LAPIN MAAKUNTAMUSEON TOIMINTAKERTOMUS
2020
LAPIN MAAKUNTAMUSEO

1

LAPIN MAAKUNTAMUSEON TOIMINTAKERTOMUS 2020
SISÄLLYS

Lapin maakuntamuseo					3

MUSEO JA YLEISÖ

Katsaus vuoteen 2020					3

Aukioloajat, opastukset ja yleisötapahtumat

				24

Museon ystävät
KOKOELMATYÖ						7

Museo-opetus

Kulttuurihistorialliset kokoelmat			
Luonnontieteelliset kokoelmat

JULKAISUT 						29

Arkeologisen löydöt ja esineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesineet

ARTIKKELIT JA TUTKIMUKSET				29

			
ARKISTOT JA KIRJASTO 					10

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI

			30

Kuva-arkisto					
Arkistoaineisto					

TOIMITILAT 						31

Lehtileikearkisto					

LAPIN MAAKUNTAMUSEON HALLINTO

		31

Äänitearkisto					
Havaintoarkisto

LAPIN MAAKUNTAMUSEON HENKILÖKUNTA		 32

Käsikirjasto

Henkilökunnan koulutukset, seminaarit, matkat,
luennot ja esitelmät sekä osallistuminen työryhmiin 		

33

NÄYTTELYTOIMINTA					12
Perusnäyttely Pohjoiset keinot

TALOUS 2020						37

Erikoisnäyttelyt
MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ 				20
Paikallismuseotyö
Luonnontieteellinen toiminta
Arkeologinen toiminta
Rakennettu kulttuuriympäristö ja korjausneuvonta

Julkaisija:
Taitto: 		
Kannen kuva:
			

Lapin maakuntamuseo
Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo
Saarenkylä, Rovaniemen maalaiskunta, 1955.
Paavo Alanne / Lapin maakuntamuseo

LAPIN MAAKUNTAMUSEO

2

Lapin maakuntamuseo
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Kulttuuriyksikot-ja-museot/Lapin-maakuntamuseo

LAPIN MAAKUNTAMUSEO

KATSAUS VUOTEEN 2020

Lapin maakuntamuseo on alueellinen vastuumuseo, jonka toimialue kattaa

Lapin maakuntamuseo saavutti vuonna 2020 suurimman osan asetetuista

kaksitoista kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio,

tavoitteistaan, vaikka vuosi Covid-19 koronakriisin ja uhkaavan kevättulvan

Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Kulttuuriympä-

keskellä olikin erityisen haasteellinen. Vuosi alkoi hyvillä muutoksilla uuden

ristötehtävissä saamelaismuseo Siida vastaa Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja

museolain astuessa voimaan ja alueellisten vastuumuseotehtävien alkaes-

Sodankylän pohjoisosan alueista. Museo avattiin vuonna 1975 Lappia-talon

sa. Kulttuuriympäristötehtäviin rekrytoitiin kaksi uutta henkilöä: arkeologik-

yhteydessä. Museolle valmistui toimitilat Arktikum-taloon vuonna 1992.

si Jari-Matti Kuusela ja rakennusperinteen amanuenssiksi Jani Hiltunen.

Samassa yhteydessä valmistunut perusnäyttely Selviytyjät korvattiin 2003

Kuva-arkistoon rekrytoitiin uusi hoitaja Anni Arvio ja kuva-arkiston asiakas-

Pohjoiset keinot -näyttelyllä, jota on sittemmin parannettu vuosittain monin

palvelu saatiin taas avattua usean kuukauden jälkeen. Museon pitkäaikainen

eri tavoin. Viimeisimmät uudistukset olivat yläkerran Kuolajärvi - Vanha Salla

johtaja ja arkeologi Hannu Kotivuori jäi eläkkeelle 1.2.2020, ja Hanna Kylä-

-osio syksyllä 2020 ja Ylä-Lappi-salin karhuinstallaatio (aloitettiin joulukuussa

niemi määrättiin avoimen viran hoitajaksi loppuvuodeksi.

2020). Perus- ja vaihtonäyttelytyöhön kuuluu laaja kirjo asiakaspalvelutyötä

Museon (ja koko Arktikumin) kävijämäärä kasvoi parin aikaisemman

aina moninaisten vierailijaryhmien opastuksesta päiväkotilasten ja koulu-

vuoden tapaan alkuvuodesta ja oli 38 348 henkilöä ennen koronakriisiä.

luokkien työpajatoimintaan.

17.3.2020 Arktikum jouduttiin sulkemaan Valtioneuvoston ja Rovaniemen

Museon perustehtävä on toimialueen historiaan ja luontoon liittyvän ai-

kaupungin päätöksillä, ja henkilökunta siirtyi pääsääntöisesti etätöihin. Huh-

neellisen ja henkisen kulttuuriperinnön suunnitelmallinen keruu, tallennus,

tikuun alussa osan henkilökunnan työ keskeytettiin, mutta suurin osa heistä

tutkimus ja esittely. Museon kokoelma- ja tallennustehtäviin lukeutuu valta-

siirtyi pian korvaaviin töihin Rovaniemi apuun. Arktikum avattiin taas yleisölle

kunnallisen jaottelun mukaan myös seuraavat aihepiirit: Toinen maailman-

1.6. supistetuilla aukioloajoilla (ti-pe klo 10-17 ja la-su klo 10-16), joita nou-

sota Lapissa, Lapin jälleenrakennusaika, Petsamo ja Kuolajärvi, Lapin matkai-

datettiin vuoden loppuun saakka. Yhteensä Arktikumissa oli vuonna 2020

lu ja lappilainen identiteetti.

kävijöitä 57 205, mikä on vain vajaa puolet vuoden 2019 kävijämäärästä.

Museo toimii monissa Lapin luontoon, esineelliseen ja rakennettuun kult-

Museon henkilökunta kutsuttiin kokonaisuudessaan takaisin töihin

tuuriperintöön, historiaan sekä laajemmin kulttuuriympäristöön ja maise-

5.5.2020 tulvatilanteen muuttuessa uhkaavaksi. Arktikumin alakerrassa si-

maan liittyvissä asioissa neuvontapalvelua ja arkeologisen kulttuuriperinnön

jaitsevat kokoelmat inventoitiin ja pakattiin mahdollista evakuointia varten.

osalta myös lausuntoja antavana asiantuntija- sekä viranomaistahona. Mu-

Tulvatilanne huipentui kesäkuun alussa, mutta Arktikum-talo selvisi siitä

seon laaja kuva-arkisto palvelee asiakkaiden mitä vaihtelevampia historialli-

erityisesti kiinteistöyhtiön tekemien aikaisempaa huomattavasti perusteelli-

seen kuvamateriaaliin liittyviä tarpeita.

sempien tulvasuojausten ansiosta. Valokuvaaja Jukka Suvilehto dokumentoi tulvatilannetta päivittäin. Lapin kansa teki myös jutun: https://www.lapinkansa.fi/satoja-laatikoita-ja-pitkaa-pinnaa-lapin-maakuntam/2524027
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Huolimatta kevään vaikeista kuukausista ja Arktikumin yleisötoiminnan

video-opastuksilla, etäkokouksilla yms.). Kokoelmatyössä tapahtui kasvua,

(näyttelyt ja tapahtumat) rajoituksista museon muut tärkeät perustoiminnot

aineistoja digitoitiin ja museo vastaanotti monia merkittäviä lahjoituksia. Mu-

ja asiantuntijapalvelut saatiin toteutettua hyvin. Yksi siirretyistä tapahtumista

seon kokoelmaohjelman rajapinta Finna.fi -palvelun kanssa saatiin hankittua.

oli matkamuistoesineiden tutkimusta käsittelevä kansainvälinen Souvenirs

Museoiden yhteisen kokoelmakeskuksen suunnittelu aloitettiin. Museon

2020 -konferenssi, joka ensin siirrettiin huhtikuulta syksyyn, ja sitten lopulta

henkilökunta toimi aktiivisesti eri työryhmissä niin valtakunnallisesti kuin pai-

vuoden 2021 puolelle webinaarina pidettäväksi. Henkilökunta venyi kriisi-

kallisesti. Myös museon tutkimustyön saavutukset olivat kansainvälisestikin

enkin keskellä todella hienoihin suorituksiin. Museo toteutti vuoden aikana

merkittäviä.

kaikkiaan seitsemän erikokoista näyttelyä. Opastukset, työpajat ja vastaa-

Museon alueelliset vastuumuseotehtävät pystyttiin toteuttamaan vuoden

vat tapahtumat jätettiin suurimmaksi osaksi toteuttamatta koronan vuok-

kuluessa erittäin hyvin, vaikka osa toiminnasta oli uutta ja vaati käynnistämis-

si, mutta näitä toimintoja korvattiin digitaalisilla palveluilla (somevideoilla,

vaiheen. Museo tiedotti uusista tehtävistään aktiivisesti ja erilaiset palvelut
löydettiinkin nopeasti. Lapin kolme vastuumuseota perustivat myös yhteisen verkoston (LAAVA), jossa parin kuukauden välein keskustellaan ja jaetaan
tietoa erilaisista laajemmin aluetta koskevista tehtävistä niin arkeologian, rakennusperinteen kuin paikallismuseoiden kehittämisenkin kannalta.
Toimintansa kehittämiseksi ja koronarajoitusten aiheuttamien pääsylipputulojen menetysten kompensoimiseksi museo haki useita erilaisia hankeavustuksia. Museo sai Museoviraston Innovatiiviset hankkeet -avustusta 13
800 € Ulkosaamelaiset - Saamenmaan ulkopuolisten ääni esiin Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä. Hankkeen kestoaika on 1.8.2020-31.7.2021.
Museo sai ensimmäisessä haussa 75 000 € Opetus- ja kulttuuriministeriön
avustusta koronakriisistä selviämiseen ja toisessa haussa 120 000 €. Osa
avustuksista käytettiin museon digitaalisten palveluiden kehittämiseen, lapsille suunnattuun kesätoimintaan, markkinointikampanjoihin ja yleisötilojen
pintojen valokatalyysikäsittelyyn. Syksyllä museo haki myös useampaa hankeavustusta vuonna 2021-2022 toteutettaville hankkeille, joista kaksi suurta
hanketta Menneisyys meissä (ESR) ja Pohjois-Euroopan sienisääskien taksonomia ja määritystyökalu (YM, PUTTEII) saivat rahoituksen.
Kaiken kaikkiaan vuosi 2020 oli lopulta talousarvion mukainen, mikä johtui
sekä erilaisista säästöistä (henkilöstö, kokoelma-amanuenssi puuttui 9 kk)
että saaduista Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista.
» Kuva-arkiston hoitaja Anni Arvio pakkaamassa aineistoja turvaan uhkaavalta
tulvalta. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Museon valokuvaaja
dokumentoi Arktikumin
tulvavarautumiseen
liittyviä toimenpiteitä
keväällä 2020.
Kuvat: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseo.
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Arktikum-talon lasiputken päätyyn rakennettiin jykevä tulvasuojaus keväällä 2020.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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KOKOELMATYÖ
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat karttuivat kertomusvuonna 116 ob-

maakuntamuseo on mukana poolissa 5 (liikenne-, viestintä- ja matkailupoo-

jektilla, jotka olivat kaikki lahjoituksia. Esineiden kokonaismäärä oli vuoden

li). Poolin puheenjohtajuus siirtyi Lapin maakuntamuseolta Suomen ilmai-

lopussa 20 351. Vuoden kartunta oli suhteellisen runsas sisältäen 27 hankin-

lumuseolle.

taerää. Aineisto oli sisällöltään edellisen vuoden tapaan hajanaisempaa eikä

tallennusvastuu on Lapin-matkailu (matkamuistot), saksalaisiin sotilaisiin

kokoelmaohjelmaan tai TAKO yhteistyöhön kirjatut linjaukset näkyneet niin

liittyvä aineisto ja Petsamon historia, joista museolla on kirjallinen sopimus

selkeästi. Aineistossa näkyvin linja olivat erityisesti rovaniemeläisiin perheisiin

Museoviraston kanssa. Vuosittainen kartunta raportoidaan Museovirastoon

ja sukuhistoriaan liittyvät aineistot. Ajallisesti ne kattoivat 1900-1980-luvut.

loppukesästä.

