehtyjä ja massatuotettuja
pelkistettyjä malleja. Suurin osa
niistä on tehty matkamuistoiksi,
mutta joukossa on myös varsinaisia leluja ja oikeiden saamenpukujen pienoismalleja.

Lapin maakuntamuseon esinekokoelmassa on yhteensä 75 lapinpukuun
puettua nukkea. Suurin osa (49 kappaletta) niistä on valmistettu 1970–1990luvuilla. Reilut kymmenen nukkea
sijoittuu ajallisesti 1950–1960-luvuille.
Vanhempia nukkeja 1910–1940-luvuilta on 14 kappaletta.
Lapinnukkejen päätyminen Lapin
maakuntamuseon kokoelmiin on siinä
mielessä kiinnostavaa, että ainoastaan
yhdeksän niistä on tullut lahjoituksina. Suurin osa niistä on varta vasten
hankittu kokoelmiin antiikkiliikkeistä,
yksityishenkilöiltä tai suoraan matkamuistomyymälöistä. Kokoelmassa
olevat lapinnuket ovat siten osa merkityksellistä Lapin matkailuhistorian ja
matkamuistojen dokumentointia, jota
museossa on aktiivisesti tehty 1980- ja
1990-luvulla.
KANSALLISPUKUISIA
MATKAMUISTOJA

Nukkehistoriassa lapinnuket kuuluvat
kansallispukuisten nukkejen ryhmään,
joka on ollut varsin huomattava. Matkailun kasvu loi pohjaa matkamuistomarkkinoille jo 1800-luvulta lähtien:
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Lapinnukkeja Lapin maakuntamuseon kokoelmasta. Kuva: Jukka Suvilehto.

koska matkailu oli aluksi harvojen
herkkua, oli matkamuistoesine todiste
matkasta, eräänlainen voitonmerkki.
Siksi oli tärkeää, että matkamuistot
olivat alueelle tyypillisiä ja paikallisleimaisia. Kansallispukuiset nuket
olivatkin 1900-luvun alusta lähtien
suosittuja matkamuistoja, sillä kansallisen heräämisen myötä kansallispuvut
olivat nousseet voimakkaaksi paikallisidentiteetin symboliksi. Myös tuon
ajan kansatiede korosti kansojen välisiä
eroja, ja tässä paikallisilla puvuilla oli
suuri merkitys. Kansallispukuiset ja
etnishahmoiset nuket olivat eksotiikkansa vuoksi nukkejen suosittu alalaji
muutenkin kuin matkamuistoina, ja
niitä tehtiin jopa kaukana alkuperäseudultaan. Toki kansallispukuisilla
nukeilla leikittiinkin.
Lapinnuket liittyvätkin kiinteästi
Lapin matkailun historiaan. Matkamuistoina lapinnuket yleistyivät Lapin
matkailun alkuajoista 1920-luvulta
lähtien, ja erityisesti massamatkailun
18

aikana 1960-luvulta lähtien. Jo vuosisadan alussa nousi koko Suomessa
suosituimmaksi matkamuistolajiksi
ns. lapintavara, ”erikoisuutensa, värikkyytensä ja paikallissävyisyytensä”
vuoksi. Lapintavara kävi kaupaksi
niin ulkomaalaisille kuin kotimaisille
matkailijoille, ja sitä oli saatavilla
kaikkialta Suomesta. Kotimaiset matkailijat tosin ostivat niitä lähinnä Lapissa käydessään. Varsinkin värikkäillä
verkaesineillä oli huomattava menekki
muihin tekstiileihin verrattuna, ja
kansallisasuiset nuketkin tekivät siksi
kauppansa. Lapintavaran valmistus
keskittyi lähinnä Rovaniemelle, mutta
sitä tehtiin ympäri Suomea, Helsingissä
asti. Matkamuistovalmistusta 1940-luvulla pohtineessa komiteassa toivottiinkin valmistuksen tapahtuvan ”edes”
Rovaniemellä ”aidon paikallissävyn”
säilyttämiseksi.
Lapin maakuntamuseon kokoelman
lapinnuket voidaan niiden pukujen
perusteella jakaa kolmeen eri ryhmään

materiaalien ja valmistustavan mukaan.
Ensiksikin osa nukkejen puvuista on
saamelaisten tekemiä käsityötaidon
näytteitä. Toiseksi on pukuja, joissa
ei-saamelainen tekijä (käsityöläinen tai
teollinen tuotanto) on pyrkinyt kohtalaisen oikeanlaiseen lopputulokseen.
Kolmanneksi on ryhmä teollisia massatuotantonukkeja, joiden asuissa on
ainoastaan joitakin yleisesti miellettyjä
viitteitä lapinpukuun. Näissä kahdessa
viimeksi mainitussa ryhmässä nukkejen puvut ovat alkaneet elää omaa
elämäänsä; niihin on muodostunut
omia tyypillisiä piirteitään, ja ne ovat
irrottautuneet oikeista puvuista omaksi
tyylisuunnakseen. Selvimmin nähtäviä
piirteitä ovat villalangasta punotut
paulat, harkotettu huopa, tekoturkistossut ja koristeet siksak-ommellulla
villalangalla. Yksi kiinnostava piirre on
suurikokoiset villalankatupsut vöissä,
jolloin nukkejen vatsan päällä on kaksi
”pompulaa”. Tällaisia tupsuja on erityisesti ollut Rovaniemellä 1950-luvulla
valmistettujen nukkejen puvuissa.
MARTTA-LAPINNUKKEJA

Monelle ovat lapsuudesta tuttuja Turun
Martta-nukketeollisuuden Bebé- ja
Pipsa-nuket. Vähemmän tunnettua
on, että Martta-nukketeollisuus valmisti myös lapinnukkeja, joita oli
myynnissä ympäri Suomea Kittilää
myöten. Tällainen miespuolinen nukke
kuuluu myös Lapin maakuntamuseon kokoelmiin. Martta-nukketeollisuudella kansallispukuiset, Suomen eri
alueiden pukuparsia kuvaavat nuket
olivat merkittävä osa tuotantoa koko
toiminnan ajan. Ne olivat tyypillisiä
erityisesti matkamuistoiksi tarkoitettujen nukkejen joukossa, ja siksi niissä oli
enemmän myös miespuolisia nukkeja.
Martat eivät suinkaan olleet ensimmäi-

siä lapinnukkien valmistajia; jo 1909
taiteilija John Engelberg oli perustanut
Porvooseen Suomalaisen Lelupajan,
jonka valikoimissa oli ainakin ”lappalaistyttöjä ja -poikia, karjalaistyttöjä ja
kansallistyttöjä”.
Martta-nukketeollisuuden nukkejen
kansallispuvut olivat huolellisesti valmistettuja. Kankaat ja ohjeet suomalaisiin
kansallispukuihin saatiin Helmi Vuorelma Oy:ltä, samoin neuvoa kysyttiin
museoväeltä. Sen sijaan ei ole tietoa,
mistä malli lapinnukkejen pukuihin
saatiin. Joka tapauksessa Martta-nukketeollisuus osoitti lapinnukkejensa
pukemisessa tarkkuutta ja kunnioitusta
alkuperäisiä malleja kohtaan, ja puvut
tehtiin alusta lähtien käsityönä. Lapin
maakuntamuseonkin lapinnuken asu
on taidolla tehty verrattuna moniin
muihin matkamuistonukkeihin, ja
se muistuttaa lähinnä Inarin pukua.
Tiedetään, että ainakin Vappu Koski
-niminen henkilö ompeli Marttojen
lapinnukkejen vaatteita. Ainoastaan
tekoturkista olevat säpikkäät ja pieniin
jalkoihin sovelletut, viitteelliset nutukkaat paljastavat, ettei tekijä ollut täysin
perillä tekemiensä nukenvaatteiden
alkuperäisistä esikuvista. Nukella on
Sampo Lappalainen -sadun kuvituksesta tuttu musta polkkatukka. Muuten
nukke on samantyyppinen kuin muutkin kansallispukuiset nuket. Myöhemmin Martta-nukkejen kasvoihinkin
pyrittiin saamaan etnisiä piirteitä.
Lapinpukuiset nuket olivat nukketeollisuuden tuotannossa ainakin
vuodesta 1938 lähtien, jolloin hintaluettelossa jo mainitaan lappalainen
tyttö ja poika. Vielä 1961 hintaluettelosta löytyvät samat tuotteet: lappalainen tyttö ja poika, korkeus 35 cm
sekä lappalainen tyttö ja poika 15 cm
ilman suksia ja suksilla. Sukset ovat
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Vasemmalla Aili Mattuksen ja oikealla
Martta-nukketeollisuuden valmistama lapinpoikanukke. Kuva: Jukka Suvilehto. Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

tyypillinen, suorastaan stereotyyppinen piirre ruotsalaisille ja norjalaisille
lapinnukeille, joilla suksien parina on
yksi, toisesta päästään lusikkamainen
sauva – joillain nukeilla niin kauas
alkuperäisestä mallistaan tekijän sokean
kopioinnin tuloksena etääntynyt, että
hyvä jos se vastaa puurolusikan kokoa.
Näistäkin on Lapin maakuntamuseon
kokoelmissa esimerkkejä.
NILI-AILIN NUKET

Lapin maakuntamuseon Marttalapinnuken luovuttaja on arvioinut
sen olevan 1960-luvun alkupuolelta
ja Inarin Niliniemestä kotoisin olleen
Aili Mattuksen valmistama. Valmistajaan liittyvä virhe on ymmärrettävä,
sillä Aili Mattuksen (o.s. Saijets) eli
Nili-Ailin lapinnuket olivat laajalle
levinneitä. Aili on yksittäisistä nuken20

valmistajista varhaisin ja tunnetuin.
Nili-Ailia voidaan pitää ensimmäisenä
”aitojen” lapinnukkejen valmistajana.
Nukkejen valmistamisen hän aloitti
1920-luvun lopulla perheensä, sairaalloisen miehen ja kahden pojan
elatukseksi. Monista muista tekijöistä
Aili poikkeaa myös siinä, että hän teki
nuketkin itse: päät veisti puusta ja
vartalot valmisti kankaasta. Nukkeja
hän valmisti nimenomaan myyntiin,
ja niitä kaupattiin matkamuistoina aina
Petsamoa myöten, mm. Inarin matkailuhotellissa. Ei ole tietoa, mistä Aili
sai idean nukkeihinsa, mutta hän on
ollut varhainen pioneeri saamelaisten
omassa, nimenomaan matkamuistoksi
ja myyntiin tarkoitettujen esineiden
tuotannossa, puhumattakaan nukkejen
teosta.
Lapin maakuntamuseon kokoelmissa
Aili Mattuksen valmistamia nukkeja on
kahdeksan. Niistä yksi on naispuolinen
ja yksi eräänlainen pitkähameinen
mieskäsinukke. Nukkejen puvut ovat
Inarin mallia. Näistä kaksi, mies- ja
naisnukke, ovat legendaarisen Aleksi
Hihnavaaran eli Moskun K. M. Walleniuksen tyttärelle 1920-luvun Helsingin-reissullaan tuliaisiksi lahjoittamia,
ja nukeilla leikkivät vielä onnellisen
omistajan lapsenlapsetkin. Yhden nukeista on ostanut lappeenrantalainen
kieltenopettaja ainoalla lapinmatkallaan 1930-luvulla, ja se koristi opettajan asunnon sohvaa noin 40 vuotta.
Yksi nukeista puolestaan ostettiin salaa
1930-luvun puolivälissä Inarista, kun
lomamatkalla olleen perheen tytär sitä
kovasti kinusi. Jo toivonsa menettänyt
tyttö sai nuken sitten syntymäpäivälahjaksi paluumatkalla, ja siitä tuli rakas
lelu ja myöhemmin muistoesine. Näin
samankin valmistajan samanlaisilla
lapinnukeilla on ollut eri omistajille

erilaisia merkityksiä: tuliainen, lahja,
matkamuisto, lelu, koriste-esine. Niiden funktio on muuttunut omistajan
varttuessa tai nuken siirtyessä uusille
sukupolville.
ROVANIEMELÄISIÄ NUKKEJA

Näyttäisi siltä, että ennen toista maailmansotaa Rovaniemellä ei juuri
valmistettu lapinnukkeja, vaan niitä tehtiin muualla Suomessa. Sodan jälkeen
1950–1970-luvuilla, kun muovinuket
tulivat markkinoille ja niitä oli helposti
ja halvemmalla saatavissa, Rovaniemelläkin kotiompelijoilla oli mahdollista
hankkia lisäansioita valmistamalla
lapinpukuja massatuotantonukeille.
Tästä ovat todisteina ainakin Lauri
Alanärän 1959 ottamat valokuvat
rouva Anja Purosolasta valmistamassa
matkamuistoja (myös lapinpukuisia
muovinukkeja, joilla vyöpompulat)
ja 1961 matkamuistonäyttelystä, jossa muiden lapintavaroiden keskellä
on myös erilaisia lapinnukkeja (sekä
muovisia tyttö-, poika- että vauvanukkeja erilaisissa puvuissa). Näissä kuvissa
olevat nuket ovat mahdollisesti yhden
tuon ajan suurimman kotimaisen nukketehtaan Dollytexin valmistamia.
Vuodesta 1976 Rovaniemellä on toiminut myös varsinainen nukketehdas,
joka on valmistanut sekä muovinuket
että teettänyt kotiompelijalla niille
lapinpuvut. Tämä tehdas on alun perin Vihdissä toimineen, vuonna 1952
perustetun Dollytexin seuraaja. Rovaniemelle muutettuaan tehtaan nimeksi
tuli Polarnukke. Vuosina 1986–1997
tehtaan nimenä oli Napapiirin Muovi, ja siitä eteenpäin Arctic Plast Oy.
Nykyään se on sulautettu T:mi Erkki
Juopperiin. Polarnukke on alusta asti
valmistanut erikokoisia lapinpukuisia nukkeja, sekä poikia että tyttöjä.

