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LAPIN MAAKUNTAMUSEO

Lapin maakuntamuseo - Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi

ALUEELLINEN VASTUUMUSEO

KATSAUS VUOTEEN 2021

Lapin maakuntamuseo on alueellinen vastuumuseo, jonka toimialue alueel-

Lapin maakuntamuseo saavutti vuonna 2021 asettamansa toiminnalliset

lisen museotoiminnan edistämistehtävässä kattaa kaksitoista kuntaa: Enon-

tavoitteet. Covid-19 koronapandemia aiheutti kuitenkin edelleen erilaisia

tekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla,

muutoksia eikä erilaisia tapahtumia ja kokouksia voitu kuin hyvin rajoitetusti

Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Kulttuuriympäristötehtävässä saamelaismu-

ajoittain järjestää.

seo Siida vastaa Enontekiön, Inarin, Utsjoen ja Sodankylän pohjoisosan alueista.

Museon (ja koko Arktikumin) kävijämäärä oli ulkomaalaisten matkailijoiden ja tapahtumien vähyyden vuoksi edelleen pieni verrattuna aikaisempien

Museo avattiin vuonna 1975 Lappia-talon yhteydessä. Museolle valmistui

vuosien lukuihin. Vuonna 2021 oli jopa vähemmän kävijöitä (50 335) kuin

toimitilat Arktikum-taloon vuonna 1992. Samassa yhteydessä valmistunut

vuonna 2020 (57 205), vaikka toimintavuonna Arktikumia ei kertaakaan sul-

perusnäyttely Selviytyjät korvattiin vuonna 2003 Pohjoiset keinot -näytte-

jettu yleisöltä vaan toiminta jatkui siltä osin normaalisti. Aukioloajat olivat

lyllä, jota on sittemmin parannettu vuosittain monin eri tavoin. Perus- ja

kuitenkin supistettuja aina joulukuuhun saakka (ti-pe klo 10-17 ja la-su klo

vaihtonäyttelytyöhön kuuluu laaja kirjo asiakaspalvelutyötä aina moninais-

10-16).

ten vierailijaryhmien opastuksesta päiväkotilasten ja koululuokkien työpajatoimintaan.

Huolimatta näyttelyiden ja tapahtumien vähäisemmästä kävijämäärästä ja
koronahaasteista, museon muut tärkeät perustoiminnot ja asiantuntijapal-

Museon perustehtävä on toimialueen historiaan ja luontoon liittyvän ai-

velut saatiin toteutettua hyvin. Matkamuistoesineiden tutkimusta käsittelevä

neellisen ja henkisen kulttuuriperinnön suunnitelmallinen keruu, tallennus,

kansainvälinen Souvenirs 2021 -konferenssi pidettiin lopulta webinaarina.

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

Museo sai kaksi merkittävää hankerahoitusta, joilla saatiin toteutettua todella

kunnallisen jaottelun mukaan myös seuraavat aihepiirit: Toinen maailman-

merkitykselliset luonnontieteellinen tutkimushanke (Pohjois-Euroopan sie-

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

nisääskien taksonomia ja määritystyökalu YM, PUTTEII) ja hyvinvointityöhön

lu ja lappilainen identiteetti.

liittyvä yleisötyöhanke (Menneisyys meissä, ESR).

Museo tarjoaa laaja-alaisesti neuvonta- ja asiantuntijapalveluita monissa

Museo sai merkittäviä lahjoituksia useaan kokoelmaan ja teki yhteistyötä

Lapin luontoon, kulttuurihistoriaan ja historiaan liittyvissä kysymyksissä. Mu-

monenlaisissa verkostoissa. Museo osallistuu huomattavalla työpanoksella

seo toimii lisäksi viranomaisena arkeologisen ja rakennetun kulttuuriperin-

syksyllä 2022 Rovaniemellä järjestettävien valtakunnallisten kotiseutupäivien

nön osalta. Museon laaja kuva-arkisto, arkistokokoelma ja käsikirjasto palve-

järjestämiseen. Päivien suunnittelu aloitettiin jo hyvissä ajoin toimintavuoden

levat myös asiakkaita erilaisissa tietopyynnöissä ja tilauksissa.

aikana. Museo onnistui kasvattamaan kokoelmiensa ja asiakaspalvelunsa
merkitystä eri tahoille, erityisesti Lapin yliopiston suuntaan. Tärkeä saavutus
oli myös museon kokoelmien avaaminen Finna.fi -palveluun kevään aikana.
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Museon vakituinen henkilökunta täydentyi vuoden aikana kahdella henkilöllä. Kokoelma-amanuenssiksi valittiiin Janni Tasanko, ja museon pitkäaikaisen valokuvaajan Jukka Suvilehdon eläköidyttyä hänen seuraajakseen
saatiin Karoliina Paatos. Museossa oli vuoden aikana mukava määrä erilaisia hanketyöntekijöitä, harjoittelijoita ja työllistettyjä. Vuoden aikana tilanteet etätyön ja toimistolla työskentelyn välillä vaihtelivat koronarajoitusten
mukaisesti. Museon henkilökunta teki koko vuoden ajan erittäin ansiokasta,
sisukasta ja tehokasta työtä, josta jokainen ansaitsee suuren kiitoksen!
Museon alueelliset vastuumuseotehtävät pystyttiin toteuttamaan vuoden
kuluessa myös hyvin. Museo tiedotti edelleen uusista tehtävistään aktiivisesti mm. kiertonäyttelyllä Rovaniemen alueen kylätaloilla. LAAVA-yhteistyöverkosto toimi aktiivisesti ja järjesti mm. Lapin museopäivän syksyllä
webinaarina. Samalla luotiin myös yhteinen LAMU-verkosto kaikille Lapin
museoille, joka järjestää etäkahveja ja keskustelee ja jakaa tietoa Lapin museoiden yhteisistä kiinnostavista asioista.
Toimintansa kehittämiseksi ja koronarajoitusten aiheuttamien tulomenetysten korvaamiseksi museo haki edelleen avustuksia. Museo sai Opetus- ja
kulttuuriministeriön avustusta koronakriisistä selviämiseen 160 000 €. Osa
avustuksesta käytettiin työpajaohjaajan palkkaamiseen ja tarvittaviin työpajamateriaaleihin, mutta suurin osa siitä käytettiin pääsylipputulojen kompensaatioon. Museo sai myös avustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
lasinegatiivien digitointihankkeeseen, joka toteutetaan vuonna 2022. Avus-

» Museon pitkäaikaisen valokuvaaja Jukka Suvilehton (vasemmalla) läksiäisiä
vietettiin heinäkuussa 2022. Museon toinen Jukka (Salmela) kuvassa oikealla.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

tuksista ja joistakin säästötoimenpiteistä huolimatta vuosi 2021 oli kuitenkin
museolle tappiollinen.

Museonjohtaja Hanna Kyläniemi
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ALUEELLISEN MUSEOTYÖN EDISTÄMINEN
Neuvonta ja ohjaus
Kertomusvuonna Museovirasto myönsi yhteensä 21 000 euroa harkinnan-

Paikallismuseoiden neuvonnasta vastaava amanuenssi hoiti kertomusvuon-

varaista valtionavustusta (paikallismuseoiden hankeavustukset) neljälle Lapin

na myös Lapin metsämuseolle tarjottujen kokoelmalahjoitusten arviointia,

maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle. Avustusta haki viisi

luovutusprosesseja ja diariointeja, sillä Lapin Metsämuseoyhdistyksessä ei

alueen paikallismuseota. Avustukset oli kohdennettu museorakennusten

ole tällä hetkellä henkilöresursseja kokoelmien hoitoon. Hänen lisäkseen

korjauksiin, museokokoelmien hoitoon ja näyttelyn tekoon. Maakuntamu-

neuvontatyöhön osallistui myös muuta museon henkilökuntaa, kuten

seo ohjasi ja valvoi avustusten käyttöä, sekä ohjeisti ja avusti vuodelle 2022

kokoelma-amanuenssi Rovaniemen kotiseutumuseon kokoelmajaoston

myönnettävien avustusten haussa.

toimintaan, kokoelma-amanuenssi ja museonjohtaja Pelkosenniemen koti-

Koronapandemiasta huolimatta paikallismuseot olivat kesällä yleisölle
normaalisti avoinna. Neuvontakäyntejä alueen paikallismuseoille tehtiin 22

seutumuseon esineistön muuttoon ja rakennetun kulttuuriympäristön amanuenssi useiden paikallismuseoiden raikennusten korjausneuvontaan.

kpl, jotka suuntautuivat Rovaniemen kaupungin alueella sijaitsevien kahden
paikallismuseon lisäksi Kittilään, Ranualle, Pelkosenniemelle ja Enontekiölle.

Kehittäminen ja verkostot

Puhelimitse ja/tai sähköpostitse neuvontaa annettiin lähes kaikkiin toiminta-

Lapin alueen kaikille museoille järjestettiin 7.10. verkossa Lapin museopäivä.

alueen paikallismuseoihin. Lisäksi pidettiin museoiden hankkeisiin liittyen

Museopäivä järjestettiin Lapin alueellisten vastuumuseoiden LAAVA-verkos-

etäkokouksia mm. Enontekiölle ja Kittilään.

ton yhteistyönä ja osanottajia oli sekä paikallismuseoista että ammatillisista
museoista. Lisäksi aloitettiin Lapin museoiden etäkahvit -tapaamiset, jotka
suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Tornionlaakson museon, Saamelaismuseo Siidan ja Rovaniemen taidemuseon kanssa. Ensimmäiset Lapin museoiden etäkahvit järjestettiin verkossa 10.12. ja niitä jatketaan vuoden 2022
puolella joka toinen kuukausi.

» Korona-aika on tuonut etäkokoukset, hybridipalaverit, etäluennot ja etäkahvit osaksi museon päivittäistä toimintaa. Lapin museoiden etäkahvit tuovat
helposti museoihmiset ajankohtaisten asioiden äärelle.
Kuva: Heidi Pelkonen, Lapin maakuntamuseo.
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KULTTUURIYMPÄRISTÖTEHTÄVÄT
Arkeologinen toiminta
Lapin maakuntamuseon arkeologi osallistui vuoden 2021 aikana 10 viran-

Muinaisjäännösrekisteriä museon vastuualueella arkeologi päivitti seuraa-

omaisneuvotteluun, 8 MRL:n mukaiseen kehityskeskusteluun ja antoi 289

vasti: Uusia kohteita lisättiin yhteensä 263 kappaletta, näistä kiinteitä mui-

viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä maankäyt-

naisjäännöksiä oli 29 loppujen ollessa muita kulttuuriperintökohteita, löytö-

töhankkeista. Lisäksi hän suoritti kohteiden maastotarkastuksia Rovanie-

paikkoja, mahdollisia muinaisjäännöksiä tai muita kohteita. Alueellisesti ne

men, Posion, Kemijärven, Sallan, Savukosken, Kittilän, Ranuan ja Sodankylän

jakautuivat seuraavasti (suluissa kiinteiden muinaisjäännösten osuus): Kemi-

kuntien alueella. Laajin maastotutkimus oli Viirinkylän, Tennilän, ja Vanttaus-

järvi 6 (1), Kittilä 8 (0), Posio 13 (3), Ranua 5 (2), Rovaniemi 37 (12), Salla 46

kosken maisema-alueen arkeologinen inventointi Rovaniemellä.