TAKO-verkostossa Lapin maakuntamuseon valtakunnallinen

Sähköiseen muotoon luetteloitujen aineistojen osuus kokonaismäärästä on edelleen sama kuin aikaisempina vuosina eli noin 40 prosenttia.
Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin
Cumulus-tietokantaohjelmaa (versio 8.6). Kulttuurihistoriallisten esine- ja
arkistoaineistokokoelmien hoidossa noudatettiin Lapin maakuntamuseon
kokoelmapoliittista ohjelmaa (2018-2020). Arktikumin alakerran tiloista siirrettyjen esinekokoelmien järjestelytyö varastolla jatkui. Lisäksi aineistoja siirrettiin keväällä tulvauhan vuoksi nopealla aikataululla varastolle odottamaan
järjestämistä.
Lapin maakuntamuseon kokoelmiin ei kertomusvuonna käynyt koronan
vuoksi tutustumassa opiskelijaryhmiä, mutta kokoelmia käytettiin silti jonkin
verran luento- ja opinnäyteaineistoina. Museon esine-, arkisto- ja kuvakokoelmat ovat saavutettavina web-kokoelmaselaimessa. Siellä ovat nähtävinä
aineistot, jotka soveltuvat julkiseen käyttöön. Rajoituksia aiheuttavat yleiset
tekijänoikeuslait ja yksityisyyden suoja. Selaimessa on myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto Ry:n aineistoa, joka erottuu Totto-tunnisteen avulla.
Vuoden lopulla rajapinta Finna-fi -palveluun luotiin, ja sen testaus alkaa vuoden 2021 alussa.
Valtakunnallista yhteistyötä ovat TAKO ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyön verkosto ja maakunnallisten museoiden kokoelmavastaavien yhteistyöryhmä (KOVA VASTUU, entinen MAAKUMU).
TAKO-yhteistyössä jatkettiin nykydokumentointiprojekteja, joissa Lapin

» Kesäkuussa 2020 Lapin maakuntamuseo sai merkittävän lahjoituksen kokoelmiin. Valokuvaaja Hildur Larssonin (1882-1952) perikunta lahjoitti museolle
valokuvia, lasinegatiiveja ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita esineitä. Anni
Arvio (oikealla) ottamassa vastaan lahjoitusta.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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Luonnontieteelliset kokoelmat
Luonnontieteellisten kokoelmien kokonaismäärä pidettiin tarkoituksellisesti

toja on Kotkassa tällä hetkellä yhteensä 18 259 kappaletta. Vuonna 2020

entisellään (noin 24 900 näytettä) ilman aktiivista keruutyötä vuoden 2017

digitoitiin valmiiksi Hannu Saarenmaan pikkuperhoskokoelma (5672 yksilöä)

toukokuuhun asti. Tämän jälkeen kokoelmat ovat kasvaneet etenkin hyön-

sekä Anna-Liisa Ylisirniön lahjoittama kääpäkokoelma (99 näytettä). Mat-

teisten osalta merkittävästi. Kokoelmat sisältävät näytteitä seuraavista ryh-

ti Vaesoja lahjoitti yli tuhannen yksilön kokoelman tanhukärpäsistä, joka

mistä: hyönteiset ym. selkärangattomat, putkilokasvit, selkärankaiset, kivet

on tieteellisesti arvokas. Lisäksi vuonna 2020 museon kokoelmiin liitettiin

ym. geologiset näytteet, sammalet, jäkälät, sienet ja levät. Näytteiden koko-

ensimmäiset tyyppiyksilöt, harsosääskilajin Sciara bryophila ja polttiaislajin

naismäärä ei ole tarkalleen tiedossa, mutta yksistään kaksisiipisiä hyönteisiä

Brachypogon surma holotyypit ja paratyyppejä. Lisäksi tieteelle uuden su-

on kymmeniä tuhansia yksilöitä.

vun ja lajin Coelosynapha loici paratyyppejä lisättiin kokoelmaan. Kokoelma

Luonnontieteen kokoelmien digitointi on aloitettu putkilokasveista, sel-

karttui lahjoituksilla sekä amanuenssin oman tutkimustyön kautta.

kärankaisista ja perhosista. Kokoelman yksilöiden metatiedot etiketeistä

Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikössä säilytettäviin luonnontie-

viedään Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään Kotka-kokoelmi-

teellisiin kokoelmiin on tutkijoilla, opiskelijoilla ja harrastajilla mahdollisuus tutus-

enhallintajärjestelmään. Jokainen näyte saa yksilöllisen tunnisteen ja näy-

tua työaikana. Näytteitä ja muuta aineistoa on käytetty näyttelyissä sekä opetus-

tetiedot ovat laji.fi-palvelun kautta julkisesti nähtävillä. Museon havaintotie-

ja valistustoiminnassa ja lainattu muun muassa kouluille ja oppilaitoksille.

» Luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela vastaa myös
museon luonnontieteellisestä kokoelmasta. Kertomusvuonna aloitettiin museon omaa tuotantoa olevan Karismaattinen
megafauna-näyttelyn suunnittelu. Erikoisnäyttelyyn on tulossa
esille runsaasti täytettyjä eläimiä museon kokoelmasta.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Arkeologiset löydöt ja esineet
Lapin maakuntamuseolla ei ole omaa arkeologista kokoelmaa. Näyttely- ja
tutkimustarkoituksia varten museolla on arkeologisia maalöytöjä, joita säilytetään omana kokonaisuutena. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja luetteloinnin jälkeen Suomen Kansallismuseon kokoelmiin.
Museolla säilytettävään aineistoon kuuluu Kotiseutuyhdistys Rovaniemen
Totto ry:lle kuuluva kiviesinekokoelma (noin 80 esinettä ja kopiota) ja Museoviraston tutkimustarkoituksiin deponoimia löytökokonaisuuksia. Museo
vastaanottaa vuosittain jonkin verran kansalaisten toimittamia arkeologisia
löytöjä. Löytäjät ohjeistetaan kuitenkin - Museoviraston ohjeistuksen mukaisesti - asioimaan ensisijaisesti suoraan Museoviraston kanssa ja löytöjen
turhaa kulkemista museon väliportaan kautta pyritään aktiivisesti minimoimaan. Oman arkeologisen tutkimustyön tuloksena kaivetut ja kerätyt arkeologiset löydöt käsitellään vastaavalla tavalla.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin diaariin vietyyn lahjaesinekokoelmaan kuului edelleen 1 135 päänumeroa. Kokoelmaan kuitenkin liitettiin vuonna 2019 satoja
uusia esineitä (inventointi tekemättä), kun kaupungintalon tyhjentämisen (remontointi) vuoksi sieltä kuljetettiin elokuun alussa varastolle kaikki eri toimistohuoneista, käytäviltä ja varastoista löytynyt lahjaesineaineisto. Tätä kokoelmaa varten kirjoitettiin myös kokoelmaohjelmaa, mutta sitä ei vielä hyväksytty
yhteiseen käyttöön. Kokoelmassa on monenlaisia lahjoja, joita kaupunki on
saanut Rovaniemellä käyneiltä vierailijoilta tai omien edustajiensa vierailujen
yhteydessä. Kokoelma odottaa jatkokäsittelyä.

» Lapin maakuntamuseolla aloitti keväällä 2020 arkeologina Jari-Matti Kuusela.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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ARKISTOT JA KIRJASTO
Kuva-arkisto
Kuvakokoelma karttui 18 lahjoituserällä, joista 6091 oli dioja, 4844 negatiiveja, 3191 vedoksia, neljä albumia ja digitaalisia kuvia 20 kappaletta. Kertomusvuoden kesäkuussa kokoelmiin saatiin merkittävä Hildur Sammallahden (o.s. Larsson) valokuvakokoelma, joka sisältää 1399 valokuvaa, joista
lähes puolet on lasinegatiiveja. Lahjoitukseen sisältyi myös arkistoaineistoja
ja esineistöä. Hildur Larsson oli yksi Lapin valokuvauksen uranuurtajista. Lahjoitetut kuvat on otettu pääosin Rovaniemellä ja Kolarin Sieppijärvellä. Kuvista iso osa on henkilö- tai ryhmäkuvia, esimerkiksi kuvia Hildurin lapsista ja
lähipiiristä. Kokoelmaan kuuluu myös useita Hildurin omakuvia.
Muita merkittäviä lahjoituseriä olivat mm. Asko Kaikusalon noin 6850 diakuvan ja negatiivin kokoelma sekä Paavo von Pandyn noin 1350 diakuvan
kokoelma. Paavo Von Pandyn kokoelmassa on kuvia eri puolilta Lappia, erityisesti Inarin seudulta. Hän käytti kyseisiä valokuvia Euroopan matkoillaan,
joilla hän edisti Lapin matkailua. Luonnontutkija Asko Kaikusalon kuvissa on
kuvattu Tunturi-Lapin ja käsivarren maisemia, eläimiä, kasvillisuutta ja retkeilijöitä eri vuodenaikoina. Kaikusalon lahjoitukseen sisältyy myös Yrjö Metsälän ottamia valokuvia, jotka hän oli lahjoittanut Kaikusalolle.
Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa säilytettävänä olevan Johtti
Sápmelaččat ry:n Marja Vuorelaisen valokuvakokoelman digitointihanke
alkoi lokakuussa. Vuorelaisen kuvakokoelma sisältää 6197 valokuvaa, joista suurin osa on negatiiveja. Hankkeen työntekijänä oli Matti Aikio Johtti
Sápmelaččat ry:n rahoittamana. Lapin maakuntamuseo antoi työpisteen ja
ammatillisen avun hankkeelle. Negatiiveja digitoitiin 2504 kappaletta. Digitointihanke jatkuu keväällä 2021.
Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa on säilytettävänä seuraavat kuvakokoelmat: Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry, Lapin Metsämuseoyhdistys ry, Johtti Sápmelaččat ry / Marja Vuorelainen sekä Yrjö Kortelainen.
Lapin metsämuseon kuvia on nähtävillä Internetissä Kantapuu-tietokannassa, www.kantapuu.fi ja www.finna.fi.