Jo ennen varsinaisen nukketehtaan
perustamista Polarnukke valmisti lapinpukuja muualta ostetuille nukeille.
Vielä nykyisinkin nukkejen vaatteet
ovat kotiompelijan valmistamia. Tämä
nukketehdas on nykyisin ainoa alansa
edustaja Suomessa. Sen nukkejen mallit
ovat jo 50 vuotta vanhoja.
Rovaniemellä on toiminut 1970-luvulta lähtien myös muita lapinnukkejen valmistajia. Kun Suomessa yleensä
1970-luvulla kotimaisten nukkejen
suosio oli hiipumassa, monien nukenvalmistajien toiminta nojautui paljolti
ulkomaisiin teolli suustuotteisiin ja
palveli suuressa määrin matkamuistonukkejen tarvetta, erityisesti Lapin
matkailukohteissa. Myös Rovaniemellä
valmistettiin pieniä edullisesti myytäviä
lapinnukkeja siten, että tuontinuket
puettiin huopamekkoihin ja usein
varustettiin muilla Lapin symboleilla,
esimerkiksi kodalla tai muoviporolla.
Tämän tuotannon lisäksi on erityisesti
1980- ja 1990-luvuilla ollut käsityöläisiä, jotka ovat tehneet yksityiskohtaisempia lapinpukuja, myös itse tehdyille
nukeille. Käsityön on kuitenkin vaikea
kilpailla halpatuontinukkejen kanssa.
Esimerkiksi Taiwanin tehtaissa tuotetaan massoittain eri maiden kansallispukuisia nukkeja maailmanlaajuisille
matkamuistomarkkinoille.
”SAMPOLAPPALAISET”

Lapinpukuiset nuket voidaan toisaalta
rinnastaa paitsi kansallispukuisiin
myös erilaisiin hahmo- tai luonnenukkeihin, joita on löytynyt eri maiden
valmistajien mallistoista monenlaisia,
mm. erilaisia eksoottisia kaukomaan
asujia intiaaneista havaijilaisiin, sekä
eri ammattien edustajia, kuten poliiseja
ja cowboy-hahmoja. Kuuluipa erään
1920-luvun italialaisvalmistajankin
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Rovaniemeläinen lapinnukentekijä Anja Purosola vuonna
1959. Kuva: Lauri Alanärä. Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

mallistoon lapinnukke, tosin sitä puvun perusteella on sellaiseksi mahdoton
tunnistaa. Usein hahmonukkien puvut
kuvasivat kohdettaan vain pääpiirteittäin ja stereotyyppisesti. Tämä näkyy
myös yksityisten tekijöiden töissä; esimerkiksi Suomen Kuvalehden (1932)
ja Kotilieden (1956) järjestämissä
nukkekilpailuissa oli kilpailutöinä mukana ”huolellisesti valmistettu Lapin
asukas”, joka oli puettu melko mielikuvituksellisesti. Tällaisena hahmona
lapinnukke näyttää muodostuvan
stereotyyppiseksi satuhahmoksi, ”Aslakiksi” tai ”Sampo Lappalaiseksi”.
Tätä piirrettä ovat saamelaiset lapinnukeissa kritisoineet. Matkamuistoteollisuutta on muutenkin moitittu
etnisestä riistosta, mutta erityisesti nuket on ihmishahmoisina koettu ongelmallisiksi. Niiden on katsottu luovan
kaavamaista mielikuvaa saamelaisista
henkilöinä, ei vain kulttuurista yleensä.
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Matkamuistonukeissa saamelaisen on
nähty typistyvän näyttelyesineeksi ja
kauppatavaraksi, ja identiteetille tärkeä
puku on usein muuttunut tunnistamattomaan muotoon. Pukualueet ja
miehen- ja naisenpuvut ovat menneet
sekaisin, tai nuken ”lapinpuvuksi”
on riittänyt sininen askarteluhuopa
ja polvekenauha. ”Vieraan kulttuurin
jäljittely on vaikeaa, koska siitä mitä
ei tunneta, puuttuu sisäistäminen”,
kirjoittivat Marjut ja Pekka Aikio Lapin
maakuntamuseon Nukkehäkki-näyttelyyn 1989.
Aikiot korostivat myös sitä, että
kulttuurinkantaja osaa sovittaa puvun
yksityiskohdat pienempään mittakaavaan oikein, koska alkuperäinen
malli on hänelle läpikotaisin tuttu.
Tämä on nähtävissä esimerkiksi nellimiläisen käsityömestarin Ella Sarren
töissä, jonka täydellisiin Inarin asuihin pukemia muovinukkeja Lapin

maakuntamuseon kokoelmista myös
löytyy. Näiden nukkejen asut ovat
täydellisiä pienoismalleja oikeista
puvuista. Esimerkiksi nutukkaat on
tehty oikeiden nutukkaiden kaavoilla
ja vyöt kudottu minitiuhdalla. Nuket
voidaankin nähdä käsityöperinteen
ylläpitäjinä. Nuken valmistaminen voi
olla aloittelevalle tekijälle pienempi
kynnys kuin kokonaisen puvun. Toisaalta nukenteko vaatii nimenomaan
pidemmälle edenneitä taitoja pienen
mittakaavansa vuoksi.
AITO LAPINNUKKE?

Lapinnuket ovat ilmiönä eläneet jo
sata vuotta. Vanhat lapinnuket ovat
jopa kokeneet renessanssin haluttuina
keräilyesineinä. Lapinnukkejen ulkoasuun ovat vaikuttaneet paitsi useat
eri näkemykset, myös matkamuistomarkkinoiden vaatimukset. Näitä
nukkeja on ihasteltu ja kritisoitu. Kuitenkin voisi ajatella, että lapinnukke
on lopulta eri asia kuin aito lapinpuku.
Vaikka tämä ihmishahmoinen nukke
välittää monenlaisia kulttuurisia viestejä, se on myös ilmiö sekä matkamuistoettä nukkehistoriassa. Kulttuurihistoriallisesti tarkastellen lapinnuket ovat
tyypillisine piirteineen oma ilmiönsä,
joka on ansainnut olemassaolonsa.
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HANNU KOTIVUORI

Historiaa
veitsen terällä
Tarkka silmä, inhimillinen uteliaisuus ja sattuman oikku. Siinä monen huomattavan muinaislöydön
taustatekijät. Peräpohjolan kivikauden
tutkimuksen siivitti uuteen kukoistukseen onnekas kuokanisku Rovaniemen
Niskanperän Niskalan talon mättäikköiseen luonnonniittyyn syksyllä 1934.
Kuokanvarressa oli yhä viereisellä rantatörmällä eläkepäiviään viettävä Pauli
Pahtaja (aik. Niska). Hän laati eloisan
kuvauksen tapahtumasta Rovaniemen
kotiseutuyhdistyksen Totto-julkaisuun
(1952), jossa todetaan: Huomasin
yht´äkkiä kuokoksella omituisen kapineen. Se oli pieni, kymmenkunta senttiä
pitkä, oudonmuotoinen kivi. Muutaman
metrin päästä löysin vielä toisen pienen
esineen. Iltalampun valossa kotiväkeni
kanssa ihailimme tavattoman siroa
tikarinmuotoista hirvenpääkoristeista
kiviveistä. Sen kauneus sai meidät ihmetyksiin.
Kummissaan olivat myös alalla kaiken nähneet Muinaistieteellisen toimikunnan tutkijat, joille Pahtaja löytönsä
lähetti. Kansallismuseon amanuenssi
Jorma Leppäaho ehätti paikalle seuraavana kesänä, kaivoi syyskuun alussa
1935 kivikautisen asuinpaikan kama24

rasta mittavan löydösmäärän ja jatkoi
askareita jälleen seuraavana kesänä.
Kun Pahtaja näytti ensimmäisen kerran löytökohtaa Leppäaholle, lennätti
onnekas potkaisu multatöppyrästä
näkösälle punaliuskeisen keihäänkärjen. Pahtaja muistaa, että Leppäaho
oli kaivausten yhteydessä löytyneestä
kaksoiskirveen muotoisesta meripihkahelmestä innoissaan. Pomppien
paikallaan ilmaan oli tutkija hihkunut,
että yksin sen takia olisi kaivaukset
kannattanut toimittaa. Eikä ole vastaavaa eteläskandinaavista kivikauden
loppupuolen tuontiesinettä Suomesta
löydetty sen koommin.
Nyt on Valajaskoski lakannut kuohumasta, Kemijoen vesi virtaa hiljalleen
kohti voimalaitoksen turbiinilapoja.
Rannalla on Rovaniemen maalaiskunnan pystyttämä muistokivi, jonka kylkeä koristaa Annikki ja Pauli Pahtajan
laatima teksti. Muistokiven vieressä on
kivikauden asuinpaikan tutkimuksia
valottava Museoviraston informaatiotaulu. Yhdessä ne kunnioittavat
luontoa ja entisajan sitkeää asukasta.
Vuosituhansien pyrinnöt, satojen sukupolvien ketju, syntyi, eli ja kuoli tällä
paikalla. Siinä oli Kemijoen salpa, kivi-

Pauli Pahtaja Niskalan
muinaisasuinpaikalla
olevan muistokiven äärellä. Kuva: Hannu Kotivuori. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

kauden keskeinen kauppapaikka, uusien innovaatioiden nousukohta. Väki eli
kiertolaisen elämää, saalisti rannikolla
hylkeitä, joella nousulohta, taimenta ja
siikaa, kunnes siirtyi vuotuiskulkunsa
ajamana järville kesäkalaan. Niin jatkui
elo vuodesta toiseen, joten ihmekös
tuo, että Niskalan törmään kasautui
satamäärin kiviesineitä, liesipohjia ja
jälkiä asumuksista. Lapin puolessa
samanlainen kapea muinaisasutuksen
solmukohta on ehkä vain Kemijärven
Neitiharjun kupeella.
Valajaisen voimalaitoksen rakentaminen pakotti lastaväen rapsuttamaan Niskalan rantaäyräitä uudelleen
vuosina 1959–1961. Jälleen oli maa antelias, löytyi kuuluisa ”ihmispäähioin”,
joukko piistä ja punaliuskeesta tehtyjä
kärkiä sekä kivikauden lopulle ominaista Pöljän tyypin asbestikeramiikkaa ja pari palaa nuorakeramiikkaa.
Jälkimmäiset ovat Vaasan korkeudelle

rannikkoa asuttaneen vasarakirveskansan kaupallisen yhteyden ilmentymiä
noin 4500 vuoden takaa. Joki oli
kulkuväylä ja leipäpuu. Jo kivikaudella
kaupalliset yhteydet ulottuivat Perämereltä Jäämerelle, Vienaan ja Karjalaan
sekä Itämeren eteläisiin osiin. Kölin
punaliuskeesta työstetyt loistoesineet
tulivat varmaankin Norlannin kivipajoista, jonne vastineena saatettiin viedä
Tervolan emäkallioista lohkeilevaa vihreäsävyistä tuffiittia talttojen, tuurien ja
kirveiden teriksi. Löydökset osoittavat,
että Niskalan törmällä noita kiviajan
markkinoita pidettiin.
ELÄMÄ SOLJUU
NISKANPERÄLLÄ

Pauli Pahtaja, metsätalouden ammattilainen, sotaveteraani, kunnallis-, järjestö- ja seurakuntaelämän vaikuttaja sekä
taidemaalari, on myös avarakatseinen
luonnon puolesta puhuja. Hän kuvaa
25

lämpimästi elämänsä alkuvuosia: Lapsuus kodin turvallisessa ilmapiirissä ja
kauniin luonnon keskellä jätti voimakkaat vaikutukset koko elämäntaipaleelle.
Muun Suomen tavoin eli Niskanperä
hänen nuoruudessaan maataloudesta
ja kärsi 1930-luvun alun talouslaman
vaikutuksista. Metsäalan opintojen
päätyttyä valmistumiseen syyskuussa
1939 vei tie kohta ns. suureen savottaan. Lienee moninkertainen sattuma
– Pahtajan mukaan varjelus – että hän
selviytyi naarmuitta viiden sotavuoden
koettelemuksista. Veteraanin omin
sanoin: Lopuksi rykmenttimme melkein
täydellisesti tuhottiin Valkeasaaren tulimyrskyssä.
Lappilaisena Pahtaja laskettiin evakuointilomalle. Syyskuussa 1944 hän
lastasi Rovaniemen asemalla tavaraa
junanvaunuihin. Lopulta tuli aika
nousta viimeiseen junaan, joka oli
täynnä äitejä, parkuvia lapsia ja tavaraa,
suuntana Tornio ja Ruotsi. Pahtajan
osalta paluu arkeen vei metsäalan
tehtäviin Lapin kairoihin yli kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Eläkkeelle hän
siirtyi 1976. Niskanperä ja Alakorkalo
säästyivät enimmäkseen Lapin sodan
tuhoilta. Törmällään könötti myös
Niskalan eli Lanton talo, jota monenkirjava kulkijoiden joukko oli pitänyt
aina taukopaikkanaan. Sotien jälkeen
maatalous hiljalleen hiipui, nuoriso

26

kouluttautui uusiin ammatteihin ja työ
muutti kaupunkiin. Toimiva koulu ja
kunnallistekniikka kuitenkin virittävät
kylän uskoa tulevaisuuteen.
Isohaaran voimalaitoksen mullistava
vaikutus kalastusmahdollisuuksiin
järkytti itse ravintonsa hankkimaan
tottuneita niskanperäläisiä. Pahtajan
sanoin: Ja kun vuosikausia jouduttiin peräämään voimayhtiöltä edes kohtuullisia
korvauksia menetyksistä, oli se raskasta
aikaa. Kalastus, koskenlasku, vapaaajan käyttö, vanhan kulttuurimaiseman
säilyminen ym. ovat arvoja, joita ei niin
vain puntaroida. Lisäksi kaupan ja
postin kuolema pakottavat ruoka- ja
tavaraostoksille kaupunkiin.
Monella saralla kunnostautuneen
Pauli Pahtajan harrasteista mieluisin lienee kirje-, kansalais- ja Rovala-opiston
sekä taideseurojen kursseilla jalostunut
kyky piirtää ja maalata. Hänen aikansa on riittänyt myös 4H-toiminnan,
luonnonsuojelun, maisemanhoidon,
rakennusperinteen ja kotiseututyön
edistämiseen. Jo lapsuuden ranka-,
pölli- ja tukkimetsissä karaistunut mies
katsoo yhä elinikäisellä kiintymyksellä
kotimaisemaansa. Tuo kuva on kerrassaan kaunis.
Teksti pohjautuu Pauli Pahtajan (s. 1916) syyskuussa 2003 laatimaan kirjoitukseen.

HANNA SNELLMAN

Naiset savotalla
Metsähistorian Seura toteutti
vuosina 1999–2002 johdollani
laajan haastatteluhankkeen,
jossa neljän vuoden aikana haastateltiin yli tuhat metsäalalla
elantonsa saanutta henkilöä.
Koska aikaisemmassa tutkimuksessa naisten työ metsäalalla
oli jäänyt vähälle huomiolle,
haluttiin kerätä myös naisten
muistitietoa. Keskeisin metsätaloudessa ruumiillisessa työssä
naisia työllistänyt ammatti oli
ruuanlaitosta ja siivouksesta
vastannut kämppäemäntä. Uitossa vastaavaa työtä tekeviä
naisia nimitettiin uittokokeiksi
tai pelkästään kokeiksi. Myös
savottakokki-nimitystä on käytetty.

Naisia oli Metsähistorian Seuran
haastatteluhankkeessa huomattavasti
vaikeampi saada haastateltavaksi kuin
miehiä. Naiset piiloutuivat vaatimattomuuden taakse vedoten siihen, että
miehet, isät, veljet, aviopuolisot ja omat
pojat, ovat tehneet metsätöitä, eivät he.
Tämä onkin siinä suhteessa totta, että
monella naisella työ metsätyömailla on
ollut lyhytaikaista.
Varsinaisena ammattinakin kämppäemännän työ on miesten töihin
verrattuna nuori: puutavarayhtiöt
alkoivat palkata Lapin metsätyömaille
kämppäemäntiä 1930-luvulla. Heidän
tehtävänään oli valmistaa ateriat metsätyöntekijämiehille. Kokeiluvaiheessa
emännät valmistivat vain osan aterioista miesten tehdessä osan itse. 1950luvun lopussa metsurit pääsivät valmiin
ruuan ääreen ja saivat vieläpä eväät
mukaan palstalle. Toki aikaisemminkin
metsätyömailla oli ollut ruuanlaittajia.
Yleensä he olivat lähes ruokapalkalla
työskennelleitä sukulaisia, useimmiten
nuoria tyttöjä. Heidän tehtävänään
oli ruuanlaiton lisäksi pitää kämppä
lämpimänä mies ten ollessa töissä.
Kämppäemäntiä oli Lapissa 1990-luvun alkuun saakka, jolloin kaikkialla
oli siirrytty pois metsätyöntekijöiden
yhteismajoituksesta, ja uittokin oli
Kemijoella loppunut.
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Jokiuitossa kokeilla oli oma vene, jonka pressukatos suojasi ruuanvalmistajaa
sateelta. Kuva: Lapin metsämuseon kokoelmat.

