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Lukijalle
Lappi on tarinoiden kultamaa,
jonka omintakeinen luonto ja
kulttuurihistoria ruokkivat mielikuvitusta. Raito-lehti pyrkii osaltaan toimimaan näiden pyrintöjen julkituojana. Vuoden 2010
numerossa sijansa saavat niin tietyömaat, jälleenrakennuskauden
avustusjärjestöt kuin uutterat valokuvaajat. Lapin maakuntamuseo
sai valmiiksi yhdessä kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n
kanssa valokuvaaja Iikka Paavalniemen elämäntyötä kunnioittavan kirjan ja näyttelyn. Pitkään
vireillä ollut ja suurella sydämellä
huolellisesti työstetty hanke tuo
jälleen yhden valokuva-aineiston
kokoelmien kätköistä päivänvaloon. Pitkäjänteinen ja puolinaisuuksia välttelevä toimintatapa
on museokentälle kunniaksi.
Kuluva vuosi on monella taholla huomioitu merkkivuotena.
Rovaniemi sai kaupunkioikeudet
50 vuotta sitten 1.1.1960 ja syntyi uudelleen vuoden 2006 alussa
kaupungin ja maalaiskunnan fuusioituessa. Sivistyselämän osalta
Lapin pääkaupunki on näyttänyt
tietä jo pitempään. Lapin maakuntakirjaston historia ulottuu
peräti 150 vuoden takaiseen aikaan, ja Rovaniemen ensimmäinen kansakoulu vihittiin käyttöön vuonna 1870. Rovaniemen
tie kaupungiksi oli pitkä, ja vielä
suuritöisempiä olivat ne konk-

reettiset tietyöt, joita tehtiin maakunnan taajamien yhteen saattamiseksi. Jälleenrakennuskaudella
toisen maailmansodan jälkeen
nämä tiet jouduttiin keskeisiltä
kohdilta tekemään uudestaan.
Vastaavasti henkisen ja fyysisen jälleenrakennuksen tueksi
Lappi tarvitsi ja sai ulkopuolista
apua. Sodan kurimusta ja yhteishengen paloa kuvaa myös Lapin
maakuntamuseon perusnäyttelyn
uudistettu sota-aikoja esittävä
vitriini. Se esittelee kotirintaman
koettelemuksia ja tutkimuksellisesti kiinnostavaa saksalaisten
vaikutusta Lappiin. Tähän aihepiiriin liittyy Sallassa keväällä
avattu sota- ja jälleenrakennusajan museo.
Kulttuurinen jälleenrakennusaika on saamassa täyttymyksensä
Rovaniemellä. Lapin kamariorkesteri ja Rovaniemen taidemuseo
saavat yhteisen toimitilan vanhan
postiautovarikon muotoutuessa
taide-elämän keskukseksi, Korundiksi. Kävijöiden hemmottelua
jatkaa Arktikumin kylkeen ankkuroitunut ”Nooan arkki”, Metsähallituksen uusi toimitalo Pilke.
Taloon avataan keväällä 2011 laaja näyttely, joka ennakkotietojen
mukaan kertoo Lapin metsien
nykytilasta, käytöstä ja tulevaisuudesta. Tällä tiellä on kulkurin
hyvä kulkea.
Hannu Kotivuori
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Suomen
suurimmilla
tietyömailla
MATTI ENBUSKE

Valtamaantien
rakentaminen kohti Inaria

■ Sodankyläläiset olivat olleet
1800-luvulla laiskoja innostu-

maan maantiestä. Oulun läänin
maaherra oli antanut vuonna
1850 päätöksensä maantien
rakentamisesta Rovaniemeltä
Vikajärven kautta Sodankylän
kirkolle, mutta seuranneina
vuosikymmeninä ei linjaa saatu
hätäaputöinä tehtyjä raivauksia
lukuun ottamatta sen kummemmaksi. Kysymys oli tietysti
voimavaroista, jotka sodankyläläiset halusivat suunnata kokonaan toisaalle kuin tiehankkeisiin. Valtiovallan täytyi heidän
mielestään hoitaa sellaiset turhalta tuntuvat asiat kuten tienteko.
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Sodankylästä kirjoitettiin tammikuussa 1870 Oulun WiikkoSanomiin, kuinka tietä ollaan
”hommassa kruunun varoilla rakentaa”, mutta hyötyä tiestä ei
kuulemma ollut ”niin kauan kuin
taivas ja maa ovat sijallansa”. Tyypillisesti pohjoisen ihmiset näkivät tien mukana tulevan lähinnä
vain pahuutta, epämieluisia kulkureita ja tauteja. Ajateltiin, että
hyvin oli pärjätty ilman tien tuomaa turhaa rasitettakin. Sodankylässä esitetyt arviot tien vähäisestä merkityksestä osoittautuivat
kuitenkin paljon lyhyemmäksi
kuin taivaan ja maan kiertokulku.
RASITUKSESTA HYÖDYKSI

Vielä vuonna 1895 ei Sodankylän
pitäjässä laskettu olevan yhtään
kilometriä maantietä, joskaan ei
sitä ollut juuri muuallakaan Lapin kihlakunnassa. Se oli muodostettu vuonna 1838, ja kun kihlakunnan keskuspaikaksi vakiintui

1840-luvulla Kittilä, yhteydenpidon tarpeet suuntautuivat Sodankylästä Kittilään.
Rovaniemeltä oli saatu maantie Ounasjokirvartta pitkin Kittilään 1800-luvun puolivälissä
ja länsirajalla Muonionniskaan
1890-luvun alkupuolella, mutta
siinä Lapin maantiet olivatkin
vielä 1800-luvun lopulla. Matkaa
taitettiin kesäisin ratsupoluilla ja
venekyydillä sekä talvisin vaivattomasti talviteitä poroilla. Tarvetta säännöllisiin kulkuyhteyksiin
oli lähinnä kruunun virkamiehillä ja postinkuljettajilla.
Pohjanmaan puolella Rovaniemen pitäjästä kasvoi 1800-luvun
loppupuolella koko Pohjois-Suomen suurin tiepitäjä, sillä siellä
oli vuonna 1885 jo 173 kilometriä yleisiä maanteitä. Tosin vuosikymmentä myöhemmin Pudasjärvi nousi niukasti ohi Rovaniemen, jossa vuonna 1895 tiekilometrejä oli 189. Kittilässä
oli 63 kilometriä Rovaniemen ja
Muoniossa 59 kilometriä Kolarin
suuntaan.
Uudet tuulet puhalsivat myös
Lapin leveyksillä, sillä haittavaikutusten rinnalle nousivat
1880-luvun lopulla aatokset tien
hyödyllisyydestä. Niinpä Sodankylässäkin esitettiin vaatimuksia
kelvollisen kesämaantien saamisesta pitäjään. Muun muassa
opettaja Aleksanteri Kena kirjoitti sanomalehtiin tieyhteyksien tarpeellisuudesta. Vuoden 1890 kesäkuussa sai Sodankylän tieyhteyksien puute palstatilaa myös

Mestari kirjaamassa töitä pohjausmiehiltä Sodankylän maantiellä
kesällä 1930. Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

helsinkiläisessä sanomalehti Uudessa Suomettaressa, johon tieoloja kuvaili sodankyläläinen nimimerkki ”Kesätien puutteessa
olija”.
Puutteessa olija kirjoitti, kuinka Etelä-Suomessa olivat mielikuvat Sodankylästä perin vaatimattomia, aivan kuin sodankyläläiset
olisivat ”kurjia, kodissa asuvia
poronhoitajia, puetut nahkoihin
ja karvoihin ikäänkuin Samojedit tahi muut heimolaisemme”.
Hämmästys olikin sitten suuri,
kun etelän kulkija ”kohtaa täällä
sekä ruumiin puolesta että hengellisellä alalla hyvin kehittyneitä ihmisiä” sekä komeita taloja.
Lehden kirjoituksen mukaan
5

Tienrakennusta Sodankylässä
1920-luvun lopussa.
Kuva: Lapin maakuntamuseon
kokoelmat.

kansakoulukin oli saatu kuntoon
edellisvuonna, se oli ensi tie sivistyksen alalla, mutta yhteyksien puuttuminen sivistyneeseen
maailmaan oli arvattavasti aiheuttamassa tukalat olot kehitykselle. Vaatimukset kelvollisesta
maantien linjasta osoitettiin Sodankylästä Rovaniemen suuntaan
Kittilän sijasta, mikä oli seurausta Rovaniemen nopeasta kasvusta
pohjoisen Suomen kaupalliseksi
keskukseksi.
KELVOLLINEN MAANTIE
VIKAJÄRVELTÄ SODANKYLÄÄN

Rovaniemen ja Sodankylän välillä aloitettiin tietyöt vuonna 1897
senaatin myöntämän rahoituksen
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ansiosta. Lopulta valtio rahoitti
Sodankylän-tien rakentamisen
kokonaan. Alkuvuonna 1897 ajettiin rekikeleillä tarvittava puuaines tielinjalle Vikajärven ja
Rovaniemen pitäjänrajan välillä,
ja kesäkauden 1897 töitä paiski
enimmillään 100 miestä ja yhdeksän hevosta. Seuraavana vuonna
yhteys Rovaniemeltä Vikajärven
kautta pitäjänrajalle Käyrämöön
oli valmis, mutta selvää on, että
torso osuus ei hyödyttänyt juuri
ketään. Niinpä senaatin myöntämän määrärahan turvin rakentamista jatkettiin lokakuusta 1900
lähtien Vuojärven ja Torvisen
kautta kohti Sodankylän kirkonkylää. Vuoden 1901 aikana saatiin tiepohja sorattua ja sillat, lossit ja lossituvat rakennettua. Töitä
tehtiin tuolloin lähes tarkalleen
15 000 päivätyön verran. Vihdoin

syyskesällä 1902 väli Vikajärveltä
Sodankylän kirkolle oli ajopeleillä kuljettavissa yli 50 vuoden jahkailujen jälkeen.
Rovaniemen ja Sodankylän välinen maantie oli yhdessä samaan
aikaan rakennetun Kemijärven–
Kuolajärven tien kanssa silloisen
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen Oulun piirin ensimmäisiä merkittäviä tietyömaita, jotka
nostivat samalla maantiet myös
suurimmaksi piirihallinnon toimintakohteeksi. TVH:n resurssit
oli suunnattu tuolloin koko Suomessa pääasiassa vesistötöihin.
TVH:n rakentama uusi ja kelpo tie aiheutti katkeruutta länsirajalla, sillä 1890-luvulla paikallisen nimismiehen johdolla
valmistunut Kolarin–Muonionmaantie oli jäänyt kehnoon
kuntoon. Sieltä kirjoitettiinkin
Perä-Pohjolaiseen elokuussa 1901
hieman pisteliäästi, kuinka Sodankylän-tietä oli tehty ”tietysti
kruunun varoilla”. Vertailua jatkettiin:
Rakennuttajan tärkeää tointa
niissä ei ole uskottu tien rakennustöihin kykenemättömille nimismiehille, vaan johtaa työtä tie- ja
vesirakennusten insinööri, rakennusmestarin ja n.k. ” kvarttesmannin” avulla.
Länsirajalla oltiin oikeassa. Rovaniemen ja Sodankylän maantie
edusti uutta aikakautta, sillä sen
suunnittelivat ja rakennuttivat
ammattimiehet tie- ja vesirakennusten ylihallituksesta, kun taas
Muonioon mennyt tie oli jo 1600-

luvulta lähtien käytäntönä ollutta
nimismiehen työsarkaa. Siksi laatukaan ei usein ollut kovin kummoinen. Sodankylän-tien kanssa
myös Kemijärven ja Kuolajärven
välinen maantie oli TVH:n toteuttama, joten länsirajalta saatiin
lisää katkeransävyisiä terveisiä:
Kuten luonnollista, kehutaankin
noista teistä hyvää tulevan.
Mutta jo 1900-luvun alussa
oli käynyt selväksi, että yksistään
maantie etelästä Sodankylään
ei ollut riittävä, vaan eteenpäin
kohti pohjoisinta Lappia oli päästävä vaivattomasti kesäkeleilläkin.
Miksi näin?
VÄLTTÄMÄTTÖMIÄ LAPIN
OLOJEN KOHENTAMISEKSI

Teiden rakentamiseen oli monenlaisia syitä, mutta päällimmäisenä 1900-luvun alussa vaikuttivat
jo nousevan metsätalouden kasvavat tarpeet. Lapissa riitti kruununmetsiä hyödynnettäväksi. Toisekseen Ylä-Lappi oli saatava
hallinnollisesti ja taloudellisesti
lujemmin kiinni muuhun Suomeen, sillä 1800-luvun loppupuolelta lähtien vahvistuneeseen
kansallisajatteluun liittyi myös
Lapinmaa osana Suomea. Siihen
kytkeytyi myös lappalaisten saattaminen sivistyksen piiriin, kuten
tuolloin ajateltiin. Lapinmaan
kehityksen ensi edellytyksenä nähtiin kelvolliset liikenneyhteydet.
Samaan aikaan myös paikallisten asukkaiden arkipäivän tarpeet taloudenpidosta lähtien kaipasivat säännöllisiä kuljetusmah7

dollisuuksia esimerkiksi viljan, ka siinä metsänhoitopiirissä on yli
suolan ja nautinnollisen kahvin- kymmenen miljoonaa tukkipuuta
kin osalta. Myös omia karjan- kruununmetsissä. Kittilässä puotuotteita täytyi saada maailmalle lestaan päätti kuntakokous sykmyyntiin, sillä rahatalous oli tul- syllä 1902 pyytää valtion varoin
lut osaksi talonpoikien arkea.
toteutettavaksi maantien rakentaValtion osallistuminen maan- minen Kittilästä Inariin, joten viteiden rakentamiseen nähtiin ritykset uusille yhteyksille Lapissa
Pohjois-Suomessa
välttämättö- olivat nousseet nopeasti ajankohmänä. Vielä 1900-luvun alussa taisiksi. Kyse oli pian lähinnä
maaseudun tierasitus oli sälytetty siitä, kuinka kirkonkylien väliset
manttaalien mukaisesti rahvaalle, maantieyhteydet rakennettaisiin
mutta kuten sanomalehti Perä- ja millä aikataululla; nousisiko
Pohjolaisessa korostettiin maa- tie Inariin Kittilän vai Sodankyliskuussa 1900, asutus Lapissa län kautta?
oli harva mutta kruununmetsiä
Vastaavasti myös vuoden 1905
laveasti. Lehti ajoi voimakkaasti Lapinmaan taloudellisia oloja tutuusien teiden rakentamista Lap- kinut komitea, joka olikin ehkä
piin ja korosti maantieyhteyksien kaikkein ansiokkaimmin ja pemerkitystä. Siksi Perä-Pohjolaisen rusteellisimmin perehtynyt Lapin
mielestä ei suinkaan sopisi lukea oloihin useista Lapin komiteoista,
ylöllisyydeksi, että Inariin raken- näki maantiet välttämättöminä
nettaisiin maantie Kittilästä tai olojen kehittämiseksi. Lapin koSodankylästä ja Utsjoelle Inarista mitea nosti ensimmäiselle sijalle
kruunun rahalla. Olisihan nämä yhteyden rakentamisen Sodankyvaan välttämättömimmän kohtuu- län ja Inarin välille sodankyläläisden vaatimia. Pohjois-Suomessa ten toiveiden mukaisesti.
siis katsottiin, että koska kruunulla oli Lapissa laajoja metsäalu- KOLMESSA VUODESSA
eita, sen myös täytyi huolehtia SODANKYLÄN KIRKOLTA
alueistaan. Vähäisellä väellä ei IVALOON
ollut edellytyksiä raskaisiin tiera- Vaikka yhteydet olivat olleet
situksiin, kun metsiäkään ei voitu perinteisesti vilkkaat Kittilän ja
itsenäisesti hyödyntää kustannus- Inarin välillä, aloittivat TVH:n
ten peittämiseen.
Oulun piirin insinöörit vuoden
Syyskuussa 1900 valitettiin 1905 aikana suunnittelutyön
Sodankylästä Perä-Pohjolaisessa, maantien rakentamiseksi Sodankuinka katovuoden kohdatessa kylän kirkolta Inarin keskuskyei maantien puuttumisen vuoksi läksi kasvaneeseen Kyröön Lapin
saatu viljaakaan tuotua ylämai- komitean esityksen linjaamana.
hin. Luulisi kruunun kannattavan Sittemmin maantien valmistutSodankylään tehtä maantie kos- tua Kyrön nimi muuttui Ivaloksi.
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Näin pohjoisen merkittävä valtasuoni lykkäsi Kittilän ja Inarin
tieyhteyden rakentamisen tuleviksi ajoiksi.
Sodankylässä oli kuitenkin
syntynyt jo vuonna 1901 kylien
kesken kova kädenvääntö siitä,
mistä uusi maantie oli linjattava.
Tulevaa oli siis osattu ennakoida
ja aivan toisenlaisin äänenpainoin
kuin muutamaa vuosikymmentä aikaisemmin. Nyt maantiestä
suorastaan kilpailtiin. Ehdolla
oli suunta Kelujärven ja Tanhuan
kautta Luirolle ja ylös pohjoiseen tai Moskuvaaran, Rieston ja
Mutenian kautta pohjoiseen tai
kolmantena Laanilan kautta Kyröön. Lapin komitea oli päätynyt
Rieston ja Mutenian linjaukseen,
mutta neljäntenä vaihtoehtona
nostettiin esille vielä Ivalojoella Ivalosta alettiin rakentaa maantievaikuttaneen kultayhtiö Prospek- tä Petsamoon 1916. Andreas Alatorin jo omatoimisesti rakennut- riesto (vas.) oli töissä tietyömaalla.
Museo-galleria Alarieston
tama talvi- ja ratsutien linja Kön- Kuva:
kokoelmat.
kään eli Madetkosken ja Vuotson
–Inarin tietyömaasta tulikin koko
välillä.
TVH:n Oulun piirin insinöörit maan suurin tienrakennuskohde
pohtivat tielinjausta ja päätyivät omana aikanaan. Tulevan tien
vuonna 1905 esittämään Pros- pituudeksi laskettiin vuonna 1911
pektorin tiepohjan suuntaa Kiti- tarkalleen 157 kilometriä 373
seltä Madetkoskelle, Vuotsoon, metriä. Tosisasiassa siitä tuli vaLaanilaan ja Törmäseen. Myös jaat yhdeksän kilometriä pitempi.
senaatti päätyi toukokuussa 1911
Työt aloitettiin heinäkuussa
kannattamaan insinöörien suun- 1911 Sodankylän kirkolta, ja vielä
nitelmaa, sillä se oli maastollises- saman vuoden aikana edettiin 75
ti huomattavasti helpompi kuin kilometriä pohjoiseen. Päivätöitä
toisena päävaihtoehtona ollut kertyi 21 000. Seuraavana vuonMutenian linjaus ja vielä neljä na pohjatöitä pystyttiin tekemään
peninkulmaa lyhyempi. Samalla aina Ivaloon saakka, ja mittava
senaatti myönsi myös määrärahat miestyöjoukko käytti vuoden
töiden aloittamiseksi. Sodankylän aikana huimat 65 330 päivätyö9