(7), Savukoski 145 (2), Sodankylä 3 (2).

» Museon arkeologi Jari-Matti Kuusela mittaa
pyyntikuopan koordinaatteja Posiolla.
Kuva: Karoliina Paatos, Lapin
maakuntamuseo.
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Olemassa olevien kohteiden perustietojen muokkauksia arkeologi teki yhteen-

Museolain muutoksen myötä arkeologin toiminta on muuttunut viran-

sä 64 kohteeseen, jotka jakautuvat seuraavasti (suluissa kiinteiden muinaisjään-

omaistyötä painottavaksi ja valtaosa arkeologin työajasta kuluu viranomais-

nösten osuus): Kemijärvi 2 (2), Kittilä 2 (2), Pelkosenniemi 2 (2), Posio 11 (8),

tehtävissä. Tämän lisäksi edelleen vuonna 2021 jatkunut koronaviruspande-

Ranua 5 (4), Rovaniemi 10 (8), Salla 11 (4), Savukoski 16(3), Sodankylä 5 (3).

mia asetti lukuisia rajoituksia, minkä vuoksi mahdollisuudet pitää esimerkiksi

Uusia kohdealuerajauksia tehtiin yhteensä 170 kpl. Ne jakautuvat seuraavasti (suluissa kiinteiden muinaisjäännösten osuus): Kemijärvi 2 (2), Kittilä 1

yleisöluentoja olivat rajalliset. Lokakuussa arkeologi piti luennon Lapin yliopiston järjestämillä tieteen päivillä aiheesta “Kenen hautoja saa avata”.

(0), Pelkosenniemi 6 (6), Posio 31 (30), Ranua 5 (4), Rovaniemi 22 (22), Salla
20 (5), Savukoski 81 (3), Sodankylä 2 (0).

» Jari-Matti Kuusela keskustelee
Metsä Groupin metsäsuunnittelijan
kanssa maastotarkastusmatkalla
Posiolla.
Kuva: Karoliina Paatos,
Lapin maakuntamuseo.
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Rakennettu kulttuuriympäristö ja korjausneuvonta
Rakennetun kulttuuriperinnön amanuenssi osallistui vuoden 2021 aikana 10

Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat laaja-alaisia. Usein tiedusteltiin kult-

viranomaisneuvotteluun, 9 MRL:n mukaiseen kehityskeskusteluun ja antoi

tuuriympäristön ja rakennussuojelun suhdetta vireillä oleviin maankäyttö-

vuoden 2021 aikana 41 viranomaislausuntoa rakennettuun kultuuriympä-

hankkeisiin. Toiminta-alueella oltiin varsin kiinnostuneita myös rakennusten

ristöön liittyviin maankäyttöhankkeisiin. Lisäksi hän teki 37 neuvontakäyntiä

restauroinnista ja kunnostamisesta. Amanuenssi osallistui asiantuntijana

restaurointikohteilla Rovaniemen, Ranuan, Posion, Kemijärven, Sallan, Sa-

hankkeiden järjestämiin restaurointitapahtumiin eri puolilla toiminta-aluetta.

vukosken, Sodankylän, Kittilän ja Pelkosenniemen kuntien alueella. Amanuenssi toimi myös valvojana kolmella Museoviraston ennallistamisavustuskohteella.

» Rakennusperinnön amanuenssi
keskustelee restauroitavan kohteen
kunnostustoimenpiteistä kiinteistön
omistajan ja urakoitsijan kanssa.
Vasemmalla restaurointimestari Seppo
Pulska, oikealla Jani Hiltunen.
Kuva: Karoliina Paatos,
Lapin maakuntamuseo.
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» Rakennusperinnön amanuenssi Jani Hiltunen valvomassa Museoviraston ennallistamisavustuksella kunnostettavaa kohdetta.
Kuva: Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.
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LUONNONTIETEELLINEN TOIMINTA
Ympäristöministeriön PUTTE-hankkeissa (Puutteellisesti tunnetut eliöt ja

amanuenssi oli ensimmäisenä tekijänä: Chaoborus flavicans -sulkahyttysen

elinympäristöt) tutkitaan Suomen lajistoa ja luontotyyppejä. Lapin maa-

revisio ja Suomen sulkahyttysten revisio. Edellisessä artikkelissa kuvattiin tie-

kuntamuseolle myönnettiin kahdelle vuodelle projektirahoitusta yhteensä

teelle uutena yksi laji, joka sai nimekseen Chaoborus posio, Posion kunnan

127 000 €, jonka avulla revisoidaan Pohjois-Euroopan sienisääskilajisto.

mukaan. Lajin tyyppiyksilöitä säilytetään maakuntamuseon kokoelmassa.

Hankkeessa kuvataan yksityiskohtaisesti n. 1100 lajia, joista n. 100 kuvataan tieteelle uusina. Projektissa on mukana tutkijoita Suomesta, Norjasta,

Lisäksi amanuenssi oli mukana tekijänä viidessä muussa tieteellisessä artikkelissa jotka julkaistiin vuoden 2021 aikana.

Venäjältä ja Virosta. Saadun rahoituksen turvin voitiin palkata kaksi henkilöä

Tutkimustyön lisäksi amanuenssi ohjasi ja suoritti museoaineiston digi-

määräaikaisiin työsuhteisiin sekä hankkia välineistöä (mikroskooppeja, ka-

tointia, oli mukana käsikirjoittajana ja pystyttämässä erikoisnäyttelyä “Karis-

mera, ohjelmistoja) ja kerätä uutta aineistoa. Luonnontieteen amanuenssin

maattinen megafauna” sekä teki tiedotukseen liittyviä tehtäviä. Amanuens-

vuosi kuluikin pääasiassa tämän projektin parissa.

sia haastateltiin useisiin tiedotusvälineisiin (mm. Helsingin Sanomat, Tiede

Vuonna 2021 julkaistiin kaksi laajaa tutkimusta, joissa luonnontieteen

Luonto, Lapin Kansa).
Luonnontieteen amanuenssin videot löytyvät museon YouTube-kanavalta:
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLAGDzBkBZFB-DU6kXTIOKSmxnWTWCvd4L
Artikkelit löytyvät museon nettisivuilta:
https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Kulttuuriyksikot-ja-museot/Lapin-maakuntamuseo/Julkaisut/Lapin-maakuntamuseonartikkelit
» Syyskuussa Lapin maakuntamuseon vieraana kävivät CAFFin (Conservation of Arctic
Fauna and Flora) pääsihteeri Tom Barry
(toinen vas.), Ympäristöministeriön Aulikki
Alanen ja CAFFin Suomen edustaja Lotta
Manninen (oik.). Luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela (vas.) esitteli vieraille
museon näyttelyitä ja toimintaa.
Kuva: Karoliina Paatos,
Lapin maakuntamuseo.
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KOKOELMAT JA KOKOELMATYÖ
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat karttuivat kertomusvuonna noin 170
objektilla, jotka olivat kaikki lahjoituksia. Esineiden kokonaismäärä oli vuoden
lopussa 20 511. Vuoden kartunta oli suhteellisen runsas sisältäen 22 hankintaerää. Aineisto oli sisällöltään edellisen vuoden tapaan hajanaista. Lisäksi
aineistoa Lapin matkailuun, sota-aikaan ja Petsamoon liittyen kertyi. Aineistossa näkyvin linja olivat erityisesti rovaniemeläisiin perheisiin ja sukuhistorioihin liittyvät aineistot, ja edellisinä vuosina tulleet lahjoitukset täydentyivät
lisälahjoituksilla. Ajallisesti ne kattoivat 1820-1980-luvut. Metsähallitukselta
tuli kiinnostava lahjoitus, joka sisältää aineistoa myös 1500-luvulta. Myös
kaupunginarkistosta siirtyi useita Rovaniemen kaupungin historiaa koskevia
esineitä.
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.
Lapin maakuntamuseon kokoelmiin ei kertomusvuonna käynyt koronan
vuoksi tutustumassa opiskelijaryhmiä, mutta esimerkiksi Menneisyys meissä- hankkeen tiimoilta kokoelmatyöhön ja kokoelmiin kävi perehtymässä
useampi ryhmä. Myös useiden hankkeiden ja projektien myötä kokoelmiin
kävi henkilöitä tutustumassa. Myös yksi opiskelija oli tekemässä museologian kokoelmaharjoittelua.
Museon esine-, arkisto- ja kuvakokoelmat ovat saavutettavissa web-kokoelmaselaimessa. Siellä ovat nähtävissä aineistot, jotka soveltuvat julkiseen
» Museon uusi kokoelma-amanuenssi Janni Tasanko tutustumassa saapuneeseen lahjoitukseen. Kuva: Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.
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käyttöön. Rajoituksia aiheuttavat yleiset tekijänoikeuslait ja yksityisyydensuo-

siirtyi vuodelta 2020 koronan vuoksi. Nykydokumentointiprojektissa on tar-

ja. Selaimessa on myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto Ry:n aineistoa,

koitus dokumentoida Lapin matkailuun erikoistuvan harrastejärjestön toi-

joka erottuu Totto-tunnisteen avulla. Vuonna 2020 rajapinta Finna-fi -pal-

mintaa.

veluun luotiin, ja sinne on kuluvan vuoden 2021 aikana lisätty kokoelmasisältöä.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet

Valtakunnallista yhteistyötä ovat TAKO ammatillisten museoiden tallen-

Rovaniemen kaupungin diaariin vietyyn lahjaesinekokoelmaan kuului edel-

nus- ja kokoelmayhteistyön verkosto ja maakunnallisten museoiden ko-

leen 1 135 päänumeroa. Kokoelmaan kuitenkin liitettiin satoja uusia esinei-

koelmavastaavien yhteistyöryhmä (KOVA VASTUU, entinen MAAKUMU).

tä (inventointi tekemättä), kun kaupungintalon tyhjentämisen (remontointi)

TAKO-yhteistyössä jatkettiin nykydokumentointiprojekteja, joissa Lapin maa-

vuoksi sieltä kuljetettiin elokuun 2020 alussa varastolle kaikki eri toimistohuo-

kuntamuseo on mukana poolissa 5 (liikenne-, viestintä- ja matkailupooli).

neista, käytäviltä ja varastoista löytynyt lahjaesineaineisto. Tätä kokoelmaa

TAKO-verkostossa Lapin maakuntamuseon valtakunnallinen tallennusvas-

varten kirjoitettiin myös kokoelmaohjelmaa, mutta sitä ei vielä hyväksytty

tuu on Lapin matkailu (matkamuistot), saksalaisiin sotilaisiin liittyvä aineisto

yhteiseen käyttöön. Kokoelmassa on monenlaisia lahjoja, joita kaupunki on

ja Petsamon historia, joista museolla on kirjallinen sopimus Museoviraston

saanut Rovaniemellä käyneiltä vierailijoilta tai omien edustajiensa vierailujen

kanssa. Vuosittainen kartunta raportoidaan Museovirastoon loppukesästä.

yhteydessä. Kokoelma odottaa jatkokäsittelyä.