» Valokuvaaja Hildur Sammallahden, o.s. Larssonin perikunnan lahjoituserään
kuului mm. tämä hieno valokuva-albumi.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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Arkistoaineisto

Käsikirjasto

Arkistoaineistokokoelma karttui 9 lahjoituserällä, noin 0,4 hyllymetrillä. Arkis-

Lapin maakuntamuseon käsikirjasto palvelee ensisijaisesti museon henkilö-

toaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulus-tietokantaoh-

kuntaa. Kirjasto muodostuu kolmesta kokoelmasta: kulttuurihistoria, Wal-

jelmaa. Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa noudatettiin

lenius-kokoelma (420 nimekettä) ja luonnontieteen kokoelma. Käsikirjasto

myös arkistoaineistokokoelmien osalta.

on osa Museokirjastoa, joka kuuluu Lapin kirjastoon. Aineistot löytyvät myös
kansallisesta Finna-palvelusta (https://lapinkirjasto.finna.fi/). Kertomusvuon-

Lehtileikearkisto

na käsikirjasto karttui 13 niteellä, joista kahdeksan saatiin lahjoituksina ja museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta, viisi kirjaa ostettiin.

Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon kerätään museon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä. Välillä tehtiin kokeilu lehtileikkeiden tallettamisesta sähköisessä muodossa, mutta kokeilun jälkeen päätettiin palata takaisin paperisten lehtileikkeiden keräämiseen.

Äänitearkisto
Äänitearkistossa on tällä hetkellä 767 C-kasettia, 160 kelanauhaa, 104 kaitafilmiä ja 1336 CD -levyä. Suurin osa av-aineistosta on digitoitu ja ne säilytetään ulkoisilla kovalevyillä. Digitoidut äänitteet tullaan luetteloimaan Cumulus -tietokantaan. Arkistossa säilytetään lisäksi videonauhoja. Arkistossa
säilytetään myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n äänitteitä.

Havaintoarkisto
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen museolla säilytettävää lintuhavainto-, lehtileike- ja julkaisuarkistoa on aiemmin kartutettu yhdessä yhdistyksen kanssa.
Lisäksi aiemmin on koottu lehtileikkeitä muista luonto- ja ympäristöaiheista.

» Ami Louhikero pakkaamassa arkistoaineistoja suojaan uhkaavalta tulvalta.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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NÄYTTELYTOIMINTA
Perusnäyttely Pohjoiset keinot
Lapin maakuntamuseon nykyinen Pohjoiset keinot -perusnäyttely on valmistunut joulukuussa 2003. Näyttelyarkkitehtina toimi tuolloin Yrjö Wiherheimo ja sisällöstä vastasi pääosin museon henkilökunta. Perusnäyttelyssä
on tehty joitain muutoksia vuosien varrella, joista suurin oli Suomi Jäämeren rannalla – Petsamo 1920–1944 -perusnäyttelyosio, joka valmistui 2017.
Petsamo-näyttely sijoittuu entiseen saamelaiskulttuurista kertovaan tilaan
yläkertaan. Loppuvuodesta 2020 valmistui menetetyn Sallan (Kuolajärven)
alueen historiasta kertova osio Petsamo-salin viereiseen tilaan.
Perusnäyttelyssä toteutettiin suunnitelmallisesti ylläpitosiivousta ja huoltotoimenpiteitä koko vuoden ajan. Siivoustöistä museon osalta vastasivat
pääasiassa näyttelyamanuenssi ja opasvalvojat. Museomestari huolehti yhteistyössä muun museohenkilökunnan kanssa tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä ja tekniikan ylläpidosta. Kertomusvuonna perusnäyttelystä fiksattiin Ylä-Lappi-salista kotaillustraation pohja, joka maalattiin ja lumet
vaihdettiin uusiin.
Loppuvuodesta laajennettiin Ylä-Lappi osion karhudioraamaa. Karhulle saatiin kaveri ja karhujen ympäristö uusittiin kauttaaltaan. Karhun alusta ja takaseinät uusittiin, kuntta vaihdettiin ja tilaa laajennettiin. Karhun taakse laitettiin
uusi kuva ja teksti. Uusi karhu on täytetty 12.12.2020 Lehonpaja Ky:n verstaalla
Soinissa ja täyttötyön teki konservaattori Pasi Ahopelto sekä Heikki Ahopelto.
Karhun takana olevan valokuvan on ottanut Jukka Suvilehto. Valokuvaaja Suvilehto ja luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela tekivät valokuvaa varten
reissun Tsarmitunturin erämaa-alueelle, jossa kuva otettiin.

» Museomestari Teijo Rovanperä museon perusnäyttelyn kotaillustraation
huoltohommissa. Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

LAPIN MAAKUNTAMUSEO

12

» Karhudioraaman taustatapettia asentamassa
Kaiverrus-Kallion
miehet.
Kuva: Jukka
Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo.

» Karhudioraaman
rakenteet suunnitteli ja toteutuksesta vastasi
museomestari Teijo
Rovanperä.
Kuvat alhaalla: Tuija Alariesto, Lapin
maakuntamuseo.
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Uutuuksia -vitriini
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä löytyy Uutuuksia-vitriini, jonne tehdään kokoelmanostoja uusimmista lahjoituksista. Vitriinissä oli kertomusvuonna
toukokuun loppuun saakka esillä aineistoa Rovaniemen Ilmailukerhon toiminnasta.
Oi, leluja!

Joulun aikaan

Kesäkuun alussa 2020 esille laitettiin rovaniemeläisten lasten rakkaimpia

Vitriiniin vaihdettiin jouluteemainen näyttely esille 1.12.2020-13.1.2021. Esille

leluja 1940-luvulta. Tuolloin elettiin vaikeaa aikaa sodan ja sen tuhojen kes-

nostettiin mm. vanhoja joulukoristeita, pakettikortteja ja joulukortteja. Vitriini

kellä. Leluja ei ollut paljon saatavilla, eikä niitä tuolloin ollut lapsilla erityisen

oli osa Rovaniemen kaupungin Lanssin henkilökunnan joulukalenteria, jon-

paljon. Osa esillä olevista leluista on ostettuja, osa itse tehtyjä. Kaikista nä-

ka kolmannesta luukusta paljastui sekä tämä vitriini että myös lahjana kau-

kyy, että niillä on leikitty paljon ja ne ovat olleet tärkeitä omistajilleen. Esillä

pungin työntekijöille ilmainen sisäänpääsy Arktikumiin 24.12.2020 saakka.

oli Esko Sääskilahden puinen lelukoira, Aune Mäkisen räsynuket, puuauto
ja raitiovaunu sekä Aila Parkkosen nukenvaatteet ja pahvinen matkalaukku.
Esineet ovat tulleet museoon lahjoituksina viime vuosien aikana. Leluihin
liittyen pidettiin pieni nimikilpailu, jossa yleisöltä pyydettiin nimiehdotuksia

» Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

» Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

räsynukelle ja lelukoiralle.

LAPIN MAAKUNTAMUSEO

14

ERIKOISNÄYTTELYT
AAPA - POHJOISTEN SOIDEN KIEHTOVA ELÄMÄ
9.4.2019–26.1.2020

KUOLAJÄRVELTÄ SALLAAN - JAANA AHOLAN VALOKUVANÄYTTELY SALLAN
EVAKOISTA 14.2.–23.8.2020

Aapa -näyttely oli Lapin maakuntamuseon omaa tuotantoa

Juuriltaan kuolajärveläinen Jaana Ahola kuvasi Kuolajärveltä Sallaan -näyttelyyn mene-

oleva laaja erikoisnäyttely, joka nimensä mukaisesti kertoi

tetyn Sallan alueen evakoita ja heidän jälkeläisiään. Henkilökuvaajana Ahola halusi tuoda

erityisesti Lapin soista ja niiden monimuotoisesta ja kiehto-

esille aitoja ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Kuvien lisäksi näyttelyssä oli tarinoita, jotka on

vasta elämästä. Näyttelyssä matkattiin sekä vuosimiljoonien

kirjoittanut haastattelujen pohjalta Erkki Yrjänheikki. Näyttelyn valokuvat oli otettu suurelta

taakse pohjoisten soiden syntyyn että ennustettiin niiden

osin vuonna 2019. Valokuvien henkilöt ovat Sallassa ja Muoniossa asuvia, joilla on vahva

tulevaisuutta suhteessa ilmastonmuutokseen. Soiden rikasta

side menetettyyn Kuolajärveen.

kasvistoa ja eläimistöä esiteltiin valokuvien ja museon omien
kokoelmanäytteiden avulla. Näyttelyssä kerrottiin myös soiden arkeologisista löydöistä ja kulttuurihistoriasta.
Aapa -näyttely on suunniteltu kiertonäyttelyksi, ja sitä voi
kysyä museolta näyttelyamanuenssi Tuija Alariestolta. Aapa
-näyttelyn käsikirjoituksesta vastasi Jukka Salmela ja ulkoasun on suunnitellut graafikko Ulla Etto. Näyttely oli esillä
tammikuun loppupuolelle 2020.
Näyttelystä löytyy myös nettijulkaisu (pdf), joka löytyy suomenkielisenä:
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=9ef53d34-e3544576-bfc8-5581e0840c31
ja englanniksi:
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=7cec04f5-24774c0d-8171-0ab8ca3949fb

» Hilla-Inkeri on molempien vanhempien puolelta juuriltaan kuolajärveläinen. Kuva: Jaana Ahola.
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ONNEA ROVANIEMI - 60 VUOTTA KAUPUNKINA
PIENOISNÄYTTELY 20.12.2019 - 22.3.2020
Lapin maakuntamuseo onnitteli 60-vuotiasta kaupunkia pienoisnäyttelyllä,
johon oli koottu kuvia 1960-luvun taitteen muuttuvasta kaupungista ja sen
tunnelmista. Näyttelyssä oli esillä iso kuvapaneeli kuvasuurennoksineen ja
reilun sadan kuvan kuvaesitys. Näyttely sai runsaasti mediahuomiota, mm.
Uusi Rovaniemi teki ison jutun ja näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto kävi kertomassa asiasta myös Ylen paikallistv:n uutisissa.
Onnea Rovaniemi -näyttely oli esillä paikallisessa Varjo Galleriassa 6.6.10.7.2020. Gallerian näyttelyä oli täydennetty Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden omilla kokoelmilla ja Lapin maakuntamuseon muilla aineistoilla.
***