tä. Se olikin siihen mennessä
kaikkien aikojen suurin valtion
yksittäinen työmaa Pohjois-Suomessa. Työnjohtajana toimineella
insinöörillä Santeri Kiianlinnalla
asiat hoituivat kuitenkin erinomaisesti. Vuoden 1913 puolella
saatiin työt pääosin valmiiksi ja
lopullisesti vuonna 1914. Inarin
kirkonkyläläiset joutuivat kuitenkin odottamaan maantietä vielä
pitkään, sillä suunta käännettiin
Ivalosta kohti Jäämerta ja Petsamoa.

lässä. Tosin auto hajosi juuri kun
vieraat pääsivät kirkonkylään.
Pohjoisen valtamaantie tarjosi
matkailulle erinomaiset edellytykset, mutta se muutti myös YläLapin perinteistä elämänmuotoa
aika tavalla. Ensimmäisenä sen
kokivat Vuotson porosaamelaiset,
jotka olivat muutenkin eläneet
muutoksen tilassa 1800-luvun
loppupuolelta lähtien Sodankylään saavuttuaan. Vuotsolaiset
oppivat nopeasti hyödyntämään
Lapin eksotiikkaa ja myymään jo
1920-luvulla muun muassa matSUUREN MURROKSEN
kamuistoja maantiellä liikkuneille kulkijoille. Viisaille oppineille
KYNNYKSELLÄ
Suomen tuolloin yhteen mitta- se oli kova pala, sillä heidän mievimpaan ja kalleimpaan maan- lestään aitojen lappalaisten olisi
tien rakentamiseen oli kulunut tullut pysytellä tiukasti muinaisvaltion varoja liki miljoona mark- kulttuurissaan, niin kuin he näkikaa. Siltikin tien laadussa oli vät saamelaiset, tai sitten sulautua
pyritty noudattelemaan vuoden suomalaisiin.
1905 Lapin komitean toiveiden
mukaisesti säästäväisyyttä siihen
LÄHTEET
verrattain vähäiseen liikkeeseen TVH:n
Oulun piirin arkistoaineisto.
nähden, mikä yleensä tulee Lapin
teillä olemaan, kuten komitea Tekstissä mainitut sanomalehdet.
perusteli kantaansa. Komitean Enbuske, Matti: Vuosisadat Pohjan teillä.
jäsenet olivat sikäli huonoja visio- Porvoo 2009.
näärejä, että pian oltiin historian Onnela, Samuli: Suur-Sodankylän historia 2.
suurimman liikenteellisen mur- Porvoo 2006.
roksen kynnyksellä. Automobiilit
ilmestyivät hevospelien rinnalle
maanteille.
Sodankylässä esimakua tien
merkityksestä saatiin juhannuksena 1911, kun hänen korkea-arvoisuutensa kenraalikuvernööri
F. A. Seyn vieraili Oulun läänin
kuvernöörin T. H. Langinkosken
kanssa automobiililla Sodanky10

TUIJA ALARIESTO

Iikka
Paavalniemen
maisemissa
■ Syksyllä 2010 Lapin
maakuntamuseo avasi
Iikka Paavalniemen kolme
maisemaa — 1900-luvun
alun valokuvia Rovaniemeltä

-näyttelyn ja julkaisi aiheesta
samannimisen valokuvateoksen.
Näyttelyn ja kirjan nimi ”Iikka
Paavalniemen kolme maisemaa”
löytyi samannimiseen kirjaan
artikkelin kynäilleen Suomen
valokuvataiteen museon erikoistutkijan Jukka Kukkosen tekstistä. Kukkonen ryhmitteli
harrastelija-kyläkuvaaja Iikka
Paavalniemen kuvatuotantoa
karkeasti topograﬁsiin maisemiin, sosiaalisiin maisemiin
ja mielenmaisemiin.

Iikka Paavalniemen 1910- ja 1920luvuilla ottamia kuvia lienee helpointa lähestyä ja katsoa dokumentaarisina kuvauksina menneisyydestä. Niitä ei suinkaan
kannata jäädä tuijottelemaan
yksinomaan topografisina dokumentaarisina tallenteina. Näitä
Jukka Suvilehdon ja Arto Liitin
digitaalisen konservoinnin läpikäyneitä tarkkoja ja sävykkäitä
valokuvia voi katsella useammankin kerran – ja useista eri
näkökulmista. Kuvista löytää
lähes aina uusia yksityiskohtia.
Näkökulman ja katsojan tahdon
mukaan niistä voi etsiä yleistä
ajankuvaa eli 1900-luvun alun
Rovaniemeä, kuvaajan omaa asemaa yhteisössä tai yrittää tavoitella kuvaajan mielenmaisemia.
Kuvat ovat myös visuaalisesti
vahvoja (valokuva)taiteeksi luokiteltavia teoksia. Miksi emme siis
katsoisi niitä rohkeasti myös taiteena ja antaisi kuvien vaikuttaa
taiteen tavoin?
Kirja- ja näyttelyprosessin alkuvaiheessa ”Paavalniemen idylli” oli
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vahvasti ehdolla sekä näyttelyn 1922 ja vietti aikaa esimerkiksi
että kirjan nimeksi. Ensimmäisiä ystävänsä ”Kukka-Jussin” kanssa.
kertoja Paavalniemen kuvia kat- Tämä tieto väistämättä vaikuttaa
soessa ne todellakin näyttäytyvät kuvista nouseviin tulkintoihin
kovin idyllisinä, harmonisina tai kuvaajan omista sisäisistä maiseihannoituina seudun tai maise- mista. Kuten Kukkonenkin toteman kuvauksina. Myös Paaval- aa, kuvista löytyy merkkejä joiniemen asetelmallisissa ihmisku- den voi ajatella kertovan kuvaajan
vauksissa välittyy sopusointuisen etäisyydestä kantaväestöön, eriviehättävä ja jopa humoristinen tyisyydestä tai vihjauksista muitunnelma.
hin mahdollisuuksien maailmoihin. Kertovatko suljettujen ovien
SISÄISIIN MAISEMIIN
tai ikkunoiden takana seisovat
hahmot puolestaan eristyneisyyKURKISTELUA
Äkkiseltään katsottuna Paavalnie- destä? Avoimien ovien ja ikkumen kuvat ovat lähes puhtaasti noiden on kenties helppo nähdä
kuvauksia siitä millainen ympä- symboloivan uusia mahdollisuukristö Rovaniemi oli sata vuotta sia modernin ajan kynnyksellä.
sitten. Itselleni tuli yllätyksenä se,
Useissa kuvissa löytyy joko
kuinka tämän näyttely- ja kirja- harkitusti kuvan keskelle asetetprojektin edetessä ja kuvien tul- tuna elementtinä tai hieman kulessa tutuiksi ne alkoivat avautua van sivustalta ihmispari. Helposti
useilla eri tasoilla.
tulee mieleen, kuinka kaksi (tai
Taideteosta ensi silmäyksellä pari) voidaan nähdä vahvempakatsoessa huomio kiinnittyy na yksikkönä kuin yksi; toisaalta
usein ulkonaisiin seikkoihin. kaksi voidaan nähdä symbolina
Paavalniemen kuvissa ”teoksen” asioiden eri puolille, jopa vastakkompositio ei ole aina onnistunut, kaisuuksina. Kuvista löytyy myös
ja kuvan rajauksessa on saattanut tyhjiä kahvikuppeja, kirveitä, ykmennä jotain pieleen. Onnistu- sinäisiä hahmoja ja runsaasti huuneissakin otoksissa huomio kiin- moria… Ehkäpä tässä vaiheessa
nittyy aluksi visuaalisiin ratkai- on parasta antaa katsojalle mahsuihin, kunnes yhtäkkiä huomaa dollisuus muodostaa oma tulkinjotain aivan muuta; tuolla oven tansa näistä elementeistä.
takana seisoo yksinäinen poika…
Pian kuvista alkaa löytyä erilai- MUUTTUVA TOPOGRAFINEN
sia symboleja ja vihjeitä, ehkäpä MAISEMA
eräänlaisia portteja kuvaajan mie- Iikka Paavalniemi ei dokumentoilimaailmoihin.
nut Rovaniemeä tai sen lähiymPerimätiedon mukaan Paaval- päristöä systemaattisesti, kuten
niemi oli homoseksuaali. Hän esimerkiksi valokuvaaja Signe
muutti Nurmekseen vuonna Brander teki 1907—1913 Muinais12

Usein nähty ”Lohenpaisto”-kuva on täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia.
Kuva: Iikka Paavalniemi. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kokoelmat.

muistoautakunnan toimeksiannosta muuttuvaa Helsinkiä tallentaessaan. Paavalniemen kuvissa
on tästä huolimatta kymmeniä
kuvia Rovaniemen katunäkymistä, ja onpa kuvien joukossa jopa
jokunen yksittäinen puhtaaksi
maisemakuvaksi luonnehdittava
otos. Kaikkia Paavalniemen kuvia
ei silti voi millään muotoa luonnehtia puhtaasti topografisiksi
kuviksi, eli tarkoiksi maantieteellisiksi kuvauksiksi paikasta tai
seudusta.
Kesällä 2010 Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnassa kuvataidekasvatusta opiskeleva Joonas
Mikola (s. 1987) kuvasi uudestaan
23 maisemaa, joita Iikka Paaval-

niemi oli kuvannut 1900-luvun
alussa Rovaniemellä. Paavalniemen ottamista kuvista ja Mikolan samoilta paikoilta kuvaamista
otoksista valmistettua kuvaesitystä voi katsoa näyttelytilan televisiosta. Uusissa ja vanhoissa
kuvissa ja niistä muodostetuissa
kuvapareissa näkyy sadan viime
vuoden aikana tapahtunut muutos Rovaniemen topografisessa
maisemassa. Kemijokea ja Rovaniemeä ympäröiviä vaaramaisemia lukuun ottamatta rakennetussa maisemassa ei ole mitään
samaa jäljellä.
Kuvaesitystä ei sen valmisteluvaiheessa suunniteltu ”tunteelliseksi”; tavoitteena oli esittää mai13

semat suunnilleen sellaisina kuin 1900-luvun alussa. Kuvissa näne katsojille näyttäytyvät. Tätä kyy puiden kasvun lisäksi muita
ajatusta tuki myös Joonas Miko- luonnonmaisemassa tapahtuneita
lan kuvaustapa. Hän valokuvasi muutoksia; Kemijoki ei kuohu, ja
kaupunkikuvan muutosta ole- joen pintakin on eri korkeudella
massa olevia historiallisia kuvia kuin sata vuotta sitten.
kunnioittaen ja samaa henkeä
tavoitellen. Suora kuvaus ilman MIELENMAISEMIEN
ylimääräisiä tehokeinoja antoi RAKENTELUA TYÖPAJOISSA
tilaa keskittyä katunäkymiin ja Syyskuun loppupuolella ja lokarakennetussa ympäristössä tapah- kuun alussa 2010 järjestettiin
tuneisiin muutoksiin. Vanhan ja ala-asteen 5.–6.-luokkalaisille ja
uuden kuvan rinnakkaisasettelu yläkoululaisille Paavalniemi-näytauttoi hahmottamaan kuvaus- telyssä työpajatoimintaa. Jo kepaikkaa vielä selkeämmin. Erityi- väällä Lapin maakuntamuseosta
sesti työpajoissa käyneille kou- otettiin yhteyttä Lapin yliopiston
lulaisille vanhan ja uuden kuvan kasvatustieteiden tiedekuntaan ja
rinnastaminen antoi oivalluksia taiteiden tiedekuntaan. Ajatukrakennetun kulttuuriympäristön sena oli tarjota luokanopettajaksi
muutoksesta.
opiskeleville sekä kuvataidekasvaOli hieman yllättävää, että tuksen opiskelijoille mahdollisuus
katsojien – ja myöhemmin myös suunnitella ja toteuttaa työpajatekijöiden itsensä – mielestä ku- toimintaa kulttuurihistoriallisessa
vaesityksestä tuli surumielinen. valokuvanäyttelyssä.
Lapin yliopiston taiteiden tieJoonas itse kertoo: ”Väistämättä
mieleen nousee ajatus siitä kuinka dekunnan kuvataidekasvatuksen
kaunis kaupunki Rovaniemi olisi opiskelijat Joonas Mikola, Varpu
voinut olla ilman toisen maail- Hautala, Katja Manninen ja Anmansodan aikaista lähes täydellis- niina Mikkonen suunnittelivat
tä rakennuskannan tuhoutumis- kenttäharjoittelunaan näyttelyn
ta. Kuvia ottaessa oli oikeastaan ja kirjan pohjalta työpajatoiminvaikea mieltää edes kävelevänsä taa. Työpajassa valmistettiin kolsamoja polkuja kuin Paavalniemi laasitekniikalla postikortti omassata vuotta sitten, niin erilainen ja ta mielenmaisemasta tai omasta
muuttunut koko ympäristö ja kaik- Rovaniemestä. Työpajan aluksi
ki maisematkin on.” Puutalot ovat ohjaajat kävivät luokan kanspoissa, tilalla on betonista raken- sa läpi näyttelystä muutamia
nettuja massiivisia kivitaloja. Ava- keskeisiä kuvia, minkä jälkeen
rat näkymät ovat hävinneet, tiivis koululaiset katsoivat näyttelyssä
rakentaminen ja kasvanut puusto esillä olevan ”Maiseman muutos”
rajaavat Rovaniemen näkymiä ja -kuvaesityksen. Näiden jälkeen
maisemia täysin eri tavoin kuin luokka aloitti kollaasityöpajan.
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Työpajoissa valmistettiin postikortteja
yhdistelemällä vanhoja ja uusia kuvia.
Kuva: Varpu Hautala.