Vuonna 2021 päästiin myös aloittamaan nykydokumentointiprojektia, joka

Kuva-arkisto
Kuvakokoelma karttui 20 lahjoituserällä, jotka sisälsivät noin 13 150 valokuvaa
(diakuvia, negatiiveja, vedoksia, albumeita ja digitaalisia kuvia). Kokoelmasta
poistettiin 98 valokuvaa, jotka eivät liity museon alueeseen. Valokuvakokoelman laajuus vuoden lopussa oli noin 380 300 valokuvaa. Tallennustyön vastuuaiheisiin liittyvää kuva-aineistoa kertyi kertomusvuonna matkailuun liittyen 534 valokuvaa ja Petsamoon liittyen 39 valokuvaa. Saksalaisiin sotilaisiin
Lapissa liittyviä valokuvia ei lahjoitettu vuonna 2021.
Kertomusvuoden joulukuussa kokoelmiin saatiin merkittävä kirkkoherra
Matti Heikinheimon (1862–1918) valokuvakokoelma, joka sisältää 707 valokuvaa, joista 540 on lasinegatiiveja. Matti Heikinheimo toimi Kemijärven
kirkkoherrana sekä Kuolajärven ja Sodankylän vt. kirkkoherrana 1887–1916.
Lisäksi hän oli ahkera valokuvaaja. Heikinheimon kuvat on otettu pääosin
Kemijärvellä. Kuvissa on henkilö- ja ryhmäkuvia muun muassa hänen lapsistaan ja pappilan väestä sekä maisema- ja kylänäkymiä. Merkittävä lahjoitus
» Kuvalahjoitusten mukana tulee usein myös kokonaisia valokuva-albumeita.
Kuva: Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.
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oli myös Rovaniemen kaupunginarkiston valokuva-aineisto, joka siirrettiin
Lapin maakuntamuseon kuva-arkistoon joulukuussa 2021. Aineisto sisältää
valokuvia mm. Rovaniemen kyliltä sekä kaupungin ja maalaiskunnan lautakuntien toiminnasta ennen kuntien yhdistymistä vuonna 2006. Aineisto
sisältää 124 albumia, noin 1990 diakuvaa, noin 4000 negatiivia, noin 1000
vedosta sekä av-aineistoa.
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 www.kantapuu.finna.fi.
Museon vapaaehtoisten joukko Museon ystävät aloittivat kokoelmatyöskentelyn syksyllä 2021. Kuva-arkistossa kokoelmien parissa työskenteli neljä
henkilöä, jotka kävivät läpi Studio Alanärän aineistoa. Museon ystävien kokoelmatyö Alanärän kuvien parissa jatkuu vuonna 2022.

Av-arkisto
Äänitearkistossa on tällä hetkellä 767 C-kasettia, 160 kelanauhaa, 141 kaitafilmiä, 1340 CD- tai DVD-levyä, 6 VHS-kasettia ja 1 digitaalinen originaali.
Audiovisuaalisen aineiston laajuus vuoden 2021 lopussa oli 2415 objektia.
Suurin osa av-aineistosta on digitoitu ja ne säilytetään ulkoisilla kovalevyillä.
Digitoidut äänitteet tullaan luetteloimaan Cumulus-tietokantaan. Arkistossa
säilytetään lisäksi videonauhoja ja Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n
äänitteitä.

Arkistoaineisto
Arkistoaineistokokoelma karttui 16 lahjoituserällä, 2 hyllymetrillä. Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulus-tietokantaohjelmaa. Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa noudatettiin
myös arkistoaineistokokoelmien osalta.

» Kertomusvuonna museon kuva-arkistoon tuli runsaasti lahjoituksia.
Kuva: Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.
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Luonnontieteelliset kokoelmat
Luonnontieteellisten kokoelmien kokonaismäärä pidettiin tarkoituksellisesti
entisellään (noin 24 900 näytettä) ilman aktiivista keruutyötä vuoden 2017
toukokuuhun asti. Tämän jälkeen kokoelmat ovat kasvaneet etenkin hyönteisten osalta merkittävästi. Kokoelmat sisältävät näytteitä seuraavista ryhmistä: hyönteiset ym. selkärangattomat, putkilokasvit, selkärankaiset, kivet
ym. geologiset näytteet, sammalet, jäkälät, sienet ja levät. Näytteiden kokonaismäärä ei ole tarkalleen tiedossa, mutta yksistään kaksisiipisiä hyönteisiä
on kymmeniä tuhansia yksilöitä.
Luonnontieteen kokoelmien digitointi on aloitettu putkilokasveista, selkärankaisista ja perhosista. Kokoelman yksilöiden metatiedot etiketeistä
viedään Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmään. Jokainen näyte saa yksilöllisen tunnisteen ja näytetiedot ovat laji.fi-palvelun kautta julkisesti nähtävillä. Museon havaintotietoja
on Kotkassa tällä hetkellä yhteensä 22 313 kappaletta. Vuonna 2021 digitoitiin Eerikki Rundgrenin ja Iiro Kakon lahjoittamia hyönteisiä. Lisäksi vuonna
2021 museon kokoelmiin liitettiin virallisesti perhossääskilajin Lepimormia
hemiboreale Salmela & Piirainen paratyypit. Kokoelma karttui lahjoituksilla
sekä amanuenssin oman tutkimustyön kautta.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikössä säilytettäviin luonnontieteellisiin kokoelmiin on tutkijoilla, opiskelijoilla ja harrastajilla mahdollisuus
tutustua työaikana. Näytteitä ja muuta aineistoa on käytetty näyttelyissä sekä
opetus- ja valistustoiminnassa ja lainattu muun muassa kouluille ja oppilaitoksille.
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen museolla säilytettävää lintuhavainto-,
lehtileike- ja julkaisuarkistoa on aiemmin kartutettu yhdessä yhdistyksen
kanssa. Lisäksi aiemmin on koottu lehtileikkeitä muista luonto- ja ympäristöaiheista.

» Kertomusvuonna luonnontieteellisistä kokoelmista oli esillä
Karismaattinen megafauna -näyttelyssä yli 300 näytettä.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Arkeologiset löydöt ja esineet

KÄSIKIRJASTO

Lapin maakuntamuseolla ei ole omaa arkeologista kokoelmaa. Näyttely-

Lapin maakuntamuseon käsikirjasto palvelee ensisijaisesti museon henkilö-

ja tutkimustarkoituksia varten museolla on arkeologisia maalöytöjä, joita

kuntaa. Kirjasto muodostuu kolmesta kokoelmasta: kulttuurihistoria, Wal-

säilytetään omana kokonaisuutena. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja

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

luetteloinnin jälkeen Suomen Kansallismuseon kokoelmiin. Museolla säi-

on osa Museokirjastoa, joka kuuluu Lapin kirjastoon. Aineistot löytyvät myös

lytettävään aineistoon kuuluu Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:lle

Finna-palvelusta (https://lapinkirjasto.finna.fi/).

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 - asioi-

Kertomusvuonna käsikirjasto karttui 26 niteellä, joista 23 saatiin lahjoituksina ja museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta, kolme kirjaa ostettiin.
Lapin maakuntamuseo ylläpitää lehtileikearkistoa, johon kerätään museon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä. Lehtileikkeet löytyvät käsikirjastosta.

maan 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.

» Muutamia esimerkkejä arkeologisista löydöistä:
Vasemmalla Savukosken Sotatunturin liepeiltä löytyneitä myöhäisrautakautisia hautalöytöjä.
Keskellä Sotatunturin hautalöytöön kuuluvia sinisiä lasihelmiä.
Oikealla Rovaniemen Viirinkylältä löytynyt ja museolle toimitettu kivikautinen
kvartsikaavin.
Kuvat: Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.
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PROJEKTIT & HANKKEET
Menneisyys meissä
- Osallisuutta kulttuuri-identiteettiä vahvistamalla
ESR-hanke 1.2.2021–31.1.2022
Lapin maakuntamuseon pilottihankkeessa vietiin kulttuuriperintötyötä Lapin maakuntamuseon vastuualueen kuntiin. Tavoitteena oli kulttuurisen ja
historiallisen itseymmärryksen lisääminen sekä museon tarjoamien kulttuuripalvelujen kynnyksen madaltaminen. Muina tavoitteina oli avata moniammatillista yhteistyötä nuoriso- ja sosiaalialojen kanssa sekä kehittää museon
yleisötyötä. Kohderyhmänä olivat työelämän ulkopuolella ja haavoittuvassa
asemassa olevat henkilöt.
Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston (ESR) Kestävää kasvua ja
työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinja 5. tukemana. Museolta mukana hankkeessa olivat näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (20 %
työaika) ja maakunnallisen työn amanuenssi Heidi Pelkonen (20 % työaika).
Hankkeelle palkattiin oma työntekijä, Teemu Leskelä, jonka kanssa museon

» Menneisyys meissä -hankkeen osallistujat pääsivät kokeilemaan myös taidetyöpajaa Korundiin. Kuva: Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.

molemmat amanuenssit mm. suunnittelivat työpajojen sisältöä ja olivat mukana kentällä ohjaamassa työpajojen kulkua.
Työpajoja tarjottiin kaikkiin museon vastuualueen kuntiin ja ryhmiä tuli yhdeksältä paikkakunnalta. Hankkeessa pidettiin 26 työpajaa ja museovierailua
yli kahdeksallekymmenelle osallistujalle. Kesäkuussa toteutettiin työpajat
kohdekunnissa, syyskuussa museovierailut Rovaniemellä ja loka-, marraskuussa päätöstapaamiset kunnissa tai etänä verkossa.
Hankkeen kantavana ajatuksena oli, että menneisyys elää meissä jokaisessa ja vaikuttaa monin tavoin yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Parhaimmillaan menneisyyden tunteminen tarjoaa aineksia myös tulevaisuuden rakentamiselle. Työskentely pienryhmissä ja useat tapaamiset mahdollistivat
syventyvät keskustelut ja laajemman oivaltamisen historian ja kulttuuriperinnön merkityksestä.