IHANA KESÄ! - PAAVO ALANTEEN KESÄISIÄ VALOKUVIA
PIENOISNÄYTTELY 24.6. - 13.9.2020
Lapin maakuntamuseon pienoisnäyttelyyn oli koottu rovaniemeläisen Paavo Alanteen kesäisiä valokuvia 1950-1960-luvuilta. Kuvista huokuu hyvä
mieli ja kesäinen lämpö.
Alanne (1920-1976) kuvasi arkisia hetkiä perhe- ja ystäväpiirissään. Lapset
nauttivat kesästä leikkien, kukkia poimien, onkien ja joessa uiden. Kuvissa
näkyy myös Rovaniemen kesäisiä maisemia ja tapahtumia.
Kuvalahjoitus on tullut Lapin maakuntamuseolle vuonna 2019. Kuvia on
nyt ensimmäistä kertaa esillä yleisölle. Näyttelyssä oli esillä vedoksia, kuvakooste ja alkuperäisiä kuvia albumeissa.
***
Edelleen Arktikumin käytävällä esillä olevassa Menneisyyden merkit - Avain
Lapin maisemaan - näyttelyssä voi tutustua jääkauden seurauksena syntyneisiin jälkiin maisemassa, kuten harjuihin ja muinaisrantoihin tai vielä vanhempiin tapahtumiin kuten kallioperän syntyyn tai Lapin vanhimpaan fossiiliin stromatoliittiin. Lisäksi esillä on näytteitä niin korukivistä, rakennuskivistä
kuin erilaisista malmeista.
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UNEN AIKA
- KUVAKERTOMUKSIA LUONNON SYNTYMYYTEISTÄ
8.9.2020-14.2.2021
Valokuvaaja Paavo Hamunen ja ammattiluontokuvaaja, kuvataiteilija Susanna Lendiera ovat tunnettu ja arvostettu työpari luontokuvauksen, taiteen
kouluttamisen, kansanperinteen ja arkaaisen musiikin saralla. Unen aika
-näyttelyssä he yhdistivät jälleen kerran tietonsa ja taitonsa ja sukelsivat taiteensa kautta syvälle myyttiseen aikaan, unenomaisiin syntymyytteihin.
Katsojat johdatetaan luontokuvien, maalauksien ja äänimaailmojen avulla
matkalle esivanhempiemme myyttisiin kuvatarinoihin ja tunnelmiin luonnon
synnystä. Miten maailma syntyi? Entä kiven, veden, tuulen ja kasvien synnyt?
Luonnon synty- eli alkumyytit lohduttavat ja kannattelevat yhteisöä muutosten virrassa. Esillä oli myös Hedda Retun haltijanukkeja.
» Unen aika-näyttelyssä kuului myös Lendieran luoma äänimaisema.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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UNEN AIKA -näyttelyn tekijöistä:
VALOKUVAT: Valokuvaaja ARPS PAAVO HAMUNEN tunnetaan kansainvä-

MAALAUKSET: SUSANNA LENDIERA on luonnonsuojelija ja metsäläinen,

lisesti mainetta ja palkintoja saavuttaneista luontokuvistaan ja näyttävistä

viralliselta koulutukseltaan FM (uskontotiede ja ekologia), kuvataiteilija, luon-

luontokirjoistaan. Viimeisin kuva -ja tietoteos toteutettuna yhdessä Pirkko

nonkuvaaja, perinnelaulaja ja itkijä.

Siikamäen kanssa ilmestyi helmikuussa 2018. ”Oulankajoki-Muutoksen virta”
oli vuoden luontokuvakirjaehdokkaana.

Susannan omin sanoin: ”Taiteeni välityksellä saan kerrottua kuvallisessa
muodossa, mitä näen ja koen tehdessäni luonnon ja muinaisen maail-

Paavon vuosikymmenien kokemus monipuolisena valo -ja videokuvaaja-

mankuvamme parissa työtä. Toinen tätä perinnettä ulospäin avaava väylä

na, hänen syvä luonnontuntemuksensa ja vankka tietämys eri lajien käyt-

on arkaainen äänimaailmani. Kun laulan joutsenten laulua tai keskityn koko

täytymisestä on tehnyt hänestä Suomen kysytyimmän ja arvostetuimman

kehoni voimalla karhujen syvään ääntelyyn, olen syvällä olennaisessa, luon-

kouluttajan niin luontokuvauksen, luonnontuntemuksen kuin kuvankäsitte-

nontajussa ja metsä laulaa minussa.

lyn ohjelmistohallinnan alueella.

Luonnon ajatukset, luonnon tietoisuus, tämä tietoinen ja elävä voima on
kaiken elämän alkulähde. Meidän tulisi kuunnella ja opetella luonnon ajatuksia herkällä korvalla, kaikilla aisteillamme. Luonnontajumme ja siitä kumpuava syvä myötätuntomme ja vaistomme suojella luontoa on elämämme
elinehto tällä maapallolla.”

NUKET: Hedda Retu on vaativan
erityistason psykoterapeutti ja traumaterapeutti, joka on jo vuosia
työskennellyt psykospirituaalisella
työotteella. Hedda on perustanut
Parantola

Manan

työskennellen

siellä terapeuttina, luonnon- eli sielunpalauttajana, hoitajana, näkijänä
ja parantajana.

» Paavo Hamunen ja Susanna Lendiera.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

» Oikealla yksi monista näyttelyssä
esillä olleista haltijanukeista. Jokaisella nukella oli oma tarinansa ja
merkityksensä. Kuva: Tuija Alariesto,
Lapin maakuntamuseo.
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AJATONTA – AALLON ARKKITEHTUURIA ROVANIEMELLÄ
SAMPOKESKUS 22.2.—16.9.2020
Näyttely esittelee maailmankuulun arkkitehdin ja muotoilijan Alvar Aallon
Rovaniemen tuotantoa. Aallon työ Rovaniemellä alkoi 1940-luvun asemakaavoituksesta, jonka tuloksena syntyi kuuluisa ns. Poronsarviasemakaava.
Seuraavina vuosikymmeninä rakennettiin Ahon liike- ja asuintalokokonaisuus kaupungin keskustaan sekä puutarhakaupunki-ihanteen mukaan suunniteltu Korkalorinteen asuinalue. Aallon monumentaaliarkkitehtuuria edustavat 1960−80 -luvuilla valmistuneet kirjasto, Lappia -talo ja kaupungintalo.
Lapin maakuntamuseon tuottama näyttely on valmistunut 2012 ja se tehtiin yhteistyössä tutkija Charlotte Malapraden ja Alvar Aalto -museon kanssa.
Näyttely on yleensä esillä Rovaniemen kaupungintalolla, mutta kaupungintalon remontin vuoksi näyttely on poistettu sieltä toistaiseksi.

» Aalto-näyttely oli esillä Sampokeskuksen 2. kerroksessa tyhjilleen jääneessä
liiketilassa. Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

» Rooseveltin majan historista kertovassa verkkonäyttelyssä on esillä runsaasti
kuva- ja arkistoaineistoa. Kuva: Aimo A. Tuomi, Lapin maakuntamuseo.

Verkkonäyttely:

ROOSEVELTIN MAJA
Rooseveltin maja täytti kertomusvuonna 70 vuotta. Sen kunniaksi koottiin
verkkonäyttely majan tarinasta.
Näyttelyn osoite: https://cumulus.rovaniemi.fi/roosevelt-maja/
Tekninen toteutus: Oy Communication Pro Ab
Tuotanto: Rovaniemen kaupunki & Lapin maakuntamuseo
Käsikirjoitus: Tuija Alariesto, Anni Arvio ja Jani Hiltunen, Lapin maakuntamuseo
Englanninkieliset käännökset: Delingua Oy

LAPIN MAAKUNTAMUSEO

19

MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Paikallismuseotyö
Kertomusvuonna Museovirasto myönsi yhteensä 29 000 euroa harkinnan-

Maakunnallista työtä tekevä amanuenssi hoiti kertomusvuonna myös

varaista valtionavustusta (paikallismuseoiden hankeavustukset) neljälle Lapin

Lapin metsämuseolle tarjottujen kokoelmalahjoitusten arviointia, luovutus-

maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle. Kaikkiaan avustusta

prosesseja ja diariointeja, sillä Lapin Metsämuseoyhdistyksessä ei ole tällä

haki kuusi alueen paikallismuseota. Avustukset oli kohdennettu museora-

hetkellä henkilöresursseja kokoelma-asioihin.

kennusten korjauksiin sekä näyttelyiden tekoon. Maakuntamuseo ohjasi ja
valvoi avustusten käyttöä, sekä ohjeisti ja avusti vuodelle 2021 myönnettävien avustusten haussa. Sähköiseen avustushakuun siirtyminen on lisännyt
huomattavasti itse hakuprosessiin liittyvää neuvonnan tarvetta.
Koronapandemiaan liittyvä museoiden ohjeistus lisäsi pandemian alussa
neuvontatyön määrää ja paikallismuseot noudattivat pandemiaohjeita hyvin.
Paikallismuseot olivat kesällä yleisölle avoinna ja ainakin osassa kävijämäärät
olivat yllättävän hyvät, sillä paikalliset asukkaat ja kotimaiset matkailijat löysivät tiensä paikallismuseoihin.
Neuvontakäyntejä alueen paikallismuseoille tehtiin 18 kpl, jotka suuntautuivat Rovaniemen kaupungin alueella sijaitsevien kahden paikallismuseon
lisäksi Pelkosenniemelle, Kemijärvelle ja Savukoskelle.

Puhelimitse ja/tai

sähköpostitse neuvontaa annettiin lähes kaikkiin toiminta-alueen paikallismuseoihin. Lisäksi pidettiin museoiden hankkeisiin liittyen etäkokouksia
videoyhteyksillä mm. Enontekiölle, Kittilään, Pelkosennienemelle ja Savukoskelle sekä neuvontaan liittyen videoyhteyspalavereita Ranuan molempiin
paikallismuseoihin, Savukoskelle ja Kittilään.
Koronapandemiasta johtuen ei järjestetty suunnitelmissa ollutta alueen
paikallismuseoiden tapaamista, mutta korvaavana tilaisuutena oli Suomen
Kotiseutuliiton ja Tornionlaakson museon kanssa yhteistyössä järjestetty Yhteisöt elävät! Elävän perinnön etätyöpaja 11.11. Paikallismuseoille tarjottiin
myös mahdollisuus osallistua Lapin maakuntamuseolle ostettuun somekoulutukseen, joka toteutettiin etäkoulutuksena 2.11. Koulutukseen osallistui
yhdeksän paikallismuseon edustajaa kuudesta toiminta-alueen paikallismuseosta.

» Kemijärven kotiseutumuseon Pekka Narkilahti esittelee museolle siirretyn
kala-aitan työmaata 15.6.2020. Paikalla olivat maakuntamuseon edustajien
(Jani Hiltunen ja Heidi Pelkonen) lisäksi Lapin Kansan ja Koti-Lapin toimittajat.
Kuva: Heidi Pelkonen, Lapin maakuntamuseo.
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Luonnontieteellinen toiminta
Luonnontieteen amanuenssi viimeisteli Suomen
sulkahyttysiin (Chaoboridae) liittyvän tutkimuksensa.
Tähän työhön liittyi vähäisessä määrin maastotöitä
mm. eteläisessä Suomessa, Inarissa ja Värriön luonnonpuistossa. Matkakulut katettiin osaksi ympäristöhallinnon eliötyöryhmärahoituksella. Lokakuun
loppuun mennessä valmistui käsikirjoitus “Chaoborus flavicans (Diptera, Chaoboridae) is a complex
of lake and pond dwelling species: a revision”, joka
julkaistaan 2021 Zootaxa-sarjassa. Toinen laaja käsikirjoitus “Revision of Finnish Chaoboridae (Diptera,
Culicomorpha)” saatiin lähes valmiiksi vuoden 2020
loppuun mennessä ja se lähetettiiin alkuvuodesta
2021 arvioitavaksi tieteelliseen julkaisusarjaan. Sulkahyttystutkimuksesta julkaistiin Raito-lehdessä oma
artikkeli. Lisäksi amanuenssi oli mukana kirjoittamassa kolmea muuta tieteellistä artikkelia jotka julkaistiin
2020 aikana.
Tutkimus- ja selvitystyön lisäksi amanuenssi ohjasi
ja suoritti museoaineiston digitointia, kirjoitti pääosan tulevan Karismaattinen magafauna -erikoisnäyttelyn käsikirjoituksesta, oli ohjaajana kolmessa
pro gradu -työssä (Jyväskylän yliopisto) sekä teki
» Luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela on kuvannut tieteelle
useita uusia lajeja. Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

tiedotukseen liittyviä tehtäviä (museon omat videot).
Koronasta johtuen amanuenssi ei pitänyt esitelmiä, mutta hän teki työsulkuaikana nettiesitelmän Metsähallituksen Luontopalveluille.
Amanuenssia haastateltiin useisiin tiedotusvälineisiin (mm. YLE, Lapin Kansa) keväällä ja kesällä 2020. Toukokuussa museon kokoelmien tulvasuojelu
työllisti luonnontieteen amanuenssia noin kolmen viikon ajan.