Käytännössä Paavalniemen valokuvia yhdisteltiin Mikolan ottamiin uusiin valokuviin leikaten,
liimaten ja osin myös tusseilla ja
maalikynillä värittäen. Tehtävän
suunnittelu sujui ilmeisen kivuttomasti, ja opiskelijoiden valmistamat mallipostikortit olivat
oivallisia. Työpajoissa käyneiden
oppilaiden työt niin ikään olivat
täynnä onnistuneita oivalluksia.
Ensimmäisten työpajojen aikaan vetäjillä oli ehkä vielä jonkin
verran hukassa tehtävän ja näyttelyn sisällön yhdistämisen ”punainen lanka”. Se löytyi onneksi
pian, ja opastetusta kierroksesta
kollaasityöpajoineen muodostui
eheä ja toimiva kokonaisuus.
MUSEO SOSIAALISEN MEDIAN
KENTÄLLÄ

Ensimmäistä kertaa Lapin maakuntamuseon historiassa yleisöä
osallistettiin museon toimintaan

sosiaalisen median keinoin. Helmikuussa 2010 järjestetyn Paavalniemen kuvien tunnistusillan
yhteydessä julkistettiin blogi
(www.iikkapaavalniemenrovaniemi.net). Blogin tavoitteena oli
esitellä tulevaa näyttely- ja kirjaprojektia, sekä toimia avoimena
keskustelufoorumina asiasta kiinnostuneille. Blogissa oli esillä
kymmeniä Paavalniemen kuvia,
joista verkkosivuilla vierailevilta
pyydettiin esimerkiksi taustatietoja henkilöistä tai paikoista.
Blogin avulla myös kerrottiin
projektin etenemisestä yleisölle.
Päivitystiheys oli loppujen lopuksi varsin harva kiireiden vuoksi.
Sosiaalisen median avulla pyrittiin madaltamaan kynnystä
kertoa taustatietoja kuviin. Blogin ja tunnistusiltojen tuloksena
Lapin maakuntamuseo sai mukavasti tietoja muutamista kuvista;
joistain kuvista tunnistettiin jopa
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kaikki henkilöt. Kotialbumeista
löytyneet kuvat luotettavine aika-,
paikka- ja henkilötietoineen ovat
varsinaisia aarreaittoja museoille
ja arkistoille.
Paavalniemen sata vuotta vanhoilla valokuvilla on eri merkitys
eri ikäryhmille. Vanhemmille ja
siten lähempänä Paavalniemen
sukupolvea oleville henkilöille
kuvat ovat osa kuvastoa, johon
on helppo samaistua, ja kuvista
mielellään etsitään nimenomaan
historiallisia kiinnekohtia. Sodan
jälkeen syntyneille kuvat edustavat jotain kadonnutta. Tällöin
Paavalniemen kuvia katsomalla
on helppo nostalgisoida menneisyyttä; nähdä menneisyys jonain
kadotettuna, saavuttamattomana,
mutta silti paljon parempana
kuin nykyisyys.

NÄYTTELY

IIKKA PAAVALNIEMEN
KOLME MAISEMAA
– 1900-LUVUN ALUN
VALOKUVIA ROVANIEMELTÄ

LAPIN MAAKUNTAMUSEOSSA
ARKTIKUMISSA

8.9.2010–30.1.2011.
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VALOKUVATEOS
Iikka Paavalniemen kolme maisemaa – 1900-luvun alun valokuvia Rovaniemeltä

Valokuvaaja Iikka Paavalniemi
kuvasi Rovaniemeä 1910–1920luvuilla. Hänen ottamiaan valokuvia levisi postikortteina ympäri
Suomen ja myös ulkomaille asettuen näin osaksi suomalaiskansallista kuvastoa. Kuvat ovat myös
paikallishistoriallisesti merkittäviä; Lapin sota tuhosi jokseenkin
kaikki kuvissa näkyvät miljööt ja
rakennukset.
Rovaniemi, vilkas ja kehittyvä
Lapin keskus, antoi tilan Iikka
Paavalniemen toiminnalle. Vaikutteet, ideat ja uudet tuulet saapuivat paikkakunnalle nopeasti.
Tämä taiteellisesti ja sosiaalisesti
lahjakas sairaalan talonmies löysi valokuvaamisesta omaperäisen
ilmaisukeinon ja samalla mahdollisuuden leveämpään leipään.
Kirjan artikkeleissa taiteilija
-tutkija Ilkka Väätti valottaa Iikka
Paavalniemen sukutaustaa ja hänen persoonaansa, Suomen valokuvataiteen museon erikoistutkija Jukka Kukkonen liittää Paavalniemen 1900-luvun alun valokuvauksen kentälle, ja Rovaniemen paikallishistorian tuntija
Heikki Annanpalo avaa paikkakunnan historiaa. Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Jukka Suvilehto kertoo kirjassa näyttely- ja
kirjakuvien synnystä ja omasta
suhteestaan Paavalniemen kuvien

Kirjan kansikuvassa Iikka Paavalniemi (vas.) luistelijoiden kanssa Kemijoen
jäällä 1910-luvulla. Taustalla Rovaniemen kirkko ja sairaala.
Kuva: Iikka Paavalniemi. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kokoelmat.

voimaan. Jukka Suvilehto ja valokuvaaja Arto Liiti tekivät kirjaan
valittujen valokuvien vaativan digitaalisen konservoinnin.
Teos on ensisijaisesti lähes sadasta kuvasta koostuva valokuvakirja Rovaniemestä ja rovaniemeläisistä. Kuvien ajoituksia on saatu selville esimerkiksi valokuvien
taakse kirjoitetuista päivämääristä. Lisäksi kuvatietoja ovat kartuttaneet monet yksityishenkilöt,
joille suuri kiitos avusta. Kirjasta
löytyy myös kuvia, joiden paikat
ja henkilöt ovat jääneet tunnistamatta. Nämä taustatiedoiltaan
vajaatkin valokuvat haluttiin
julkaista kirjassa niiden vahvan
visuaalisuuden ja kulttuurihistoriallisten arvojen takia.

Lapin maakuntamuseon tuottama valokuvateos on toteutettu
yhteistyössä kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kanssa. Museovirastolta on saatu taloudellista tukea kirjan toteuttamiseen.
KIRJAN TOIMITUSKUNTA:

Tuija Alariesto (vast. toim.), näyttelyamanuenssi, Lapin maakuntamuseo
Mervi Autti, valokuvaaja, TaT,
Lapin yliopisto
Arja Moilanen, kuva-arkistonhoitaja,
Lapin maakuntamuseo
Jukka Suvilehto, valokuvaaja,
Lapin maakuntamuseo
KIRJATILAUKSET:

Sähköpostitse: info@arktikum.fi
Puhelimitse: 016 3223260.
Kirjan hinta on 35 euroa.
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JUKKA SUVILEHTO

Valokuvien
digitaalinen
konservointi
■ Idea Iikka Paavalniemen
kuviin pohjautuvasta näyttelystä on jo 25 vuotta vanha.
Etenkin rovaniemeläisille
Paavalniemen ottamat valokuvat ovat tulleet tutuiksi
historian kuvituksissa ja postikortteina. Kuvia on julkaistu
jopa ilman mainintaa tästä
omaperäisestä kuvaajasta,
joten viimein oli aika omistaa
hänelle tämä näyttely ja kirja.
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Ennen muuttoa Arktikumiin
vuonna 1992 Lapin maakuntamuseossa ei vielä ollut sopivaa
vedostusvälineistöä lasinegatiiveja
varten. Muuton jälkeen vedostaminen olisi jo ollut mahdollista,
mutta aikaa hankkeen toteuttamiselle ei tahtonut olla. Viivästyminen on koitunut myös onneksi,
sillä vuosien varrella sekä digitaalitekniikka että sen osaaminen
Lapin maakuntamuseossa ovat
huomattavasti kehittyneet.
Lapin maakuntamuseossa on
Paavalniemen valokuvia, lasinegatiiveja ja postikorttikoon vedoksia
yhteensä noin 400 kpl. Määrä ei
ole suuren suuri, ja todennäköistä onkin, että hän on kuvannut
huomattavasti enemmän. Voidaan olettaa, että säilynyt aineisto sisältää hänen suosituimpia kuviaan. Kaikki lasinegatiivit, joita
on noin 140 kpl, on saatu lahjoituksena Nurmeksen museosta.
Ne muodostavat aineistosta arvokkaimman osan, koska alkuperäisissä lasinegatiiveissa – niiden
osittaisesta tuhoutumisesta huolimatta – on laajempi sävyalue

ja suurempi terävyys kuin postikorteissa. Kuvia on sekä Lapin
maakuntamuseon että kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n
kokoelmassa.
Lasinegatiivit ja postikortit olivat eriasteisesti tuhoutuneet. Parhaiten säilyneet kuvat oli suhteellisen helppo korjailla. Roskien ja
naarmujen poisto, pienet paikalliset korjaukset ja sävyalueen säätö
saattoivat riittää kelvolliseen lopputulokseen. Suurin osa kuvista
vaati kuitenkin paljon enemmän:
monimutkaisilla maskaus- ja häivytystekniikoilla kuvaa saattoi
korjailla pala palalta. Näin korjaillut haalistumat ja kontrastimuutokset sovitettiin kuvan sävyalueeseen.
Vaikeinta oli työstää valokuvia,
joista puuttui kokonaisia palasia.
Koska monista kuvista oli kuitenkin olemassa sekä lasinegatiivi että postikortti, pystyttiin ne
digitaalisesti yhdistämään siten,
että kummastakin käytettiin par-

haiten säilynyt osa. Tasojen yhteensovittaminen oli hankalaa
digitoitujen tiedostojen erilaisten sävyalueiden, terävyyden ja
rakeisuuden vuoksi. Lisäksi emulsioissa eri tavoin tapahtunut kutistuminen lisäsi konservoinnin
vaikeutta. Jokainen tällainen kuva
vaatikin useita päiviä kestävän
pikkutarkan kuvankäsittelyn.
Kuvankäsittely ei kuitenkaan
ole pelkkää tekniikka vaan myös
tulkintaa. Tärkeintä ei ole poistaa kaikkia virheitä vaan saada
kuvan yleisilme halutunlaiseksi.
Kuvan sävyalueen määrittely voidaan tehdä monella tapaa. Historialliset kuvat on yritettävä saada
sellaisiksi kuin kuvaaja itse olisi
ne halunnut.
Työaikaa siis kului, mutta Paavalniemen aineisto koettiin museossa sen väärtiksi. Ehkä suurimman kiitoksen kuvien digitaalinen konservoija saa katsojan
ihastellessa ääneen kuinka hyvin
kuvat ovatkaan säilyneet!

Tämän kuvan käsittely
vei runsaasti aikaa.
Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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Kirkkoherra
kameran takana
SIRKKU DÖLLE

Juhani Ahola
valokuvaajana
■ Lapin pohjoisimmissa seurakunnissa liki vuosikymmenen
vaikuttanut kirkkoherra Juhani

Ahola (1891–1934) kuuluu niihin kirkonmiehiin, jotka harrastivat omassa ympäristössään
valokuvausta. Säilyneen aineiston perusteella kuvaaja on ollut
erittäin kiinnostunut luonnonympäristöstä ja pyrkinyt varsinkin maisemakuvauksissaan
toteuttamaan perinteisiä kauneuskäsitteitä.
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Eero Johannes (Juhani) Ahola
syntyi 25.1.1891 Kangasalla opettajaperheeseen. Isä oli kansakoulunopettaja Erik Ahola (s.1865
Haapavedellä, k.1894) ja äiti kansakoulunopettaja Henrika (Henni)
Katharina Makkonen (s.1863 Savonlinnassa, k.1919). He olivat
avioituneet 2.7.1888. Perheessä
oli toinenkin poika, Niilo Samuli
(1892–1894), mutta tulirokko
koitui hänen kohtalokseen. Vuosi
1894 oli surun täyttämä, kuopus
kuoli tammikuussa ja isä joulukuussa. Kolmivuotiaana isättömäksi jäänyt Juhani varttui leskiäitinsä hoivissa.
Juhani Aholan elämään liittyi
liikkuvuus. Isä Erik tuli Kangasalle 1887 Viipurista, äiti 1888
Kuorevedeltä. Äiti muutti leskeksi jäätyään 1895 Karstulaan,
1897 Rautioon ja 1898 Kuorevedelle, jossa hänen elämänsä päättyi 1919.

Kirkkoherra Juhani Ahola itse talvivaatteissaan Muoniossa. Lasinegatiivi
kokoa 10x15 cm, kuvaajan luettelon numero 1123.
Kuva: Museoviraston kuva-arkisto.

Juhani Ahola kävi Tampereen si veljeä, Oula Tapion ja Jouni
klassillista lyseota ja pääsi yliop- Johanneksen.
pilaaksi 1.7.1911. Tämän jälkeen
Pohjoinen houkutteli – olihan
alkoi teologian opiskelu Alek- Aholan isän suku vanhoja Lapin
santerin yliopistossa Helsingissä. verottajia, pirkkalaisia. Rautiosta
Erotutkinnon Ahola suoritti 1919, perhe muutti huhtikuussa 1921
ja hänet vihittiin papiksi 1920. Jo Muonioon. Lapin seurakuntien
ennen valmistumistaan hän oli palveluksessa Ahola toimi lähes
löytänyt puolison. Kotitalousalan kymmenen vuotta: Muonion ja
kursseja käynyt Aino Kyllikki Enontekiön vt. kappalaisena ja
Maria Kalervo (1894–1979) ja kirkkoherrana 1921–1923, UtsJuhani Ahola avioituivat 1.5.1919. joen kirkkoherrana 1924–1928
Rouva muutti Hausjärveltä Kuore- ja Petsamon vt. kirkkoherrana
vedelle.
1930–1931. Väliin mahtuu piipahdus Hailuodon kirkkoherraksi
POHJOISEN TOIMELIAS PAPPI
1928–1930.
Petsamon luterilaisen seurakunAholan ensimmäinen papillinen
paikka oli toimia vuosina 1920–21 nan oman kirkon saaminen ei
vt. kirkkoherrana ja kappalaisena edistynyt, vaikka sen rakentamiKalajoen lähellä Rautiossa. Rauti- nen oli alkujaan Aholan viranon aikana syntyi esikoinen Erkki hoidon edellytys. Niinpä Ahola
Aslak Ahola, joka 1994 lahjoitti hakeutui etelään, ja hänestä tuli
isänsä valokuvaperinnön Museo- Yläneelle alkoholiparantola Turviraston kuva-arkistoon. Aslak sai van johtaja. Yläneen aika alkoi
vielä kahden vuoden välein kak- 1.9.1931 ja päättyi 21.7.1934 tapah21

tuneeseen kuolemaan sydämen viljelys oli seudulla hyvin pienpysähtyessä. Yläneellä ollessaan tä aikaisemmin. Kirkkoherra ja
Ahola haki vielä Someron kirkko- hänen rouvansa, joka oli kotitaherraksi, mutta sai vaalissa vain lousalan opettaja, saivat esimerkolme ääntä. Ilmeisesti Ahola ei killään perunanviljelyksen nopeollut hyvä saarnamies, mutta hä- asti lisääntymään….” Pappilan
nen kerrotaan olleen erittäin hyvä väki oli muutenkin uudistusten
ja parannusten aikaansaajia.
talousasioiden hoidossa.
Olosuhteet Utsjoella olivat
Aholat olivat monin tavoin
aktiivisia henkilöitä. Muoniossa vaativat. Pappilan emäntä kirjoitollessaan kirkkoherra ja Kyllikki- taa tilanteesta eräässä julkaistussa
rouva olivat mukana perustamassa yksityiskirjeessään: ”Meillä on hesikäläistä Mannerheimin Lasten- vonen, kolme lehmää ja muutama
suojeluliiton osastoa vuonna 1922. kana. Itse täällä suoritamme kaiKirkkoherra vauhditti myös ken maatyön. On jokapäiväinen
Muonion mylly-, saha- ja sähkö- näky keväisin ja syksyisin se, että
laitoksen rakentamista. Utsjoella isäntä kyntää ja emäntä ajaa hepariskunta yritti omalla esimer- vosta. Kasvitarhan hoidan alusta
killään vaikuttaa erilaisten juu- loppuun eikä ole kaikkein herttairikasvien ja vihannesten kasvat- sinta istua ja nyhtää rikkaruohoja
tamiseen. Kotiseutuneuvos Eino vihaisen sääskiparven kiusattaJokisen mukaan ”Pappismiehenä vana. Valoisat yöt täällä jatkavat
ja kunnallisissa tehtävissä hän oli päiviä, joten yöni usein jää 3-4
pidetty. Ahola oli myös uudistus- tunniksi, jopa joskus vain 2:ksi.
mielinen maanviljelijä. Perunan Kun sitten kaiken valveillaoloajan

Utsjoen pappilan pojat
ja isän saama lohi
ruohikolla 6. heinäkuuta 1927.
Kuva yksityisomistuksessa.