Hanke oli Lapin maakuntamuseolle ensimmäinen näin laaja sote-toimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettu kokeilu. Uutta
museon näkökulmasta olivat toiminnan kohderyhmä ja toiminnan tapa.
Hankkeessa olivatkin oppijoina sekä Lapin maakuntamuseo, että kuntien
sosiaali- ja nuorisopuolen toimijat.
Hankkeen julkaisuun voit tutustua täällä:
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=2c8c2ab1-a9eb-4557-b19082f1085e4bfa
Verkkonäyttelyyn voit tutustua osoitteessa: https://menneisyysmeissa.fi/
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NORSCIID — Pohjois-Euroopan sienisääskien taksonomia ja määritystyökalu
1.1.2021–31.12.2022
Hanke on Ympäristöministeriön (PUTTE-II) rahoittama tutkimusprojekti.

Rahoituksen turvin museolle hankittiin huippulaadukkaat Leica M205C ja

Projekti on tieteellinen tutkimushanke, joka liittyy taksonomiaan, eli lajien

DM2500 LED mikroskoopit, kamera, tietokone ja ohjelmistoja. Projektin

nimeämiseen ja kuvaamiseen. Tavoitteena on yksityiskohtaisesti kuvata kaik-

työläin vaihe on lajien kuvaaminen ja kuvien käsittely, koska jokaisesta lajis-

ki Pohjoismaiden, Venäjän Karjalan ja Murmanskin alueen sekä Baltian lajit,

ta otetaan 5-9 kuvaa. Tutkimustyön ohella tavoitteena on, että laadukkaat,

joita on yhteensä n. 1100. Näistä lajeista huomattava osa, yli 100 lajia, kuva-

runsaasti kuvitetut julkaisut kannustavat hyönteisharrastajia ja tutkijoita mää-

taan tieteelle uusina. Hankkeessa ydinryhmässä on viisi tutkijaa Suomesta,

rittämään sienisääskiä. Hanke sopii Suomeen ja erityisesti Lappiin, koska

Norjasta, Venäjältä ja Virosta. Vuonna 2021 Lapin maakuntamuseo pystyi ra-

sienisääskien lajirunsaus Euroopassa on korkeimmillaan Perä-Pohjolan ja

hoituksen ansiosta palkkaamaan Tanja Männistön 11 kk, Jevgeni Jakovlevin

Metsä-Lapin leveysasteilla.

3 kk ja Janika Aholan 1 kk ajaksi työsuhteisiin.

» PUTTE-II -hankkeen rahoituksella museolle hankittiin mm. Leican mikroskooppeja sekä
ohjelmistoja. Kuvat: Jaakko Väätäinen, Jukka Salmela, Lapin maakuntamuseo.
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NÄYTTELYTOIMINTA
Perusnäyttelyt
Lapin maakuntamuseon nykyinen Pohjoiset keinot -perusnäyttely on valmistunut joulukuussa 2003. Ulkoasusta vastasi tuolloin näyttelyarkkitehti
Yrjö Wiherheimo ja sisällöstä pääosin museon henkilökunta. Perusnäyttelyssä on tehty muutoksia vuosien varrella. Yläkerta on uusittu siten, että sieltä
löytyvät Suomi Jäämeren rannalla – Petsamo 1920–1944 (uudistus 2017) ja
menetetyn Sallan historiasta kertova osio pari vuotta myöhemmin.
Perusnäyttelyssä toteutettiin suunnitelmallisesti ylläpitosiivousta ja huoltotoimenpiteitä koko vuoden ajan. Siivoustöistä museon osalta vastasivat
pääasiassa kokoelma-amanuenssi ja opasvalvojat. Museomestari huolehti
yhteistyössä muun museohenkilökunnan kanssa tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä ja tekniikan ylläpidosta.
Perusnäyttelyssä tehtiin muutostöitä Ylä-Lappi -salissa. Vuoden 2020 loppupuolella aloitettu karhuosion uudistus saatiin valmiiksi tammikuussa 2021.
Näyttelyssä ennestään ollut karhu sai kaverin, ja koko karhunurkkaus rakennettiin käytännössä uusiksi. Toukokuussa uusittiin entisten ns. infopäätteiden tilalle infoseinät, joissa kerrotaan kunkin näyttelysalin keskeisimmästä
sisällöstä näyttelykävijälle. Loppuvuodesta uusittiin vielä karhuillustraation
viereen ns. eläinpäävitriini. Eläimille rakennettiin kokonaan uusi vitriini, ja samalla koko tekniikka uusittiin valaistuksen, kosketusnäytön ja ohjelmiston
osalta.

» Tekniikaltaan vanhentuneet infopäätteet korvattiin kertomusvuoden aikana uusilla seinäkkeillä, jotka toimivat johdattajina
alakerrassa kunkin näyttelysalin teemoihin. Kuvassa museomestari
Teijo Rovanperä viimeistelemässä Ylä-Lappi -salin seinäkettä.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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» Eläinpäät-vitriini uusittiin niin rakenteita kuin tekniikkaa myöten.
Kuvissa museomestari Teijo Rovanperä ja luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela viimeistelemässä vitriinin sisältöjä. Uusi ledvalaistus tuo täytetyt eläimet entistä paremmin
näkyville; ero entiseen on huomattava.
Eläinten ääniä voi kuunnella sovelluksesta, joka myös uusittiin.
Kuvat: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

Seuraava sivu:
» Eläinvitriinin uusiminen onnistui erittäin hyvin. Lopputuloksena on
näyttävä kokonaisuus, joka täydentää hienosti karhunurkkausta.
Kuva: Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.
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KOKOELMANOSTOT PERUSNÄYTTELYSSÄ
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä löytyy muutama vitriini, jonne tehdään kokoelmanostoja uusimmista lahjoituksista tai nostetaan esiin muuten
mielenkiintoisia kokoelma-aiheita.
Vitriinissä oli kertomusvuonna alkuvuodesta kesään saakka “Kadotetut Löydöt ilman kontekstia”, juhannuksen jälkeen esiin laitettiin pienoisnäyttely
“Vaadi aina enin itseltäsi! - Lotta Svärd 100 vuotta”, joka oli esillä lokakuuhun. Loppuvuodeksi koottiin vielä “AA-PI-NEN - Koulujen ja oppivelvollisuuden historiaa Lapissa” -pienoisnäyttely, joka on esillä 27.2.2022 saakka.

KADOTETUT — Löydöt ilman kontekstia
Pienoisnäyttely 19.1.–20.6.2021
Kevään 2021 ajan vitriinissä oli esillä joukko arkeologisia kivikautisia löytöjä,
joilta puuttuvat löytötiedot tai joiden löytötiedot ovat hyvin vaillinaiset. Näyttelyn esineet demonstroivat kuinka tärkeitä kontekstitiedot ovat, sillä ilman
niitä jopa hienojen ja kauniiden esineiden tutkimuksellinen ja museaalinen
merkitys on hyvin rajallinen, koska niistä saatava informaatio on käytännössä
olematonta.
Jotkut esillä olevista löydöistä ovat olleet Lapin maakuntamuseon varastoissa jopa vuosikymmeniä. Päivänvalon ne näkivät uudestaan kevään 2020
tulvavarautumisen aikana. Lapin maakuntamuseon arkeologi Jari-Matti Kuusela on aloittanut maakuntamuseon varastojen arkeologisten löytöjen läpikäymisen ja luetteloinnin, jotta löydöt päätyisivät lopulta sinne minne ne
kuuluvat, eli Kansallismuseon kokoelmiin.
Valitettavasti joukossa on myös sellaisia löytöjä, joiden löytötiedot ovat
niin vajavaiset että niiden osoite jatkossakin on todennäköisesti Lapin maakuntamuseon varasto. Ne toiminevat jatkossa lähinnä opetuskäytössä.

» Arkeologi Jari-Matti Kuusela asettelee esille Lapin maakuntamuseon varastossa jopa vuosikymmeniä lojuneita kontekstitiedottomia arkeologisia löytöjä.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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“Vaadi aina enin itseltäsi!” - Lotta Svärd 100 vuotta
Pienoisnäyttely 22.6.–10.10.2021
”Viime keväänä kun erosimme, emme osanneet aavistaakaan, että kesällä
syttyisi sota.”
- Rovaniemen pikkulottien päiväkirja 30.10.1941
Lotta Svärd -järjestö juhli satavuotista taivaltaan erilaisilla tapahtumilla ympäri
Suomen. Lapin maakuntamuseossa Arktikumissa oli esillä pienoisnäyttely,
joka toteutettiin yhteistyössä Lapin Lottaperinneyhdistys ry:n kanssa.
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyyn lisättiin muutama vitriini, joihin
koottiin lappilaista lottahistoriaa. Erityisen koskettava oli nuoren Helmin tarina. Helmi syntyi 1909 ja liittyi parikymppisenä lottajärjestöön. Hän toimi
mm. talvisodan aikaan muonituslottana Rovaniemellä ja myöhemmin jatkosodan aikana mm. Liinahamarissa ja Tuusulassa. Sotien loppuvaiheessa
1944 hän auttoi evakkoja Ruotsin puolella. Näistä vuosista muistoksi on jäänyt vieraskirjoja täynnä koskettavia merkintöjä. Helmin tarinaa kertovat myös
lukuisat esineet, postikortit ja arkistoaineistot. Helmi kuoli vuonna 2001 Rovaniemellä.
Esillä oli myös toisen nuoren lotan, vuonna 1918 syntyneen Elsan, aineistoa. Hän liittyi lottiin 16-vuotiaana, missä hän aluksi toimi muonituslottana,
myöhemmin radistina. Pienoisnäyttelyssä on esillä myös tuntemattomille
sotilaille lähetettyä kenttäpostia ja niihin liittyviä kiitoskortteja ja muuta Lapin
Lottaperinneyhdistyksen aineistoa.
Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin 23.11.1944, ja Suomi vaikeni lottien tekemästä työstä yli neljäksikymmeneksi vuodeksi. Vasta vuonna 1991 valtiovalta
antoi ensimmäisen julkisen tunnustuksen lottien arvokkaasta työstä.
Enimmillään lottia kuului järjestöön jatkosodan aikana noin 240 000 henkilöä, joista 20 000–30 000 toimi sotatoimialueilla. Nykyään lottia on elos-