LAPIN MAAKUNTAMUSEO

21

Arkeologinen toiminta
Lapin maakuntamuseon arkeologi Jari-Matti Kuusela aloitti virassa
17.2.2020. Museolain uudistamisen myötä aiemmin Museovirastolle kuuluvia
viranomaistehtäviä siirtyi vastuumuseoiden hoidettavaksi. Lapin maakuntamuseon arkeologi osallistui vuoden 2020 aikana 7 viranomaisneuvotteluun,
9 MRL:n mukaiseen kehityskeskusteluun ja antoi 146 viranomaislausuntoa
arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä maankäyttöhankkeista. Lisäksi
hän suoritti maastotarkastuksia Rovaniemen, Posion, Kemijärven, Sallan, Savukosken, Kittilän, Pelkosenniemen ja Sodankylän kuntien alueella. Näistä
maastotutkimuksista arkeologi kirjoitti 10 tutkimusraporttia.
Museon arkeologi osallistui myös Museoviraston vetämään valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) liittyvään “Valtakunnallisesti arvokkaat
arkeologiset kohteet (VARK)” -hankkeeseen tarkastaen VARK-kohteita maastossa ja osallistuen VARK-ehdokkaiden valintaan yhdessä Saamelaismuseo
Siidan ja Museoviraston kanssa.

» Museon perusnäyttelyssä on mm. kivikaudesta kertova dioraama.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

Muinaisjäännösrekisteriä museon vastuualueella arkeologi päivitti seuraa-

Uusia kohdealuerajauksia tehtiin yhteensä 177 kpl. Ne jakautuvat seuraavasti

vasti:

(suluissa kiinteiden muinaisjäännösten osuus): Kemijärvi 6 (4), Kittilä 2 (2),

Uusia kohteita lisättiin yhteensä 370 kappaletta, näistä kiinteitä muinaisjään-

Pelkosenniemi 1 (0), Posio 5 (5), Ranua 1 (1), Rovaniemi 19 (17), Salla 18 (17),

nöksiä oli 33 loppujen ollessa muita kulttuuriperintökohteita, löytöpaikkoja,

Savukoski 39 (3), Sodankylä 87 (2).

mahdollisia muinaisjäännöksiä tai muita kohteita.

Maakuntamuseon arkeologi osallistui aktiivisesti arkeologiseen tutkimustyöhön. Tutkimusyhteistyötä tehtiin mm. Turun yliopiston ja Oulun yliopis-

Alueellisesti ne jakautuivat seuraavasti (suluissa kiinteiden muinaisjäännös-

ton kanssa. Arkeologi toimi yhden Oulun yliopiston pro gradu -työn arvioi-

ten osuus): Kemijärvi 5 (2), Kittilä 1 (0), Pelkosenniemi 5 (1), Posio 3 (3), Rova-

jana ja toimii Oulun yliopiston väitöskirjatutkijan ohjaajana. Lisäksi museon

niemi 72 (13), Salla 15 (7), Savukoski 59 (2), Sodankylä 210 (5).

arkeologin julkaisutoiminta on aktiivista (ks. julkaisut).
Museolain muutoksen myötä arkeologin toiminta on muuttunut viran-

Olemassa olevien kohteiden perustietojen muokkauksia arkeologi teki

omaistyötä painottavaksi ja valtaosa arkeologin työajasta kuluu viranomais-

yhteensä 173 kohteeseen, jotka jakautuvat seuraavasti (suluissa kiinteiden

tehtävissä. Tämän lisäksi vuoden 2020 koronapandemia asetti lukuisia ra-

muinaisjäännösten osuus): Kemijärvi 5 (5), Kittilä 8 (6), Pelkosenniemi 2 (1),

joituksia, minkä vuoksi mahdollisuudet pitää yleisöluentoja olivat rajalliset.

Posio 22 (15), Ranua 3 (2), Rovaniemi 39 (25), Salla 19 (14), Savukoski 16 (5),

Joulukuussa arkeologi piti Ounasvaaran peruskoulun 8. luokan valinnaiselle

Sodankylä 59 (7).

historian kurssille luennon etäyhteyksien kautta.
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Rakennettu kulttuuriympäristö
ja korjausneuvonta
Lapin maakuntamuseon rakennetun kulttuuriperinnön amanuenssi Jani Hiltunen aloitti tehtävässä 16.3.2020. Museolain
uudistamisen myötä aiemmin Museovirastolle kuuluvia viranomaistehtäviä siirtyi vastuumuseoiden hoidettavaksi. Rakennetun kulttuuriperinnön amanuenssi osallistui vuoden 2020 aikana
5 viranomaisneuvotteluun, 8 MRL:n mukaiseen kehityskeskusteluun ja antoi vuoden 2020 aikana 35 viranomaislausuntoa
rakennettuun kultuuriympäristöön liittyviin maankäyttöhankkeisiin. Lisäksi hän teki 29 neuvontakäyntiä restaurointikohteilla Rovaniemen, Ranuan, Posion, Kemijärven, Sallan, Kittilän ja Pelkosenniemen kuntien alueella. Amanuenssi toimi myös valvojana
kahdella Museoviraston ennallistamisavustuskohteella.
Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat laaja-alaisia. Usein tiedusteltiin kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun suhdetta vireillä
oleviin maankäyttöhankkeisiin. Toiminta-alueella oltiin varsin
kiinnostuneita myös rakennusten restauroinnista ja kunnostamisesta. Amanuenssi osallistui asiantuntijana hankkeiden järjestämiin restaurointitapahtumiin eri puolilla toiminta-aluetta.

» Kesällä ja syksyllä 2020 kuvattiin museon henkilökunnan esittelyvideot, joissa syvennyttiin kunkin asiantuntijan erityisalaan. Jani Hiltusen haastattelu tehtiin Lapin metsämuseolla. Kuvassa Jani kuvaa videolle kansikuvaa, mukana myös videon kuvaaja Mari Riikonen.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2020 yhteensä 57 205 asiakasta. Kävijämäärä romahti 55% edellisestä vuodesta. Maksavia asiakkaita oli kuitenkin
suuri osa eli 52 090. Arktikumin kävijöistä noin 50% oli ulkomaalaisia. Alkuvuosi ennen koronakriisin puhkeamista ja talon sulkemista oli kävijämäärältä
runsas. Ulkomaalaisista eniten kävijöitä oli Kiinasta. Myös saksalaisia, ranskalaisia ja israelilaisia oli kävijöiden joukossa runsaasti.

Opastukset
Opas-valvojat toimivat keskusteluoppaina yksittäisille kävijöille normaaliaikana. Korona-aikaan näyttelyiden valvontaa tehtiin pääasiassa etänä. Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia sekä koti- että ulkomaalaisille
vieraille kertyi vuoden aikana yhteensä 10 kappaletta, joihin osallistui yhteensä 73 henkeä.

AUKIOLOAJAT
Vuoden 2020 aukioloajat olivat poikkeukselliset.
Arktikum oli avoinna seuraavasti:
1.1.–11.1. joka päivä 10–18
12.1.–16.3. tiistai–sunnuntai 10–18
Arktikum suljettu 17.3.-1.6.2020
2.6.-31.12.2020
ma suljettu
ti-pe 10-17
la-su 10-16
24.12. ja 25.12. suljettu

YLEISÖTAPAHTUMIA ARKTIKUMISSA JA
VERKOSSA
MUSEO MUUTOKSESSA
LAPIN MAAKUNTAMUSEON KEVÄÄN 2020 LUENTOSARJA
Lapin maakuntamuseo on vuoden 2020 alusta lukien alueellinen vastuu-

Suunnitellut maaliskuun minisymposium ja huhtikuun luento peruuntuivat

museo. Tuleva vuosi on suurten muutosten aikaa museolla; henkilöstöä jää

Covid 19 -pandemian vuoksi.

eläkkeelle ja uusien työnkuvien myötä museon työkenttä laajenee. Tästä

Luennoista ehdittiin pitää kaksi. Ne pidettiin torstaisin Arktikumissa ja ylei-

kaikesta halusimme kertoa yleisölle kevään luentosarjan myötä. Tammi- ja

söllä oli niihin vapaa pääsy. Luennot myös striimattiin ja tallennettiin museon

helmikuussa teimme katsauksen menneeseen eläkkeelle jäävien henkilöi-

av-arkistoon. Molempiin luentoihin osallistui noin 80-90 henkilöä.

den myötä.
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Pidetyt luennot ennen koronatilannetta:
Tammikuu to 23.1. klo 17

”40 VUOTTA MUINAUKSIA MULLAN ALTA - EI HUONO!”
Lapin maakuntamuseon pitkäaikainen ”työmies” Hannu Kotivuori kertoi retrospektiivisellä

- ja omalla humoristisella - tavalla toiminnastaan arkeolo-

gian ja museotyön parissa. Lähes neljänkymmenen vuoden ajan Hannu on
kulkenut maastossa ja kaivauksilla, kirjoittanut lukemattomia lausuntoja ja
viimeiset vuodet myös johtanut Lapin maakuntamuseota arkeologin työnsä
ohella. Matkan varrella on sattunut ja tapahtunut monenlaista.

» Arkeologi Hannu Kotivuori kenttätöissä noin 1980-luvulla.
Kuva: Hannu Kotivuoren arkisto.

» Valokuvaaja Jukka Suvilehto kuvattuna studiossa 2016.
Kuva: Pekka Luukkola.

Helmikuu to 20.2. klo 17

HETKIÄ AJAN VIRRASSA VALOKUVAAJAN SILMIN
Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Jukka Suvilehto on nähnyt koko Lapin
maakuntamuseon kaikki eri vaiheet vuodesta 1985 lähtien. Kuinka valokuvaajan työ on muuttunut vuosikymmenten kuluessa? Tästä ja paljon muusta
kuulemme Jukan kertomana. Kertomusta siivitti tietysti kiinnostava kuvakavalkadi.
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Seniorityö
Lapin maakuntamuseo jatkoi ikäihmisille suunnattua museotarjontaa yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin kanssa. Keväästä aina syksyyn saakka toiminnassa oli taukoa koronarajoitusten vuoksi, mutta syksyllä
kerhot kokoontuivat noudattaen turvavälejä ja muita hygieniaohjeistuksia.
Museosta kaksi henkilöä vieraili kuukausittain Helmikammarilla vetämässä
muistelukerhoa. Toiminnan tarkoitus on jakaa vastavuoroisesti keskustellen
erilaisia muistoja ja tukea senioreiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla monipuolista museopalvelua myös muualla kuin museon toimitilois-

MUSEO-OPETUS
Arktikumissa vieraili vuoden 2020 aikana Rovaniemen alueen koululaisia
523 sekä muualta tulleita leirikoululaisia ja ystävyyskaupunkien koululaisia
44. Koululaisille ei ollut vuoden aikana paljoakaan tapahtumia johtuen erikoistilanteesta.