22

on liikkeellä yhtä mittaa, ymmärtää hyvin, että rautainenkin terveys tahtoo kärsiä. Täällä täytyy niin
kokonaan eläytyä jokapäiväiseen
taisteluun, että monen muun asian
täytyy jäädä syrjään.”
V. I. Mikkonen kertoo Suomen
Kuvalehdessä 1930 artikkelisarjansa kolmannessa osassa tapaamisestaan Utsjoella Juhani Aholan kanssa. Kirkkoherralta hän
kuuli tunturikansan tarinoista ja
uskomuksista – ja kalastuksesta.
Harrin aamusyönnin aikaan miehet olivat lähteneet soutamaan ja
”Puolessa tunnissa saatiin kolmattakymmentä kalaa, mutta kirkkoherra on tottunut toisenlaiseen ongintanopeuteen ja arveli sen vuoksi,
että parasta on lähteä pois – ei näy
harri vielä olevan syönnillään. Paluumatkalla tarkastettiin pappilan
lohipato, joka antaa hyvinä kalakesinä seitsemättäkymmentä lohta.”
VALOKUVAUS
HARRASTUKSENA

Juhani Aholan valokuvausharrastus alkoi jo kouluaikana. Eräässä perheen omistamassa kuvassa
Ahola istuu pöydän ääressä edessään negatiivien puinen vedostuskehikko. Kuvaan on merkitty
mustekynällä valokuvausajaksi
1909. Sitä, mistä Ahola sai ensiopin, ei tiedetä. Perheelle kuuluvan albumin perusteella kipinä
on saattanut tulla isältäkin, sillä
perhekuvat ovat harrastajan valmistamia. Toinen mahdollisuus,
joka oli aika tavallinen tuohon
aikaan, on taidon hankkiminen

kirjekurssien avulla, mikä Tampereellakin oli mahdollista. Avittajana saattoi olla myös koulun
kerhotoiminta.
Säilyneissä negatiiveissa vanhimmat levyt ovat Muonion ja
Enontekiön ajalta, Utsjoelta on
aineistoa runsaasti, Petsamon
ajalta on vain muutamia kuvia.
Elämän mittaan kuvia on näppäilty muuallakin Suomessa, esimerkiksi sittemmin runoilijana
tunnetun Immi Hellénin kotiympäristöstä Kuorevedeltä sekä
Imatralta ja Norjasta.
Aholan käyttämää valokuvausvälineistöä, kameraa tai pimiövälineitä ei ole säilynyt. Negatiiveihin on merkitty numerointi,
jonka perusteella voisi päätellä
olleen olemassa ajalle ominaisesti
erillinen vihko levyjen tietojen
kirjaamista varten. Tuo vihko ei
ole kuitenkaan säilynyt.
Aslak Aholan Museoviraston
kuva-arkistoon lahjoittama kokoelma käsittää vain negatiiveja.
Osassa niistä ei ollut mitään suojausta, vain sanomalehden palanen tai joku muu lappunen erottamassa levyjä toisistaan. Negatiiveja on alkujaan ollut ehkä noin
1 900 kappaletta, mutta ennen
lahjoituksen tekemistä oli joukosta poistettu kosteuden tuhoamat
kappaleet. Nyt negatiiveja on numeroituna 396 kappaletta, joissa
on sekä lasilevyjä (287 kpl) että
tulenarkoja ja itsestään tuhoutuvia nitraattinegatiiveja (109 kpl).
Negatiivin suuri koko mahdollisti
laadukkaan kuvaamisen.
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Lasilevyjen koot ovat
13 x 18 cm 45 kpl
10 x 15 cm 225 kpl
9 x 12 cm 17 kpl
Nitraattinegatiivien koot ovat
10 x 15 cm 53 kpl
9 x 12 cm 3 kpl
6 x 6 cm
6 kpl
5,2 x 8,2 cm 47 kpl
Toisinaan valokuvaaja signeerasi negatiivinsa, osaa taas ei.
Merkinnät vaihtelevat. Toisinaan
on kirjoitettu levyyn tekijän
nimen lisäksi vuosiluku ja kuvauskohde, joskus vain levynumero.
Yleensä kirjoitus onnistuu oikeinpäin, joissakin teksti näkyy kopiossa nurinpäin, eli on katsottava
kääntöpuolelta tai käytettävä
peiliä, jotta saisi selvää tekstistä.
Tässä erilaisia merkintöjä:

lopullinen tulos on taito. Kirkkoherra harrasti myös maalausta,
joten hän oli tottunut katsomaan
silmiensä edessä olevaa näkymää
rajattuna kuvana. Säilyneitä negatiiveja tarkkaan katsottaessa
pistää silmään, että osaan levyistä
kuva on piirtynyt täysin terävästi,
osassa on pientä pehmeyttä.
Museoviraston kuva-arkistossa
olevan aineiston lisäksi Juhani
Aholan kuvia on sekä Suomen
metsämuseon Luston kuva-arkistossa Punkaharjulla että Suomen
Kuvapalvelun arkistossa Helsingissä. Viimeksi mainitussa ovat
juuri nuo Juhani ja Kyllikki Aholan kirjoittamien artikkelien kuvat. Kirkkoherra Juhani Aholan
valokuvat täydentävät ansiokkaasti 1920-luvun Lapin kuvastoa.
LÄHTEET

Juhani Ahola, Nilla-Uulan lasta kastamassa.
Kotiliesi nro 8/1927, s. 247–249.

Aholan kuvissa on monia aiheita, mutta maisema-, luonto- ja
rakennuskuvia on eniten. Pitäjäläisiä ja oman perheen väkeä
vilahtelee tallennuksissa jonkin
verran. Tilanne- ja työkuvia on
niukasti.
Talviaikaan otettuja kuvia on
koko joukko eli kuvaaja on saanut
kameransa toimimaan pakkasessa.
Maisema- ja luontokuvissa huomaa selvästi, että valokuvaajalla
on ollut tavoitteena kauneuden
vangitseminen kamerassa olevalle
negatiiville. Nähdä etsimen läpi
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HANNA KYLÄNIEMI

Tarvitseeko
Lappi apua?
■ Muistelut sodan jälkeisestä
evakosta paluusta ja jälleenrakentamisesta kertovat
urheista ihmisistä, jotka nopeasti nostivat kotinsa entistä
ehompaan kukoistukseen. Ulkomailta Lappiin tulleista avustuksista mainitaan kuin ohimennen
SPR:n sängyt tai UNRRA:n autot.
Mutta entä kaikki se ulkomainen
toiminta, jolla Lappia avustettiin
vuosina 1945–1955 yhteensä
noin 603 miljoonalla sen aikaisella markalla?

UNRRA, UNRRA

Ilman ulkomailta saatuja avustuksia Lapin jälleenrakennusaika
olisi ollut huomattavasti pidempi
ja erityisesti lasten tilanne paljon
huonompi. Hädän keskelle saatiin
apua usean eri avustusjärjestön
voimin, useasta eri maasta. Suurimmat avun lähettäjämaat olivat
Ruotsi ja Yhdysvallat. Muualla
Suomessa tämä laaja avustustoiminta oli keskitetty varta vasten
perustetun Suomen Huolto ry:n
tehtäväksi, mutta työvoimapulan
vuoksi Lapissa työn hoiti Suomen
Punaisen Ristin Lapin läänin
piirihallitus. Se jakoi keskitetysti
eteenpäin Lappiin lähetetyt tärkeimmät ulkomaiset avustukset,
jotka tulivat American Friends
Service Committeelta (AFSERCO) (pääosin vuosina 1945–
1946), United Nations Relief and
Rehabilitation Administrationin
(UNRRA) (vuosina 1946–1947)
sekä Ruotsin ja Amerikan kansallisten Punaisen Ristin järjestöjen
kautta.
Kveekarijärjestö
AFSERCO
aloitti avustustoiminnan Lapissa
syyskuussa 1945. Se toimitti pääasiassa
amerikansuomalaisten
avustusjärjestöjen Help Finland
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ja Finland Relief sekä Help Fin- kuudessamme tapahtuneen työn
land Inc. lähettämiä avustuksia. nyt päättyessä tahdomme näin
Ensimmäinen avustusjakso kesti vaatimattomasti tuoda julki syvän
1.9.1945–1.9.1946. Erityisen mer- kiitollisuutemme kaikesta mitä opkittävää kveekarien toiminnassa pilaamme ovat kuluneena talvena
oli kouluruokailun järjestämi- osakseen saaneet. Pyydämme myös
nen kaikkiin Lapin 22 kuntaan välittämään hartaat kiitoksemme
eli 292 koulukeittolaan. Tämän Amerikan suomalaisille, jotka ovat
lisäksi toiminta Lapissa sisälsi koonneet varoja tähän työhön.”
päiväkotitoimintaa ja työleirejä (Kiitoskortti kveekareille, Lapin
vuosina 1946–1949, jolloin ra- maakuntamuseon kokoelmat.)
UNRRA (Yhdistyneiden kankennettiin koteja ja avustettiin
väestöä rakennus-, raivaus- ja sakuntien avustus- ja jälleenrakenmaanviljelystöissä. Kveekarien toi- nustoimikunnan hallintokunta)
mittaman avun arvo oli noin 115 perustettiin 9.11.1943, jolloin 44
miljoonaa markkaa. Kokonais- Yhdistyneiden kansakuntien edussumma ei kuitenkaan ilmaise sel- tajaa allekirjoitti sopimuksen
laisenaan avun merkitystä, sillä järjestön perustamisesta. Tämän
kveekarit pyrkivät toimittamaan väliaikaisen kansainvälisen järjestarvikkeita, joista todella oli puu- tön tarkoituksena oli avustaa sotetta. Summa ei myöskään anna dasta kärsineitä maita auttamalla
mitään kuvaa kveekarien itsensä niitä siten, että ne voisivat auttaa
tekemän työn todellisesta arvosta. itse itseään jälleenrakennustyössä.
”Pelkosenniemen opettajat ovat Yhdysvallat ja Kanada halusivat
tämän talven aikana saaneet tode- lopettaa järjestön jo vuonna 1946,
ta sen suuren myötätunnon ja uhri- mutta avustuksia toimitettiin
mielen jota kveekarien keskuudessa vielä vuonna 1947. UNRRA:n
tunnetaan hädänalaisia kohtaan työtä jatkamaan perustettiin kanja varsinkin maakuntamme lap- sainvälinen lasten hätäapurahasto
sia kohtaan. Onhan lukuvuonna Unicef (United Nations Inter1945–1946 saanut kunnollisen ja national Childrens Emergency
ravitsevan kouluaterian kunnas- Fund). Painopiste siirtyi yhä selsamme n. 385 koululaista, joista keämmin myös Lapissa hädässä
suurin osa on pitkien matkojen olevien äitien ja lasten auttamitakaa saapunut kouluun. Tämä seen.
ateria on merkinnyt suurta paUNRRA:n apua saatiin vain
rannusta koululaisten ravitsemus- saksalaisten hävittämälle alueelle
tilanteessa ja siitä on todistukse- Lapin ja Oulun lääneissä. Perina heidän terveydentilansa, joka aatteena avun toimittamisessa oli,
tänä talvena, huolimatta vaikeista että se pyrittiin jakamaan nopeasasunto-oloista ja muista puutteis- ti silloin, kun sitä tarvittiin. Kanta on ollut harvinaisen hyvä. Kes- sanhuoltoministeriö laati tavaroi26

Koululaiset kuvasivat piirroksissaan 1945—1947 Lapin jälleenrakentamista.
Tässä piirustuksessa on Kansanapua symbolisoiva ”Kukkiva sydän”.
Kuva: Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

den jakosuunnitelman ja määräsi eriä lähetettiin vielä Ruotsista.
hinnat. Apua ei annettu ilmaisek- Avustustoimintaa saattoi tuolloin
si, eikä se ollut säännöstelyn ulko- kuitenkin jo pitää tavanomaisena
puolella. Lapin lääniin UNRRA: ja normaaliin aikaan kuuluvana
lta tuli apua ainakin 297 603 730 toimintana.
markkaa. Avustukseen sisältyi
Lapin läänissä huomattava mää- PUUTE KAIKESTA
rä sellaisia tarvikkeita (vaatteet, Ulkomaiset avustukset koskivat
jalkineet ja elintarvikkeet), joista tavalla tai toisella jokaista lappioli ankara pula. Näiden arvo oli laista. Erityisesti terveydenhoinoin kolmannes avustuksista eli topalvelut ja muu huoltotyö, sai100 miljoonaa markkaa.
raalat, neuvolat, lastenkodit, päiPääosa kaikista Lappiin tul- väkodit ja koulut rakennettiin ja
leista ulkomaisista avustuksista saatiin toimintaan merkittävällä
jaettiin vuosina 1946–1947. Tä- ulkomaisella avustuksella. Kaikmän jälkeen toiminta väheni jo kien lasten kannalta suorastaan
voimakkaasti, koska pahin avun elintärkeitä olivat kouluruuat,
tarve oli ohi. Muualta saadusta lääkkeet, rokotteet ja vitamiinit.
avusta merkittävää oli myös Uni- Yhteensä Lapissa jaettiin vuosina
sef:in vuosina 1948–1949 lahjoit- 1945–1949 lapsille ja odottaville
tamat tavarat ja elintarvikkeet. äideille esimerkiksi 12 600 000
Vuoden 1949 jälkeen ulkomailta amerikkalaista Vimms-vitamiinisaadut avustukset olivat enää vä- pilleriä ja 23 035 kg kalanmaksahäisiä, joskin pienempiä tavara- öljyä.
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Suuri osa ulkomaisesta avusta toimeen, vaikka heitä tilapäisissä
sisälsi laajan valikoiman hyvin vaikeuksissa avustetaankin.
arkipäiväisiä, tarpeellisia hyödykErityisesti muistetaan amerikeitä: vasaroita, sahanteriä, nau- kanpaketit. Ulkomailta Suomeen
loja, vesisankoja, kattiloita, pan- lähetettyjen lahjapakettien todelnuja, kauhoja, veitsiä, haarukoita, lista määrää ei tiedetä, sillä suurin
lusikoita, kalaverkkoja, lehmiä, osa paketeista osoitettiin suoraan
polkupyöriä, ompelukoneita, lan- sukulaisperheisiin. Suomen Huolkoja, neuloja, villakangasta, fla- to ry arvioi niitä saapuneen vuonellia, kenkiä, takkeja, mekkoja, den 1949 loppuun mennessä 160
housuja, sadetakkeja, villapuse- tonnia. Paketit sisälsivät herkkuja,
roita, selkäreppuja, sänkyjä, huo- kahvia, leluja ja vähän parempia
pia, vuodevaatteita, lamppuja, läm- vaatteita. Lapin maakuntamusemittimiä, kasvinsiemeniä, lan- on kokoelmissa ei ole tavallisia
noitteita, maitopulveria, liha- ja avustuksena saatuja käyttötavakalasäilykkeitä, sianlihaa, silavaa, roita, mutta kokoelmissa on mm.
margariinia, sokeria, kauraryyne- iso puinen matka-arkku, joka on
ollut amerikanpaketin lähetyslaajä, saippuaa, kyniä, paperia yms.
Lapin läänin maaherra (1944– tikko. Toinen avustustoiminnasta
1958) Uuno Hannula kirjoitti kertova kokonaisuus kokoelmissa
Suomen Kuvalehteen vuonna on kveekareihin liittyvät kiitos1946: ”Siitä avusta, joka kveekari- kortit ja -kirjat.
en mukana tai Ruotsista käsin on
saapunut ja UNRRA:n toimesta
saapuu, on Lapin väestö syvästi
kiitollinen. Saamansa avun se tulee aina muistamaan. Mutta se olisi varmaankin iloisempi, ellei sen MUSEO TOIVOO LISÄÄ
tarvitsisi apua vastaanottaa. Ellei AINEISTOA
Lapin väestöltä olisi koteja poltettu Lapin maakuntamuseon kokoelja omaisuutta perin pohjin tuhot- miin kaivataan kaikenlaista aitu, ei se kaipaisi apua. Ja tälläkin neistoa, joka liittyy Lappiin lähehetkellä Lapin kansan hartain toi- tettyihin ulkomaisiin avustuksiin
vomus on, että se pääsisi omille ja- vuosina 1945–1949 (aina vuoteen
loilleen niin pian kuin mahdollista. 1955 saakka). Museolla on tavoitSiihen se ainakin itse pyrkii kaikin teena tuottaa aiheesta erikoisnäytvoimin.” UNRRA:n politiikka tely tulevina vuosina, kun tutkimyös oli, että se halusi jakeluajan musaineistoa ja näyttelyesineistöä
jäävän mahdollisimman lyhyeksi. on tarpeeksi käytettävissä.
Lappilaisten ei haluttu luopuvan
Rovaniemi on vuonna 2010
uskostaan, että he tulevat itse Suomen Unicef-kaupunki.
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Monumentaalimaalaukset