YLISUKUPOLVISET
KÄYTÄNNÖT

Lapin syrjäkylillä 1920–1950-luvuilla
lapsuuttaan viettäneiden puheessa
toistuu kaksi teemaa. Kerrotaan, että
lapsuuden kodista oli lähdettävä heti
kun kynnyksen yli pääsi ja periaatteena
oli, että rippikoulun jälkeen oli käyty
tarvittavat koulut. Nämä sanonnat ovat
eräänlaisia tihentymiä, joissa tiivistyy
Lapin nuoren arjen raamit.
Minne kynnyksen yli sitten kuroteltiin rippikoulun päätyttyä? Lapissa
lapsuutensa viettäneet ja edelleen siellä
asuvat haastateltavat ovat kertoneet
elämänsä valinnoista. Vaikka itsellä
olisikin ollut haluja koulunkäyntiin,
ei ennen peruskoulua syrjäseudulla
pitkien välimatkojen, kustannusten ja
tyttöjen koulunkäyntiä väheksyvien
asenteiden vuoksi useinkaan ollut
mahdollisuutta jatkokoulutukseen.
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Jos mieli pysyä kotiseudulla, olivat
myös nuoren tytön työmahdollisuudet
vähäiset. Kotiapulaisen töitä oli paljon
tarjolla, ja apulaisena ovat monet lappilaistytöt työuransa aloittaneetkin. Palkka oli kuitenkin pieni, joten sitä mukaa
kuin rohkeus kasvoi, siirryttiin muihin
tehtäviin, esimerkiksi kämppäemännän
apulaiseksi ja vähitellen jo vastuullisempaan tehtävään kämppäemäntänä.
Työ opittiin tekemällä. Yhtenä vaihtoehtona oli lähteä Etelä-Suomeen tai
Ruotsiin, usein ensin apulaiseksi ja
myöhemmin tehdastyöläiseksi.
Emäntäkoulun käyminen ei ollut
kämppäemännän työpaikan saamisen
edellytyksenä, mutta se saattoi tuoda
mukanaan paremman palkan. Helena*
olisi halunnut kouluttautua lastenhoitajaksi, mutta siihen vanhemmilla ei
kahdeksanlapsisessa perheessä ollut
varaa. Naapurin tyttö hakeutui emäntä*Henkilöiden nimet on muutettu.

kouluun Kemijärvelle, ja sinne myös
Helena päätyi. Koulutus kesti yhden
vuoden, ja se antoi valmiuksia kämppäemännän työhön ja naisen elämään
yleensä. Emäntäkoulussa opittiin kodinhoitoa, keittiötöitä, maataloustöitä,
puutarhanhoitoa, lasten hoitoa ja
käsitöitä. Emäntäkoulun käytyään
Helena pääsi kotikylänsä koululle
keittäjäksi ja siivoojaksi, ja siinä työssä
hän olikin seuraavat kahdeksan vuotta.
Ennen emäntäkoulua hän oli ollut
16-vuotiaana yhden kesän savotalla
kämppäemännän apulaisena. Näihin
töihin hän palasi vähän yli kymmenen
vuotta myöhemmin, jolloin hän pääsi
Metsähallituksen kämppäemännäksi.
Emäntäkoulussa saadut opit tulivat
hyvään tarpeeseen aterioiden suunnittelussa. Hän koki valmistavansa
hyvää ja edullista ruokaa nimenomaan
koulutuksensa vuoksi. Kämppään perustettiin “ruokaporukka” ja jokainen
maksoi saman hinnan ruokailustaan.
Emännän taidot punnittiin juuri
siinä, että sai pidettyä kustannukset
mahdollisimman alhaisena. Palaute
työssä onnistumisessa tuli siis sekä
ruuan maun että hinnan perusteella.
Jos ruoka oli kallista, miehet eivät
epäröineet valittaa asiasta. Edullisen
ruuan tekijä puolestaan saattoi saada
miehiltä jopa lahjoja.
KÄMPPÄEMÄNNÄKSI
VAI EMÄNNÄKSI?

Yllättävän moni pystyi yhdistämään
kämppäemännän työt äidin rooliin.
Lapset jäivät sukulaisten hoidettavaksi
tai olivat mukana työmaalla. Aila*
aloitti kämppäemännän työt silloin,
kun hänen lapsensa oli 3-vuotias ja
lopetti ne, kun tämä aloitti koulun.
Tytär kiersi yksinhuoltajaäidin mukana
työmaita, koska muuta hoitopaikkaa

lapselle ei ollut. Omista lapsistaan erossa oleville perheellisille miehille pikkutytön läsnäolo kämpällä oli mukavaa.
He jaksoivat työpäivän päätyttyä piirtää
ja leikkiä lapsen kanssa tämän äidin
tehdessä omaa työtään. Työnantajakin
oli tietoinen lapsen läsnäolosta, koska
se oli ollut Ailan ehtona työpaikan
vastaan ottamiselle.
Sen sijaan pientilan emännän ja äidin
työn yhdistäminen kämppäemännän
työhön oli huomattavasti vaikeampaa.
Monet lopettivat vain osan vuotta
työllistäneet kämppäemännän työt
mentyään naimisiin, tultuaan äidiksi
tai aloitettuaan karjanhoidon. Ennen
metsätöiden koneellistumista tukkisavotat alkoivat yleensä marraskuussa ja
jatkuivat maalis-huhtikuuhun saakka.
Muuksi osaa vuotta oli etsittävä muita
töitä. Monet tekivät pelto- ja heinätöitä
kotitilallaan tai olivat uitossa kokkina.
Lisäksi tartuttiin sekalaisiin tarjolla
oleviin töihin. Toisen maailmansodan
jälkeinen hyvinvointivaltion rakentaminen toi uudenlaisia työpaikkoja.
Riitan* elämäntarina on tyypillinen
kuvaus siitä, miten eri lähteistä elanto
saatiin. Lastenhoitokokemusta Riitta
oli saanut jo 10-vuotiaana hoitaessaan
naapurin lapsia pientä korvausta vastaan. Hänen ensimmäinen varsinainen
työpaikkansa oli – tyypilliseen tapaan
– apulaisen paikka 16-vuotiaana Rovaniemellä. Tätä työtä Riitta teki yhden
talven. Samana vuonna hän ehti olla
myös ravintolan keittiössä ja kaupassa
töissä. Seuraavaksi talveksi hän meni
kämppäemännän apulaiseksi savotalle
ja kesäksi uittokokiksi, ja teki näitä töitä seuraavat viisi vuotta. Työmaat vaihtuivat vuosittain, ja yksi työmaa kesti
korkeintaan neljä kuukautta. Uitossa
työ saattoi kestää vain kuukauden verran. Väliajat Riitta työskenteli myyjänä
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kioskilla sekä parturiapulaisena, ja hän
teki myös suursiivouksia ja pyykkäsi
Kemijärven taloissa. Vaikka Riitta ei
enää asunutkaan kotonaan kuin lyhyitä aikoja vuodesta, oli itsestään selvää,
että palkka vietiin vanhemmille. Heiltä
sitten pyydettiin rahaa, kun tarvetta oli.
Parikymppisenä Riitta meni naimisiin
ja kämppäemännän työt jäivät.
Aikaisemmassa tutkimuksessa on
todettu, että monille naisten töille on
tunnusomaista se, että työelämän ja
perhe-elämän välillä ei ole selvää rajaa
vaan ne lomittuvat toisiinsa. Naisten
työhistoriat ja ammattiurat näyttävät
epäjohdonmukaisilta ja suunnittelemattomilta, kun perhe-elämän tekijät
vaikuttavat niin voimakkaasti naisten
valintoihin. Lapin kämppäemänniltä
kerätyssä haastatteluaineistossa kiinnittyy huomio siihen, kuinka ahtaassa
vaihtoehtojen kirjossa pohjoisen nainen
on joutunut elämään. Perhe-elämän tekijät ovat todella säädelleet valintoja.
Selvää on, että synnyttäminen ja pienten lasten hoitaminen on vaikuttanut
kämppäemännänkin elämään monin
tavoin.
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Se, että elämänvalintoja ovat säädelleet myös oman äidin synnytykset ja
nuorempien sisarusten hoivaaminen,
on asia, jota aikaisemmassa tutkimuksessa ei ole kylliksi otettu huomioon.
Naisten työntekoa ovat ylisukupolvisesti määritelleet joko perheen tai
yhteisön tarpeet. Esimerkiksi Eevan*,
kymmenlapsisen perheen vanhimman
lapsen, tehtävänä oli pitää huolta nuoremmista sisaruksista äidin synnytysten
aikana. Hänen kohdallaan konkretisoitui jo varhain myös se, että nuoremmille sisaruksille oli pienessä kotitalossa
annettava tilaa. Kokinapulaisen työt
Eeva aloitti jo 11-vuotiaana mennessään isän mukana savotalle. Seuraavatkin talvet kuluivat kokinapulaisena
savotoilla ja kesät töissä kotitilalla, molemmissa töissä isän apuna. Kun Eeva
18-vuotiaana meni kihloihin, lopetti
hän kämppäemännän työt eikä mennyt
edes emäntäkouluun, vaikka siihen olisi
ollut mahdollisuus. Tuleva aviomies oli
sitä mieltä, että kämppäemännän työ ei
sovi perheelliselle naiselle.

Uuttuja & uupuita
MARKO KIVINIEMI

LAPIN JA PERÄPOHJOLAN KADONNUTTA KERÄILYTALOUTTA

Nykyihmisen mittapuun

NIESTA TALTEEN

Vielä viime vuosisadan alussa syrjäseutujen ihmisen elämä seurasi tarkasti
tenkin vesistöjen ääriltä saattaa
vuotuiskiertoa ja kaikille luonnon
antimille löytyi käyttöä. Kullakin vuoyhä tavata harmaantuneita ja
denajalla oli sesonkituotteensa, jotka
rapistuneita puun ontosta valmiskoottiin tarkasti talteen – pyydettiin
tettuja munituspönttöjä, uuttuja,
ja kerättiin. Nehän ovat alkujaan olleet
pohjoisten kansojen peruselinkeinoina,
joiden kylkiin piirretyt vuosiluvut
mutta säilyneet toimeentulon turvana
voivat olla kunnioitusta herättävielä silloinkin, kun elantoa jo yritetviä. Niitä voi löytyä pienten jänkä- tiin, välillä epätoivoisesti, ottaa maanviljelystä ja karjanhoidosta. Monissa
lampien ja lutakkojen rannoilta,
vanhoissa teksteissä jopa moititaan
ojien ja jokien vieriltä, kalaisien
Lapin väestön yletöntä mieltymystä
metsäjärvien rantapetäjistä ja ky- ’kalain ja metsän otusten’ pyyntiin valtion kehitystä palvelevan maanviljelyn
läasutuksen liepeiltä – pihoiltakin.
kustannuksella.
Ne muistuttavat vielä äskettäin
Linnut merkitsevät pohjoisille kanolleesta ajasta, jolloin metsästyk- soille paljon. Niihin liittyy niin ymmärryksen ulkopuolista mytologiaa
sen, kalastuksen ja pienimuotoikuin ravinnon tarpeen sanelemaa
sen maatalouden antaman ravinhyötykäyttöä. On pyhiä lintuja ja
onnen tuojia, jos kohta suoranaisia
non lisäksi vesilintuja munitettiin
pahan lähettiläitäkin. Kalevalassakin
ikiaikaisten tapojen mukaisesti.
maailman synnyttäjäksi valittiin ”tuo
Nyt uutut, telkänpöntöt, ovat
sotka, sorea lintu”. Arkielämässä lintujen
tehtävä oli, vailla mystiikkaa, pitää nälosana luonnon- ja riistanhoitoa
kä loitolla. Ruoka oli etenkin lisäkasvua
kolopuita hävittävän metsänhoituottamattoman talven jälkeen vähissä
ja pohjoiseen palaavat muuttolinnut
don vaurioita korjaamassa.
toivat nälän kanssa tappeluun ensi
helpotusta. Ei siis ollut tavatonta, että
muuttolintujen keväällä tullessa kairan
asukas paljasti niille nöyrästi päänsä ja

mukaan syrjäisten ja vähäpätöis-

31

syksyllä kesävieraiden taas etelää kohti
viilettäessä hän hyvästeli ne lakkiaan
heilutellen: ”Tulkaa takaisin!”
Keväällä lintuja pyydettiin ahkerasti
pienistä pulmusista aina suurikokoisimpiin vesilintuihin. Pulmusia tavoitti
jo hangen aikaan jouhilauvoilla, joutsenia, hanhia ja pienempiä räpyläjalkoja
myöhemmin kevätsulista ampumalla
tai ansoilla. ”Hanhi tulee vapuksi västäräkki selässään”, kertoo inarilaisen
ajanlasku ja ”vapun jälkeen tulevat
isokoskelo, sotka (telkkä) ja sorsat, Erkiltä
meriteeri (mustalintu), pilkkasiipi, haapana, tavi, tunturisotka (tukkasotka) ja
pikkukoskelo”. Rasvaisen kevätlinnun
jälkeen maistuivat pesimään ryhtyneiden lintujen munat. ”Lintujen liha oli
makeaa, mutta munat vasta verremyksiä”, kertoo Samuli Paulaharju.
Olaus Magnus kuvaili jo 1500-luvulla pohjoisten kansojen historiassaan
linnunmunien keräilyä Itämeren saaristossa, missä elinkeino saikin melkoiset mittasuhteet ja munia koottiin
luodoilta ”tynnyreittäin ja satamäärin”,
ja hyödynnettiin pesäuntuvat. Koltat
keräsivät Jäämeren rannoilta ”suunnattomat määrät haahkojen ja muiden
lintujen munia”, mutta kerättiin munia
sisämaassakin yleisesti. Osansa joutuivat antamaan telkät, koskelot ja monet
muut, jopa tohtajat ja kaakkurit.
Lintujen munittaminen oli suunnitelmallista. Lapissa ja Peräpohjolassa oli
koloissa pesiville vesilinnuille ’vasiten’
ripustettuja pesäpönttöjä eli uuttuja
”kaikkialla pitkin järvien ja väylien
rantoja, kymmenittäin, ja niistä käytiin
vähän päästä kopeloimassa munia”.
Ryöstettiin myös rannoilta löydettyjä
munasijoja ja metsälintujen pesiä,
jos sellaisia tavattiin, mutta niitä ei
erityisemmin haeskeltu. Monet varhaisista lapinmatkaajista mainitsevat
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nähneensä uuttuja ja munien keräilyä
on käsitelty lähes jokaisessa kansatieteellisessä julkaisussa.
Ei ole ollenkaan liioiteltua puhua
varta vasten harjoitetusta vesilintujen
munittamisesta jo alkeellisena siipikarjanhoitona. Höyhenpukuisten
pesäkoloista munia verottivat muiden
töiden lomassa niin metsälappalaiset,
kalastajalappalaiset ja porolappalaiset
kuin niittyjen ja kaskimaiden perässä
pohjoiseen rynnänneet uudisasukkaatkin. Kalakenttien eli kemien kausiasujat, kemiläiset, lienevät kantaneet
vesilinnuilta omaa veroansa kaukaisille
eräjärvilleen hauenpyyntiin kiirehtiessään. Olipa lintujen munitus yhtenä
kalakentän puuhistakin. Uutulta
uutulle kulkien noukittiin arvokasta
valkuaisainepitoista niestaa. Riuttalintujen munat eivät sentään olleet
’kristityn ruokaa’.
UUTTUJA JA LIUKKUJA