Työpaja- ja koululaistoimintaa 2020

sa. Toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Vuoden 2020 aikana ko-

Museo tuotti lapsille ja lap-

koontumiskertoja oli yhteensä viisi. Muistelukerhoon osallistui keskimäärin

siperheille suunnatun kuva-

10 henkilöä / kerta.

suunnistuksen museon perusnäyttelyyn kesällä 2020.

Lapin maakuntamuseo osallistui Rovaniemen kaupungin järjestämään van-

Kuvasuunnistuksessa

hustenviikkoon tarjoamalla eläkeläisille ilmaisen sisäänpääsyn Arktikumiin

tään näyttelystä kuvakortteja

etsi-

8.-13.10. sekä tarjoamalla ilmaisopastuksen uuteen Aapa-näyttelyyn. Talossa

vastaavia kohtia. Korteissa on

vieraili yhteensä 104 eläkeläistä ja opastukselle osallistui puolen tusinaa elä-

lisäksi lisätietoja ja pieniä ak-

keläistä.

tivoivia kysymyksiä. Jokainen
osallistuja sai pienen muis-

Museon ystävät
Syksyllä 2016 kokoelmavaraston vierailun aikana joukko museon kanssa
erilaista yhteistyötä tehneet henkilöt perustivat vapaamuotoisen Museon
ystävät – ryhmän, jonka ensimmäinen varsinainen tapaaminen pidettiin
29.11.2016. Vuonna 2020 tapaamisia oli jokaisen kuun toiseksiviimeisenä perjantaina (yhteensä 11 kertaa). Koronan vuoksi tapaamiset muuttuivat Google Meetissä tapahtuneiksi etäkokouksiksi. Lisäksi järjestettiin retki

ton lipunmyynnistä. Kortit
tehtiin sekä suomeksi että
englanniksi. Koronan vuoksi
varsinaista työpajatoimintaa
ei ollut.

Oppimispolut

Kenttälän tilalle Olkkajärvelle 23.9.2020. Museon ystävissä on mukana pa-

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä on tarjolla oppimispolkuja, jotka

rikymmentä henkilöä, jotka halutessaan osallistuvat tapaamisiin ja museon

ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia toiminnalliseen ja

erilaisiin toimintamuotoihin. Tapaamisissa tutustutaan museon toimintaan,

elämykselliseen oppimiseen. Kertomusvuoden aikana oppimispolut olivat

näyttelyihin, keskustellaan ja ideoidaan sekä tutkitaan yhdessä jotakin (eri-

edelleen käytössä.

tyisesti Rovaniemen historiaan liittyvää) teemaa. Vuonna 2020 suunniteltiin
yhteistä nykydokumentointia aiheena paikalliset elintarvikeyritykset. Vain
yksi osa ehdittiin ja pystyttiin koronan vuoksi toteuttaa, ja muut osat siirtyivät
vuoden 2021 puolelle.
LAPIN MAAKUNTAMUSEO
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Videotuotantoja vuonna 2020

HENKILÖVIDEOT:
ti 8.9. Anni Arvio, kuva-arkistonhoitaja

Rovaniemi-viikolla 2020 Lapin maakuntamuseon somekanavilla Face-

Anni Arvio kertoo millaisia kuva-aineistoja museolta löytyy, kuinka vanhoja valokuvia

bookissa ja Instagramissa tutustuttiin museotyöntekijöiden arkeen ja

voi lahjoittaa museolle tai kuinka museon kuvia voi käyttää vaikkapa historiikeissa ku-

museon kokoelmiin.

vituksena. Kuvaaja: Mari Riikonen.

Museon henkilökunnan henkilökuvat julkaistiin tiistaista sunnuntaihin 8.-

ke 9.9. Jani Hiltunen, amanuenssi (rakennettu kulttuuriperintö)

13.9.2020 päivittäin museon somekanavilla. Kurkistimme päivittäin Arktiku-

Janin kanssa keskustelemme siitä, mitä rakennettu kulttuuriperintö tarkoittaa. Entä

mista löytyvän Lapin maakuntamuseon toimisto-ovien taakse. Viikon aikana

mitä tehdä jos omistaa vanhan rakennuksen ja haluaa kunnostaa sitä? Mistä voi hakea

tutustuimme museon valokuva-arkistoon, arkistoaineistoihin, luonnontie-

avustuksia rakennusten restaurointiin ja mitä rakennusten suojelu tarkoittaa. Kuvaaja:

teellisiin kokoelmiin ja kävimme myös katselemassa kulttuurihistoriallisia ko-

Mari Riikonen.

koelmia. Lisäksi juttelimme kulttuuriperintöasiantuntijan kanssa rakennetun
kulttuuriperinnön äärellä ja keskustelimme myös museon arkeologin kanssa

to 10.9. Hanna Kyläniemi, va. museonjohtaja ja amanuenssi

viimeisimmistä kuulumisista. Vuoden 2020 alusta Lapin maakuntamuseo on

Kokoelma-amanuenssi, va. museonjohtaja Hanna Kyläniemi kertoo museon koko-

ollut alueellinen vastuumuseo, ja työsarkaa riittää myös paikallismuseoiden

elmatyöstä ja siitä mitä esineille tapahtuu, kun niitä lahjoitetaan museon kokoelmiin.

parissa. Haastattelija videoilla on näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto.

Entä ostaako museo esineitä tai annetaanko niistä hinta-arvioita? Ja miten kokoelmia
pääsee tutkimaan? Kuvaaja: Mari Riikonen.

Videot ladattiin myös museon uudelle YouTube-kanavalle:
https://www.youtube.com/channel/UC-ACD0B_i2y31wBRjL5F60A

pe 11.9. Jukka Salmela, amanuenssi (luonnontiede)
Jukka Salmelan intohimo ovat sääsket, joita myös talletetaan museon luonnontieteel-

Lapin maakuntamuseon instagram:

lisiin kokoelmiin. Jukka kertoo työstään museossa luonnontieteellisten asioiden ja

https://www.instagram.com/lapinmaakuntamuseo/

museon arvokkaan luonnontieteellisen kokoelman parissa. Kuvaaja: Anni Arvio.

Lapin maakuntamuseon facebook:

la 12.9. Jari-Matti Kuusela, arkeologi

https://www.facebook.com/lapinmaakuntamuseo/

Arkeologi Jari-Matti Kuusela kertoo mitä museon arkeologin päivittäiseen työnkuvaan
kuuluu, ja mitä pitää tehdä, jos törmäät muinaiseen asuinpaikkaan tai teet arkeologi-

@lapinmaakuntamuseo

sen löydön. Vilkaisemme myös kesällä 2020 Viirinkankaalta löytyneitä erikoisia hevo-

#lapinmaakuntamuseo

sen kuolaimia. Kuvaaja: Anni Arvio.
su 13.9. Heidi Pelkonen, amanuenssi (maakunnallinen museotyö, arkistoaineistot)
Heidillä riittää työsarkaa Lapin paikallismuseoiden neuvonnassa ja kehittämisessä. Lisäksi hän huolehtii museon arkistoaineistoista. Mutta mitä kaikkea arkistosta löytyy ja
kuinka aineistoja pääsee tutkimaan? Kuvaaja: Anni Arvio.
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VIRTUAALIKIERROKSET PERUSNÄYTTELYSSÄ

Muuta

Syksyn 2020 aikana kuvattiin OKM:n myöntämällä rahoituksella videosarja

Museo tuotti sisältöä sekä Lanssissa olleeseen Rovaniemen kaupungin hen-

museon Pohjoiset keinot -perusnäyttelyssä. Videoita julkaistiin muse-

kilökunnan joulukalenteriin (kolme luukkua) että Elävään joulukalenteriin,

on YouTube -kanavalla viikoittain syksyn 2020 ajan. Videot on tekstitetty

jota striimattiin VisitRovaniemen facebookissa.

suomeksi (Tuija Alariesto). Lisäksi loppuvuodesta 2020 kuvattiin seitsemän
asiantuntijavideota, jotka julkaistaan tammikuusta 2021 alkaen.
Johdanto Arktikumiin
https://www.youtube.com/watch?v=klq4OGGNosE&t=4s
Rovaniemi -sali, osa 1: Rovaniemen markkinat, viimeinen torivalokuvaaja Valto

» Oppaana perusnäyttelyssä kuvatuilla videoilla toimii Ami Louhikero (vasemmalla), juontaja Tuija Alariesto. Kuvaus ja editointi Santeri Happonen (oikealla).
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

Pernu ja Rovaniemi -solki
https://www.youtube.com/watch?v=-r6sN_l60ag&t=5s
Rovaniemi -sali, osa 2: Toisen maailmansodan aika
https://www.youtube.com/watch?v=ZtRgBfbx9EE&t=17s
Peräpohjola, osa 1: Lohestus, metsästys ja Savukosken baari
https://youtu.be/8SGcJjBfuEQ
Peräpohjola, osa 2: Metsätyöt ja uitto, kuppaus
https://youtu.be/AwcagM3gq1Y
Ylä-Lappi-sali, osa 1 : Perustietoa saamelaisuudesta
https://youtu.be/8r400EpYYIw
Ylä-Lappi-sali, osa 2: Saamenpuku eli gákti ja saamenkäsityöt eli duodji
https://youtu.be/hM0iy8WzGt8
Petsamo-sali: Suomi Jäämeren rannalla
https://youtu.be/sx8K8U-LNbI
Pohjoiset keinot: Eläinkierros
https://youtu.be/j9v3A5WD77A
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JULKAISUT
Maakunnallinen museolehti Raito 2020 ilmestyi joulukuussa 48-sivuisena,
1000 kappaleen painoksena. Lehteä jaetaan kaikille kiinnostuneille sekä museon sidosryhmille ja yhteistyötahoille. Lehti ilmestyy myös verkossa Lapin
maakuntamuseon nettisivuilla.
https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Kulttuuriyksikot-ja-museot/Lapinmaakuntamuseo/Julkaisut/Raito-lehti

ARTIKKELIT JA TUTKIMUKSET
Jari-Matti Kuusela
•

Kuusela, J.-M. 2020: Signs of cultural diversity in the 13th to 15th
centuries AD coastal region of the Bothnian Bay in northwestern
Fennoscandia. Arctic Anthropology 57(1): 53–71. doi: 10.3368/
aa.57.1.53

•

Kuusela, J.-M. 2020: La lente Christianisation des côtes septentrionale de la Finlande: une perspective archéologique. Revue d’Historie
Nordique 26: 119–134.