JOHANNA RUOHONEN

Lapin
jälleenrakennuksessa
■ Sotien jälkeen, erityisesti
1950-luvulla, teetettiin eri puolilla Suomea huomattava määrä
monumentaalimaalauksia kouluihin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Etelä-Suomessa julkisia maalauksia tilattiin jo aiemmin vakiintuneiden käytäntöjen
mukaisesti, mutta teosten
määrä nousi 1950-luvulle tultaessa uusiin kertaluokkiin. Vuosikymmenen kuluessa kunnallinen taidepolitiikka järjestäytyi
etenkin suurissa kaupungeissa
ja julkisten taideteosten hankkiminen muuttui järjestelmällisemmäksi. Valtion taideteostoimikunta, jonka tarkoituksena
oli hankkia taidetta valtion lai-

Lapissa sotia edeltävää julkisen
maalauksen perinnettä ei juuri
ollut, ja läänin laajamittaisen
tuhon vaatima jälleenrakennus
kuormitti niin asukkaiden, kuntien, valtion kuin kirkonkin taloutta. Tästä huolimatta julkisia
maalauksia teetettiin Lapissa jo
jälleenrakennuksen varhaisissa vaiheissa sekä julkisiin että kaupallisiin tiloihin.
Taiteeseen panostamisen suuruus tulee suhteuttaa Lapin hankaliin liikenneyhteyksiin ja koko
maassa vallinneeseen tarvikepulaan: rakennusaineita oli vaikea
hankkia ja kallista kuljettaa Lappiin. Taiteen korkeaa hintaa vastaan myös protestoitiin. Freskon
teettämistä Rovaniemen kirkkoon vastustettiin kauppalassa,
koska maalaukseen kuluvalle rahalle nähtiin tärkeämpiäkin sijoituskohteita. (Ylimartamo & Uusikylä 2005, 62.)

toksiin, perustettiin 1956.
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LAPPI MONUMENTAALIMAALAUKSISSA

Lapin lääninhallituksen rakennus
oli valtion ensisijaisten jälleenrakennuskohteiden joukossa, ja se
oli ensimmäisiä Rovaniemelle
valmistuneita julkisia rakennuksia vuonna 1947. Seuraavan
vuonna valmistui Niilo Pulkan
suunnittelema Osuusliike Lapinmaan liike- ja asuinkerrostalo.
Molemmat näistä rakennuksista koristeltiin seinämaalauksin:
Lapinmaan ravintoloihin tilattiin
peräti kolme suurta maalausta ja
lääninhallituksen aulaan maalattiin toistuvista kuva-aiheista
koostuva seinäkoristelu. Valitettavasti molempien rakennusten
maalaukset on nykyään peitetty.
Lapinmaan teokset ovat helsinkiläisen Eino Kaurian (synt.
Fagerlund) maalaamia; mahdollisesti myös lääninhallituksen seinämaalaus. Koristemaalauslinjalla Taideteollisessa keskuskoulussa
opiskellut Kauria oli toteuttanut
lukuisia seinämaalauksia 1930luvulta alkaen muun muassa
kirkkoihin, kouluihin ja osuusliikkeiden ravintoloihin. Hän
työskenteli yhteistyössä useiden
arkkitehtien kanssa rakennusten
maalaustyön ja värien suunnittelijana. Moneen tällaiseen kohteeseen, esimerkiksi Lasipalatsiin
Helsingissä, hän toteutti myös
koristemaalauksia. Kaurian laatimissa työluetteloissa mainitaan
myös Lapin lääninhallituksen värisuunnittelu, mutta aulamaalauksen tekijästä ei ole varmuutta.
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Nämä varhaiset rovaniemeläiset seinämaalaukset kuvasivat
pohjoista maisemaa ja pohjoisen
elinkeinoja. Lapinmaan kansanravintola Haarikan maalauksen
aiheeksi Kauria valitsi lumen
peittämiä tukkikämppiä, ja ravintola Koskikulman aiheeksi poroja ja tunturimaisemaa. Kolmas
maalaus rakennuksen portaikossa
kuvasi lohenkalastusta. Lääninhallituksen aulan maalauskoristelussa esiintyivät porot, poroajurit
sekä saamelaiset toistuvina elementteinä.
Vastaavat kuva-aiheet toistuivat
useissa muissakin jälleenrakennuskauden maalaushankkeissa.
Aarne Hamara maalasi poronhoitoa ja maanviljelystä kuvaavan
suuren teoksen Sodankylän uudelle kunnantalolle (1949) sekä
poroajuriaiheen ravintola Pohjanpirttiin Kemijärvelle (n. 1950).1
Antti Salmenlinnan seinäkoristeluissa Rovaniemen kirkossa esiintyy saamelaispukuisia hahmoja
poroineen ja Lennart Segerstrålen alttarifreskossa (1951) Kristus
näyttäytyy tunturimaisemassa;
susilauma poronraadon kimpussa vertautuu maalauksen ”eksyneisiin sieluihin”. Useissa Lapin
jälleenrakennuskauden
alttarimaalauksissa pohjoinen maisema
ja saamelaiskulttuuri yhdistettiin
kristilliseen sisältöön. (Ylimartamo & Uusikylä 2005, 67.)
Pohjoisia elinkeinoja kuvattiin
myös Pohjoismaiden Yhdyspankin (nyk. Nordea) Rovaniemen
ja Kemin konttoreihin tilaamissa

monumentaalimaalauksissa, jotka
molemmat valmistuivat vuonna
1950. Rovaniemen kilpailun voitti
tamperelainen Tauno Hämeranta,
ja Kemin pankin maalaus on helsinkiläisen Yngve Bäckin käsialaa.
Hämerannan maalaus kuvaa tukinuittoa, kullanhuuhdontaa ja
poronajoa, ja se on sittemmin
siirretty Tampereelle. Bäckin
teoksessa tukinuitto ja Kemijokeen vuonna 1948 valmistunut
Isohaaran vesivoimalaitos ovat
keskeisessä osassa. Tukinuitto oli
myös Unto Pusan valitsema aihe,
jolla hänet palkittiin Suomen
Kulttuurirahaston järjestämässä
monumentaalimaalauskilpailussa
vuonna 1955 ja jonka hän sai toteuttaa Kemijärven seminaariin
vuonna 1960. (Wessman 1997,
140–141.)
Pohjoisen julkiset maalaushankkeet olivat siis suurelta osin
eteläsuomalaisten taiteilijoiden

käsialaa. Sodankylän kunnantalon tapauksessa paikallisen taiteilijan, Aarne Hamaran, valinta
näyttäytyy ennen kaikkea kustannuskysymyksenä. Yrjö Lindegrenin suunnittelema kunnantalo
valmistui vuonna 1948, ja sen rakennuttaja lähestyi helsinkiläistä
monumentaalimaalaria
Onni
Ojaa maalauksen hankkimiseksi.
Oja pyysi mielestään ”todellakin alhaisen summan”, 200 000
markkaa (8 100 euroa), teoksen
maalaamisesta, minkä Sodankylän kunnanhallitus hyväksyi
mutta kunnanvaltuusto hylkäsi.2
Hamara, jota seuraavaksi lähestyttiin, lupasi toteuttaa teoksen
puolta halvemmalla.
Taiteilijana itseoppineen Hamaran suurikokoisia teoksia ostettiin myös useiden yritysten
tiloihin etenkin tämän kotipaikkakunnalla Kemijärvellä. Aale
Hakava, joka maalasi alttarimaa-

Rovaniemen Lapinmaan liikerakennuksen ravintola Koskikulman peräseinää
peitti taiteilija Eino Kaurian tunturimaisemaa ja poroja esittävä maalaus.
Kuva: Mauno Mannelin. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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Aarne Hamaran kookas maalaus Rakovalkealla (1952) on ilmeisesti sijainnut
jonkun osuusliikkeen tiloissa Pohjois-Suomesssa ja päätynyt fuusioiden
kautta Euromarketiin Ouluun. Osuuskunta Tradeka-yhtymä lahjoitti maalauksen Kemin Veitsiluodon työväentalolle 2010. Kuva: Petja Hovinheimo.

lauksen Kemijärven kirkkoon
(1950) sekä muutamiin muihin
jälleenrakennusajan
pohjoisiin
kirkkoihin, oli syntyjään rovaniemeläinen, mutta muutti jo
nuorena Etelä-Suomeen ja rakensi taiteilijauraansa Helsingissä. (Hautala-Hirvioja 1999, 130,
150–153.)
Paikallisten aiheiden käsittely
oli keskeinen elementti ajan julkisessa maalauksessa. Lappiin
maalatuissa teoksissa paikallisuutta edustivat porot ja villieläimet, tunturi- ja jokimaisemat,
tukinuitto sekä muut pohjoisen
elinkeinot. Muualta tulleiden
taiteilijoiden suuri osuus monumentaalimaalaustuotannossa voi
osaltaan selittää melko yllätyksetöntä aihevalikoimaa, jolla pai32

kallisuutta tuotettiin. Tuija Hautala-Hirvioja (1999, 188–192) on
osoittanut Lapin-kuvauksen määrittyneen taiteessa jo ennen toista
maailmansotaa pitkälti taidekeskusten, etenkin Helsingin, näkökulmasta: ulkopuolisten Lappikuvaukset muokkasivat myös lappilaisten tarkastelutapoja.
Julkisessa taiteessa paikallisuuden korostaminen toimi suoraa
viittaussuhdettaan
laajemmin
kansallisen sisällön tuottajana;
kotiseuturakkaus vertautui isänmaanrakkauteen.
TAIDETTA KOULUIHIN

Koulut olivat maanlaajuisesti
julkisten maalausten yleisin sijoituspaikka. Kouluissa, ”kasvavan
nuorison silmien edessä”, taiteen

kansaa sivistävät tehtävät saivat
parhaat toteutumismahdollisuudet, kuten Edvard Richter kirjoitti
Helsingin
Sanomissa
14.10.1947. Sodanjälkeiset suuret
ikäluokat, jotka saavuttivat kouluiän vuodesta 1952 alkaen, sekä
kaupunkeihin kohdistuva muuttoliike lisäsivät koulurakentamista ympäri Suomen. Myös Lapissa
kaupunkien väkimäärä kasvoi,
mutta uusia kouluja tarvittiin
ennen kaikkea sodassa tuhoutuneiden 120 koulun korvaamiseksi.
(Nummela 1993, 157.)
Monen muun joukossa tuhoutui Rovaniemen Rantavitikan
koulu, jota korvaamaan valmistui
Erkki Koiso-Kanttilan suunnittelema uusi rakennus vuonna 1951.
Rakennuksen aulaa koristaa suu-

rikokoinen A. Salmenlinnan ja P.
Leinosen signeeraama seinämaalaus Ihmisen elämä. P. Leinonen
viitannee oululaiseen taiteilijaan
Paavo Leinoseen, jonka kanssa
Antti Salmenlinna toteutti lukuisia kirkkomaalausprojekteja
vuodesta 1926 lähtien.3 Rantavitikan koulun maalaus toteuttaa
paikallisuuden vaatimusta mm.
joutsenten, lohien, ja tukkijätkien avulla ja sitoutuu myös muun
aihevalikoimansa puolesta ajan
koulutaiteen konventioihin.
Maalauksen henkilöhahmot
on kuvattu sovinnaisissa rooleissa: perhettä edustavat ydinperhe,
jossa äiti hoivaa lasta ja isä on lapionvarressa, sekä isoäidin, isän ja
tytön muodostama sukupolvikollektiivi; näiden lisäksi näemme

A. Salmenlinnan ja P. Leinosen maalaus Ihmisen elämää vuodelta 1951 on yhä
nähtävissä Rantavitikan entisen koulun aulassa. Kuva: Johanna Ruohonen.
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pojan ja tytön koulutiellä, nuoria
naisia kukkaköynnöksen parissa
ja nuoria miehiä matkalla tukkimetsään. Hahmot on kuvattu läheisessä suhteessa luontoon, mikä
oli ajan monumentaalimaalausten
keskeinen ulottuvuus. Kouluihin
teetetyissä maalauksissa kunnioitettiin (ydin)perhettä, opiskelua
ja työtä, kotimaata ja sen luontoa, luotiin homogeeninen kuva
suomalaisuudesta ja korostettiin
selkeästi jaettuja sukupuolirooleja. Ajan julkiset maalaukset korostivat usein myös yhteiskunnan
kehitystä ja uskoa tulevaisuuteen.
Tulevaisuuteen suuntautuminen
näkyy Rantavitikan teoksessa
etenkin sukupolvien muodostamassa ketjussa ja nuoruuden korostumisessa.
Lappiin toteutettujen julkisten
maalausten määrä ei ole suuri,
mutta niiden tuotanto on ilmiönä
merkittävä. Monumentaalimaalauksia maalattiin niin julkisiin
kuin kaupallisiinkin tiloihin, ja
kirkkoihin tilattiin alttarimaalauksia tunnetuilta monumentaalimaalareilta. Pohjoismaiden Yhdyspankin Kemin ja Rovaniemen
konttoreiden monumentaalimaalaustilaukset olivat ensimmäisiä
sodanjälkeisiä pankkien tilauksia
Suomessa. Teokset tilattiin usein
eteläsuomalaisilta taiteilijoilta, ja
kalliiden teosten hankkiminen
osoittaa taiteelle annettua arvoa.
Monumentaalimaalaus otettiin
osaksi Lapin jälleenrakennusta
huomattavalla panoksella.
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Artikkelin kirjoittaja ottaa
kiitollisena vastaan lisätietoja
Aarne Hamaran Rakovalkeateoksen aiemmista vaiheista
sekä muista pohjoisen julkisista
maalauksista.Yhteydenotot sähköpostitse: jokruoh@utu.fi.
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ELINA JOKELA

Sallan
omaleimainen
museo
■ Sallaan on avattu keväällä
2010 sota- ja jälleenrakennusajan museo. Museo oli kuntalaisten haaveissa jo pitkään.
Konkreettisesti asia eteni, kun
vuonna 2003 Sallan veteraanija maanpuolustusjärjestöt
tekivät kunnanhallitukselle
aloitteen Sallan sotamuseon
perustamisesta. Taustalla oli
vahva käsitys siitä, että Sallan
omaleimaista historiaa kannattaa tallentaa tulevia sukupolvia
varten sekä esittää yleisölle.
Sotatapahtumien kuvaaminen
ei kuitenkaan tuo Sallan historiallista kokonaiskuvaa riittävästi esille, vaan näyttelyyn oli
liitettävä myös aikaa ennen
sotia sekä sodan vaikutukset
tavallisten ihmisten elämään.