Uutuissa munittamisen juuret ulottuvat ainakin 5000 vuoden taakse
ja munituspönttöä tarkoittavat suomenkielen sanat kuvastavat osaltaan
elinkeinon vanhuutta. Koloa, onteloa
tai ontossa puussa olevaa linnunkoloa
merkitsevät sanat uumen, uumi ja
uuttu ovat vanhimpia suomenkielen
sanoja. Muotonsa ja merkityksensä
puolesta uumen ja uumi vastaavat myös
pohjoisvogulin sanoja umi ja umi-as
(kolo, puun ontelo). Näin lintujen
munitukseen liittyvä sana ’uumen’
palautuu kauaksi suomalais-ugrilaiseen
kantakieleen. Uutuissa munittaminen
on ollut tunnettua syrjäänien ja obinugrilaisten keskuudessa, ja munien
keräily sinänsä laajalti Euroopasta
Siperiaan.
Peräpohjolassa uuttu oli uu. Muualla
Suomessa on koloa, puun onttoa tai

linnunkoloa puhuteltu nimillä uudus,
uukka, uuku, uutti ja paikoitellen
Itä-Suomessa liukku ja ummel, joista
edellisellä on mm. Kuusamossa tarkoitettu erityisesti puun onttoon tai puun
kyljessä olleeseen koloon tehtyä uuttua.
Pohjoisempana liukkua on nimitetty
uupuuksi, uuttua linnunuuksi ja uupöntöksi. Länsi-Suomessa on puhuttu
hontosta, holosta, hotosta, hotopuusta ja
hottilosta, Itä-Karjalassa pukinasta. Samaa tarkoittavien käsitteiden määrä on
suuri kielessämme. Lapinkielen vuov’dâ
(pesimäpönttö, puunontto) vastaa
äänneasultaan suomenkielen uuttua
ilmentäen yhteistä alkuperää.
Todennäköisin selitys Peräpohjolan
uu-sanalle on, että sana uuttu palautui
heikkoasteiseen muotoon uu’u. Sen
eteläisimmät esiintymispaikat ovat
viime vuosisadan alussa olleet Kolari,
Turtola ja Tornio. Inarissa uuttu oli
jo silloin yleisemmin käytetty nimitys
kuin uu, joka nykyään on muuallakin
miltei unohdettu. Sinne tänne Lappia
ja Peräpohjaa on jäänyt muistoksi jokunen Uuniemi (Enontekiö ja Kemijärvi)
ja Uulahti (Kemijärvi). Löytyy Munarimpi (Muonio) ja Munajärvi (Muonio
ja Kittilä), on Uuttusaari (Posio), Uuttukoski (Sodankylä) ja monta muuta
menneen ajan munitus kulttuurista
kertomassa. Paikoin tunnettu sanonta
uusta ja ahtaasta viittaa niinikää tähän
ikivanhaan, sanonnan käyttötavasta
päätellen myös vähätuottoisena pidettyyn elinkeinoon. Kun syötävä on
lujassa tai vähissä, se on silloin ’uussa
ja ahtaassa’.
ILMAN NAULOJA

Luonto itse rakenteli puihin onttoja ja
niihin uuttuja uulinnuilleen. Munittamista ajatellen niitä oli tietenkin liian
harvassa – oli tehtävä lisää. Uu syntyi

Näköalapaikalla sijaitseva uupönttö, jossa on
useita kertoja pesinyt uivelo eli ungelo. Kuva:
Aapo-Matti Salmi.

piharantteella tai muna-apajan äärellä
ja niiden tekoa on kuvailtu muutamissa lähteissä hyvin seikkaperäisesti.
Uutun malli oli vuosisatainen, ehkä
vuosituhantinen ja sen valmistus varsin
yksinkertaista: tarvittiin vain kirves ja
onttoa honkaa. Yksinkertaisuudesta
huolimatta uuttupuulle oli omat vaatimuksensa. Puun tuli olla mäntyä, joka
kestää lahoamatta kauan ja puun syiden
piti olla kierteillä, jottei valmis uuttu
halkeilisi. Hyvää uuttua ei saanut suorasyisestä puusta eikä kannosta. Kuusipuinen uu taas lahosi nopeasti pintaan
saakka. Koivupökkelöistä irroitetuista
tuohilieriöistäkin on saatu kelvollisia
uuttuja, joita on ollut ainakin Muonion
Jerisjoen varrella.
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Pituutta uuttuun tuli kyynärän verran, toisinaan 1½ kyynärää. Paksuutta
sai olla pari vaaksaa ja sisällä piti olla
10 tuuman läpimittainen ontelo. Lentoaukko voitiin mitoittaa sen mukaan,
oliko tarkoitus munittaa uusotkia vai
uukoskeloita. Pesiipä uivelokin mielellään veden äärellä olevaan uuttuun ja
saattaa valloittaa telkän jo varaaman
uun. Länsi-Lapissa joillain alueilla
pönttöön tuli hakkisotka. Telkkä sekin,
mutta Peräpohjolan murteisiin telkälle
lapista lainattu nimitys sotka on pohjoisessa, muuallakin Suomessa, yleisesti
käytetty rinnakkaisnimi. Tämänkin
kirjoittaja kuuli lajinimen telkkä vasta
koulun biologian tunnilla. Sotka eli
tukkasotka pesii rantamättäille.
Uuttuun tulevan vesilinnun lajilla
tuskin on ollut tekijälle merkitystä ja
riitti, kun lentoaukon hakkasi kirveellä
vähintään kämmenen levyiseksi. Se tehtiin uutun keskelle tai vaaksan päähän
yläreunasta. Usein se oli kannallaan
seisova kyljiltä pyöristetty kolmio,
jonka aihio syntyi ylhäältä päin veistäen
luonnostaan muutamalla kirveeniskulla. Toisinaan se tehtiin vinoneliön tai
pystyssä olevan soikion muotoiseksi.
Ei puuttunut pyöreitä tai neliömäisiäkään aukkoja pönttöjen kyljistä. Uun
takaseinään tehtiin reikä, josta uuttu
kiinnitettiin oksan tynkään parin sylen
korkeudelle kuuseen tai mäntyyn,
harvemmin lehtipuuhun. Yleinen tapa
oli kiinnittää uu runkoon tai oksaan
vitsasraksilla. Uutun kylkiin saatettiin
vielä tapittaa lyhyet aisat, joilla pönttö
ankkuroitui puuhun tukevasti. Tärkeää
oli, että lentoaukko osoitti vesistöön
päin eikä uutulta saanut näkyä toiselle
uutulle. Viime mainittu lienee vain
tapa, sillä telkät pesivät tiheissäkin
yhdyskunnissa, jos ei vesistö aivan
mitätön lampare ole.
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Uutun pohjaksi riitti tiukkaan
sullottu sammal, kunhan se kesti
emolinnun ja munien painon. Saatettiinpa sammalien tueksi laittaa
vielä reikien kautta ristiin pujotetut
puikot. Erityisen huolellisen miehen
työnä uun pohjaksi työnnettiin ylhäältä
päin puulevy varta vasten kovellettuun
uraan. Harvoin naulailtiin lautapohjia.
Tehtiinpä pohja miten tahansa, oli
sammaleen laitto tärkeää, sillä lintu
itse ei pesätarpeita kerännyt. Sammal
vaihdettiin vuosittain. Katon tiiviyttä
ei uun tekijä eikä lintukaan pitänyt
tärkeänä ja päältä avoimeen uuhunkin tuli yleensä lintuemo asumaan.
Katoksi vältti pohjan tapaan sammal
tai rannalta löytynyt laattakivi. Katon
hataruudesta oli jopa hyötyä, sillä saattoihan siitä jo kurkistelemalla nähdä
muninnan edistymisen.
Yksinkertaisemmillaan munitusuutun saattoi laatia tehtävään soveltuvalla paikalla olevaan onttoon honkaan,
haapaan tai kesiöön. Valitun onton
puun kylkeen lyötiin kirveellä rannan
puolelle reikä 1–2 sylen korkeuteen
ja sullottiin onton sisään sammalta
pohjaksi. Oikein syvään uupuuhun
laitettiin aluksi ristikkäiset tikut, jotka
halu tulle syvyydelle kiilautuessaan
vähensivät oleellisesti sammalen menekkiä. Edellistäkin vaatimattomampi
liukku syntyi puun kylkeen lahonneeseen tai tikan hakkaamaan koroon.
Kirveellä koroa suurennettiin parin
vaaksan korkuiseksi ja vaaksan levyiseksi. Syvyyden tuli olla peukalonhangasta sormen päihin. Onkalo peitettiin
paksummasta puusta irrotetulla kaarnalevyllä, koskuella, tai tuohella sulalla
pihkalla liimaten, tahi liisteillä, jotka
sidottiin vitsaksilla. Seinämän yläosaan
viillettiin linnun mentävä lentoaukko.
Vaaleana hohtavat tuoreet veistojäljet

Onttoon honkaan on syntynyt ”kerrostalo”
välipohjien avulla. Kerran on ylimmässä,
keskimmäisessä ja alimassa aukossa ollut
yhtä aikaa sotkat asukkaina. Kuva: AapoMatti Salmi.

noettiin tai peiteltiin kaarnan paloilla
pihkalla liimaten. Muuten lintu vierasti
uuttua eikä asettunut taloksi ennen
kuin veistopinta oli harmaantunut.
Tehtiin uut tai liukut miten tahansa,
ei erikoistyökaluja tarvittu. Ei mitään
sellaista, jota ei kulkijalla ollut ilman
muuta aina mukana. Ei lautaa, ei
nauloja – ne tulivat myöhemmin.
UUKEINOLLE

Lappalaisilla oli kevät- ja kesäpaikkojensa liepeillä uuttuja varhain sulavien
koskien ja lompoloiden rannoilla.
Kauemmaksikin vesistöstä, jopa kilometrien päähän ylävälle paikalle tehty

uu saattoi saada telkän asukkaakseen,
mutta yleensä jonkun pissihaukan tai
muun korttoelävän. Uuttuja ripusteltiin
jopa kymmenittäin luonnostaan syntyvälle keinolle. Munitusta harjoittavalla
uudisasukastalolla oli oma uukeinonsa,
kymmenkunta uuttua, jolle vierailla ei
ollut asiaa. Saattoipa joku merkata uunsa tai uupuunsa nimikirjaimillaankin,
varhemmin puumerkillään. Munien
keruu toisen uusta oli ’riettaallinen
teko’, suoranainen varkaus: ”Varas se oli,
joka meni toisen uukeinolle kopeloimaan
toisen munakopperoita”. Jokainen hoiti
itse uuttunsa ja toi 1–2 peninkulman
pituiselta kierrokseltaan parisataisenkin
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munasaaliin tuohikontissaan sammalien seassa.
Kun emo oli poissa pesältä, uulle
kavuttiin puun tyveen aseteltua porraspuuta myöten, korkeampiin kahden
riu’un varassa, ja munat koottiin
kintaaseen, vanttuuseen, taskuihin tai
lakkiin, joka sitten tuotiin alas saaliineen turvallisimmin hampaissa. Pönttömallisesta uusta munat ylti ryöstämään,
kun lykkäsi käden lentoaukosta, mutta
syvästä honganontosta munat tavoitti
vain tuohilipillä. Oikein syvän uumenen kylkeen voitiin veistää käden
mentävä reikä, joka tihutyön jälkeen
tukittiin sammalilla tai kaarnalevyllä.
Oksan tynkään ripustettu uuttu saatettiin nostaa alas seipäällä turvallisesti
maahan koettavaksi.
Emolintujen pyynti verotti pääomaa,
mutta lintujen munat olivat tuottoa,
jota taitava munittaja sai kerättyä
monin verroin tottumattomaan nähden. Siksi uukeinon kulkija ei yleensä
tyhjentänyt pesää kerrallaan; jatkuvuus
oli syytä turvata. Pari pesämunaa
jättäen lintu saatiin pyöräyttämään
huomattavasti suurempi munamäärä
kuin sille luontaisesti oli säädetty.
Munien keskelle voitiin pystyttää
vielä munitustikku, jonka lintu väen
väkisin yritti munia peittoon. Telkkä
munii tavallisesti 7–12 munaa, mutta
ovelasti toimimalla ja hiljalleen vähin
erin munia ryöstelemällä se saatiin
punnertamaan parikymmentäkin
haudottavaa. Usean naaraan yhteispesyeessä munamäärä saattoi nousta jopa
40 kieppeille. Silloin on uukeinolta
palattu hymyssä suin.
Kun munaluku saavutti huippunsa,
pesä voitiin tyystin ryöstää. Kolealla
sateella lintu oli haluton lentämään ja
jurotti pesässään, jolloin sekin koetettiin saada kiinni varovasti uupuun
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takaa naakimalla. Lentoaukko tukittiin
lakilla ja vedettiin lintu uumenista.
Joskus viritettiin pesäaukolle ansa ”pesänemännän” surmaksi. Kotipihoillaan
uuttuja pitäneet kohtelivat hoidokkejaan lempeästi ja jättivät linnuille
muutaman munan haudotta vaksi.
Lapin rajan ylittäneet uudisasukkaat
saattoivat kuitenkin olla perusteellisia.
Kaikki munat vietiin poikkeuksetta
ja syötäväksi kelpaamattomien lintujen pesät rikottiin säälittä. Se mitä
luonnosta saatiin riistettyä, oli raivaajatalonpojalle tervetulleena lisänä, mutta
hänen ei tarvinnut sitä varjella tulevia
päiviä turvaten; tulevaisuus laskettiin
niittyjen ja huuhtahalmeiden varaan.
Lappalaisilla tilanne oli toinen.
Luonto viljeli, minkä viljeli ja sen
vuoksi oli toimittava tietyin tavoin,
ettei metsäonni pilaantuisi. Uuttumunitukseenkin liittyi uskomuksia ja
tapoja, joita noudatettiin, että uukeinolla olisi menestystä seuraavanakin
suvena. Munaonnea sai, jos laittoi
munankuoria sammalen alle uuttuun
tai maapesään. Uu oli muistettava
talveksi tukkia sammalilla, ettei tulisi
munaton vuosi. Kasvavaan puuhun
uuttua kopellettaessa tai uuttujen
tarvepuuta kaadettaessa oli puuta tietenkin ensin iskettävä kirveenhamaralla
(koltat) tai napautettava kolme kertaa
kirveenpohjalla (inarilaiset). Helatorstai oli entiseen aikaan suomalaiselle
pyytäjälle hankala päivä. Oli pysyttävä
poissa kalan ja riistan pyynnistä, jos
mieli saada saalista tulevina aikoina.
Varmaan uututkin saivat silloin olla
rauhassa.
UUKEINOLTA RUOKAPÖYTÄÄN