» Lapin maakuntamuseon ja Lapin lottaperinneyhdistys ry:n yhteistyössä kokoamaa pienoisnäyttelyä kävivät katsomassa myös itsekin aikoinaan lottajärjestössä mukana olleet henkilöt. Myös Rovaniemen kaupunginkirjasto kokosi
aiheeseen liittyvän kirjanäyttelyn Lappi-osastolle.
Kokoelma-amanuenssi Janni Tasanko esittelemässä näyttelyä arvovieraille.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.

sa noin 1700 henkilöä ja pikkulotista elossa on noin 5000 henkeä. Lottien
keski-ikä on nykyään 97 vuotta. Näyttelyn nimi tuli Lotta Svärdin “Kultaisten
sanojen” neljännestä pykälästä.
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A niin kuin AA-PI-NEN
- Koulujen ja oppivelvollisuuden historiaa Lapissa
Pienoisnäyttely 11.10.2021—27.2.2022
Kuluvana vuonna juhlistettiin oppivelvollisuuslain 100-vuotista historiaa.
Tämän kunniaksi Lapin maakuntamuseo kokosi perusnäyttelyynsä pienen
näyttelyn lappilaisten koulujen historiasta.
Ensimmäinen kansakoulu avattiin Rovaniemellä vuonna 1870. Lapissa
Utsjoella ensimmäinen kansakoulu aloitti vuonna 1878, Kittilässä lokakuussa
1886 ja Sodankylässä helmikuussa 1889. 1800-luvun lopulla oli Lapissa 24
koulua, ja 1920-luvulle tultaessa kouluja oli jo 96. Oppivelvollisuuslaki astui
voimaan vuonna 1921, ja vuosikymmenen lopulla Lapissa oli kansakouluja
yhteensä jo 205. Kaikki oppivelvollisuusikäiset eivät tosin tuolloin vielä päässeet kansakouluun, vaan osa kävi edelleen kiertokoulua.
Kansakoululaki astui voimaan vuonna 1958, jolloin Lapissa oli jo 425 kansakoulua. Yksi suurimmista koulujärjestelmän uudistuksista on ollut kansakoulusta peruskoulujärjestelmään siirtyminen 1972–1977. Peruskoulujärjestelmään siirtyminen aloitettiin Lapin läänistä, mistä uudistus siirtyi asteittain
kohti etelää. Peruskoulujärjestelmä muutti kouluviikot viisipäiväisiksi ja mahdollisti kaikille peruskoululaisille ilmaiset oppikirjat ja opiskeluvälineet.
Nostalginen karttakeppi ja muita nostoja museon kokoelmista
Lapin maakuntamuseon pienoisnäyttelyssä oli esillä museon kokoelmista
kouluaineistoja eri vuosikymmeniltä 1900-luvun alusta lähtien, minkä lisäksi
Totto ry:ltä on saatu lainaan rihvelitaulu. Esillä on esineistön lisäksi valokuvia
ja arkistoaineistoja, kuten kiertokoulun lukuseteli 1910-luvulta. Näyttelyssä
kerrotaan myös kouluruokailun merkityksestä, mikä ei ollutkaan ihan pieni.

» 1940-luvulla alettiin tarjota lapsille kouluissa ruokaa, tosin leipä ja maito
piti vielä itse tuoda kotoa. Ruoka syötiin pulpetin ääressä, jonka päälle tehtiin
koulukäsityönä ruokaliina. Kuva vuodelta 1946. Kuvaaja tuntematon, Lapin
maakuntamuseo.

Kuriositeettina mainittakoon, että esillä on myös Alanamman koulun oppilaiden “kuula” vuodelta 1937. Koululla ei ollut varaa oikeaan kuulaan, joten
tilalla käytettiin luonnosta löytynyttä pyöreähköä kiveä.
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» Rantavitikan kansakoulun oppilaita opettajineen 17.5.1915. Johan Emil Nordlund (takana vasemmalla) oli koulun opettaja 1874–1916.
Kuvaaja tuntematon, Lapin maakuntamuseo.
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ERIKOISNÄYTTELYT
UNEN AIKA — Kuvakertomuksia luonnon syntymyyteistä
Erikoisnäyttely 8.9.2020–14.2.2021
Paavo Hamunen ja Susanna Lendiera ovat tunnettu ja arvostettu työpari
luontokuvauksen, taiteen kouluttamisen, kansanperinteen ja arkaaisen musiikin saralla. Edellisvuodelta esilläoloa jakoi Unen aika -näyttely, jossa he yhdistivät jälleen kerran tietonsa ja taitonsa ja sukelsivat taiteensa kautta syvälle
myyttiseen aikaan, unenomaisiin syntymyytteihin. Esillä oli Paavo Hamusen
ja Susanna Lendieran valokuvia, Susanna Lendieran maalauksia ja Hedda
Retun haltijanukkeja.

KARISMAATTINEN MEGAFAUNA
Lintuja ja nisäkkäitä Lapin maakuntamuseon kokoelmista
Erikoisnäyttely 16.3.2021–29.5.2022
Lapin maakuntamuseon luonnontieteellisen kokoelman linnut ja nisäkkäät

Kokoelma on varsin näyttävä ja hyväkuntoinen, ja sen esiin nostamista oli

ovat olleet piilossa yleisön katseilta 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tämä

suunniteltu jo pitkään. Näyttelyssä ei kuitenkaan esitelty pelkästään tätä

täytettyjen lintujen ja nisäkkäiden kokoelma koostuu lähes kolmestasadas-

vaikuttavan näköistä kokoelmaa, vaan näyttelyssä kerrottiin myös Suomen

ta lajista täytettyjä eläimiä, joista suurimman osan ovat preparoineet Aarne

“megafaunan” nykytilasta, luonnon monimuotoisuudesta ja sen uhista, evo-

Hellemaa (1905—1962) ja Veikko Salkio (1912—2006). Laaja kokoelma lah-

luutiosta, taksonomiasta ja luonnontieteellisten kokoelmien merkityksestä

joitettiin jo vuonna 1952 Rovaniemen kauppalalle, ja se liitettiin osaksi muse-

tutkimukselle.

on kokoelmia Lapin maakuntamuseota perustettaessa 1975.

Näyttelyn nimestä: Karismaattisina lajeina pidetään useimpia lintuja ja ni-

Museon luonnontieteellinen kokoelma oli useita vuosikymmeniä nähtävil-

säkkäitä, koska ne ovat suurikokoisia, värikkäitä, tai ääntelevät kauniisti. Pe-

lä mm. Rovaniemen pääkirjastossa ja myöhemmin vanhalla rautatieasemal-

rinteisesti megafaunalla tarkoitetaan mm. viimeisimmän jääkauden jälkeen

la. Museon toimintojen muutettua Arktikumiin 1990-luvulla, tälle kokoelmal-

sukupuuttoon kuolleita lajeja, kuten mammutteja tai villasarvikuonoja. ”Ka-

le ei ollut enää pysyvää näyttelytilaa. Hyvin usein ihmiset ovatkin kyselleet

rismaattinen megafauna” tarkoittaa tässä yhteydessä kaikkia lintuja ja ni-

missä nämä linnut ja muut eläimet nykyisin sijaitsevat. Tätä upeaa kokonai-

säkkäitä, jotka ovat suurempia kuin useimmat selkärangattomat eläimet, ja

suutta, johon kuuluu myös kalloja ja linnunmunia, säilytetäänkin yleisöltä

jotka kiinnostavat ihmisiä yleensä huomattavasti enemmän kuin vaikkapa

näkymättömissä kokoelmavarastolla Arktikumissa Rovaniemellä.

nivelmadot, hämähäkit, punkit tai hyönteiset.
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» Näyttelyssä oli esillä lähes 300 näytettä Lapin maakuntamuseon luonnontieteellisistä kokoelmista, pääosin Hellemaan ja Salkion täyttämiä lintuja.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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» Näyttely rakennettiiin kestävän kehityksen hengen mukaisesti kierrätysmateriaaleista. Esimerkiksi ns. ”petoalttarin” punainen matto oli kierrätystavaraa Rovaniemen taidemuseolla esillä olleesta näyttelystä. Lisäksi kaikki näyttelyn tekstit tulostettiin helposti kierrätettävälle paperille.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä
LAPPIA-talolla 5.2.2021 lähtien
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 on toistaiseksi esillä Lappia-talolla Rovaniemen teatterin aulatiloissa. 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 vuonna 2020 70 vuotta.
Tuolloin juhlavuoden 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

29

KIERTONÄYTTELY:

Minullako historiaa tallessa?
- Rovaniemen alueen historiaa esille ja talteen
Lapin maakuntamuseon tuottama kiertonäyttely 1.9.2021−14.2.2022
Rovaniemen kylillä kiertävä näyttely avasi tarinaa alueen historiaan ja oman

Näyttelyyn liittyi kussakin kylässä kaksi tapahtumaa: avajaiset ja vanhojen esi-

menneisyytemme arvostukseen. Mikä on Rovaniemi? Miten vanha se on?

neiden ja kuvien -ilta, johon kyläläiset toivat omia esineitä ja kuvia nähtäväksi

Mistä Rovaniemen historia muodostuu? Miten se minuun liittyy - ja mitä

ja tutkittavaksi. Näyttelyssä ja tapahtumissa kerrottiin, mitä palveluja asukkaat

minä voin tehdä historian tallentamiseksi ja esiintuomiseksi?

museolta maksutta saavat. Avajaisiin ja vanhojen esineiden ja kuvien iltoihin

Lapin maakuntamuseon ja Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimisto tuot-

oli vapaa pääsy.

tivat kiertonäyttelyn, jossa kerrotaan sekä Rovaniemen laajan alueen histo-

Näyttely oli kyläyhdistyksille ilmainen. Näyttely koostuu kuudesta helposti

riasta että Lapin maakuntamuseon palveluista ja museolla tarjolla olevasta

siirrettävästä roll-upista. Näyttelyn kierrättämisestä, niihin liittyvistä tapahtu-

asiantuntija-avusta yhteisen kulttuuriperintömme hoitoon ja vaalimiseen

mista ja kustannuksista vastasivat yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kult-

liittyen.

tuuritoimisto ja Lapin maakuntamuseo.

» Kiertonäyttely oli esillä Sinetässä, Narkauksessa, Porokarissa, Vanttauskoskella ja Muurolassa. Tapahtumiin tuli mukavasti väkeä ja museon kokoelmiin saatiin kiinnostavia lahjoituksia. Kuvat: Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.
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YLEISÖTYÖ
Aukioloajat ja kävijät
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2021 yhteensä 50 335 asiakasta. Kävijä-

AUKIOLOAJAT

määrä väheni edelleen -6870 asiakasta edellisestä vuodesta.