•

Kuusela, J.-M., Salmi, A.-K. & Äikäs, T. 2020: Kalaa ja peuraa. Kauppaverkosto ja kaupallinen erätalous Pohjois-Fennoskandiassa myöhäisrautakaudella ja keskiajalla. Raito 2020: 29–39.

•

Kuusela, J.-M., Salmi, A.-K. & Äikäs, T. 2020: Hunters, fishers, traders
– An archaeological and zooarchaeological perspective on the development of the Late Iron Age and medieval northern Fennoscandian
trade network. Estonian Journal of Archaeology 24(1): 138–157. doi:
10.3176/arch.2020.2.02

•

Nurmi, R., Kuusela, J.-M. & Hakamäki, V. 2020: Swedenization of
the north – the early medieval Swedish northern expansion and
the emergence of the Birkarls. Acta Borealia 37(1–2): 1–26. doi:
10.1080/08003831.2020.1757275
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Jukka Salmela
•

Menzel, F., Salmela, J., & Vilkamaa, P. 2020. New species and new
records of black fungus gnats (Diptera: Sciaridae) from the Viidumäe
Nature Reserve, Estonia. European Journal of Taxonomy, 720(1), 6276. https://doi.org/10.5852/ejt.2020.720.1115

•

Dominiak, P., Szadziewski, R. & Salmela, J. 2020. Descriptions of
Brachypogon surma sp. n. from Finland and B. singularis (Santos
Abreu, 1918) from the Canary Islands (Diptera, Ceratopogonidae).
Norwegian Journal of Entomology 67, 235–245.

•

Kjærandsen J, Polevoi A, Salmela J (2020) Coelosynapha, a new
genus of the subfamily Gnoristinae (Diptera: Mycetophilidae) with
a circumpolar, Holarctic distribution. Biodiversity Data Journal 8:
e54834. https://doi.org/10.3897/BDJ.8.e54834

•

Kjærandsen J, Polevoi A, Salmela J (2020) The fly specimen that
awaited a growing barcode community to be dusted off the shelves
and given a name. iBOL Barcode Bulletin 2020, doi: 10.21083/ibol.
v10i1.6401

•

Salmela J 2020: Sulkahyttysten saloja selvittämässä. Raito 2020: 17-

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Arktikum-Palvelu Oy. Museon sisäisestä ja oman alan kysymyksiin kuten näyttelyihin ja tutkimukseen
liittyvästä tiedottamisesta museo on pääosin vastannut itse. Yhtenä museon
toiminnan tiedotuskanavana toimii museolehti Raito. Rovaniemen kaupungin nettisivut uusittiin vuoden 2020 aikana, ja uudistuksen myötä myös museon sivusto koki täydellisen muodonmuutoksen. Lapin maakuntamuseon
kotisivut löytyvät osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Kulttuuriyksikot-ja-museot/Lapin-maakuntamuseo
Lapin maakuntamuseolla on myös omat Facebook-sivut, joilla julkaistaan
mm. näyttelyihin, kokoelmiin ja tapahtumiin liittyen tapahtumia ja postauksia. Kertomusvuonna Lapin maakuntamuseo perusti oman Instagram -tilin
(https://www.instagram.com/lapinmaakuntamuseo/ ), minkä lisäksi museo
julkaisee Arktikum-Palvelu Oy:n kanssa yhteistyössä kuvia Arktikumin yhteisellä Instagram-tilillä. Museolla on myös oma Youtube-kanava. Museon
toiminnasta ja näyttelyistä oli kertomusvuoden aikaan runsaasti juttuja eri
medioissa.

28.

» Santeri Happonen ja Tuija Alariesto tekivät tiivistä yhteistyötä museon näyttelyvideoiden kuvauksissa syksyllä 2020. Kuva: Ami Louhikero, Lapin maakuntamuseo.
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TOIMITILAT

LAPIN MAAKUNTAMUSEON HALLINTO

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn pinta-ala on 949 m², vaihtonäytte-

Lapin maakuntamuseo kuuluu Rovaniemen vapaa-ajan lautakunnan ja

lytilan 166 m² sekä toimisto- ja työtilat 577 m².

sittemmin sivistyslautakunnan alaisena toimivaan kulttuuripalvelukeskukseen. Museonjohtaja edustaa museota vapaa-ajanpalveluiden johtoryh-

Arktikum-talon toimisto-, kokoelma- ja työtilojen lisäksi museolla on eril-

mässä. Lapin maakuntamuseon va. johtajana oli Hanna Kyläniemi, esimie-

linen kokoelmavarasto (720 m²). Lapin maakuntamuseon ja Arktisen kes-

henään vapaa-ajanpalveluiden palvelualuepäällikkö Merja Tervo, hänen

kuksen yhteiskäytössä ovat yleisötilat, luokkahuone, auditorio sekä puu- ja

esimiehinään hallintopäällikkö Risto Varis ja toimialajohtaja Antti Lassila.

metalliverstaat. Luonnontieteen kokoelmat on sijoitettu valokuvalaitoksen

Museosihteeri Johanna Nordström on sekä Rovaniemen taidemuseon

takahuoneisiin.

(50 %) että Lapin maakuntamuseon työntekijä (50 %).

ARKTIKUM

JÄSENYYDET

Talon pinta-ala 4523 m2

Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museoliitossa.

Lapin maakuntamuseon tiloja 1526 m

2

Arktisen keskuksen ja museon yhteistiloja 1461 m2 (arvio, sillä neliömäärä
vähentynyt).

VARASTO
Silmutie 2, pinta-ala 720 m2
Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyttimin. Näyttelytiloissa on myös kosteuden ja lämpötilan säätö ja kameravalvonta.
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON
HENKILÖKUNTA 2020
Vakinainen henkilökunta
•

Museonjohtaja, arkeologi Hannu Kotivuori (1987—2020)

•

Amanuenssi (esinekokoelmat) Hanna Kyläniemi (2000), va. museonjohtaja (2020)

•

Amanuenssi (rakennusperintö) Jani Hiltunen (2020)

•

Arkeologi Jari-Matti Kuusela (2020)

•

Amanuenssi (luonnontiede) Jukka Salmela (2017)

•

Amanuenssi (maakuntatyö) Heidi Pelkonen (2015)

•

Amanuenssi (näyttelyt) Tuija Alariesto (2005)

•

Kuva-arkistonhoitaja Anni Arvio (2020)

•

Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)

•

Opas-valvoja Ami Louhikero (2016)

•

Opas-valvoja Asko Leskinen (2016)

•

Museosihteeri Johanna Nordström (2008),
työajasta 50 % taidemuseossa

•

Museomestari Teijo Rovanperä (2005),
työajasta 50 % taidemuseossa

Määräaikaiset
•

Mari Riikonen 1.3.2020—31.5.2020 amanuenssin sijainen

•

Mari Riikonen 1.6.2020—31.8.2020 opas-valvojien kesäsijainen

•

Toni Luosujärvi 12.8.2019—10.4.2020

•

Heli Jääskö 24.2.2020—1.4.2020

•

Tero Memonen 1.10.2020—31.8.2021

•

Jaakko Väätäinen 5.10.2020—6.6.2021

•

Jesse Nordström 12.10.2020—13.6.2021

•

Venla Polojärvi 8.6.2020—21.6.2020

•

Stella Barnes 3.8.2020—15.12.2020

» Museon henkilökunnasta Anni Arvio, Heidi Pelkonen, Hanna Kyläniemi ja Tuija Alariesto dokumentoivat 18.9.2020 Arktikumin museokaupassa myynnissä
olevia elintarvikkeita. Tapahtuma oli osa valtakunnallista ”Kulutuksen tallentajat - Nykydokumentointia yhdessä” -hanketta. Tempauksen järjesti museoiden
valtakunnallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSET, SEMINAARIT JA MATKAT 2020
Hanna Kyläniemi

Heidi Pelkonen

•

20.1. Neuvontakäynti, Kittilä

•

20.1. Kittilä, neuvontakäynti

•

21.—22.1. Alueellisen museotyön aloitustilaisuus, Helsinki

•

21.—22.1. Alueellisen museotyön aloitustilaisuus, Helsinki

•

11.—12.2. TAKO-seminaari, Helsinki

•

23.1. Verkkopalvelu-uudistus, Rovaniemen kaupunki (Keltakangas),

•

28.2. Hyvinvoinnin johtaminen muutostilanteessa -koulutus, Rovaniemi

Rovaniemi
•

12.3. PTV- ja uudet nettisivut - Lapin maakuntamuseon oma osuus,

•

11.—12.3. CaseM-koulutus, Rovaniemi

•

12.3. PTV- ja uudet nettisivut - Lapin maakuntamuseon oma osuus,

•

Rovaniemi
5.5. Finnan peruskoulutus, etänä, Kansalliskirjasto

Rovaniemi

•

19.5. Verkkonäyttely ja 3D-näyttelyn suunnittelua, etänä, Communi-

•

22.3. Finna-foorumi, etä

cation Pro

•

5.5. Finna-peruskoulutus, etä

•

10.6. maakuntatutkijatapaaminen (etä), Museovirasto

•

26.5. Museot auki -webinaari

•

12.6. Pelkosenniemen kotiseutumuseo, neuvontakäynti

•

17.6. Rautiosaaren “museoaitta”, neuvontakäynti, Rovaniemi

•

15.6. Kemijärven kotiseutumuseo, neuvontakäynti

•

2.9. Rovaniemen kulttuuriohjelman startti, Hirvas

•

17.6. Rautiosaaren “museoaitta”, neuvontakäynti

•

9.—10.9. Connecting Culture -webinaari, kansainvälinen

•

17.6. Rovaniemen kotiseutumuseo, neuvontakäynti

•

24.9. Tunteet työssä -koulutus, etä

•

29.6. Rovaniemen kotiseutumuseo, neuvontakäynti

•

25.9. Voimavaroja johtajuuteen -tapaaminen, etä

•

30.6. Rovaniemen kotiseutumuseo, neuvontakäynti

•

28.9. LAAVA-yhteistyöryhmän 1. tapaaminen, Arktikum

•

6.8. Savukoski, Kotiseututalo Puistola, neuvontakäynti

•

1.10. Esihenkilö ja psykososiaalisen kuormituksen mittaaminen

•

7.8. Rovaniemen kotiseutumuseo, neuvontakäynti

-koulutus, etä

•

17.8. Lapin metsämuseo, neuvontakäynti

•

2.10. CaseM-koulutus, Rovaniemi

•

24.8. Rovaniemen kotiseutumuseo, neuvontakäynti

•

8.10. Rovaniemen kulttuuriohjelman linjavedot, Rovaniemi

•

27.8. Rovaniemen kotiseutumuseo, neuvontakäynti

•

22.10. Hyvinvoinnin johtaminen -koulutus, etä

•

11.9. KAM-organisaatiot ja visio metatiedosta, etänä, Kansalliskirjasto

•

26.—27.10. Museoalan teemapäivät, etä

•

17.9. Maakuntamuseotutkijoiden tapaaminen, etänä, maakuntauseo-

•

30.10. INNO2020-hankkeen seminaari, Arktikum / etä

•

2.11. Lapin metsämuseo, neuvontakäynti, Rovaniemi

•

22.9. Rovaniemen kotiseutumuseo, neuvontakäynti

•

5.11. Tunteet työssä -koulutus, etä

•

29.9. Lapin metsämuseo, neuvontakäynti

•

25.11. LAAVA-tapaaminen, etä

•

6.10. Miten Katso-palvelusta siirrytään Suomi.fi-palveluiden käyttäjäksi,

tutkijoiden verkosto ja Museovirasto

etänä, Digi- ja väestötietovirasto
•

29.10. Lapin metsämuseo, neuvontakäynti
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•

30.10. Ketterän dokumentoinnin aloitustyöpaja, etänä, TAKO pooli 7.

•

9.6. Communication Pro, 3D -näyttelyn suunnittelu -webinaari

•

2.11. Lapin metsämuseo, neuvontakäynti

•

9.6. LYHTY -ryhmä: Ympäristökasvatusverkostojen tulevaisuuden

•

9.11. Rovaniemen kotiseutumuseo, neuvontakäynti

•

11.11. Elävän perinnön työpaja, Suomen Kotiseutuliitto, Lapin maa-

visiointia, zoom-meet
•

kuntamuseo ja Tornionlaakson museo (etänä)