Munien syömäkelpoisuus arvioitiin
heti tuoreeltaan vesikokeella. Haudottu
muna asettui vedessä pystyyn yläpään

kelluessa pinnalla, ’pilalle haudottu’
kyljelleen. Tuore muna upposi ja
sellainen kelpasi syötäväksi. Syömäkelvottomaksi pilaantunut mätämunakin soveltui paikoin palohaavojen
hoitoon. Syötäväksi kelpaavat munat
voitiin juoda kuoreen puhkaistusta
reiästä raakana, mutta tavallisimmin
ne kypsennettiin. Yleensä ne keitettiin
koviksi, Inarissa jopa tunnin verran ja
syötiin sellaisenaan tai niistä tehtiin
munavoita, jota pyyhkäistiin rieskan
päälle. Nuotion pohjalle kuumaan tuhkaan peitetty muna kypsyi mukavasti
’luonnonkuoren’ sisällä.
Miltei kaikkialla keitettiin munamaitoa eli juustokeittoa, munajuustoksikin sanottua. Länsipohjassa
tuo keskikesän herkku oli johannesterniä. Munien joukkoon sekoitettiin
jauhoja ja paistettiin linnunrasvassa
tai voissa munakakkoja. Myöhempinä
aikoina munia käytettiin jo lappilaistalouksissakin kaikenlaisiin leipomuksiin ja munia myös säilöttiin. Munat
säilyivät puusaaveihin tai -laatikoihin
kerroksittain suolattuna viileässä kellarissa kesästä jouluun. Lasipurkeissa
munia säilöttiin upotettuna veteen,
johon sekoitettiin vesilasia.
RANNOILTAMME
UUPUU UUPUU…

Aika muuttui ja lainsäädäntö sen myötä. Helmikuun 10. päivänä vuonna
1868 annettu ”Keisarillisen Majesteetin
Armollinen asetus metsästyksestä ja
otusten pyynnistä Suomessa” kielsi
munittamisen, vaan kukapa erämaan
asukas siitä olisi perustanut. Tässäkin
päti se tunnettu seikka, että minkä
keskus jo hylkäsi, sen periferia vielä
säilytti. Eihän tärkeä tapa niin vain
hävinnyt, kun taipaleiden ja kelirikkojen takana tuore ruoka oli keväisin yhä

’uussa ja ahtaassa’. Maakunta kuitenkin
hiljalleen vaurastui ja teollistui. Tulivat
uudet harrasteet ja askareet, uudet
mahdollisuudet ansaita elantonsa.
Tuli uusi näkökanta ripustella pesäpönttöjä ja uudet sukupolvet vailla
edellisten tietämystä vanhasta elinkeinosta, joka vähin erin mureni.
Kanatkin alkoivat kotiutua pohjoisen
taloihin. Aika oli kypsä vanhan munituskulttuurin kadota. Viimeisenä uuttuja
tyhjentelivät – tottumuksestaan – tiettömien takamaiden asukit, syrjäseutujen
iäkkäimmät virkateiden kulkijat. Oli se
vielä jonkin aikaa ’poikastenkin’ harrastuksena kevätkesän onkireissuilla,
kunnes sammui. Metsätalous vei
uupuut ja vanhat uutut lahosivat ja
maahan pudottuaan pian katosivat.
Muutamia yhä hylättyinä möllöttää
aikaa uhmaavien ranta-aihkien kyljissä,
ahavatuulien syötävinä.
Artikkelissa käytetyt lähteet saa kirjoittajalta.
OUTOJA SANOJA JA LYHENTEITÄ

jouhilauta: pyydys, jossa lintu takertuu lautaan
tiheään aseteltuihin jouhirihmasilmukoihin
keino: tie, pyynnissä käynti
kesiö: katkenneen puun ontoksi lahonnut
ja kuivunut korkea kanto
korttoelävä: petoeläin tai muu ’saastainen’ eläin
naakia: hiipiä väijyen lähelle
niesta: eväs
pissihaukka: hiiripöllö (höyhenistö täynnä
läikkiä, pissejä)
riuttalintu: haaskalintu
tohtaja: kuikka (lpI tuhtuu, lpKo tohtti)
tuohilippi: tuohesta taivuteltu
puuvartinen kauha
uukoskelo: isokoskelo
uusotka: telkkä
verremys: paras, verraton
vesilasi: natriumsilikaatin vesiliuos
virkatie: ansakeino
vitsasraksi: vitsaksesta puneille kiertäen
tehty panta
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HANNA PÖYSÄLÄ

Rovaniemen vanha
kaupungintalo
Rovaniemen kauppala poltettiin lähes maan tasalle lokakuussa 1944. Myös silloinen
puurakenteinen kauppalan toimitalo ja sen kellarissa sijainnut
kauppalankirjasto tuhoutuivat
täysin. Viereisissä kortteleissa
Pumpasenharjulla säilyi muutama kivirakenteinen talo, jotka
nekin kärsivät vahinkoja. Nykyinen ns. vanha kaupungintalo
sijaitsee samassa korttelissa
Valtakadulla kuin tuhoutunut
kauppalantalo. Kortteli no 15 oli
vielä silloin nykyistä suurempi,
Oiva Kallion piirtämän ja vuonna 1936 vahvistetun korttelirakenteen mukainen. Nykyisen
kolmiomuotonsa kortteli sai, kun
1946 vahvistetussa Alvar Aallon
johdolla suunnitellussa Poronsarvi-asemakaavassa avattiin
Aallonkatu Valtakadulta Pohjanhovin suuntaan.
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Vanha kaupungintalo suunniteltiin
alun perin kauppalan väliaikaiseksi
toimitaloksi. Tontilla sijaitsee myös
puinen talonmiehen asunnoksi tarkoitettu rakennus. Vanha kaupungintalo
valmistui vuonna 1949 ja piharakennus
vuonna 1950. Kauppalasta ehti tulla
kaupunki vuonna 1960, ja kauppalantalosta kaupungintalo. Nykyinen kaupungintalo valmistui vuonna 1988, ja
senkin jälkeen kaupungin eri hallintokunnat toimivat vanhassa kaupungintalossa aina vuoteen 2002. Sen jälkeen
kiinteistö on ollut tyhjillään kunnes se
myytiin huhtikuussa 2004. Rakennus
ympäristöineen on yleiskaavassa suojeltu ja suojelun aste määritellään tarkemmin asemakaavassa. Rakennukset
inventoitiin huhti–toukokuussa 2004
ja niistä tehtiin lyhyt rakennushistoriallinen selvitys. Rakennuksella ympäristöineen on kulttuurihistoriallista arvoa:
se kuuluu Rovaniemen hallinnolliseen
historiaan, se on arkkitehtoninen kokonaisuus ja sillä on kaupunkikuvallista
merkitystä.
Tuhoutuneen kauppalan väliaikainen
hoitokunta toimi Pietarsaaressa marraskuun puoliväliin 1944. Olojen vakiinnuttua hoitokunta palasi Rovaniemelle,
ja joulukuussa 1945 pidettyjen kunnallisvaalien jälkeen kauppala sai taas sään-

Vanhan kaupungintalon pihanäkymä Aallonkadulta. Oikeassa reunassa näkyy
puinen talonmiehen asunto. Piirros: Hanna Pöysälä.

nölliset hallinnolliset elimet. Virastot
toimivat tilapäisesti Rovaniemen lastenkotisäätiön lastenkotirakennuksessa.
Kun yhdistys ilmoitti itse tarvitsevansa
tilojaan, alkoi uuden toimitalon rakentamisen suunnittelu. Vuonna 1946
kauppalanvaltuustossa ehdotettiin piirustuskilpailun järjestämistä toimitalon
piirustusten saamiseksi.
Sodan jälkeinen rakennustoiminta
oli materiaali- ja tarvikepulan takia tarkoin säännösteltyä. Säännöstelyä johti
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön rakennusasiain osasto KYMRO.
Sen alaisena toimi Lapin rakennuspiiri,
jonka päällikkönä oli arkkitehti Ferdinand Salokangas. Lapin rakennuspiiri
ohjasi rakennustoimintaa, huolehti
rakennusaineiden säännöstelystä ja
hoiti rakennuslupa-asioita. Jos rakennushankkeen kustannukset kohosivat
tietyn rajan yli, päätökset tehtiin KYMRO:ssa. Kun KYMRO ei myöntänyt

kauppalalle lupaa kivisen toimitalon
rakentamiseen, kauppalanhallitus päätti, että ryhdytään rakentamaan puusta
väliaikaista toimitaloa kauppalan entisen toimitalon tontille.
Rakentamishanke eteni joulukuussa
1946, kun Oy Alkoholiliike Ab tiedusteli mahdollisuutta vuokrata siitä liikehuoneisto myymälää varten. Vuokraa
vastaan Oy Alkoholiliike Ab antoi lainaa kauppalan toimitalon rakentamista
varten. Piirustuskilpailua rakennuksen
suunnittelusta ei järjestetty. Rakennuslupapiirustukset kivestä rakennettavaa
kauppalan väliaikaista toimitaloa varten on päivätty heinäkuussa 1947, ja
ne on piirtänyt arkkitehti Ferdinand
Salokangas. Rakennuslupa on myönnetty 20.5.1948. Rakennuksen oli
määrä toimia asuin- ja liiketalona sen
jälkeen, kun uusi toimitalo valmistuisi
Poronsarvi-asemakaavassa osoitettuun
virastokortteliin.
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Tilasarja Aallonkadun siiven 4. kerroksen isommasta
huoneistosta. Piirros: Hanna Pöysälä.

JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN
KOMEA MUISTOMERKKI

Kivisessä päärakennuksessa on jälleenrakennuskaudelle tyypillinen kantava
pilari-palkki -rakennejärjestelmä. Se
on edelleen varsin moderni ratkaisu
ja on mahdollistanut tilojen joustavan käytön. Ulko- ja väliseinät on
muurattu. Julkisivussa on karkea ns.
papu-rappaus. Rakennus sijoittuu
tontille siten, että korkea hallinnon
tiloja sisältävän Aallonkadun siiven
päätyjulkisivu aukeaa lähes suoraan
Valtakadulle muodostaen näin voimakkaan maamerkin etelästä lähestyttäessä.
Tämän viisi kerroksisen raken nusosan ensimmäisessä kerroksessa on
liiketiloja, joihin on käynti suoraan
Aallonkadulta. Toisessa kerroksessa
sijaitsee entinen kauppalanvaltuuston
istuntosalina toiminut juhlava, mutta
varsin intiimi tila, joka myöhemmin
toimi myös kaupunginhallituksen
kokoushuoneena. Se on edelleen lähes
alkuperäisessä asussa kalustusta myöten. Takaosan ikkunaseinä on peitetty
ja intarsiakoristellut pariovet vastakkai40

selta seinältä on suljettu, mutta nämä
muutokset on yksinkertaista palauttaa
alkuperäiseen asuun.
Kolmas ja neljäs kerros ovat pohjapiirustukseltaan lähes samanlaisia. Niissä
on ollut kaksi huoneistoa, joista isommassa on ollut asunto ja pienemmässä
mahdollisesti toimisto- ja vastaanottotiloja. Viidennessä kerroksessa oli koko
kerroksen laajuinen asuinhuoneisto,
joka alun perin suunniteltiin kauppalanjohtajan asunnoksi. Vinttikerros tuo
julkisivuun vielä lisää korkeutta.
Valtakadun siipi rajaa massaltaan
matalampana Valtakatua. Siinä on
kolme varsinaista kerrosta sekä vintti ja
kellari. Kerrokset ovat puolta kerrosta
ylempänä kuin Aallonkadun siivessä.
Ensimmäisessä kerroksessa on ollut
liiketiloja. Isommassa liiketilassa sijainneesta entisestä Oy Alkoholiliike Ab:n
tilavasta myymälästä otetuissa vanhoissa valokuvissa korostuvat pylväsrivit
ja yhtenäinen tumma kivilaattalattia.
Kalusteet oli tehty puusta. Myymälä
jaettiin myöhemmin kevyillä väliseinillä toimistohuoneiksi, mutta tilan

avaruus on tullut jälleen esiin tehtyjen
purkutöiden myötä. Toisessa kerroksessa oli toimistohuoneita ja kolmannessa
asuntoja. Vintillä olevat sauna- ja pesutupatilat olivat inventoitaessa lähes
alkuperäisessä asussa varustuksineen.
Aallonkadun varrella oleva puurakenteinen piharakennus toimi talonmiehen asuntona aina 1980-luvun alkuun asti. Sen julkisivuissa on runsaasti
kauniita yksityiskohtia: koristeellisesti
veistetyt katto- ja katoksen kannattimet
sekä puiset ikkunaluukut ja kukkalaatikot. Tonttia rajaa liuskekivillä verhottu
muuri, jota kiertää ohut metallikaide.
Muurin avulla piha on pengerretty lähes tasaiseksi, vaikka maasto laskeekin
voimakkaasti rantaan päin.
SALOKANKAAN OMALEIMAISTA
ARKKITEHTUURIA

Arkkitehti Salokangas oli varsin taitava suunnittelija ja hänen rakennuksensa on helppo tunnistaa. Vanhaa
kaupungintaloa pidetään hänen päätyönään Rovaniemellä, ja tässäkin
kohteessa on runsaasti Salokankaalle
tyypillisiä piirteitä ja yksityiskohtia.
Niistä näkyvimpänä erottuvat kauniit
parvekkeet, joita talossa on neljätoista,
viittä erilaista mallia. Myös pääsisäänkäynnit on persoonallisesti suunniteltuja, ja niiden hierarkkinen merkitys
korostuu muuten varsin pelkistetyissä
julkisivuissa.
Salokankaalle ja 1950-luvun arkkitehtuurille ominainen tilakäsitys toistuu
kaupungintalossa. Pohjaratkaisut ovat
selkeitä, yksinkertaisilla ja pienillä keinoilla luodaan viihtyisää ympäristöä.
Vielä hahmotettavissa olevien asuntojen pohjissa näkyy hienoja tilasarjoja;
huoneita erottaa liukuovellinen leveä
aukko, ja näkymät ikkunoista ovat
upeita. Huoneet ovat varsin tilavia,

palvelijanhuoneet ja pikku väliköt
kertovat myös ajasta. Huoneistoissa oli
myös säilynyt suunnittelijalle ominaisia
karkearapattuja, liuskekivin koristeltuja
kekomaisia takkoja. Käytetyt materiaalit olivat pula-ajasta huolimatta
laadukkaita ja kestäviä.
Varsin pian rakennuksen valmistumisen jälkeen huomattiin, että hallinnon tiloja tarvitaan lisää. Asunnot
saivat vähitellen väistyä toimistohuoneiden tieltä. Inventoinnissa selvisi, että
huolimatta käyttäjien ja heidän tarpeidensa muuttumisesta, arkkitehtoninen
idea ja rakennusten kiinteä sisustus oli
yllättävän hyvin säilynyt. Muutoksista
huolimatta oli rakennuksissa säilynyt
alkuperäisyyden määrittelemisen tietolähteenä tunnistettava huonejako, karmilistat, ovet ja helat, silloin kun ne oli
jätetty paikalleen, lattianpäällysteet ja
lattialistat sekä seinien ja katon käsittely. Asuntojen keittiöt oli purettu, mutta
osa kylpyhuoneista ja wc-tiloista oli alkuperäisessä asussa. Aukkoja, väliseiniä
ja ilmanvaihtoa oli käyttötarkoituksen
muuttuessa lisätty tai poistettu.
Todella kauniit porrashuoneet olivat
lähes alkuperäisessä asussa. Valtakadun
siiven kahdessa pihan puolella olevassa
porrashuoneessa tärkeä yksityiskohta
oli kaiteiden terästangosta taivuteltu
pororaito-koristeaihe. Aallonkadun
siiven pohjaltaan viisikulmainen porrashuone on luonteeltaan täysin erilainen, voimakkaan arkkitehtoninen
tila. Tummalla mosaiikkibeto nilla
verhottu portaikko kiertää avarana
keskelle jäävää metalliverkolla rajattua
hissikuilua.
Katujulkisivujen suurimpia muutoksia ovat ensimmäisen kerroksen liiketilojen ikkunoiden pienennys alareunaa
nostamalla ja niiden peltiverhous
sekä Valtakadun puolella lisäksi myy41

Kaupungintalon pihan
puoleisten porrashuoneiden
kaiteissa juoksee pororaito.
Piirros: Hanna Pöysälä.

mälän sisäänkäynnin muuttaminen
ikkunaksi. Ikkunat, parvekkeenovet
ja lähes kaikki ulko-ovet on uusittu.
Alkuperäiset ulko-ovet on säilytetty
enää Aallonkadun pääsisäänkäynnin
molemmin puolin olevien liiketilojen
sisäänkäynneissä.
Vanhan kaupungintalon inventointi
ja rakennushistoriallinen selvitys tehtiin asemakaavoitusta varten. Myös
kulttuurihistoriallisesti merkittävän
kohteen korjauksen suunnittelija saa
tämän työn tuloksista itselleen paljon
hyötyä. Tulokset voivat tuoda vahvistusta suunnittelijan ratkaisuihin tai
avata uusia näkökulmia vanhan rakennuksen ideologiaan.
Rakennusten suojelu ei rajoitu pelkästään ulkokuoreen vaan koskee yhtä
lailla sisäarkkitehtuuria ja kiinteitä
sisustuksia. On myös taloudellisesti
järkevää korjata ja kunnostaa vanhoja
käyttökelpoisia rakennusosia ja noudattaa mahdollisuuksien mukaan alkupe-
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räistä säilynyttä huonejakoa. Nykyajan
asettamat tekniset vaatimukset on
hyvällä suunnittelulla mahdollista
sijoittaa huomaamattomasti. Vanha
kaupungintalo suunniteltiin alun
perin asuin- ja liiketaloksi, ja tähän
käyttötarkoitukseen se soveltuukin
mainiosti.
Artikkelin kirjoittaja ja arkkitehti Päivi Lukkarinen inventoivat ja kirjoittivat lyhyen rakennushistoriallisen selvityksen Rovaniemen vanhasta
kaupungintalosta ja sen piharakennuksesta Rovaniemen kaupungin tilapalvelun toimeksiannosta
toukokuussa 2004.