Vuonna 2021 Arktikum oli avoinna seuraavasti:
1.1.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–18

Asiakkaista 66% oli suomalaisia ja 34% kansainvälisiä asiakkaita. Suurimmat

1.12.–31.12. joka päivä 10–18

kansallisuudet olivat saksa, ranska ja espanja. Koronapandemia vaikutti asia-

24.12.2021 suljettu

kasmääriin, sillä ns. normaalivuonna tuo suhdeluku on lähes päinvastoin, eli
60%–70% on kansainvälisiä asiakkaita ja 30–40% suomalaisia.

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 jo legendaarinen museolehti Raito. Lehti löytyy myös verkosta: https://www.rovaniemi.fi/Vapaaaika/Kulttuuriyksikot-ja-museot/Lapin-maakuntamuseo/Julkaisut/Raito-lehti
Lapin maakuntamuseon kotisivut löytyvät osoitteesta https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Kulttuuriyksikot-ja-museot/Lapin-maakuntamuseo .
Lapin maakuntamuseolla on myös omat Facebook-sivut ja Instagram -tili
joilla julkaistaan mm. näyttelyihin, kokoelmiin ja tapahtumiin liittyen tapahtumia ja postauksia. (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: https://www.youtube.com/channel/UC-ACD0B_i2y31wBRjL5F60A

Museo-opetus - Työpaja- ja koululaistoimintaa
Lapin maakuntamuseossa vieraili vuoden 2021 syksyllä Rovaniemen alueen
kouluista yhteensä 650 oppilasta. Covid-19 -pandemian myötä OKM:n avustuksella palkattiin työpajaohjaaja, joka suunnitteli sekä toteutti Karismaattinen Megafauna - erikoisnäyttelyyn työpajan, jossa oppilas piirsi haluamansa
näyttelystä löytyvän eläimen tai linnun opastetun kierroksen päätteeksi. Työpaja oli tarjolla ensisijaisesti Rovaniemen alueen koulujen 1.–6. luokkalaisille,
mutta myös yläkoulun opettajille suotiin mahdollisuus varata aikoja työpajaan.
Karismaattinen megafauna -erikoisnäyttelyyn liittyviä opastettuja työpajoja pidettiin yhteensä 35 kappaletta ajanjaksolla 22.9.–21.12.2021. Työpajat otettiin suurella mielenkiinnolla vastaan niin opettajien kuin oppilaiden
keskuudessa. Aiemmin koululaisille ei ollut vuoden aikana tarjottu työpajoja johtuen Covid-19–pandemian aiheuttamasta tilanteesta. Karismaattinen
megafauna -työpajan lisäksi syyskaudelle oli tarjolla museon perusnäyttelyyn suuntautuva oppimispolku-työpaja, jossa kävi 3 eri ryhmää, yhteensä
64 oppilasta yläkoulusta valinnaisen historian oppiaineesta. Tämän lisäksi
museon perusnäyttelyyn ja Petsamo-erikoisnäyttelyyn tutustui opastetulla
kierroksella Lyseonpuiston lukiosta 24 historian oppiainetta valinnaisena
suorittavaa oppilasta.
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“Ei pöllömpää!” - lastenkulttuurifestivaali järjestettiin 11.–15.10.2021 Rovaniemellä. Lapin maakuntamuseo tarjosi osana festivaalia Rovaniemen alu-

VIDEOT JA SOMEKANAVAT
Museon YouTube-kanavalla julkaistiin seitsemän asiantuntijavideota tammi-

een päiväkotien esiopetusryhmille työpajoja, jotka pidettiin Karismaattinen

kuusta 2021 alkaen. Museon asiantuntijoita haastatteli Tuija Alariesto, videot

megafauna - erikoisnäyttelyssä. Erikoisnäyttelyn lisäksi ohjaajien toivomuk-

kuvasi ja editoi Santeri Happonen ja tekstitti Tuija Alariesto.

sesta työpajan yhteydessä tutustuttiin myös perusnäyttelystä löytyviin eläimiin ja lintuihin. Festivaalin aikana työpajoja pidettiin yhteensä 3 kappaletta

Videot löytyvät museon YouTube-kanavalta osoitteesta:

ja niihin osallistui 54 esiopetuksessa olevaa lasta.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAGDzBkBZFB8HK3KGeCnEmkW

Museon tuottamaa kuvasuunnistusta oli edelleen saatavilla lipunmyyn-

oZkRvD1zh

nistä maksutta mukaan näyttelykierrokselle. Kuvasuunnistuksessa etsitään
näyttelystä kuvakortteja vastaavia kohtia. Korteissa on lisäksi lisätietoja ja pie-

Videosarjan jaksot:

niä aktivoivia kysymyksiä. Kortit tehtiin sekä suomeksi että englanniksi.
15.1.2021
Lisäksi museolla oli tarjolla Rovaniemi-viikolla erikoisopastuksia Karismaattinen megafauna -näyttelyyn päivittäin klo 15.

Oppimispolut

Uusien aikojen kynnyksellä
Lapin maakuntamuseo on perustettu 1975 ja vuonna 1992 museo muutti
Arktikum-taloon. Vuoden 2020 alusta museosta tuli alueellinen vastuumuseo ja 2021 museo sai myös uuden museonjohtajan, kun museon pitkäai-

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä on tarjolla oppimispolkuja, jotka

kainen kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi valittiin johtamaan museon

ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia toiminnalliseen ja

pienehköä, mutta monialaista asiantuntijajoukkoa. Museonjohtaja Hanna

elämykselliseen oppimiseen. Kertomusvuoden aikana oppimispolut olivat

Kyläniemi kertoo ajatuksiaan alueellisesta vastuumuseotehtävästä, museon

edelleen käytössä.

tulevista suuntaviivoista ja hiukan myös itsestään.

Oppimispolut löytyvät netistä museon sivuilta.

29.1.2021

https://www.rovaniemi.fi//Vapaa-aika/Kulttuuriyksikot-ja-museot/Lapin-

Arkeologi kertoo

maakuntamuseo/Lapin-maakuntamuseon-oppimispolut

Lapin maakuntamuseon arkeologi Jari-Matti Kuuselalle arkeologiset löydöt
ja muut aineelliset jäännökset kertovat laajasti ihmisyydestä ja kulttuurien
kehittymisestä. Arkeologina Jari-Matti ei tutki löytöjä sellaisenaan, vaan tutkijana löydöt asetetaan hyvin laajaan kontekstiin eikä käytännössä koskaan
tarkastella yksittäistapauksia. Arkeologisen aineiston myötä käsitykset menneisyyden tapahtumista ja ihmisten ajattelumaailman muutoksista täydentyvät ja aineiston lisääntyessä myös muuttuvat.
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12.2.2021

26.3.2021

Lapin soiden monimuotoisuudesta

Näin säilytät arkistoaineistoa

Aapasuot hallitsevat peräpohjolaista ja lappilaista maisemaa laajoilla alueilla

Arkistoaineistoja voi olla hyvin monenlaisia. Kirjeet, almanakat, kunniakirjat,

ja niiden merkitys on erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta mer-

päiväkirjat tai virallisemmat asiakirjat kertovat monipuolisesti ihmisten elä-

kittävä. Erilaisia suotyyppejä on useita, ja Lapin suot kuuluvat pääosin neljään

mästä. Vanhojen ja hauraiden arkistoaineistojen käsittelyssä ja säilyttämises-

päätyyppiin: rämeisiin, korpiin, nevoihin tai lettoihin. Soista erityisesti letto-

sä kannattaa olla erityisen huolellinen. Aineistoja ei kannata alkaa esimerkiksi

suot ovat Salmelan mielestä osa Lapin arvokkainta luontoa siinä missä suuret

korjailemaan teipeillä tai liimoilla omin päin, sillä siitä saattaa olla enemmän

vapaat joet, ikimetsät tai tunturierämaat. Suomen Lapista löytyvät Euroopan

haittaa kuin hyötyä aineistolle. Vanhat aineistot saattavat sisältää myös ar-

laajimmat suoalueet. Nykyisistä uhkakuvista ilmastonmuutos uhkaa erityises-

kaluonteisia asioita, joten tietosuoja on hyvä muistaa arkistoaineistoja käsi-

ti pohjoisia palsasoita. Luonnontieteen amanuenssi, dosentti Jukka Salmela

tellessä. Tästä ja paljon muusta kertoo Lapin maakuntamuseon amanuenssi

kertoo Lapin soista ja niiden erityisyydestä, lajistosta ja paljon muusta.

Heidi Pelkonen.

26.2.2021

9.4.2021

Lapin rakennettu kulttuuriperintö

Museoesineiden turvallinen käsittely

Lapin maakuntamuseon amanuenssi Jani Hiltusen vastuulla on rakennetun

Kulttuurihistoriallisiin esinekokoelmiin voi kuulua hyvin erilaisia objekteja.

kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristöjen vaaliminen Lapin maakuntamuse-

Esineistön ja aineistojen koot voivat vaihdella pienistä pinsseistä vaikkapa

on toiminta-alueella.

suuriin koneisiin. Materiaalien kirjo on niin ikään laaja aina hauraista silkki-

Lapin rakennusperintö poikkeaa muusta Suomesta alueen laajuuden, eri

tekstiileistä muoveihin tai vaikkapa metallisiin työvälineisiin.

elinkeinojen ja kulttuurien vuoksi. Toisen maailmansodan tuhoilta säilyi vain

Museoesineitä käsitellään yleensä ottaen mahdollisimman vähän. Mikäli

murto-osa aiemmasta rakennusperinnöstä. Tuhojen ja uudelleen rakenta-

niitä on liikuteltava, on varusteiden - kuten käsineiden ja työvälineiden - olta-

misen mittakaavan vuoksi sotien jälkeistä jälleenrakennusaikaa voidaan pitää

va kunnossa. Pitkäaikaisessa säilytyksessä ihanteellisinta esineiden kannalta

poikkeuksellisena ajanjaksona Lapin historiassa.

olisivat mahdollisimman vakaat olosuhteet niin valaistuksen, lämmön kuin
ilmankosteuden suhteen. Erityisen tärkeää on pitää huoli myös tilojen ja

12.3.2021

pakkausmateriaalien puhtaudesta ja tarkkailla tiloja ja aineistoja myös tuho-

Näin säilytät ja käsittelet valokuvia

laisten varalta.