Museon perustaminen eteni erilaisten EU-hankkeiden avulla.
Ensimmäisenä aloitettiin Kulttuurimatkailun infrastruktuurin
kehittämisen esiselvitys -hanke,
jonka toiminta-aika oli 1.1.2006–
31.1.2007. Siinä tuotiin esiin
keskeiset Sallan museon perustamiseen liittyvät asiat: museon
tehtävä, tarkoitus ja ensimmäisen
perusnäyttelyn alustava suunnitelma. Museorakennukseksi valittuun Sallan asema-alueen asuinrivitaloon laadittiin arkkitehtityönä rakennussuunnitelmat osaksi
varsinaista museosuunnitelmaa.
Toinen hanke, Museoalan kehittäminen Sallan ja Kantalahden
alueilla, toteutettiin 1.1.2007–
31.3.2008. Sen keskeinen tehtävä
oli toteuttaa museon sisältö eli
perusnäyttely sekä aloittaa museoalan kansainvälinen yhteistyö
alueella. Hankkeen aikana toimi
vapaaehtoinen työryhmä, jonka
ideat ja tieto Sallan historiasta
kiteytyivät osaksi perusnäyttelyn
sisältöä.
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Kolmas hanke oli varsinaisen olivatkin aika kaaosta, kaikki
museorakennuksen kunnostami- saatiin kuntoon ajoissa, ja musenen museokäyttöön sekä perus- on ovet avattiin yleisölle kiirasnäyttelyn rakentaminen 1.3.2009– torstaina 1.4.2010.
31.8.2010. Rakennuksen entisöinnissä vuonna 1947 valmistunut NÄYTTELY KUVASTAA SALLAN
VR:n rivitalo muutettiin muse- VAIHEITA
oksi kunnioittaen vanhoja raken- Museon perusnäyttely kulkee
nusperinteitä unohtamatta nyky- aikamatkana 1900-luvun alusta
ajan vaatimuksia. Perusnäyttely 1960-luvulle asti kertoen Kuolarakennettiin keväällä 2010. Näyt- järven eli Sallan historiaa. Kuotely toteutettiin soveltuvin osin lajärven pitäjän nimi muuttui
toisen hankkeen aikana laaditun Sallaksi vuonna 1936. Näyttely
käsikirjoituksen pohjalta. Vapaa- koostuu valokuvista, esineistä ja
ehtoisten työryhmä oli vahvasti teksteistä sekä muusta rekvisiitasmukana myös näyttelyn raken- ta kuten mallinukeista ja huonetamisen aikana. Museossa esillä kaluista.
olevat valokuvataulut on suurelta
Näyttely jakaantuu kolmeen
osin teetetty edeltävien hank- osaan. Ensimmäisessä osassa,
keiden aikana. Vaikka viimeiset joka on nimetty ”Kuolajärvi–Salviikot näyttelyn rakentamisessa la 1900–1939”, esitellään elämää

Museo sijaitsee jälleenrakennuskaudella rakennetussa entisessä VR:n neljän
perheen rivitalossa, jonka pihaan on alettu kerätä vanhoja maatalouskoneita.
Kuva: Kaisa Isojärvi.
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ja elinkeinoja vuosisadan alussa. kuvaa jälleenrakennusaikaa. JälTärkein elinkeino tuohon aikaan leenrakennus oli Sallassa valtava
oli maatalous. Myös porotaloutta urakka. Hävitetyt kylät rakenharjoitettiin sekä metsästystä ja nettiin uudelleen sekä aivan uusia
kalastusta. Metsätalous suurine ns. vastikekyliä perustettiin rajan
hakkuutyömaineen ja autosavot- taakse jääneiden kylien tilalle.
toineen tarjosi paikallisille asuk- Ankaran työn tuloksena Sallasta
kaille hyviä lisäansioita. ”Levot- tuli kuitenkin maan suurimpia
tomat ajat” -osio kertoo rajan maidontuottajakuntia
1960-lupinnassa olevan pitäjän ajoista vulla. Museoasunto koostuu keitSuomen itsenäistymisen vaiheilla. tiöstä, olohuoneesta sekä makuuSiinä kerrotaan mm. ensimmäisen kamarista. Huoneet on sisustettu
maailmansodan aikaisesta ”kas- 1940-, 1950- ja 1960-lukujen tyysinajosta”, läskikapinasta, Muur- liin. Huonekalut, astiat ja tekstiimannin legioonasta sekä rajavar- lit on suurimmaksi osaksi saatu
tiolaitoksen alkuvuosien toimin- lahjoituksina yksityisiltä henkinasta.
löiltä. Huoneistossa on myös kakNäyttelyn toisessa osassa siir- si toimivaa pönttöuunia.
rytään sota-aikaan. Talvisodan
alkaminen muutti Sallan elämän KOKOELMAT KARTTUIVAT
ratkaisevasti. Kodit ja kotiseudut LAHJOITUKSIN
jouduttiin jättämään lopullises- Museomme kokoelmat ovat vieti. Talvisotaa seurasi jatkosota lä pääosin luetteloimatta ainakin
ja Lapin sota. Sotavuodet olivat digitaaliseen muotoon. Sallan kirhyvin raskaita taisteluineen ja konkylässä olevan kotiseututalon
evakkomatkoineen, ja sodan seu- museoesineistö siirtyi Sallan sotarauksena pitäjän pinta-ala kutis- ja jälleenrakennusajan museoon,
tui puoleen entisestä. Toisen osan ja mukana seurasi myös käsin kirnäyttelytilat koostuvat neljästä eri joitettu kortisto. Esineiden luettehuoneesta. Näistä viimeinen huo- lointia on pyritty jatkamaan tuone kertoo sodan kokemuksista hon kortistoon museoon saatujen
siviilien näkökulmasta sekä siitä, lahjoitusten osalta. Kortisto ei
miten sota vaikuttaa vielä nyky- kuitenkaan ole täydellinen. Esiaikana. Osa huoneesta on omis- neitä museollamme on nyt noin
tettu Sallan sotavainajien etsintä- 500.
Esineet ovat sekä käyttöesineiryhmän kuville ja kertomuksille
siitä, miten etsijät yhä edelleen tä noin sadan vuoden takaa että
löytävät esineitä ja vainajia ja tuo- sota-aikaan liittyvää materiaalia.
vat lopullisen varmuuden monille Museossamme on myös paljon
ns. rekvisiittaa eli huonekaluja ja
omaisille.
Näyttelyn kolmannessa osassa tekstiilejä, jotka eivät kuulu varsisiirrytään museoasuntoon, joka naiseen esinekokoelmaan.
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Sota-ajasta kerrotaan museossa esineiden, karttojen ja valokuvien avulla.
Kuva: Päivi Rahikainen. Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Valokuvia museomme käytössä muutamia kansalaisopiston kurson myös useita tuhansia lähin- seja, kuten Raataten reippaaksi
nä digitaalisessa muodossa. Osa -jutteluryhmä ikäihmisille, sekä
niistä on kerätty Perinne eläväksi Suomen kieli ja kulttuuri ulkomaa-hankkeen aikana vuonna 2007. laisille -ryhmä. Lisäksi aloittelemPaljon kuvia olemme saaneet me sukututkimuskurssia, josta voimyös lahjotuksena yksityisiltä.
si olla konkreettista hyötyä myös
museon tutkimustoiminnalle.
Lokakuun aikana museossamMATKAILIJOIDEN JA
PAIKALLISTEN PALVELUJA
me vieraili paljon koululaisryhSallan sota- ja jälleenrakennus- miä. Olimme kutsuneet museoon
ajan museossa toimii museokah- kaikki Sallan kunnan koululaiset
vila ja -myymälä museon auki- alakoululaisista yläkouluun ja luoloaikoina. Kahvilassa myydään kioon asti. Heille olemme koonkahvia, teetä, paikallisia perin- neet oman paketin, johon kuuteisiä leivonnaisia sekä virvokkei- luu opastettu museokierros sekä
ta. Museomyymälän valikoimat leikkimielinen museovisa, johon
koostuvat mm. matkamuistoista, vastaukset löytyvät kierroksen
paikallisista käsitöistä ja kirjal- aikana. Samaa visaa käytettiin
lisuudesta sekä elintarvikkeista myös syyslomaviikolla vierailleilkuten makeisista ja pettuleivästä. le matkailijoille.
Kaikki tuotteet liittyvät jollakin
Sallan sota- ja jälleenrakennustavalla historiaan tai paikallisuu- ajan museossa ei siis ”museoiduta”,
teen.
vaan suunnittelemme ja kehitämMuseomme tekee paljon yh- me koko ajan uusia ideoita ja teeteistyötä Sallan kansalaisopiston moja toteutettavaksi perusnäyttekanssa. Museossa järjestetään lyn ohella!
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Maaseutututkimusta
TUULA TUISKU JA EEVA UUSITALO

Sallan kylillä

■ Suomi on maaseutumainen
maa. Vuonna 2006 93 % Suomen
pinta-alasta oli maaseutua, 62 %
väestöstä asui maaseudulla ja
bruttokansantuotteesta 52 %
tuotettiin maaseudulla. Monesti
kuitenkin unohtuu, että maaseutu ei ole yhtenäinen, vaan
Suomeen mahtuu erilaisia maaseutuja. Maaseutu ja sen ilmiöt
ovat aina olleet tutkimuksen
kohteina, mutta Suomessa painopiste on ollut lähinnä maatalous- ja metsätieteellisessä tutkimuksessa. Eri tieteenaloilla
tarvitaan laajempien aihepiirien
ja erilaisten maaseutualueiden
tutkimusta. Sallan kaltaisessa
syrjäisessä kunnassa, josta valtio on vetämässä työpaikkojaan
pois, on erityisen tärkeää, että
kunnan ja sen kylien asukkaiden
arjen näkökulmaa tuodaan
mukaan tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Suomen Akatemian vuosina
2008–2010 rahoittamassa projektissa Erilaiset maaseudut: etnografioita muutoksesta Suomessa,
Virossa, Ukrainassa ja Venäjällä
kuvataan ja analysoidaan syrjäisten maaseutujen muutosprosesseja. Tarkoituksena on tutkia paikallisten asukkaiden keinoja ja
resursseja vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja omaan arkeensa.
Suomessa tutkimuskohteina ovat
muutamat Sallan ja Lieksan kylät
ja niiden asukkaat.
Sallan valikoituminen tutkittavaksi kunnaksi oli erinäisten yhteensattumien tulos. Halusimme
tutkia syrjäisten kuntien syrjäkyliä, ja Salla määrittyy ns. maaseudun kolmijaossa harvaan asutuksi
maaseuduksi. Lisäarvoa toi se,
että brittiantropologi Tim Ingold
oli Sallassa kenttätöissä 70-luvun
lopussa, ja tutkimusprojektimme
toimisi ikään kuin seurantatutkimuksena. Ingold määritteli aikoinaan Sallan erityiseksi tragediaksi
sen, että uusiin kyliin itselleen talon ja kodin rakentaneet käyttivät
parhaat vuotensa peltojen raivaamiseen, mutta joutuivat pian lähtemään leveämmän leivän perässä
Ruotsiin ja etelän kaupunkeihin.
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Ingold pohtii, millainen tulevaisuus Sallan tyhjenevillä kylillä on.
Totesimme, että oli tullut aika
analysoida tämä tulevaisuus, johon Ingold viittasi, ja lähdimme
kenttätöihin Sallaan.
KULTTUURIA TUTKIMAAN

lähteinä. Projektissamme kysymme haastateltaviltamme ja pohdimme myös sitä, kenen käsissä
kylien tulevaisuus on. Olemme
kiinnostuneet paikallisuudesta,
paikallisista elämäntavoista, perinteistä ja identiteeteistä kestävien
elinkeinojen ja elämäntapojen
osana. Kulttuurintutkijalle perinne on muuttuvaa, nykyisyyteen
sopeutuvaa ja sovellettavaa, katkoksia ja murroksia sisältävää, ei
suojelua ja hallintaa vaativa menneisyyden peili.
Globalisaatio, migraatio ja
transnationalismi ovat auttaneet
näkemään paikallisuuden sopeutuvan, muuttuvan ja joustavan
luonteen. Suomalaisella maaseudulla paikallisuuteen alkaa integroitua yhä näkyvämmin kansainvälisiä ja globaaleja väreitä.
Kohtaaminen ei ole kuitenkaan
tapahtunut ilman konflikteja. ItäLapissa puhetta ovat aiheuttaneet
siellä jo useamman syksyn liikkuneet thaimaalaiset marjastajat.
Heidän ja paikallisten kohtaaminen ole aina ollut ongelmatonta.
Jokainen tutkimustamme varten
haastattelemamme
sallalainen
suhtautui heihin kuitenkin pääosin myönteisesti. Sanoivat, että
kyllä täällä marjoja riittää.

Kulttuurintutkijoiden näkökulmasta mielenkiintoinen kysymys on se, miten Sallan kylillä
asuvat ihmiset kokevat arkensa
jatkuvassa muutoksessa työpaikkojen siirtyessä maapallon toiselle puolelle, kansainvälisten kaivosyhtiöiden vallatessa ympäristöä, valtion vetäytyessä alueilta
ja jättäessä asukkaat selviämään
oman luovuutensa avulla. Historia on koetellut Sallaa kovalla
kädellä. Siinä katsannossa ei voi
sanoa, että sallalaisten elämä olisi koskaan ollut vakaata ja pysyvää, vaan pikemminkin katoavaa
ja haurasta. Monet sodan jälkeen
rakennetut kylät eivät osoittautuneet elinvoimaisiksi, vaan jäivät
läpikulkupaikoiksi kyläläisyyden
ja kaupunkilaisuuden välille.
Tutkimuksessa pohditaan valtion ja sen reuna-alueiden välistä
suhdetta. Sallan tyyppisiä kuntia pidetään perifeerisinä alueina
suhteessa kansalliseen ja myös
alueellisiin keskuksiinsa. Ne nähdään keskitettyjen poliittisten KENTÄLLE SALLAN KYLIIN
päätösten, toimenpiteiden ja tie- Valitsimme tutkimuskylät kirjaldon kohteina, mutta harvemmin lisuuden ja paikallisten ihmisten
aktiivisina, uutta luovan ja kes- suositusten perusteella. Netissä
kuksien tietomonopolin kyseen- monella kylällä oli omat kyläsialaistavan ja paikallisia perinteitä vunsa, joiden kautta kyliin sai
ilmentävän ’perifeerisen viisauden’ ensituntuman. Jo alusta lähtien
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Pilkkikilpailut Hautajärvellä. Kuva: Tuula Tuisku.

olimme päättäneet, että valit- ja kulkiessaan kylillä ja kirjoittaa
semme kohteiksi uuden, sotien näkemänsä ja kokemansa kenttäjälkeen rakennetun kylän, sekä päiväkirjaansa. Antropologisessa
vanhan kylän. Vanhaksi kyläksi tutkimuksessa yksittäisen ihmikotisivujensa perusteella valikoi- sen kokemuksilla on väliä, ei vain
tui Hautajärvi, joka vaikutti kou- kansakunnan suurmiesten eläluineen ja kauppoineen vireältä mällä tai suurilla historiallisilla
paikalta. Uudesta kylästä keskus- tapahtumilla.
Tutkijan näkökulmaa rajoittatelimme Sallan virkamiesten
kanssa, ja he ehdottivat meille vat hänen omat kokemuksensa ja
Ahvenselkää. Valinnat osoittau- oma historiansa, joskin kenttätuivat myöhemmin oikeaan osu- kokemukset loiventavat näitä, ja
neiksi.
pikkuhiljaa uusi ympäristö auPäätimme ensimmäisellä yh- keaa ja siihen pääsee paremmin
teisellä kenttätyömatkallamme sisään. Meistä toinen on lappilaimaaliskuussa 2008 käydä ensin nen (Tuula) ja toinen Keski-SuoAhvenselässä, sitten Hautajärvellä. mesta (Eeva), eli toisella oli koViivyimme molemmissa kylissä kemusperäistä tietoa lappilaisesta
kaksi viikkoa. Myöhemmin pala- kyläläisyydestä. Toisen tietämys
simme kentälle yksiksemme vielä perustui käsityksiin, joita hän oli
pariin otteeseen. Teimme etno- saanut erilaisista lähteistä: telegrafista tutkimusta, jossa tutkija visiosta, kirjallisuudesta, lehdisasuu pidempiä ajanjaksoja kentäl- tä. Lisäksi ennen kentälle menoa
lä, haastattelee ihmisiä, osallistuu kävimme Sallasta läpi paljon tikylän toimintaan, tekee havainto- lastoja, jotka kertoivat surullista
41

kieltä muuttotappiosta ja työttömyydestä. Tuula syventyi myös
Sallasta kertovaan kirjallisuuteen
ja löysikin yllättävän paljon kyläja omaelämäkerrallista kirjallisuutta.
Koko ikänsä kaupungissa asuneella Eevalla oli ennakkoon
tilastojen perusteella synkempi
kuva kohteesta kuin Tuulalla.
Ensimmäisellä automatkallaan
Ahvenselälle halki asumattomien
seutujen hän muistaa miettineensä, miten kukaan voi asua näin
kaukana, mutta ymmärsi pian
kysyä, kaukana mistä? Ihmisten
elämä ei ole jossain muualla, eikä
ihmisen arjen merkitystä voi lukea tilastoista, vaan se on siellä
missä hän itse ja hänelle tärkeät
ihmiset ja asiat ovat. Tuulalle
monet Sallan kylistä muistuttavat
hänen omaa kotikyläänsä Pisaa
Rovaniemellä. Muuttotappiota,
tyhjiä taloja, pitkät välimatkat, ei
palveluita, mutta myös yhteisöllisyyttä, naapuruutta, hiljaisuutta,
avaraa luontoa. Asettuminen Ahvenselkään tapahtui häneltä helposti.
Kyläläisten tapaaminen on
monessa mielessä tutkijan silmiä
avaavaa. Itsestäänselvyydet saavat
kyytiä. Jouduimme pohtimaan
uudelleen, mihin ja millaiseen
alueeseen viitataan kun puhutaan kylästä. Se tuntuisi olevan
muuttuva ja suhteellinen määre.
Opimme pian, että Ahvenselkä
on osa suurempaa kokonaisuutta,
Keminniemeä, jossa asukkaat nykyisin toimivat yhdessä yli perin42

teisten kylärajojen. Lappilainen
Tuula päätyi pohtimaan myös
aluerakenteen muutosta ja hallinnollisten päätösten vaikutusta
lappilaisuuteen ja lappilaiseen
identiteettiin.
Etukäteen Tuula nautti ajatuksesta lähteä kenttätöihin synnyinlääniinsä ulkomailla, EteläSuomessa ja Oulussa vietettyjen
vuosien jälkeen. Mutta millaiseen
paikkaan, mille maantieteelliselle
alueelle hän palasi? Hänen synnyinmaakuntansa
Peräpohjola
on unohtunut ja hävinnyt kartoilta Lapin ja Suomen väliltä.
Hän kutsuu itseään lappilaiseksi,
koska on Lapin läänistä lähtöisin, mutta hänelle Lappi alkaa
Sodankylän yläpuolelta. Perustuuko oman alueellisen identiteetin määrittely hallinnollisiin
rajoihin, vai minkälaisia kiinnekohtia ja ankkureita ihmisillä on
kotiseutuunsa jatkuvan muutoksen maailmassa? Löytyykö se pienemmästä mittakaavasta, kylästä
ja naapurustosta? Tällaistenkin
pohdintojen äärelle tutkija saattaa kentällä ajautua.
HAASTATTELUJA JA
HAVAINTOJA