11.6. TAKO -verkoston nykydokumentointi -hankkeeseen liittyvä somekoulutus, webinaari

•

13.11. Saavutettavuusklinikka, etänä, Rovaniemen kaupunki

•

15.4. Museoammattilaisen työturvallisuus -webinaari, MAL

•

25.11. Wikidatan mahdollisuuksista museotyössä -koulutus, etänä,

•

11.6. Nykydokumentointiin liittyvä somekoulutus #kulutuksentallenta-

Työväenmuseo Werstas
•

2.12. Some-koulutus, etänä, Digimarkkinointitoimisto Kuulu Oy:ltä

jat #nykydokumentointi
•

tilattu koulutus
•

18.12. Lapin metsämuseo, neuvontakäynti

Tuija Alariesto

16.6. Rovaniemen kaupungin nettisivu-uudistus: Tapahtumakalenterikoulutus, webinaari

•

28.8. Cumulus -koulutus etänä

•

3.9. Rovaniemen kaupungin brändityöpaja etänä

•

11.9. Nykydokumentointi -tempaukseen liittyvä info etänä

•

8.4.—5.5.2020 Korvaavassa työssä Rovaniemi -apu puhelinpalvelussa

•

8.10. Videoiden tekstitys, etäkoulutus, Rovaniemen kaupunki

•

23.1. Verkkopalvelu-uudistus, Rovaniemen kaupunki (Keltakangas),

•

26.-27.10. Museoalan teemapäivät verkossa, Museovirasto

Rovaniemi

•

29.10. Kulttuurin pyöreä pöytä verkossa, Rovaniemi

20.2. PTV -koulutus (palvelutietovaranto) ja nettisivujen uudistus

•

13.11. Saavutettavuusklinikka, etänä, Rovaniemi

(verkkokoulutus), Rovaniemi

•

17.—18.11. Heritage, Identity and Social Cohesion -verkkokurssi,

•
•

21.2. Luento Rovaniemen kaupungin 60 -vuotisnäyttelyn pohjalta,
Rovaniemen Eläkeliiton kerho (n. 100 osallistujaa), Pienteollisuustalo,

Nordplus-hanke
•

Rovaniemi
•

26.2. Lapin tutkimusseuran juhlaseminaari, Rovaniemi

•

12.3. PTV- ja uudet nettisivut - Lapin maakuntamuseon oma osuus,
Rovaniemi

20.—21.11. Kokkolan kotiseutupäivät, etäosallistuen avajaisiin ja Kotiseutuliiton vuosikokoukseen

•

2.12. ja 9.12. Museoiden some-koulutuspäivät, etänä & Arktikumissa

Ami Louhikero

•

13.5. LYHTY -ryhmän etäkokous

•

8.4.—5.5.2020 Korvaavassa työssä Rovaniemi -apu puhelinpalvelussa

•

15.5. Tasapainossa myös poikkeusoloissa -etäkoulutus, MAL

•

26.5. Webinaari:Museot auki & museokortin kesä, Suomen museoliit-

•

26.5. Museot auki - & Museokortin kesä -webinaarit, Suomen Mu-

to

seoliitto

•

13.8. ja 27.8. Lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen palvelut

•

26.5. Creative Commons -webinaari, MAL

•

1.-2.9. Valtakunnalliset museopäivät

•

2.6. ESR -verkostopalaveri -webinaari (hankevalmistelu, toimintalinja

•

3.9. Rovaniemen kaupungin brändityöpaja, etäkoulutus

5)

•

9.9. Connecting culture, virtuaalikonferenssi, Experience UK

8.6. ESR -hankekahvit (hankevalmistelu)

•

20.10. Webinaari: Nordic museums and intangible cultural heritage,

•
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•

Museovirasto

•

11.11. Webinaari: Valtio restauroi 3

2.12. Some-koulutus, etänä, Digimarkkinointitoimisto Kuulu Oy:ltä

•

19.11. Webinaari: Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankoh-

tilattu koulutus

Anni Arvio
•

8.4.—5.5.2020 Korvaavassa työssä Rovaniemi -apu puhelinpalvelussa

•

22.4. Webinaari: Museoiden Finna-foorumi

•

5.5. Webinaari: Finnan peruskoulutus

•

19.5. Webinaari: Verkkonäyttely ja 3D-näyttelyn suunnittelu, Communication Pro

•

taispäivä, YM

Jari-Matti Kuusela
•

tuumuseoille.
•

8.4. Muinaisjäännösrekisterin täyttö, karttapalvelujen toiminta & käyttö. Museoviraston etäkoulutus vastuumuseoille.

•

26.5. Webinaari: Museot auki & museokortin kesä, Suomen museoliitto

7.4. Muinaisjäännösrekisterin täyttö. Museoviraston etäkoulutus vas-

15.5. Johdatus alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään. Museoviraston etäkoulutus vastuumuseoille.

•

1.6. Muinaisjäännökset ja metsänkäyttö. Museoviraston etäkoulutus

•

9.6. Webinaari: 3D-näyttelyt & verkkonäyttelyt, Communication Pro

•

15.6. Webinaari: Museoammattilaisen työturvallisuus, MAL

•

3.9. Rovaniemen kaupungin brändityöpaja, etäkoulutus

•

9.9. Connecting culture, virtuaalikonferenssi, Experience UK

•

10.9. Connecting culture, virtuaalikonferenssi, Experience UK

•

11.9. Webinaari: Yhdessä uusiin seikkailuihin - KAM-organisaatiot ja

•

21.10. Maakuntien arkeologien tapaaminen. Etäseminaari.

visio metatiedosta, Kansalliskirjasto

•

19.-20.11. Arkeologipäivät 2020. Etäseminaari.

•

vastuumuseoille.
•

1.9. Koulutus malminetsintälupiin liittyen. Museoviraston etäkoulutus
vastuumuseoille.

•

15.10. Muinaismuistolain perusteet. Museoviraston etäkoulutus vastuumuseoille.

20.10. Webinaari: Nordic museums and intangible cultural heritage,
Museovirasto

Jukka Salmela

•

20.10. Webinaari: Clearing rights in collections, Europeana

•

8.10. Videoiden tekstitys, etäkoulutus, Rovaniemen kaupunki

•

27.11. Webinaari: Museoiden Finna-foorumi

•

26.11. FINBoL-ohjausryhmän kokous, Helsingin yliopisto, etänä

•

2.12. Some-koulutus, etäkoulutus, Digimarkkinointitoimisto Kuulu Oy

•

2.12. Some-koulutus, etänä, Digimarkkinointitoimisto Kuulu Oy:ltä

•

3.12. Webinaari: Kokoelmakulma, Suomen museoliitto

•

9.12. Some-koulutus, Digimarkkinointitoimisto Kuulu Oy

tilattu koulutus

Jani Hiltunen
•

29.9.—30.9. Webinaari: Kulttuuriympäristön suojelun viranomaispäivät
(KURVI)

•

3.11. Webinaari: Maisema vesirajassa

•

4.11. Webinaari: Maisemasymposium
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LUENNOT JA ESITELMÄT
Heidi Pelkonen
•

30.10. TAKO pooli 7: Tervetuloa Ketterän dokumentoinnin aloitustyöpaja, puheenvuoro: Tallennetaan korona-aikaa yhdessä.

Jari-Matti Kuusela
•

4.12.2020 Pohjois-Fennoskandian myöhäisrautakautta ja keskiaikaa.
Etäluento Ounasvaaran koulun 8. luokan valinnaiselle historian kurssille.

Tuija Alariesto
•

21.2.2020 Onnea Rovaniemi - 60 vuotta kaupunkina -luento Rovaniemen eläkeliitolle Pienteollisuustalolla, noin 100 osallistujaa.

•

10.9.2020 Museopedakurssi - Museon museokasvatuksen ja yleistötyön esittelyä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoille,
osallistujia 24 opiskelijaa. Luento oli lähiopetusta Kiepissä.

•

11.9.2020 Rooseveltin maja -verkkonäyttelyn esittely arvovaltaiselle

» Amanuenssi Heidi Pelkonen vastaa sekä maakunnallisesta museotyöstä, kuten paikallismusoiden neuvonnasta että museon arkistosta.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

ryhmälle Napapiirillä Rooseveltin majan juhlassa.
•

22.9.2020 Museokasvatus ja yleisötyö Lapin maakuntamuseossa
- asiantuntijaluento Lapin yliopiston kasvatustieteen opiskelijoille
(132 opiskelijaa), kurssi: KYLE Opetus ja oppiminen uusissa oppimisympäristöissä. Luento pidettiin Teamsin välityksellä.
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OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN
Hanna Kyläniemi
•

Valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyön jäsen,
pooli 5

•

Sahanperän savotta –työryhmän jäsen

•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen

•

KOVA MAAKUMU / KOVA VASTUU yhteistyöryhmän jäsen

•

Souvenirs 2020 konferenssin työryhmän jäsen

•

Kotiseutupäivät 2022 Rovaniemellä -järjestelytoimikunta

•

Rovaniemen vapaa-ajanpalveluiden johtoryhmän jäsen

•

Lapin metsämuseoyhdistys ry:n johtokunnan jäsen (kaupungin edustaja)

Heidi Pelkonen
•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen

•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä

TALOUS 2020
3650 Lapin maakuntamuseo
Tulot		

389 427,24 €

Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen

455 740,75 €

Kiinteistömenot 		

340 203,34 €

		

Kiinteät menot
Muut menot 		

271 798,09 €
		

43 428,12 €

Menot yhteensä

1 111 170,30€

Tilikauden yli-/alijäämä		

-721 743,06€

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

390 021,00 €

9,5 htv, joista 4 htv korotettua 85 % htv-osuutta ja muut 37 % htv:ta.

Jukka Salmela
•

Vesihyönteisryhmä ry:n sihteeri

•

FINBoL-hankeen ohjausryhmän jäsen

Tuija Alariesto
•

Kotiseutupäivät 2022 Rovaniemellä -järjestelytoimikunta, sihteeri &
päivien koordinaattori

•

Arktikumin sometiimi (viestintä ja markkinointi)
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Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn karhu sai kaverin vuoden 2020 aikana.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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