Vanhojen valokuvien - kuten vedosten, diakuvien ja negatiivien - käsittelys-

Lapin maakuntamuseon kokoelma-amanuenssi (31.12.2020 saakka,

sä ja säilytyksessä kannattaa ottaa muutamia asioita huomioon, jotta kuvat

1.1.2021 alkaen museonjohtaja) Hanna Kyläniemi antaa videolla ohjeita ja

säilyisivät mahdollisimman hyvin ja pitkään. Valokuvia on hyvä käsitellä mie-

neuvoja museoesineiden turvalliseen käsittelyyn ja pitkäaikaiseen säilytyk-

lellään suojakäsineet kädessä, ja kuvia olisi mahdollisuuksien mukaan säily-

seen liittyen.

tettävä mahdollisimman tasaisissa olosuhteissa ja mielellään valolta suojassa. Lapin maakuntamuseon kuva-arkistonhoitaja Anni Arvio kertoo videolla
vinkkejä kuvien säilytykseen, järjestelyyn ja digitointiin liittyen.
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Seniorityö
Valtakunnallinen 4.10–10.10.2021 pidetty Vanhusten viikko toi Lapin maakuntamuseoon eläkeläiskortilla maksuttomana tarjotulle opastetulle kierrokselle kävijöitä kahtena päivänä yhteensä 14 henkilöä. Puoli tuntia kestänyt kierros tehtiin Karismaattinen megafauna - erikoisnäyttelyssä. Tämän
lisäksi oppaan johdolla museon perusnäyttelyyn tutustui Rovaniemen Muistiyhdistyksestä 22 muistisairasta henkilöä kahtena erillisenä ryhmänä.
Lapin maakuntamuseo jatkoi ikäihmisille suunnattua museotarjontaa yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin kanssa. Toiminnassa
oli välillä taukoa koronarajoitusten vuoksi, mutta välillä 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 toimitiloissa. Toiminta on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Vuoden 2021 aikana kokoontumiskertoja oli
yhteensä 7. Muistelukerhoon osallistui keskimäärin 10 henkilöä / kerta.
Lisäksi museolla oli oma esittelypöytä Rovaniemen kaupungin “Rovaniemi
ennen, nyt ja tulevaisuudessa” -teltassa viikon aikana.

» Lapin maakuntamuseo osallistui Rovaniemen kaupungin järjestämään ikäihmisten kulttuurikävelyyn kesäkuussa tarjoamalla kävelyopastuksia kaupungilla.
Kuva: Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.

Museon ystävät
Syksyllä 2016 kokoelmavaraston vierailun aikana joukko museon kanssa

jotakin (erityisesti Rovaniemen historiaan liittyvää) teemaa. Museon ystävät

erilaista yhteistyötä tehneet henkilöt perustivat vapaamuotoisen Muse-

aloittivat kokoelmatyöskentelyn syksyllä 2021. Kuva-arkistossa kokoelmien

on ystävät -ryhmän, jonka ensimmäinen varsinainen tapaaminen pidettiin

parissa työskenteli neljä henkilöä, jotka kävivät läpi Studio Alanärän aineistoa.

29.11.2016. Vuonna 2021 tapaamisia oli jokaisen kuun toiseksi viimeisenä
perjantaina (yhteensä 11 kertaa). Koronan vuoksi tapaamiset olivat välillä
Google Meetissä tapahtuneita etäkokouksia. Lisäksi järjestettiin retki Oikaraisen kylätalolle katsomaan Elsa Montelin raanunäyttelyä. Museon ystävissä on
mukana parikymmentä henkilöä, jotka halutessaan osallistuvat tapaamisiin
ja museon erilaisiin toimintamuotoihin. Tapaamisissa tutustutaan museon
toimintaan, näyttelyihin, keskustellaan ja ideoidaan sekä tutkitaan yhdessä
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» Lapin maakuntamuseo osallistui ”Rovaniemi ennen, nyt ja tulevaisuudessa”
-tapahtumaan kaupungin teltalla Vanhan torin puistossa. Esillä oli mm. vanhoja
kuvia, jotka herättivät keskustelua. Lisäksi museo keräsi tietoja kaupunkilaisten
lempipaikoista kartalle.

Kuva (ylhäällä): Karoliina Paatos, Lapin maakuntamuseo.
Kuva (oikealla): Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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JULKAISUT
Raito - Maakunnallinen museolehti
Maakunnallinen museolehti Raito 2021 ilmestyi marraskuussa 48-sivuisena,
1000 kappaleen painoksena. Lehteä jaetaan kaikille kiinnostuneille sekä
museon sidosryhmille ja yhteistyötahoille. Lehti ilmestyy myös verkossa
Lapin maakuntamuseon nettisivuilla.
Raito-lehdet löytyvät museon nettisivuilta:
https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Kulttuuriyksikot-ja-museot/Lapinmaakuntamuseo/Julkaisut/Raito-lehti
Vuoden 2021 numero on tässä:
https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=43707af5-b654-4f74-bd9a57df4f7f99ee

Julkaistut kirjat,
artikkelit ja tutkimukset
Jari-Matti Kuusela
Savukosken arkeologinen terra incognita. Raito 2021, 2-6.

Heidi Pelkonen
Suomenhevosen ja Kirppu-orin teemavuosi museolla. Totto XXI. 2021.
Nykydokumentointia museon ystävien toimesta. Raito 2021.
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Jukka Salmela
Suhonen, J., Paasivirta, L., Rantala, M.J., Salmela, J. & Suutari E. 2021.

countries. Biodiversity Data Journal 9: e67085. https://doi.org/10.3897/

Macroinvertebrate species occupancy frequency distribution patterns in

BDJ.9.e67085

eutrophic lakes. Aquatic Ecology. https://doi.org/10.1007/s10452-02109909-7

Jonassen, T., Andersen, T., Salmela, J., Suuronen, A. & Vaesoja, M. 2021.
Six new species of Empididae and Hybotidae (Diptera, Empidoidea) from

Roslin, T., Somervuo, P., Pentinsaari, M., Hebert, P. D. N., Agda, J., Ahlroth,

Fennoscandia. Norwegian Journal of Entomology 68, 174–186.

P., Anttonen, P., Aspi, J., Blagoev, G., Blanco, S., Chan, D., Clayhills, T., deWaard, J., deWaard, S., Elliot, T., Elo, R., Haapala, S., Helve, E., Ilmonen, J.,

Salmela, J., Ahola, J., Härmä, O., Laine, E., Paasivirta, L. & Rinne, A. 2021.

Hirvonen, P. Ho, C., Itämies, J., Ivanov, V., Jakovlev, J., Juslén, A., Jussila, R.,

Revision of Finnish

Kahanpää, J., Kaila, L., Kaitila, J-P, Kakko, A., Kakko, I., Karhu, A., Karjalainen,
S., Kjaerandsen, J., Koskinen, J., Laasonen, E.M., Laasonen, L., Laine, E.,

Chaoboridae (Diptera, Culicomorpha). Norwegian Journal of Entomology

Lampila, P., Levesque-Beaudin, V., Lu, L., Lähteenaro, M., Majuri, P., Malm-

68, 67–127.

berg, S., Manjunath, R., Martikainen, P., Mattila, J., McKeown, J., Metsälä, P.,
Miklasevskaja, M., Miller, M., Miskie, R., Muinonen, A., Mukkala, V-M, Naik,

Salmela, J., Härmä, O. & Taylor, D.J. 2021. Chaoborus flavicans Meigen

S., Nikolova, N., Nupponen, K., Ovaskainen, O., Österblad, I., Paasivirta, L.,

(Diptera, Chaoboridae) is a complex of lake and pond dwelling species:

Pajunen, T., Parkko, P., Paukkunen, J., Penttinen, R., Perez, K., Pohjoismäki,

a revision. Zootaxa 4927 (2): 151–196. https://doi.org/10.11646/zoota-

J., Prosser, S., Raekunnas, M., Rahulan, M., Rannisto, M., Ratnasingham, S.,

xa.4927.2.1

Raukko, P., Rinne, A., Rintala, T., Miranda Romo, S., Salmela, J., Salokannel,
J. Savolainen, R., Schulman, L., Sihvonen, P., Soliman, D., Sones, J., Steinke,
C., Ståhls, G., Tabell, J., Tiusanen, M., Várkonyi, G., Vesterinen, E.J., Viitanen, E., Vikberg, V., Viitasaari, M., Vilen, J., Warne, C., Wei, C., Winqvist, K.,
Zakharov, E., Mutanen, M. (2021). A molecular-based identification resource for the arthropods of Finland. Molecular Ecology Resources, 00, 1– 20.
https://doi.org/10.1111/1755-0998.13510
Kolcsár L-P, Oosterbroek P, Gavryushin DI, Olsen KM, Paramonov NM,
Pilipenko VE, Starý J, Polevoi A, Lantsov VI, Eiroa E, Andersson M, Salmela
J, Quindroit C, d’Oliveira MC, Hancock EG, Mederos J, Boardman P, Viitanen E, Watanabe K (2021) Contribution to the knowledge of Limoniidae
(Diptera: Tipuloidea): first records of 244 species from various European
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LAPIN MAAKUNTAMUSEON HALLINTO

LAPIN MAAKUNTAMUSEON
HENKILÖKUNTA

Lapin maakuntamuseo kuuluu Rovaniemen sivistyslautakunnan vapaa-ajan

Vakinainen henkilökunta

palveluihin ja siellä kulttuuripalveluihin. Museonjohtaja edustaa museota

Amanuenssi (näyttelyt, museopedagogiikka) Tuija Alariesto (2005)

vapaa-ajanpalveluiden johtoryhmässä. Lapin maakuntamuseon johtaja on

Kuva-arkistonhoitaja Anni Arvio (2020)

Hanna Kyläniemi. Hänen esihenkilönään toimii vapaa-ajanpalveluiden pal-

Amanuenssi (rakennusperintö) Jani Hiltunen (2020)

velualuepäällikkö Merja Tervo. Koko sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimi-

Arkeologi Jari-Matti Kuusela (2020)

alajohtaja on Antti Lassila. Museosihteeri Johanna Nordström ja museo-

Museonjohtaja Hanna Kyläniemi (2000, museonjohtaja 2021)

mestari Teijo Rovanperä ovat sekä Rovaniemen taidemuseon (50 %) että

Opas-valvoja Ami Louhikero (2016)

Lapin maakuntamuseon työntekijä (50 %).

Opas-valvoja Asko Leskinen (2016)
Museosihteeri Johanna Nordström (2008), työajasta 50 % taidemuseossa

Jäsenyydet

Amanuenssi (maakuntamuseotyö) Heidi Pelkonen (2015)

Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museoliitossa.

Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % taidemuseossa
Amanuenssi (luonnontiede), Jukka Salmela (2017)
Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985, jäi eläkkeelle 1.7.2021)

» Museon uusi valokuvaaja Karoliina Paatos.
Kuva: Anni Arvio, Lapin maakuntamuseo.