Tuhkasta
nousseet kirkot
TIINA ELO

KIRKKOJEN JÄLLEENRAKENNUS LAPISSA

Lapin läänin kirkoista tuhottiin Lapin sodassa Enontekiön,
Inarin, Turtolan, Kemijärven ja
Rovaniemen kirkot sekä Pellon
rukoushuone. Näiden lisäksi
Muonion kirkko vaurioitui. Jo
aiemmin, talvisodan aikana,
olivat tuhoutuneet Sallan ja Inarin kirkot. Sallassa vuonna 1939
peruskorjatun kirkon käyttöikä
jäi noin kahden kuukauden mittaiseksi, sillä talvisodan alussa
vetäytyneet suomalaiset joukot
polttivat sen 8. joulukuuta 1939.
Inarin kirkko oli tuhoutunut
venäläisten ilmapommituksessa
4.2.1940.

Vaikka Lapin sodassa monilta paikkakunnilta tuhoutuivat lähes kaikki
rakennukset, kokivat ihmiset erityisesti
kirkkojen polttamisen voimakkaasti.
Kirkot yritettiin pelastaa viimeiseen asti
ja erilaisin keinoin. Sallasta vetäytyvät
SS-joukot olivat saaneet käskyn polttaa
Kemijärven. Paikkakunnalla olleet
sotilaat olivat sijoittaneet määrättyjen
talojen oviin lappuja, joissa kehotettiin
jättämään merkityt rakennukset polttamatta. Kemijärven kirkko oli yksi
näistä. Sallasta tulleet joukot olivat
keränneet keskelle kirkkoa suuren risukasan, jonka paikkakunnalla oleskelleet
saksalaissotilaat olivat kantaneet pois.
Myöhemmin kuitenkin SS-joukot
olivat tuoneet sytykkeitä uudestaan ja
polttaneet kirkon.
Kaikkien sodassa tuhoutuneiden
kirkkojen jälleenrakennusprosessi noudattelee pitkälti samaa kaavaa rahoitusongelmineen, paperisotineen ja byrokraattisine kuvioineen. Kun evakosta
palattua ihmisten arkipäiväinen elämä
oli saatu alkuun, ruvettiin puuhaamaan
uutta kirkkoa tuhoutuneen tilalle. Joissain seurakunnissa perustettiin erillinen
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jälleenrakennustoimikunta, joka kokoontui koko rakennusprosessin ajan.
Pohdittavia asioita olivat esimerkiksi
uuden kirkon rahoitus ja arkkitehdin
valinta. Kun piirustukset saatiin arkkitehdilta ja rakennusluvat kuntoon,
alkoi varsinainen rakentamistyö.
Jotta jumalanpalveluselämä saataisiin
säännöllisiin uomiinsa evakosta paluun
jälkeen, pyrittiin kirkkojen rakentamista kiirehtimään kaikin mahdollisin
keinoin. Sitä ennen järjestettiin jumalanpalveluksia vaihtelevissa oloissa. Enontekiöllä jumalanpalvelukset toimitettiin
aluksi yksityiskodeissa tai parakeissa.
Ruotsista saatiin kirkkoparakki, jonka
tilavassa seurakuntasalissa jumalanpalvelukset pidettiin usean vuoden ajan
aina kirkon valmistumiseen asti.
Kemijärvellä väliaikaiseksi kirkoksi
vuokrattiin Lestadiolaisen Lähetysyhdistyksen omistama rukoushuone.
Rovaniemen seurakunta sai lahjana
Ruotsin kirkon diakoniahallituksen
alaisuudessa toimineelta Till Brödernas
Hjälp -keräysorganisaatiolta ja avustusjärjestöltä 1930-luvulla teollisesti
valmistetuista elementeistä koottavan
rakennuksen väliaikaiseksi kirkoksi.
Se sisustettiin arkkitehti Yrjö Vaskisen laatiman suunnitelman mukaan
jumalanpalvelushuoneeksi, ja piispa
Väinö Malmivaara vihki sen käyttöön
tammikuussa 1947.
Länsirajalla oli evakkoaikana jumalan palveluksia pidetty Svansteinin
kirkossa ja evakosta paluun jälkeen
Ylimatin talossa, joka ainoana Turtolan
kirkkokentän taloista oli säästynyt. Kun
sitten kanttorin virkatalo valmistui,
sisus tettiin sen pirtti väliaikaiseksi
jumalanpalvelushuoneeksi adventista
1946 alkaen. Toukokuusta 1949 lähtien jumalanpalvelus pidettiin joka toinen sunnuntai Pellon kansakoulussa.
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ARKKITEHTIKILPAILUT
SALLASSA JA ROVANIEMELLÄ

Kirkon Lahja -yhdistys oli perustettu tukemaan taloudellisesti sodasta
kärsimään joutuneiden seurakuntien rakennustoimintaa. Yhdistys oli
suositellut seurakunnille, että kirkkojen piirustukset hankittaisiin yleisen arkkitehtikilpailun avulla. Lapin
jälleenrakennusajan kirkoista Sallan ja
Rovaniemen kirkkojen suunnittelusta
järjestettiin arkkitehtikilpailu.
Sallan kirkon piirustuskilpailun
ohjeissa seurakunta toivoi, että kirkko
rakennettaisiin tiilestä. Istumapaikkoja
tulisi olla kirkkosalissa noin 600 ja
lehterillä kuoroa varten noin 50. Kirkon tulisi edustaa vanhaa suomalaista
kirkkotyyliä siten, että tapuli yhdistyisi
itse kirkkorakennukseen. Ristikirkkoa ei kuitenkaan toivottu. Kilpailuehdotuksia oli saapunut kaikkiaan
46 kappaletta. Arvosteltuaan jokaisen
ehdotuksen palkintolautakunta päätti
yksimielisesti antaa I palkinnon 70.000
mk kilpailuehdotukselle nro 43, nimimerkki Piirretty Otava.
Kun kilpailu oli ratkaistu, avattiin
suljetut kuoret ja todettiin voittajaehdotuksen tekijöiksi arkkitehtiylioppilaat E. Eerikäinen ja Osmo Sipari.
Palkintolautakunnan mielestä ensimmäisen palkinnon saaneessa ehdotuksessa on yksinkertainen, selvä ja vaikuttava arkkitehtuuri, joka lähtee vanhasta
suomalaisesta kirkkoperinteestä ja soveltuu hyvin Lapin luontoon. Eerikäinen
ja Sipari totesivat Arkkitehti-lehdessä,
että he olivat ratkaisussaan lähteneet
liikkeelle vanhimmasta perinteestä eli
keskiajan jyrkkäharjaisesta kivikirkosta,
joka kirkkopihassa erillään seisovine
tapuleineen on muodostanut kyläkuvan dominantin. Sallan kirkossa
tämä vanha perinne on pyritty toteutta-

Sallan kirkko on yksi merkittävimmistä Lapin jälleenrakennuskauden rakennuksista. Kuva: Tiina Elo.

maan nykyajan ihanteita ja materiaalia
vastaavaksi. Kaikki asiaankuulumaton
koristelu on kirkossa karsittu pois niin,
että rakenteelliset perustekijät pääsevät vaikuttamaan omalla voimallaan.
Kirkon sisäarkkitehtuurissa on pyritty
askeettisuuteen, jotta harvat yksityiskohdat, varsinkin alttarireliefi, tulevat
tehokkaasti esille.
Sallan kirkon merkitys on myöhemmin entisestään korostunut, sillä
se valittiin 1994 Suomen modernin
arkkitehtuurin tärkeimpien töiden
joukkoon, kansainväliseksi modernin
arkkitehtuurin DOCOMOMO-kohteeksi, ainoana koko Pohjois-Suomesta.
Museoviraston esityksestä kirkkohallitus päätti 25.2.2003 määrätä
Sallan kirkon kirkkolain nojalla suojel-

tavaksi. Perusteluinaan suojelulle Museovirasto toteaa, että Sallan kirkko on,
ei vain jälleenrakennuskauden, vaan
myös koko Suomen kirkkoarkkitehtuurin sodanjälkeisen murroskauden
merkittävin arkkitehtuurihistoriallinen
muistomerkki.
Rovaniemellä rakennustoimikunnalle oli alkusyksyyn 1946 mennessä muotoutunut täsmällinen kuva uudesta kirkosta. Sen haluttiin olevan perinteistä
kirkkotyyliä ja suunniteltu 1200–1500
hengelle. Kirkon piirustukset päätettiin
hankkia yleisen arkki tehtikilpailun
kautta, ja Kirkon Lahja -yhdistys oli
tarjoutunut vastaamaan Rovaniemen
kirkkokilpailun kustannuksista.
Keväällä 1947 julistetun yleisen
arkkitehtuurikilpailun ohjelman mu45

kaan 900 hengelle mitoitetun kirkon
urkulehterille oli varattava tila 70 jäsenen kuorolle. Alttarille tuli sopia viisi
pappia, ja kastepaikka oli sijoitettava
kuoriin tai muuhun sopivaan kohtaan.
Kilpailuohjelmaan sisältyi maininta
siitä, että seurakunnan rakennustoimikunta halusi kiinnitettävän erityistä
huomiota kirkkosalin akustiikkaan ja
valaistukseen sekä mahdollisuuteen
huomioida perinteisiä kirkkorakennusmuotoja.
Suomen arkkitehtiliittoon oli määräaikaan mennessä jätetty 35 ehdotusta.
Kirkkovaltuusto ei kuitenkaan ollut
kilpailun tuloksiin tyytyväinen. Piispa Malmivaara suositteli rakennustoimikunnan avuksi arkkitehti Bertel
Liljequistiä, joka lupautuikin tutustumaan kilpailuluonnoksiin ja tekemään
niiden pohjalta oman ehdotuksensa.
Tämä kuitenkin edellytti Liljequistin
mukaan arkkitehtiliiton lupaa, mikäli
haluttiin sopia jonkun muun kuin kilpailussa palkitun tai lunastetun kanssa
piirustusten laatimisesta. Joulukuuhun
1947 mennessä päästiinkin myönteiseen neuvottelutulokseen arkkitehtiliiton kanssa ulkopuolisen arkkitehdin,
ts. Liljequistin osallistumisesta edellisessä kilpailussa palkittujen kesken
pidettävään kutsukilpailuun, mikäli
nämä hyväksyivät järjestelyn.
Palkintolautakunta kokoontui Rovaniemellä maaliskuun alussa 1948.
Äänestyksen perusteella arkkitehti
Heikki Sirenin ehdotus Excelsior asetettiin ensimmäiselle ja Bertel Liljequistin
Rovaniemi jäi toiseksi. Seurakunnassa
päädyttiin kuitenkin tilaamaan lopulliset kirkon piirustukset arkkitehti
Liljequistiltä, joka viimeisteli kilpailuehdotuksensa pohjalta lopulliset
pääpiirustukset.
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JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN
KOKONAISTAIDETEOKSIA

Lapin jälleenrakennusajan kirkoista
tornittomia suorakaiteisia pitkäkirkkoja
ovat Inarin saamelaiskirkko sekä Pellon,
Turtolan ja Sallan kirkot. Kaikissa
näissä on erillinen torni. Rovaniemen
ja Kemijärven kirkot ovat suorakaiteisia
päätytornillisia pitkäkirkkoja. Enontekiön satulakattoiseen, rapat tuun
pitkäkirkkoon on katoksella yhdistetty
solakka torni. Kirkot ovat ajalleen tyypillisiä; selkeästi suurin osa sodan jälkeen rakennetuista kirkoista Suomessa
on nimenomaan pitkäkirkkoja. Lapin
läänin jälleenrakennusajan kirkot eivät
olleet muutenkaan irrallaan tuon ajan
arkkitehtuurin suuntauksista ja vaikutteista, koska niiden suunnittelijoina
toimivat arkkitehdit, jotka olivat kaikki
eteläsuomalaisia, pääkaupunkiseudulla
vaikuttaneita arkkitehteja.
Lapin jälleenrakennusajan kirkot
syntyivät tilanteeseen, missä taustalla
oli 1920-luvulla vaikuttanut klassinen
perinne ja 1930-luvulla esiinnoussut
funktionalistinen tyylisuunta, sekä se
ristiriita, mikä syntyi kun nämä kaksi
kohtasivat. Vaikka ”tradis vs. funkis”
-debatti oli jo kertaalleen läpikäyty,
osoittaa Rovaniemen kirkkokilpailun
yhteydessä käyty keskustelu, että
mihinkään lopputulokseen ei 1930luvulla ilmeisestikään päästy.
Karjalaisen Sakkolan seurakunnan
jatkosodan aikana järjestämän uuden
kirkon arkkitehtikilpailun perusteella
näytti siltä, että ristiriidat ratkaiseva
yhteinen teema olisi löytynyt. Kirkkotilasuunnitelmissa on ekspressiivisiä
reliefejä, erilaisia kiveyksiä ja laatoituksia, emblemisyventeitä, messinkitaoksia
sekä saarnastuolissa puu-upotuksia.
Huomio kiinnittyy keskiaika-aiheis-

Pellon kirkon sisäänkäyntipäädyn pilareissa
on käytetty liuskekivikoristelua. Kuva: Tiina Elo.