Kulttuuriantropologisessa kenttätyössä osallistuva havainnointi on
peruskenttätyömetodi. Kenttätyö
Sallassa perustui hyvin pitkälti
haastatteluihin. Kyläilyyn tai
osallistumiseen kylän yhteisiin
rientoihin ei ollut mahdollisuutta. Ahvenselässä ei kenttätyöjaksojemme aikana juuri ollut

kyläläisten yhteisiä tilaisuuksia,
vaikka toki siellä sellaisia järjestetään. Metsästysaikaan olisimme
voineet nähdä miesten ja naistenkin osallistumisen metsästykseen
ja siihen liittyviin yhteisiin tapahtumiin. Mutta jo kävellessämme
tiellä havainnoimme ympäristöä, autoja pihoilla ja maanteillä,
moottorikelkkojen ja kävelijöitten jälkiä. Toisaalta myös haastattelutilanteet olivat sitä elämää,
mitä kyläläiset elävät. Kylästelyä,
johon kuuluu ehdottomasti kahvikupin juonti ja kampanisut.
Hautajärvellä me näyimme ja
näimme enemmän kuin Ahvenselässä, koska kylä on tiiviimpi.
Aloitellessamme
tutkimusta
vuonna 2008 naapurikaupunki
Kemijärvellä oli juuri taisteltu yöjunayhteys, ja Stora Enson tehdas
tuprutteli viimeisiä viikkojaan
Kemijärven maisemissa. Näihin
tapahtumiin kiteytyy paljon tutkimushankkeemme ydintä: globaalin talouden prosessit vaikuttavat
vastaansanomattomasti syrjäiselläkin maaseudulla, mutta sen
vastapainona on paikallisten ihmisten aktiivisuus ja vastarinta,
äänekäs tai hiljainen. Millaisen
vastauksen löysimme Tim Ingoldin
1970-luvun lopussa esittämään
kysymykseen Sallan kylien tulevaisuudesta? Löysimme uskoa tulevaisuuteen, mutta myös pelkoa
oman kylän kuolemasta. Oikeastaan voimme esittää saman Tim
Ingoldin kysymyksen uudelleen:
mitä tulevaisuudella on tarjota
syrjäseutujen kylille?

KIRJALLISUUS

Hyyryläinen, Torsti: Yliopisto maaseutukontekstissa. Tieteestä tekoja. Yliopiston
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tulkintoja
maaseutukontekstissa. Toim. Sami Kurki
ja Riitta Kaipainen. Helsingin yliopisto,
Ruralia-instituutti. Seinäjoki 2008.
Ingold, Tim: Land, labour and livelihood in
Salla, Northeastern Finland. The social implications of agrarian change in Northern and
Eastern Finland. Toim. Tim Ingold. Suomen
Antropologinen Seura. Helsinki 1988.
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MATTI ENBUSKE

Kuinka
Rovaniemestä
tuli kaupunki?
■ Rovaniemen kaupunki täytti
vuoden 2010 alussa 50 vuotta.
Kaupungin perustamista edelsi
harvinainen ja Suomessa suorastaan ainutlaatuisen pitkä
kamppailu: kahdeksan vuosikymmenen mittainen prosessi.

Ilotulitus juhlisti Rovaniemen
kaupungiksituloa. Kuva: Lauri Alanärä.
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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Tutkimuksellisesta näkökulmasta
väkirikkaan taajaman muotoutuminen pohjoisen sisämaassa ja
sen kehittyminen kaupungiksi
on mielenkiintoisempi prosessi
kuin äkkiarvaamatta ajattelee.
Sisämaan kaupunkeja ei koko
Pohjoiskalotin alueella ollut vielä
1960-luvulla kuin muutama:
Kajaani (1651) linnan kupeeseen,
varuskuntakaupunki Boden (1919)
sekä kaivoskaupungit Kiiruna
(1948), Kirovsk (Hiipinä 1929) ja
Montsegorsk (1937). Kun Rovaniemi sai kaupunkioikeudet vuoden 1960 alusta lähtien, se oli
järjestyksessä vasta 35. kaupunki
nykyisen Suomen alueella (luovutettu Karjala poislukien). Uuden
kaupungin väkiluku vuonna
1960 oli 20 550. Ympäröivän maalaiskunnan väkiluku oli tuolloin
23 896.
Kaupungit ovat olleet 1970luvulle saakka Suomessa hallinnollisesti ja oikeudellisesti maaseudusta erotettuja alueita, joissa
asui ”jokseenkin lukuisa” väestö
määriteltyjen rajojen sisäpuolella.
Historiallisesti ainoastaan kau-

pungissa asuneilla oli kauppiasoi- na 1936. Olennainen vaikutus on
keudet. Kaupungeille laadittiin jo ollut myös väestönkasvulla.
1600-luvulta lähtien asemakaaKiinteä talonpoikainen asutus
vat, kaupankäyntiä varten torit, muotoutui jo syvällä keskiajalja niillä olivat myös omat oike- la kahden suuren joen, Kemi- ja
usjärjestelmänsä ja järjestyssään- Ounasjoen, risteykseen Ylikylään,
tönsä. Aina 1950-luvulle saakka liikenteellisesti keskeiselle paikaupunkien ja kuntien hallinto- kalle. Sieltä keskuspaikka siirtyi
järjestelmät erosivat varsin mer- 1600-luvulla muutaman kilometkittävästi toisistaan, mutta eri- rin alemmas Korkaloon, jonne
tyisesti vuoden 1977 jälkeen oli rakennettu joskus vuosisakaupunki-nimitys ei enää muut- dan alussa kirkko. Sen ympärillä
tanut kunnan lainsäädännöllistä muutaman kilometrin säteellä
asemaa. Nykyisin mikä tahansa oli monta kymmentä verotaloa ja
kunta voi halutessaan nimittää väkeä ainakin kolmesataa henkeä.
itseään kaupungiksi. Kysymys Jo tuolloin Rovaniemen keskuson siis lähinnä statuksesta toisin alue oli suurimpia sisämaan asukuin entisvanhaan.
tuskeskittymiä Pohjoiskalotilla.
Jos mietitään historiaa jälkiviisaina, niin periaatteessa RovanieKAUPUNGISTUMISEN
TAUSTAA
mestä olisi voitu tehdä jo 1600Rovaniemestä muodostui histo- luvulla kaupunki, asutuksellisia
riallisen kehityksen tuloksena ja maantieteellisiä esteitä ei ollut.
vahva asutus- ja väestökeskitty- Mutta ajatuksella ei ollut kanmä. Urbanisoituminen ei ollut tavuutta Ruotsin keskusvallan
seurausta industrialisoitumisesta näkökulmasta varsinkaan taloueli teollistumisesta, jollaisena his- dellisessa mielessä. Sellaisinahan
toriallinen kaupunkikehitys on kaupungit tuolloin nähtiin, vaiktutkimuksissa pitkälti nähty. Sen ka esimerkiksi lapinkaupan kessijaan Rovaniemen kaupungistu- kittäminen Rovaniemelle olisikin
miseen vaikuttivat kuluttaja- ja ollut varmasti järkevää. Tuskinpa
kauppiaselementit, jotka nekin sellaista edes ajateltiin, vaikka
olivat tyypillisiä tekijöitä euroop- 1600-luvulla perustettiin kaupalaisessa kaupunkikehityksessä. punkeja kauppapaikkojen edisSamoin Rovaniemen kehitykseen tämiseksi muun muassa Savon syvoidaan hyvin soveltaa yleismaa- dänmaille.
ilmallista viitekehystä, jossa kauRovaniemen kehitys oli etenpungistuminen on ollut tietyn kin 1800-luvulla ripeää ja väesalueen, tässä tapauksessa poh- tönkasvu nopeaa. Korkalon kirjoisimman Suomen, alueellistu- konkylä ja etenkin kirkonseutu
misen tulos. Siihen liittyi myös oli itsestään selvä kasvukeskus.
Lapin läänin perustaminen vuon- Sinne muutti runsaasti kauppi45

aita, liikemiehiä ja hallintoväkeä, rautatiehankkeen kanssa. Asia
mikä merkitsi myös verotulojen nousi esille myös kuntakokokasvua ja keskittymistä kirkonky- uksissa. Yhtenä pontimena oli
lään. Väestöllisesti Rovaniemestä varmasti Kemin perustaminen
tuli 1800-luvun loppupuolella kaupungiksi vuonna 1869: sen
vetävä tekijä ja kasvava muutto- antama esimerkki ja tietty kilpailiike sinne oli tosiasia. Rovaniemi luasetelma.
olikin ajanjaksona 1890–1940
Jopa Helsingin sanomalehdet
absoluuttisilla luvuilla mitattuna kirjoittivat tulevasta kaupungista.
eräs eniten väestöä kasvattanut Esimerkiksi ruotsinkielinen sanopaikkakunta Suomessa. Vanhojen malehti Finland julkaisi vuonna
rovaniemeläissukujen edustajat 1887 juttuja, joissa Rovaniemen
eivät kokeneet nopeaa kehitystä todettiin olevan paikkakunta,
välttämättä pelkästään myöntei- joka odottaa kaupunkioikeuksia.
senä asiana. Muuttoliike toi uutta Lehden mukaan ”kaikki viittaa
väestöä runsaasti muualta Suo- siihen, että Rovaniemellä on tumesta, ja nämä ”junantuomat” levaisuus kaupunkina”. Rovaasettuivat pääasiassa keskustaa- niemen niemellä oleva kaupunki
jamaan asumaan. Monet heistä tulee omaamaan suuren merkiolivat koulutettuja virkamiehiä, tyksen koko maan pohjoisosalle,
toimihenkilöitä ja varakkaita arveltiin sanomalehti Finlandissa
kauppiaita. Toisaalta tulijoiden helmikuussa 1887. Saman vuoden
joukossa oli myös paljon köyhää marraskuussa kerrottiin Finlandtyöväestöä. Siksi myös yhteisön lehdessä edelleen, kuinka Rovasisäisiä jännitteitä väistämättä niemellä odotettiin jännittyneenä
syntyi. Tämä näkyi muun mu- suuren kysymyksen ratkeamista.
Kaupunkihanke ei toteutunut,
assa kiihkeänä poliittisena liikehdintänä 1910–1930-luvuilla.
sillä osa asukkaista vastusti jyrkästi kaupunkiajatusta. RatkaiseENSIMMÄINEN YRITYS
vaa oli, että vastustajien joukossa
olivat myös keskeiset maanomis1880-LUVULLA
Väestölliset, liikenteelliset ja alu- tajat Korkalon kylässä, sillä maaeelliset tekijät vetivät orastavaa alueiden lunastamisesta eikä muismetsäteollisuutta ja ennen kaik- takaan taloudellisista kysymykkea metsähallintoa ja metsätyö- sistä päästy yksimielisyyteen.
maita Rovaniemen seudulle. Toisaalta myöskään valtiovalta
Oman merkittävän lisänsä vilk- ei Rovaniemen kaupunkiajatukkauteen toivat markkinat, jotka sesta innostunut. Suomen suupidettiin ensimmäisen kerran riruhtinaanmaan johdossa ei
vuonna 1881. Vilkkaasta solmu- ehkä täysin pystytty näkemään
kohdasta alettiin puuhata kau- 1800-luvun lopulla nopeasti kepunkia jo 1880-luvulla yhdessä hittyvien kirkonkylien vaikeuksia
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sopeutua talouden ja väestönkas- kunnan Lieksan kylä taajaväkivun tuomiin haasteisiin. Valtion seksi yhdyskunnaksi, ja seuraanäkökulmasta kustannukset maa- vaksi vuoden 1901 heinäkuussa
alueiden lunastuksista ja hallin- Viipurin esikaupunkialue. Kolnollisista järjestelyistä olisivat ko- mantena tulikin Rovaniemen
honneet liian korkeiksi. Samalla kirkonkylä, jolle senaatti määräsi
epäiltiin väestön kykyä vastata Oulun läänin kuvernöörin aloitraskaan kaupunkihallinnon rasit- teesta lokakuussa 1901 laadittateista. Samaan aikaan Pohjois- vaksi järjestyssäännön ja rakenSuomessa oli myös vireillä suuria nusjärjestyksen. Rovaniemellä ei
maantierakennushankkeita, jotka asiasta ollut kiinnostuttu missään
valtiovalta joutui pääasiassa rahoit- vaiheessa, vaan vielä keväällä
1901 rovaniemeläisten laaja kantamaan.
salaiskokous oli halunnut kirkonVASTENTAHTOISESTI TAAJAkylästä nimenomaan kaupungin.
VÄKISEKSI YHDYSKUNNAKSI
Esimerkiksi vuonna 1903 RoKaupunkihaaveiden sijaan val- vaniemen kunnan kuntakokotiovallan piirissä nostettiin esille uksessa pohdittiin kirkonkylän
1890-luvulla ajatus omaperäisestä kansakoulupiirin jakamista kahkyläjärjestyksestä kunnan ja kun- teen eri piiriin. Toisen koulun
tahallinnon sisällä, taajaväkisestä paikasta ei päästy yksimielisyyyhdyskunnasta, josta annettiin teen, mutta vahvoilla oli Rantaviasetus vuonna 1898. Alun perin- tikassa jo sijainneen koulun lisäkkin asetuksen taustalla oli ollut si Ylikylän suunnassa ”Isonojan
erityisesti Rovaniemi. Ensisijai- ensimmäinen kumpu metsänseksi tehtäväksi yhdyskunnille puolella maantietä”. Kirkkoherra
kaavailtiin järjestyssääntöjen laa- Elis Tillmanin mukaan paikka
timista. Verotus katsottiin par- oli siksikin sopiva, koska ”luultahaimmaksi hoitaa koko kuntaa vaa on, että kirkonkylästä jonkun
koskevana ja siitä erikseen ohjata ajan päästä tehdään kaupunki, ja
varoja yhdyskunnan erityistarpee- siihen perustetaan omat koulut”.
Oulun läänin kuvernöörin määseen. Tämä oli erityinen ongelma
juuri Rovaniemellä. Tuolloin las- räyksestä laati G. A. Gustafsson
kettiin, että noin puolet kunnan vuonna 1904 yhdyskunnalle aseverotuloista taksoitettiin kirkon- makaavaehdotuksen, jota ei kuikylästä, mutta 80 % tuloista tenkaan koskaan virallisesti hyhupeni muualle kuin kirkonky- väksytty. Rovaniemeläisillä oli
län keskuksen tarpeisiin. Se oli- yhä kaupunkisuunnitelmat miekin ankarin kipupiste veroa mak- lessään, mutta käytännössä asesaneille kauppiaille.
makaavaehdotus ohjasi yhdysSuomessa ensimmäisenä mää- kunnan rakentamista seuraavat
rättiin vuonna 1900 Pielisjärven kaksi vuosikymmentä ennen kuin
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kauppalalle valmistui arkkitehti VÄLIETAPPINA KAUPPALA
Oiva Kallion laatima uusi asema- Oikeastaan vasta 1920-luvulla
kaava. Tosiasiassa kaupungin kes- kirkonkylän yhdyskunta alkoi
kustan katuverkko noudattelee hallinnollisesti erottua selvästi
yhä nykyisinkin pitkälti Gustafs- kunnasta. Yhdyskunnalle myös
sonin alkuperäistä suunnitelmaa, valittiin 1920-luvulla vuosittain
joka siksikin oli hyvin merkittävä. oma 15-jäseninen valtuusto, jossa
Vuonna 1906 Gustafssonin syntyi 1920-luvulla ajatus kaupasemakaavaa täydennettiin tont- palasta kaupungiksi siirtymisen
tijaolla, jonka seurauksena asema- välivaiheena.
Kauppalahanke eteni rivakaskaava-alueen tonttien maapohjien
hinnat ja vuokrat kohosivat val- ti. Vuonna 1926 valtioneuvosto
tavasti. Vähävarainen väki siir- määräsi Oulun läänin maaherraltyi asumaan asemakaava-alueen le Rovaniemen kunnan jakamiulkopuolelle Radantaustaan ja sen. Sitä suorittamaan tuli OulusSahanperälle, jonne oli perus- ta varatuomari Arvi Ahmavaara,
tettu Rovaniemen merkittävim- joka sai ehdotuksensa valmiiksi
mät teollisuusyritykset eli sahat. 1928. Rovaniemellä ehdotukseen
Tonttien arvonnousu oli myös perehtyi toimikunta, joka näki
yksi syy pitkäaikaisiin maanomis- siinä runsaasti vakavia puutteita.
tuskiistoihin, jotka olivat omiaan Maalaiskunnalle jääväksi ajateltu
jarruttamaan kaupunkihanketta. omaisuus oli luonteeltaan negatiiVuonna 1905 oli hyväksytty myös vista, erityisesti kansakoulut, kun
Gustafssonin laatimat rakennus- taas kauppalalle omaisuus oli tuja järjestyssäännöt, jotka vetivät loja tuottavaa. Lopulta kiivaiden
yhdyskunnan hallinnollisesti eril- keskustelujen ja sopimusten jälleen kunnasta. Näin oli otettu keen presidentti L. K. Relander
vuosina 1904–1905 ensimmäiset allekirjoitti päätöksen, jossa peaskeleet Rovaniemen hallinnolli- rustettiin 1.1.1929 lukien Rovaselle jakautumiselle.
niemi-niminen kauppala. Näin
Erittäin merkittävä vaihe Ro- erkaantuivat 77 vuodeksi maalaisvaniemen kehitykselle oli myös kunta ja kauppala-kaupunki.
Kauppalalle päätettiin hankkia
rautatien valmistuminen. Rata
saatiin liikennöitävään kuntoon perustamisvaiheessa myös vaakuvuonna 1909, mutta jo rakenta- na, mikä tuolloin oli poikkeukmispäätös ja töiden aloittaminen sellista, sillä ainoastaan kaupun1906 vauhdittivat kauppatoimin- geilla oli vaakuna. Presidentti Retaa Rovaniemellä. Suomen rata- lander vahvisti V. Tigerin suunverkon pohjoisena päätepisteenä nitteleman heraldisen R-kirjaimiRovaniemen merkitys liikenteel- sen vaakunan huhtikuussa 1930.
Rovaniemen kauppala oli 1920lisenä keskuspaikkana korostui
luvun lopulta lähtien jo puhtaasti
entisestään.
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kaupunkitaajama, jonka elinkeinorakenne oli monipuolinen. Yhteisön perherakenne oli kaupunkimainen, esimerkiksi vuonna
1930 kauppalassa oli yhteensä 972
perhekuntaa, joista 628 perheessä
oli enintään kaksi lasta; siis 65 %
perhekunnista oli tuon ajan mittapuun mukaan pienperheitä.
Kauppalan keskusasema vahvistui entisestään vuonna 1936, kun
se määrättiin Lapin läänin pääkaupungiksi. Lääni aloitti toimintansa 1938. Keskusasema korostui myös toisen maailmansodan aikana, kun Saksan pohjoisen armeija otti kauppalan keskuspaikakseen. Lapin sodan ja
evakkoajan jälkeen jälleenrakennuksesta selvittiin ripeästi voimakkaan yhteishengen, valtion
korvausten ja erillislainsäädännön avulla. Vuonna 1944 noin 74
prosenttia kauppalan maa-alasta
oli yhä yksityisten omistuksessa,
mikä uhkasi vaikeuttaa jälleenrakentamista. Vuonna 1945 säädetyllä erillislailla Lex Rovaniemellä
helpotettiin kauppalan mahdollisuuksia pakkolunastustoimiin.
HAKEMUS KAUPUNGIKSI