Amanuenssi (esinekokoelmat) Janni Tasanko (2021 )
Valokuvaaja Karoliina Paatos (2021)

Määräaikaiset työntekijät
Tero Memonen 1.10.2020–4.6.2021, 5.6.2021–31.8.2021
Jaakko Väätäinen 5.10.2020–6.6.2021
Jesse Nordström 12.10.2020–13.6.2021
Reijo Ruikka 17.11.2021–15.05.2022
Jari Heikkinen 17.11.2021–17.07.2022
Hannu Kulusjärvi 19.11.2021–18.02.2022
Ritva Jaakkola 23.11.2021–23.05.2022
Teemu Leskelä 1.2.2021–31.1.2022
Hanna Lääperi 1.9.–31.12.2021, työpajaohjaaja
Janika Ahola 1.9.2021–30.9.2021
Tanja Männistö 1.2.2021–31.12.2022
Jevgeni Jakovlev 1.10.2021–30.4.2022
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Kesätyöntekijät ja harjoittelijat

Koulutukset, seminaarit ja matkat

Stella Barnes 91.10.2020–5.1.2021

Tuija Alariesto

Maria Marttiini 7.6.2021–6.7.2021

27.–28.5. Kamera välineenä -esiintymiskoulutus (8h), kouluttajana Helena

Juha Ruuskanen 1.9.2021–30.9.2021

Ryti, Korundi, Rovaniemi

TeT-työntekijät Enni ja Suvi 4.10.2021–8.10.2021

2.6. Menneisyys meissä -työpaja, Posio
11.6. Menneisyys meissä -työpaja, Salla
16.6. Menneisyys meissä -työpaja, Pelkosenniemi
17.6. Menneisyys meissä -työpaja, Savukoski
24.6. Menneisyys meissä -työpaja, Kittilä
12.–15.8.2021 Valtakunnalliset kotiseutupäivät Oulussa
7.10. Lapin museopäivät -webinaari, Lapin maakuntamuseo
14.10. Moninaisuus -koulutus, Aineen taidemuseo, Tornio
24.–25.11.2021 Kenen kulttuuriperintö? Merkitykset, kokemukset ja vuoropuhelu -etäseminaari, Museovirasto

Anni Arvio
29.1. Finnan peruskoulutus, webinaari
21.4. Museoiden Finna-foorumi, webinaari
22.–23.4. Souvenirs2021 -konferenssi
4.5. Vaikuttavan viestinnän ABC - viestinnän suunnittelu, webinaari
3.6. Vaikuttavan viestinnän ABC- somemarkkinointi, webinaari
13.–14.10.2021 TAKO-syysseminaari, webinaari
7.10.2021 Lapin museopäivä, webinaari
2.11. Aineeton kulttuuriperintö ja museotyö, Suomen museoliitto, webinaari
8.11.2021 Museoalan teemapäivä, Museovirasto, webinaari
23.11. Museoiden Finna-foorumi, webinaari
29.–30.11.2021 Kuva-arkistopäivät, Suomen valokuvataiteen museo & Museovirasto, Helsinki
Koko museon henkilökunta kävi kevätretkellä Posion Kuovitunturilla 25.5.2021.
Luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmela toimi retken oppaana ja kertoi
päivän aikana mm. maastotöistään, kuten näytteiden keräämisen tavoista.
Taustalla kesällä eläkkeelle jäänyt Jukka Suvilehto.
Kuva: Tuija Alariesto, Lapin maakuntamuseo.
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Jani Hiltunen

9.6. Menneisyys meissä -työpaja, Kemijärvi

27.–28.5. Kamera välineenä -esiintymiskoulutus (8h), kouluttajana Helena

16.6. Menneisyys meissä -työpaja, Pelkosenniemi

Ryti, Korundi, Rovaniemi

17.6. Menneisyys meissä -työpaja, Savukoski

11.5. Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivä, YM (etä)

21.–22.6. Menneisyys meissä -työpajat (2 kpl) Sodankylä

1.–2.9. Maankäyttö- ja rakennuslain neuvottelupäivät, Lapin ELY-keskus (etä)

16.7. Neuvontakäynti Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo (Ranua)

29.–30.9. Kulttuuriympäristöpäivät, Museovirasto (etä)

22.7. Neuvontakäynti Pelkosenniemen kotiseutumuseo

12.–13.10. Alueidenkäytön neuvottelupäivät, YM (etä)

27.8. Neuvontakäynti Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo (Ranua)

10.11. Valtio Restauroi IV, Museovirasto (etä)

13.9. Neuvontakäynti Järämän museo, Enontekiö

18.11. Korjausneuvonnan XIII vuosipäivä, Museovirasto

14.9. Neuvontakäynti Enontekiön kotiseutumuseo

24.–25.11 Kenen kulttuuriperintö -seminaari, Museovirasto

15.9. Neuvontakäynti Kittilän kotiseutumuseo
11.10. Museopuutarhat -seminaari (etä)

Jari-Matti Kuusela

13.10. Neuvontakäynti Ranuan pappila- ja pitäjämuseo

7.5. Vesialueiden arkeologisen potentiaalin arviointi kaavoituksessa (2h),

28.10 Menneisyys meissä -työpaja Sodankylä

koulutus, Museovirasto

3.11. Menneisyys meissä -työpaja Ranua

11.11. QGIS ja laserkeilausaineistot (2h), koulutus, Museovirasto
4.–5.2. Vuoden 2020 arkeologisten kenttätöiden esittelypäivät (etä)

Karoliina Paatos

23.–24.11. Arkeologipäivät (etä)

16.9.2021 Finnan peruskoulutus (etä)
13.–14.10.2021 TAKO-syysseminaari (etä)

Hanna Kyläniemi

7.10.2021 Lapin museopäivä (etä)

22.–23.4. Souvenirs2021 -konferenssi

3.11.2021 Sateenkaarihistorian ystävien verkkotapahtuma (etä)

20.5. Neuvontakäynti Kittilän kotiseutumuseo

8.11.2021 Museoalan teemapäivä (etä)

13.–14.10.2021 TAKO-syysseminaari (etä)

22.11.2021 Webinaari:Tyttönä ja naisena maailmassa – Varjoista valoon? (etä)

7.10.2021 Lapin museopäivä (etä)

29.–30.11.2021 Kuva-arkistopäivät (Helsinki)

3.11.2021 Sateenkaarihistorian ystävien verkkotapahtuma (etä)
8.11.2021 Museoalan teemapäivä (etä)

Janni Tasanko
22.–23.4. Souvenirs2021 -konferenssi

Heidi Pelkonen

22.7. Neuvontakäynti Pelkosenniemen kotiseutumuseo

22.–23.4. Souvenirs2021 -konferenssi

27.8. Neuvontakäynti Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo (Ranua)

20.5. Neuvontakäynti Kittilän kotiseutumuseo

16.9.2021 Finnan peruskoulutus

1.6. Neuvontakäynti Saukkojärven kotiseutu- ja koulumuseo (Ranua)

13.–14.10.2021 TAKO-syysseminaari, webinaari

1.6. Neuvontakäynti Kangaslammin perinnetila (Ranua)

7.10.2021 Lapin museopäivä, webinaari

4.6. Menneisyys meissä -työpaja, Ranua
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Luennot ja esitelmät

Anni Arvio
Älymuseo -pilottihanke, asiantuntija

Jani Hiltunen

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen

19.6. Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeen kulttuuriympäristöpäivä,

Valtakunnallisen TAKO – Tallennus- ja kokoelmayhteistyöhön osallistumi-

Sodankylä

nen, pooli 5

25.9. Avoimet miljööt ja aidot elämykset -hankkeen kulttuuriympäristöpäivä,
Suvanto

Hanna Kyläniemi
Valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyön jäsen, pooli 5

Jari-Matti Kuusela

Sahanperän savotta –työryhmän jäsen

1.10.2021 Kenen hautoja saa avata? Tieteen päivät, Lapin yliopisto

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä
Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen

Hanna Kyläniemi

KOVA MAAKUMU / KOVA VASTUU yhteistyöryhmän jäsen

22.–23.4.Puheenvuorot Souvenirs2021 -konferenssissa

Souvenirs 2021 konferenssin työryhmän jäsen

11.11. Kapioarkut-yleisöluento Rovaniemen kotiseutumuseossa,

Kotiseutupäivät 2022 Rovaniemellä -järjestelytoimikunta

Pöykkölässä.

Rovaniemen vapaa-ajanpalveluiden johtoryhmän jäsen

25.11. Umpitakki-yleisöluento Rovaniemen kotiseutumuseossa,

Lapin metsämuseoyhdistys ry:n johtokunnan jäsen

Pöykkölässä.

Heidi Pelkonen
Jukka Salmela

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen

3.12.2021 Kuinka yhdestä tuli kolme - kertomus taksonomisesta tutkimuk-

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä

sesta. Tampereen Hyönteistutkijain Seura. etäesitelmä.

Jukka Salmela
Vesihyönteisryhmä ry:n sihteeri

Osallistuminen työryhmiin

FINBoL-hankeen ohjausryhmän jäsen
LUOMUS Eläinmuseon rekrytointiryhmän jäsen (intendentti)

Tuija Alariesto
Älymuseo -pilottihanke, asiantuntija

Janni Tasanko

Valtakunnalliset Kotiseutupäivät 2022 Rovaniemellä,

Älymuseo -pilottihanke, asiantuntija

päivien koordinaattori ja järjestelytoimikunnan sihteeri

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen
Valtakunnallisen TAKO – Tallennus- ja kokoelmayhteistyöhön osallistuminen, pooli 5

LAPIN MAAKUNTAMUSEO

41

TOIMITILAT

TALOUS

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

3650 Lapin maakuntamuseo

lytilan 166 m² sekä toimisto- ja työtilat 577 m².
Tulot		

408 847,88 €

Arktikum-talon toimisto-, kokoelma- ja työtilojen lisäksi museolla on erillinen kokoelmavarasto (720 m²). Lapin maakuntamuseon ja Arktisen kes-

Todelliset pääsylippu / myyntitulot 230 425,22 € ja

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

korona-avustukset 178 422,66 €.

metalliverstaat. Luonnontieteen ja arkeologian kokoelmat on sijoitettu valokuvalaitoksen takahuoneisiin.

Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen

481 142,20 €

ARKTIKUM

Kiinteistömenot 			

347 837,86 €

Talon pinta-ala 4 523 m²

Kiinteät menot

258 025,34 €

Lapin maakuntamuseon tiloja 1 526 m²

Muut menot 		

48 925,47 €

vähentynyt).

Menot yhteensä 		

1 135 930,87 €

VARASTO

Tilikauden yli-/alijäämä

-727 082,99 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

411 169,00 €

Arktisen keskuksen ja museon yhteistiloja 1 461 m² (arvio, sillä neliömäärä

Silmutie 2, pinta-ala 720 m²

Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyt-

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

timin. Museon näyttelytiloissa on myös kosteuden ja lämpötilan säätö ja
tallentava kameravalvonta.
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