toon. Luultavasti niin kaukaa voitiin
löytää teemoja, jotka modernit arkkitehdit saattoivat hyväksyä ja muut
myöntää perinteisiksi. Vaikka aikakaudessa oli sisäkkäin ja rinnakkain
monia jo aikalaistenkin romanttisiksi
kutsumia piirteitä, viittasi jyrkän katon aihe yhdistyneenä koristeellisiin
ratkaisuihin myös tietynlaiseen kansallisromantiikkaan.
Myös ns. kokonaistaideteoksen ajatus näkyy jälleenrakennusajan kirkois-

sa. 1920- ja 1930-luvuilla detaljityöhön
keskittyneen taiteilija-käsityöläisen
ja arkkitehdin tiivis yhteistyö kirkon
sisustustyössä oli vielä suosittua, kun
se 30-luvun funktionalististen kirkkosuunnitelmien myötä alkoi vähetä.
Lapin jälleenrakennusajan kirkoista
arkkitehti Bertel Liljequistin suunnittelemissa Kemijärven ja Rovaniemen
kirkoissa näkyy vielä voimakkaasti
arkkitehdin ja taiteilijan yhteistyö:
taiteilija Antti Salmenlinna maalasi
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molempien kirkkojen kuorin koristemaalaukset, suunnitteli saarnatuolin
ja penkit ja piirsi valaisimet. Salmenlinnan ja Liljequistin osuuksien välistä
rajaa on mahdoton yksityiskohtaisesti
määritellä. Näiden kirkkojen kohdalla
kirkkosalin koristemaalaus liittyy olennaisena osana arkkitehtuuriin. Luova
perinteen käyttö ja sen jatkaminen
olikin ominaista Liljequistin arkkitehtuurille.
1940-lukua on totuttu kuvailemaan
yleisemmin romanttisena aikakautena. Tälle kaudelle ei syntynyt omaa
arkkitehtuuriteoriaa eikä aatteellista
ohjelmaa eikä sen ympärille myöskään
muodostunut aatteelle vihkiytyneitä
ryhmiä. Monet vuosikymmenen erikoispiirteet onkin löydetty ja huomattu
vasta perästäpäin. Pyrkimyksenä ollut
pehmeäsävyinen kokonaisvaikutus
tavoitettiin luonnonläheisillä materiaaleilla ja koristeellisilla yksityiskohdilla. 1940-luvun romantiikka olikin
lähinnä materiaalien ja yksityiskohtien
romantiikkaa.
Varsin suosittua oli asettaa kiviä
tiilimuuraukseen niin, että ne rakennuksen jalustassa, seinässä tai savupiipussa olivat yksittäisiä ”rupia” tai
tiheitä kiviryhmiä, jotka koristeellisina
luonnonaiheina tulivat esiin vaaleasta rappauspinnasta. Rappauspinta
ulkona ja sisällä olikin kiitollinen
ja paljon käytetty koristelun kohde, jota on käytetty kaikissa Lapin
jälleenrakennusajan kirkoissa, lukuun
ottamatta Sallaa. Esimerkiksi Pellon
kirkossa liuskekivikoristelua on käytetty sisäänkäyntijulkisivun pilareissa,
jotka kannattelevat pyörökaariaiheista
ja ruusuikkunaista päätykolmiota. Rovaniemen kirkossa arkkitehti Liljequist oli
kaavaillut kirkkosalin sivukäytävien pilarien kivipäällysteeksi vaaleaa Kittilän
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marmoria. Siitä kuitenkin luovuttiin
korkean hinnan vuoksi, ja tilalle tuli
tummasävyinen Herttoniemen liuskekivi. Kirkon sisääntuloaulan lattiassa
ja terassilla pääsisäänkäynnin edustalla
käytettiin paikallista Viirinkankaan
kiveä.
RAKENTAMISTA PULAN
JA BYROKRATIAN KOURISSA

Rakennettu ympäristö koostuu suunnitelmien toteutuksista. Jokaisen rakennuksen takana on päätös rakentaa.
Rakennus on lisäksi ainakin jossain
määrin esteettisen, toiminnallisen ja
konstruktiivisen suunnittelun tulos.
Rakentamisen luovuutta rajaavat taloudelliset, konstruktiiviset, toiminnalliset
ja laissa säädetyt rakentamisen muotoja
koskevat reunaehdot. Jälleenrakennusaikana nämä reunaehdotkin olivat
poikkeuksellisia. Kirkkojen rahoitus,
käytännön olot ja monimutkainen lupabyrokratia vaikuttivat osaltaan myös
siihen, millaisia näistä kirkoista tuli.
Kuljetukset olivat avainkysymys
niin Pohjois-Suomen jälleenrakennukselle kuin myös teiden sotatuhojen
kor jaamiselle; huomattavat määrät
rakennusmateriaalia oli kuljetettava
työmaille ja työvoima huollettava suuremmista keskuksista kuten Kemistä ja
Torniosta käsin. Tavaroiden saaminen
Tornioon ja Kemiin ei riittänyt, vaan
tavarat oli myös saatava ajetuiksi ympäri lääniä sinne, missä niitä kulutettiin.
Esimerkiksi Enontekiölle kuljetusmatkat venyivät yli 400 kilometriin.
Yleinen hintataso oli Pohjois-Suomessa korkeampi kuin muualla Suomessa. Tähän vaikuttivat palkat, jotka
valtakunnallisista sopimuksista huolimatta olivat melko suuria. Urakkatyöstä lienee maksettu ainakin kaksi kertaa
virallisesti vahvistettuja korkeampia

Kaikkiin Amerikan luterilaisten
tuella rakennettuihin Lapin
jälleenrakennusajan kirkkoihin
on kiinnitetty avusta kertova
laatta. Kuvassa Rovaniemen
kirkon muistolaatta. Kuva:
Tiina Elo.

hintoja. Toisaalta on huomattava, että
palkka- ja hintataso olivat jo ennen
jälleenrakennuskautta olleet 10–15 %
korkeammat. Tarjonnan ja kysynnän
epäsuhde tavara- ja työvoimamarkkinoilla synnytti ns. Lapin markka -käsitteen, joka osaltaan nosti rakennuskustannuksia ennen näkemättömiin
huippuihin. Rakennus tarvikkeiden
hintoihin vaikuttivat myös pitkät
matkat ja niistä johtuvat suuret kuljetuskustannukset.
Jälleenrakennuskausi oli myös
tavara pulan ja säännöstelyn aikaa.
Ennen kuin kotimainen tuotanto ja
ulkomaankauppasuhteet palautuivat
normaaleiksi, oli kaikesta puutetta. Säännöstelyn purkaminen alkoi
1940-luvulta ja jatkui 1950-luvulle.

Pohjois-Suomen jälleenrakennusalueen
materiaalitoimituksissa olivat, samoin
kuin rakentamisessakin, keskeisinä eliminä Maatalousseurojen Keskusliiton
jälleenrakennusvaliokunta (myöhemmin asutusvaliokunta) maaseudulla ja
KYMRO asutuskeskuksissa.
Tuhoutuneiden kirkkojen arvoksi
on arvioitu noin 26,4 miljoonaa markkaa, mutta korvauksia seurakunnat
saivat niistä vain noin 6,5 miljoonaa
markkaa. Muutamat kansanedustajat
yrittivät 1946 toivomusaloitteellaan
saada valtion budjettiin varoja kirkkojen jälleenrakennukseen, mutta
turhaan. Valtiovarainvaliokunta katsoi,
että kirkko saattoi saada korvauksia ja
vastuuta tuli jakaa seurakuntien kesken.
Seurakuntien tuli ensin kerätä kaikki
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ne varat, mitä saattoi rakentamiseen
käyttää, ja sen jälkeen tiedustella lainamahdollisuuksia. Vasta tämän jälkeen
ne saattoivat anoa avustusta Kirkon
Keskusrahastosta ja ulkomaisista lahjavaroista, joiden jakamisesta vastasi
kirkkohallitus.
Kirkon Lahja järjesti vuonna 1946
Suomen Kirkon Seurakuntatyön
Keskusliiton kanssa valtakunnallisen
rahankeräyksen hävitetyn rajaseudun
ja Pohjois-Suomen sekä sodassa tuhoutuneen Seurakuntaopiston jälleenrakennustyön hyväksi. Rovaniemellä
seurakuntanuorten tekemän keräyksen
tuotto, joka kokonaisuudessaan jäi
seurakunnan omaan käyttöön, ylitti
lähes kymmenkertaisesti sille asetetun vähimmäistavoitteen. Kaikkien
muiden Lapin jälleenrakennusajan
kirkkojen rakentamiseen käytettiin
Amerikan raha-apua, paitsi Sallan kirkon, jonka rakentamisen mahdollisti
Tanskan kirkon suorittama keräys. Kemijärven uuden kirkon rahallinen apu
saatiin Yhdysvaltoihin muuttaneiden
kemijärveläisten suorittaman keräyksen
tuloksena.
Ulkomailta tulleen avun yhteissumma Suomen seurakunnille nousee yli
miljoonan dollarin. Amerikan luterilaisten miljoonan dollarin raha-apu
kasvoi moninaisin ja kekseliäin liiketoimin lähes kolme ja puoli kertaa alkuperäistä suuremmaksi. Helmikuussa 1948
kirkkohallitus oli nimittäin päättänyt
sijoittaa 50 000 dollaria raakakahviin.
Sen maahantuonti, paahtaminen ja
vähittäismyynti tuotti kirkolle nopeasti
peräti kolmikymmenkertaisen nettotulon viralliseen vaihtokurssiin verrattuna
eli noin 225 miljoonaa markkaa. Muita
testattuja tuotteita olivat sokerin lisäksi
karamellit ja Ruotsista saadulla avustuksella ostettu kardemumma.
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Pohjois- ja Itä-Suomen seurakuntien
rakennusohjelmien toteut tamisessa
Amerikan luterilaisten tuki oli ratkaisevan tärkeää. Kaikkiin merkittäviin
Amerikan luterilaisten tuella pystytettyihin rakennuksiin on kiinnitetty
avusta kertova muistolaatta. Suomessa
tämäntyyppiset laatat ovat harvinaisempia kuin monissa muissa maissa.
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LEENA LOHINIVA

Helena Junttilan
taidetta Rovaniemellä
Rovaniemen taidemuseossa
5.12.2004 asti esillä oleva näyttely
Teoksia on Helena Junttilan (s. 1963)
taiteen ensimmäinen laaja esittely.
Mukana on teoksia eri vuosilta. Omaa
tietään kulkeva pohjoisen taiteilija on
luonut kuvaston, joka koskettaa ja
puhuttelee. Tussipiirustusten herkkä,
runollinen ja samanaikaisesti voimakas
viiva kuvaa ihmisen alitajunnan liikkeitä mestarillisesti. Piirroksissa yhdistyvät eteerisyys ja voima. Maalauksissa
taidokas sommittelu ja värien käyttö
imaisevat katsojan teoksen sisään. Tilantuntu on hyvin voimakas.
Helena Junttila kartoittaa matkaa
ajassa läpi merkittävien paikkojen,
tilojen ja tapahtumien. Paikka, aika ja
etäisyys ovat läsnä. Kokemus ja menneisyyden muisto yhdistyvät. Töissä on
nähtävissä paikallisuus, kulttuurisuus,
historiallisuus ja tekijänsä persoonallisuus. Koko ympäristö ja luonnon
monimuotoisuus elävät täysillä.
Ihmisen ja eläimen, erityisesti karhun, kohtaaminen, leikkisä eroottisuus,
ilo ja suru ovat tunnusomaista kuvataiteilija Helena Junttilan teoksissa.
Unet ja tarinat kietoutuvat arkielämän
kokemuk siin yhteisen muistimme
uumenista. Ihminen tai eläin ei ole
ensisijainen, vaan osa laajempaa kokonaisuutta. Aiheena on usein hetki
ennen tapahtumaa. Teoksissa avautuu
ajaton lappilainen maiseman avaruus
yksityiskohtanaan kaukainen saari,
puunrunko tai pari sekä musta aurinko.

Maalausten maisema hehkuu maanläheisissä punaisen ja sinisen syvissä
sävyissä. Tussipiirustusten liehuvahiuksiset naiset, naamiokasvoiset miehet
ja lempeät eläimet kertovat elämän
eri tilanteista. Eläinhahmot esittävät
ihmisen voimavaroja mutta myös
eläimellistä puolta itsestämme osana
luontoa. Taidokas viiva muuttuu hiuksenhienosta vedosta sysimustaksi hahmoksi, muodoksi. Vesivärimaalaukset
ovat kuin vedenalaisia monikerroksisia
maisemia väriliukumineen. Tussilaveeraukset rikastuttavat ilmaisua monivivahteisten piirustusten ja utuisten
vesivärimaalausten välimaastossa.
Helena Junttilan taiteesta ilmestyy myös kuvateos,
jota voi ostaa mm. Rovaniemen taidemuseosta.

Helena Junttilan öljyvärimaalaus Karhuliisa (1999). Kuva:
Arto Liiti. Rovaniemen taidemuseon
kokoelmat.
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TIINA ELO

Lapin
kulttuuriympäristöt
tutuksi -hanke
Lapin ympäristökeskuksessa
käynnistyi kesällä Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankekokonaisuus, jossa inventoidaan
kulttuuriympäristöjä kaikissa
Lapin kunnissa tulevan neljän
vuoden aikana. Inventointi suoritetaan niin, että vuosina 2004 ja
2005 inventoidaan Pohjois-Lapin
kunnat (Enontekiö, Inari, Sodankylä, Utsjoki) sekä Muonion,
Kolarin, Kittilän, Savukosken,
Sallan, Pelkosenniemen, Kemijärven ja Posion kuntien alueet.
Vuosina 2006–2007 inventointi
jatkuu Pellon, Ylitornion, Tornion, Kemin, Keminmaan, Simon,
Tervolan, Rovaniemen ja Ranuan
kuntien alueella.
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Hankkeen aikana koulutetaan ja
työllistetään vuosittain 20 työtöntä
työnhakijaa käytännön inventointityöhön. Hanke antaa inventoijille uusia
valmiuksia sijoittua työmarkkinoille
tai koulutukseen työllistymisjakson
jälkeen. Ensimmäinen inventointiryhmä aloitti työn syyskuun alussa
kahden viikon koulutusjakson jälkeen.
Vuoden 2005 inventointi alkaa kesäkuun alussa.
Hankkeessa inventointitieto viedään
paikkatietojärjestelmään. Aineistosta
tuotetaan alueittaiset sekä saamelaiskulttuuria koskevat DVD-levyt, sekä
erilaisia julkaisuja. Tämän lisäksi luodaan tietopohja kiireellisimmin kunnostustarpeessa olevista rakennuksista.
Näin edistetään korjausrakentamista
ja luodaan mahdollisuuksia tuleville
jatkohankkeille.
Hankkeen tavoitteena on saattaa rakennusperintöön ja kulttuuriympäristöihin liittyvä tieto ajan tasalle
ja lisätä näin viranomaisten, matkailuyrittäjien ja kuntalaisten tietoa alueensa
arvokkaasta kulttuuriperinnöstä. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö
luo edellytyksiä kulttuurimatkailun
kehittämiselle sekä vahvistaa asukkai-

Kolarinsaaren vanhan kirkon inventointia Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi
-hankkeessa. Kuva: Tiina Elo.

den alueellista identiteettiä. Kulttuurimatkailun kehittämisellä voidaan
puolestaan vaikuttaa alueiden elinvoimaisena säilymiseen niilläkin alueilla,
joilla ei ole edellytyksiä laajamittaisen
matkailutoiminnan harjoittamiseen.
Esihistorialliset jäänteet ovat vanhin
ja usein herkimmin tuhoutuva kulttuuriympäristön osa. Hankkeeseen onkin
sisällytetty arkeologinen osio, jonka
tarkoituksena on parantaa muinaisjäännösten tunnettavuutta maakunnassa ja
tätä kautta edistää mm. niiden suojelua. Hankkeessa toimii arkeologi, joka
laatii arkeologisista kohteista oman
tietokannan ajantasaistamalla olemassa
olevia tietoja ja täydentää niitä hankkeen yhteydessä tehtävän inventoinnin
pohjalta.

Saamelaisalue nähtiin kulttuurihistoriallisesti ja alueellisesti niin
tärkeäksi ja selkeästi omaksi kokonaisuudekseen, että se toimii hankkeen
itsenäisenä osiona, jonka sisällöstä
vastaa saamelaiskäräjien alaisuudessa
oma koordinaattori.
Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan sosiaalirahasto, Lapin TE-keskus,
Euroopan aluekehitysrahasto ja Lapin
ympäristökeskus. Hankekokonaisuuden budjetti on n. 1,8 milj. euroa.
Lisätietoja hankkeesta antavat: projektipäällikkö
Tiina Elo (040-828 8853), saamelaiskoordinaattori Päivi Magga (040-735 0677) sekä hallinnollinen työnvalvoja Riku Tapio (040-7785480).
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Kirjakatsaus

Kallio, Kalle (toim.): Museo
oppimisympäristönä. Suomen
Museoliiton julkaisuja 54.
Jyväskylä 2004.

Kuusi vuotta kestänyt Suomen Tammi
-projekti on tuottanut useita julkaisuja,
joista viimeisin on Museo oppimisympäristönä. Kirjan voi nähdä päivityksenä teokselle Opintokäynti museoon
vuodelta 1986. Museoissa ja näyttelyissä on tapahtunut aina oppimista
muodossa tai toisessa, mutta erityisesti
parin viime vuosikymmenen aikana
asiaan on paneuduttu runsaasti sekä
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koulutuksessa, keskusteluissa että julkaisuissa. Museo oppimisympäristönä
-teokseen on kirjoittanut laaja joukko
Suomen museo-opetuksen asiantuntijoita. Heidän vankka kokemuksensa
näkyy kirjan artikkeleissa.
Teoksen johdannossa tähdennetään
sitä, että vaikka museoiden toiminta
perustuu pohjimmiltaan kokoelmiin,
museo on viime kädessä pedagoginen
instituutio, jolloin museo-opetus nojautuu museon kaikkiin perustehtäviin.
Museota ei teoksessa tarkastella vain
paikkana, vaan näkökulmana. Museooppimisessa on kyse tavasta suhtautua
ympäristöön ja tarkastella aineellisia
objekteja.
Kirjassa korostetaan, että koulujen
ja museoiden onnistuneen yhteistyön
pohja on siinä, että tunnetaan toisten
toimintatavat ja tavoitteet. Sen vuoksi
kirjassa käsitellään toisaalta hyvin
museotyön peruskäsitteitä, mutta myös
opetusmaailmaa, kuten oppimiskäsityksiä, erilaisia oppijoita, lukihäiriöitä,
tarkkaavaisuuden häiriöitä, muistin
ongelmia ja oppimisen tukemista.
Suurin osa kirjasta keskittyy konkreettiseen koulun ja museon yhteistyön
arkeen kuten siihen, mitä tulee ottaa
huomioon, mikäli museo suunnittelee

aktiivista kouluyhteistyötä ja vastaavasti koulun suunnitellessa vierailua
museoon. Suunnittelun tärkeys tulee
esille useissa kirjoituksissa. Useimmissa
museoissa on henkilö, johon ennen
kouluvierailua opettaja voi olla yhteydessä. Tämä tekee museovierailusta
opetuksellisen, mutta samalla antoisan
ja elämyksellisen. Oppimiskäsityksistä konstruktivismia sovelletaan
kirjan teksteissä eniten. Museoiden
monimuotoisuus ja tämän vaikutus
koululaisvierailuun kuvaillaan kirjassa
monipuolisesti.
Suomen Tammi muuttuu vuoden
2004 aikana osaksi uutta luovuus- ja
kulttuurikasvatushanketta (Lähde).
Museo oppimisympäristönä on hyvä
päätöskirja Opetushallituksen, Museoviraston ja Ympäristöministeriön
yhteistyöprojektille. Kirja on erittäin
helppo lukuinen. Joissakin kohdin
tuntuu ikään kuin kuuntelisi toisen
ihmisen puhetta asiasta, jota ei ole itse
aikaisemmin huomannut tai josta voi
olla ihan samaa mieltä päätä nyökytellen. Kirjassa todentuu lause, että
museo ei ole vain paikka vaan paljon
muuta.
Leena Tornberg

Ilmo Massa ja Hanna Snellman
(toim.): Lappi – maa, kansat,
kulttuurit. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 924.
Hämeenlinna 2003.

Lappi-kirjallisuutta on olemassa runsaasti, mutta Lappi – maa, kansat, kulttuurit -teos sisältää tuoreita näkökulmia
viimeisten vuosikymmenten vähälle
huomiolle jääneeseen Lapin historiaan
– ja lisäksi nykypäivään ja tulevaisuuteen. Kirjan useissa artikkeleissa käsitellään kiitettävällä tavalla sekä luontoa
että erityisesti ihmistä. Teoksen Lappi
ei ole kaukainen erämaan kolkka, vaan
siellä asuu tuntevia, osaavia ja oikeita
ihmisiä, sekä saamelaisia että suomalaisia. Teos sisältää niin runsaasti monenlaista tietoa, että se on oletettavasti
tarkoitettu mahdollisimman laajalle
lukijakunnalle – sekä lappilaisille että
”eteläläisille”.
Lukijalle kerrotaan aluksi selkeästi,
mistä kirjassa kokonaisuutena on
kysymys. Erityisesti painotetaan, että
kirjassa pyritään tarkastelemaan Lappia
yllättävistä suunnista, käsitellään myös
kipeitä ja arkoja aiheita eikä vältellä
yhteiskuntakritiikkiä. Tästä syntyy
liiankin suuria odotuksia artikkelien
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sisällöistä. Sillä vaikka teks tejä on
paljon ja useista eri aiheista, en lopulta voi sanoa hätkähtäneeni mistään
todenteolla. Parhaiten kipeitä aiheita
tulee esille artikkelissa ”Teemoja ja
tendenssejä pohjoisen kirjallisuudessa”.
Aroiksi aiheiksi oletan laskettavan
ainakin lestadiolaisuuden ja luonnonsuojelun käsittelyt. Tärkeintä teoksessa
mielestäni on nykynaistutkijoiden
osaamisen hieno edustus. Tämä antaa
kokonaisuudelle uutta vivahdetta ja
näkyy sisältövalinnoissa.
Eräät tietolaatikkotekstit jäävät
erityisesti mieleen. Niissä käsitellään aiheita, joita ei heti muualta löydy. Mainitsemisen arvoisia ovat Lappilaisen
luonnonkäytön pelisäännöt, Lastatut
suvut pahan kantajina ja Aviottoman
äidin häpeä. Tietolaatikoita on kirjassa
runsaasti ja ne ovat kiinnostavia, mutta
samalla ne tekevät kirjan lukemisesta
kiusallisenkin kokemuksen. Laatikot
ovat osittain huonoissa kohdissa ja
niiden sisältö poikkeaa suurestikin
artikkelin aiheesta. Välillä täytyy tehdä
ennalta päätöksiä, lukeeko ensin koko
artikkelin ja sitten kaikki laatikot – vai
asettaako nasevat laatikot etusijalle.
Teoksen ulkoasu on miellyttävä, ja
sen sisältämät valokuvat ovat kiinnostavia. Kokonaisuutena tämä tietoteos
herättää uteliaisuutta ja tiedonjanoa.
Siksi onkin hämmentävää, että sisällysluettelo ei ole kovin helppolukuinen
eikä kaikkien tekstien ulkoasu (mm.
väliotsikointi) niin selkeä, että kirjan
käyttö hakuteoksena olisi kaikkein
kätevintä. Tätä tarkoitusta palvelevat
paremmin kirjallisuusluettelot samoin
kuin lopun paikannimihakemisto.
Hanna Kyläniemi
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Pekka Antikainen: Saamenmaa.
Sareka Oy. Lahti (2004).

Inarilaistuneen valokuvaajan Pekka
Antikaisen Saamenmaa-kuvateos on
syntynyt 20 vuoden aikana sinnikkään
puurtamisen tuloksena. Teos esittelee
pohjoisen perinteisiä elinkeinoja ja
olosuhteita, ympäristöuhkia, kansaa
ja kulttuuria. Ulko- ja sisäkansi ovat
houkuttelevia ja kirja tuntuu kädessä
jämäkältä.
Kirjassa voi nähdä vaikutteita esim.
Matti Saaniolta, Jorma Puraselta,
Marja Vuorelaiselta, Matti A. Pitkäseltä ja jopa Henri Cartier-Bressonilta.
Antikainen onkin kertonut esikuvakseen legendaarisen, 1947 perustetun
Magnum-kuvatoimiston. Visuaalisesti
ehjintä antia ovat kirjan mustavalkoiset
kuvat. Vahvimmillaan Antikainen on
henkilökuvissa, joissa on samaa välittömyyttä ja läsnäolon tuntua kuin Jorma
Purasen dokumenttikauden töissä
1970- ja 80- luvulla. Suosikkini on kodassa otettu kuva, jossa poromiesperhe
juo aamukahvia.
Lähitarkastelu paljastaa ongelmia kuvankäsittelyssä ja taitossa. Vaikka kuvat
pääosin ovatkin teknisesti moitteettomia, on lopputulokseen jäänyt virheitä.
Kun värikuvien varjoalueiden sävyjä
on lähdetty voimakkaasti säätämään,
on osassa kuvista noussut harmillisesti

esiin artefakteja: skannausraitoja, sävyhyppyjä ilman kaunista liukumaa
sävystä toiseen, ”tervattua” tai harmaata
mustaa jne.
Itseäni häiritsee yli aukeaman menevien kuvien katkeaminen taitoksen
kohdalla. Pahimmillaan panoraamanäkymät muodostavat ikään kuin
kaksi erillistä kuvaa. Lisäksi kuvien
valinnassa on toistoa, joka heikentää
kokonaisuutta.
Tekstimäärä on supistettu minimiin
ja hyvä niin. Kuvien dokumenttiarvoa
olisivat kuitenkin vähällä vaivalla lisänneet tarkemmat sisällystiedot: mitä,
missä, milloin. Samoin painovuoden
kertominen ja sivunumerointi lisäisivät uskottavuutta. Hienoa on lopussa
olevat kiitokset kuvauksissa auttaneille
henkilöille.
Lisäksi teoksessa on Jaakko Alatalon
värikäs artikkeli tekijästä sekä Kaisa
Korpijaakko-Labban tiivis ja tarpeellinen esitys Saamenmaan omistuksesta.
Puutteena voi pitää, ettei kirjassa kerrota, missä Korpijaakon teksti loppuu
ja missä Antikaisen alkaa.
Jukka Suvilehto

Antti Pihkala (toim.): Jälleenrakennuskauden perintö Lapissa.
Oulu 2004.

Lapin läänin rakennusperinne ry
julkisti viime syyskuussa yhdistyksen
30-vuotisen toiminnan kunniaksi
kolmannen julkaisunsa. Muutamien
vuosien kypsyttelyn tuloksena on syntynyt helppolukuinen ja katselemaan
houkutteleva kirja, jonka runsas kuvitus henkii etenkin 1950-luvun rakentamista. Lapin jälleenrakennuskaudesta
kerrotaan kaikki olennainen yleistieto,
mutta pääpaino on hartiapankilla
pystytettyjen talojen rakentajien kertomuksilla.
Sodanjälkeiset puolitoistakerroksiset
tyyppitalot olivat alkujaan outo ilmestys lappilaisessa maisemassa, vaikka
ne jatkoivatkin puutalorakentamisen
perinnettä. Ensimmäisen vaiheen talot
olivat pienehköjä 35–80 neliön tyyppiasuntoja. Taajamien ensiasunnoksi
pystytettiin tontin perälle usein asuntosauna. Varsinaisen 1950-luvun tyyppitalon keskellä sijaitsevan hormiryhmän
ympärille ryhmittyneissä huoneissa oli
tilaa yhteensä lähes sata neliötä.
Jälleenrakennuskauden perintö Lapissa
-kirjassa paneudutaan ansiokkaasti
myös asuntojen sisustusmateriaaleihin ja kalusteisiin. Arkkitehtikunnan
edustajana esitellään professori Erkki Koiso-Kanttila, joka työskenteli
Lapin keskuksissa viisi vuotta heti
jälleenrakennuskauden alussa. Hän
suunnitteli virkatyönään muun muassa
tyyppitaloja ja omalla ajallaan useita
rakennuksia Rovaniemen seudulle.
Päivi Rahikainen
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Tämän numeron
kirjoittajat
TIINA ELO

NINA PUURUNEN

FK, projektipäällikkö,
Lapin ympäristökeskus

FM, tutkija, Hotelli- ja
ravintolamuseo, Helsinki

DARJA HEIKKILÄ

HANNA PÖYSÄLÄ

HuK, artesaani, Rovaniemi

arkkitehtiylioppilas, Rovaniemi

MARKO KIVINIEMI

PÄIVI RAHIKAINEN

MMM, ylitarkastaja, Lapin
ympäristökeskus

FK, maakuntamuseotutkija,
Lapin maakuntamuseo

HANNU KOTIVUORI

HANNA SNELLMAN

FL, arkeologi, Lapin maakuntamuseo

FT, akatemiatutkija,
Helsingin yliopisto

HANNA KYLÄNIEMI

FM, amanuenssi,
Lapin maakuntamuseo

JUKKA SUVILEHTO

LEENA LOHINIVA

TUIJA TOIVANEN

FM, kuraattori,
Rovaniemen taidemuseo

konservaattori, Zürich

valokuvaaja, Lapin maakuntamuseo

LEENA TORNBERG
EIJA OJANLATVA

FM, arkeologi, Inari
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FM, näyttelysuunnittelija,
Lapin yliopisto, Arktinen keskus

LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Puhelin (016) 322 2482
Telekopio (016) 322 3091
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Internet: www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
Henkilökunta
Museotoimenjohtaja Raili Huopainen
(016) 322 2480
Amanuenssi Kimmo Kaakinen
(016) 322 2484
Arkeologi Hannu Kotivuori
(016) 322 2854
Amanuenssi Hanna Kyläniemi
(016) 322 2853
Opas-valvoja Maisa Laitinen
(016) 322 2483
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho
(016) 322 2483
Valokuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen
(016) 322 3095
Museosihteeri Marja-Liisa Oja
(016) 322 2482
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen
(016) 322 2791
Amanuenssi Sari Rautanen (maanantaisin)
(016) 322 2481
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
(016) 322 2858
Arktikumin aukioloajat
1.12. – 6.1. päivittäin
7.1. – 31.5. ti-su
1.6. – 15.6. päivittäin
16.6. – 15.8. päivittäin
16.8. – 31.8. päivittäin
1.9. – 30.11. ti-su

10 – 18
10 – 18
10 – 18
9 – 19
10 – 18
10 – 17

Varaukset ja lisätiedot (016) 322 3260
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