Vuonna 1959 hyväksyttiin eduskunnassa kunnallishallintoon liittyneitä lakeja, joilla voitiin muun
muassa muuttaa kauppaloita
kaupungeiksi ilman suurempia
taloudellisia rasituksia. Uusien
kaupunkien velvollisuuksia ja
hallintokustannuksia vähennettiin lain myötä. Niihin ei perustettu raastuvanoikeutta, kaupun-

ginviskaalin virkaa, maistraattia
eikä kaupunginvoutia.
Yllättäen Rovaniemeltä ei tullutkaan kaupunkihakemusta.Kun
sisäasiainministeriöstä
otettiin
Rovaniemelle yhteyttä ja selvityksen jälkeen todettiin, ettei muutoksesta aiheutuisi mainittavia
kustannuksia, hyväksyi kauppalanvaltuusto päätöksen hakea
kaupungiksi. Kesäkuussa 1959
presidentti Urho Kekkonen antoi
asetuksen Rovaniemen kaupungin
perustamisesta 1.1.1960 lukien.
Näin kahdeksan vuosikymmenen
kehitys oli saavuttanut päämääränsä. Pian 1960-luvulla olivatkin
ilmassa jo ajatukset yhdistymisestä. Olihan Rovaniemi pysynyt
esimerkiksi
seurakunnallisesti
yhtenäisenä.
Kaiken kaikkiaan jako oli varmasti Rovaniemen seudun kehityksen kannalta hyödyllinen omana aikanaan ja suorastaan väistämätön. Kauppala-kaupunki veti
hallintoa ja liiketoimintaa puoleensa, ja siitä hyötyi lopulta
myös maalaiskunta, joka puolestaan pystyi kehittämään maaseudun tarpeista lähteneitä asioita
kivuliaiden alkuvuosiensa jälkeen.
Erityisesti 1990-luvulta lähtien
väestöliikkeiden, taloudellisten seikkojen, valtiovallan suunnasta tulleiden velvoitteiden, rakentamisen,
kaavoituksen ja ylipäänsä yhteiskunnallisen ja palvelurakenteen muutosten johdosta kuntien
erillään olon haittoja alkoi olla
enemmän kuin hyötyjä.
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Pohjoisen
komiat kylät
PÄIVI LUNDVALL

– Kairalan–Luiron
maisema-alue
■ Kairalan ja Luiron kylät ovat
viime vuosina olleet näkyvästi
julkisuudessa. Kiinnostuksen
on herättänyt kyläläisten ja
kylien sidosryhmien aktiivinen
toiminta kylien maisemallisten
ja kulttuurihistoriallisten arvojen esille nostamiseksi, arvokkaiden kohteiden hoidon suunnittelu ja toteuttaminen. Vuosia
jatkunut työnteko huipentui
keväällä 2010 ympäristöministeri Paula Lehtomäen antamaan päätökseen Kairalan—
Luiron luonnonsuojelulain
mukaisen maisemanhoitoalueen perustamiseksi ja ministerin vierailuun alueella.
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Kairalan ja Luiron kylät Pelkosenniemellä ovat tyypillisiä peräpohjalaisia jokivarsikyliä. Kairalan suomalainen kylähistoria
on lähtenyt rakentumaan 1600luvun puolivälissä, kun ensimmäinen uudisasukas saapui seudulle. Jo esihistoriallisella ajalla
alue on ollut ihmiselle mieluisa,
sillä arkeologisissa selvityksissä
on löydetty merkkejä kivi- tai
varhaismetallikauden aikaisesta
asutuksesta. Alueen muinaiset
asukkaat ovat todennäköisesti
olleet saamelaisia. 1700-luvulla
saamelaiset sulautuivat alueen
uudisasukkaisiin tai väistyivät
alueelta.
1700- ja 1800-luvuilla kylien
elanto alkoi painottua maanviljelyksen ja karjatalouteen. Kyliä
halkovat Luirojoki ja Kitinen
ovat vaikuttaneet ratkaisevasti
kylien syntyyn ja kasvuun. Rehevät jokivarsien tulvaniityt olivat

merkittävä luonnon anti, jonka myös kylien tuntumasta aukeavat,
ansiosta isojenkin karjamäärien nykyisin suojellut, Luiron suot
pito on ollut mahdollista. Karjan – Kairanaapa, Sudenvaaranaapa,
laidunnus ja talviravinnon niittä- Sokanaapa, Lämsänaapa-Sakkalaminen ovat merkittävästi vaikut- aapa ja Kilpiaapa.
taneet kylien lähiympäristöön ja
pitäneet maisemat avoimina ja MITEN KYLÄMAISEMA SÄILYY?
näkymän kauaskantoisena. Karja- Kairalan kyläseura esitti keväällä
talouden lisäksi kylässä on aina 2007 silloiselle Lapin ympäristöharjoitettu poronhoitoa. Tätä ny- keskukselle, että alettaisiin yhdeskyä kylän kahden maitotilan ja sä suunnitella kylämaiseman
emälehmätilan lisäksi peltoja hoi- säilyttämiseen tähtääviä toimia.
Ympäristökeskuksen
hakemuktavat poromiehet.
Kairalan kylän kaukomaise- sesta ympäristöministeriö myönsi
man muodostaa taustalla komei- hankkeelle vuoden rahoituksen
na siintävät Pyhä-Luoston alueen päätoimisen suunnittelijan palktunturit ja Nivatunturi. Mai- kaamiseksi. Ympäristöministeriö
semakuvassa merkittäviä ovat piti aloitetta tärkeänä, koska Kai-

Kairalassa lampaat ovat aloittaneet työt maisemanhoitajina.
Kuva: Marjut Kokko.
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rala ja Luiro olivat jo 1992 val- niemeen paikallinen lampuri toi
tioneuvoston periaatepäätöksessä viitisenkymmentä lammasta laiarvotettu maisemallisesti arvok- duntamaan. Työn tulokset ovat
jo yhden kesän jälkeen nähtävissä.
kaina alueiksi.
Arvokkaan maaseutumaiseman
Seuraavan vuoden aikana järjestettiin lukuisia yleisötilaisuuk- paras hoitokeino on yleensä pesia, tupailtoja, kyläkierroksia ja rinteinen. Viljelijät, poromiehet ja
neuvontapäiviä. Kyläläiset kerä- aktiiviset yhdistykset ovat avainsivät valokuva- ym. aineistoa alu- asemassa. Laiduntavien eläinten
een historiasta ja maiseman ke- ja heinän niiton avulla niityt ja
hittymisestä. Suunnittelija tutki pellot säilyvät avoimina.
Lapissa monia kyliä uhkaa
aluetta ja koosti yhteistyössä kyläläisten kanssa Kairalan ja Luiron autioituminen. Kulttuurimaisealueen hoito- ja käyttösuunnitel- mat kuitenkin säilyvät siten kuin
man. Suunnittelijalle arvokasta ovat syntyneet ja kehittyneetkin
tietoa tuottivat myös kesätöitä – asumalla ja elämällä. Kulttuutehneet arkeologi ja metsätalo- rimaisemat ja kylämiljööt ovat
usinsinööriopiskelija, jotka koos- arvokkaita jo itsessään, mutta
tivat arkeologisen selvityksen ja niiden hoito parantaa myös matopinnäytetyön maisemien huo- kailun mahdollisuuksia. Kylien
mioimisesta alueen metsätalous- säilyminen asuttuina olisi ensisisuunnittelussa.
jainen tavoite. Pelkosenniemellä
Kylän vanhimmat rakennuk- Kairalan ja Luiron kylissä tässä
set ovat 1700-luvulta. Vanhojen on toistaiseksi onnistuttu eikä
rakennusten ja pihapiirien merki- autiotaloja ole montakaan.
Hanke palkittiin esimerkillitys koettiin tärkeiksi jo suunnitteluvaiheessa. Kylien asukkaita sestä työstä maisemanhoidon hyneuvottiin rakennusten kunnos- väksi lokakuussa 2010 kunniatamisessa ja kerrottiin rakennus- maininnalla Suomen kolmen
perinnön hoitoon myönnettävistä parhaan maisemahankkeen jouavustuksista.
kossa. Kairalan kyläpäällikkö
Käytännön kunnostus- ja hoi- Kari Tallavaara kävi noutamassa
totyöt aloitettiin jo hankkeen ai- palkinnon ministeri Lehtomäeltä.
kana. Pelkosenniemen kunnan ja Palkinnon myöntää ympäristöLapin ympäristökeskuksen yhteis- ministeriö vuosittain. Aiemmin
työnä raivattiin ja avattiin maise- Lapista on palkittu Sallan Saijan
mia etenkin joki- ja tienvarsilla. maisemanhoitohanke.
Kyläläiset ovat tehneet samaa
työtä jokirannoilla ja rakentaneet
sekä perinneaitaa että lammasaitaa uusille maisematyöntekijöille.
Kylän keskellä sijaitsevaan Koti52

Pirtistä navettaan
PÄIVI RAHIKAINEN

Kesäajan asumisesta
pohjoisessa
■ Maatalousyhteisössä ei
viime vuosisadan alkupuoliskolla haaveiltu kesähuviloista,
mutta haluttiin kuitenkin vaihtelua elämään. Peräpohjolassa
navettaa ja muita ulkorakennuksia on käytetty kesäisin
asumiseen. Tämän teki mahdolliseksi se, että lehmät kulkivat kesällä metsälaitumilla ja
viettivät yönsä erityisessä
kesänavetassa. Kesäasumisen
historiaan liittyy Pohjois-Suomessa melko monimutkainen
yhdistelmä karjanhoitoon,
rakentamiseen ja vuodenkiertoon liittyviä tapoja.

Ei meillä tarvinna navettoja kesäasuntona käyttää! vastasi savolaisisäntä Museoviraston kyselyyn
vuonna 1985. Karjalasta Alatorniolle talvisodan jälkeen muuttaneilla oli ihmettelemistä siinä,
miten paikalliset naiset monena
alkukesän päivänä pesivät navettaa ja sisustivat sen asumiskuntoon. Evakot huomasivat myös
asian käytännöllisen puolen:
asuinrakennuksen huoneet pysyivät siisteinä koko kesän.
Miksi pohjoisessa sitten on ruvettu asumaan navetassa, kun se
muualla on ollut lähes tuntematon tapa? Navetan puhdistaminen
keväällä karjan laitumelle laskun
jälkeen on ollut tavallista niin
Sisä-Suomen maapermantoisissa
sekasontanavetoissa kuin läntisen
ja pohjoisen luontinavetan alueellakin. Kesällä lehmät viettivät
yönsä yleensä ulkona, jolloin navetat jäivät tyhjilleen. Pohjoisten
navetoiden virtsakaivot, lautalattiat ja muuripadat olivat se ”bonus”, joka muualta puuttui.
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Pohjoisen talvinavetat olivat
yleensä asuinrakennusta vastapäätä sijoitettuja, hyvin tehtyjä
hirsirakennuksia, joihin kuului
myös eteinen ja lato. Lehmien
hinkalot tai parret oli tehty navetan pitkälle seinälle, ja vasikoille
oli kyhätty oma karsina nurkkaan. Rakennuksen ikkunat olivat aiemmin hyvin pienet, mutta
1900-luvun alkupuolella jo neliömäiset ja neliruutuiset. Navettaan
kuului melkein koko entisen Lapin läänin alueella sekä paikoin
Pohjanmaalla ja Oulun seudulla
muuripata, jossa kuumennettiin
vesi lehmien ruokintaa varten.
Vesi saatiin pataan puista ränniä
myöten vinttikaivosta.
Pohjois-Ruotsissakin
navettaan kuului ennen tulisija, joka
mahdollisti navetan toimimisen
monitoimitilana: siellä on pesty pyykkiä, leivottu ja paistettu.
Myös Ruotsin puolella navettaa
on käytetty kesäasuntona. Vaikutteet niin navetan käyttöön
kausiasuntona kuin sen tulisijallisuuteen on siis ilmeisesti saatu
Peräpohjolaan länsirajan yli.
LEHMÄT KESÄNAVETTAAN

Talvirehun loppuminen ja lumien sulaminen vaikuttivat siihen,
mihin aikaan keväällä PohjoisSuomessa lehmät laskettiin laitumelle hankkimaan itse ravintonsa. Saman tien karja siirtyi yöksi
kesänavettaan, jos sellainen talossa oli. Kesänavetan korvikkeeksi kelpasi paikoin lato tai vanha
talli.
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Länsi-Suomessa lehmät viettivät yönseudun ulkona navetan
viereisessä tarhassa ja Itä-Suomessa kesantopelloilla. Hyttysiä karkotettiin lehmisavulla, jollaisia
on aiemmin poltettu myös osassa
Lappia. Pohjoisessa hyönteisten
aiheuttamaan kiusaan löytyi ratkaisu tekemällä ikkunattomaan
kesänavettaan pyramidimainen
katto ja sen harjalle ilmanvaihtotorvi. Mitä jyrkempi katto oli, sen
paremmin ilmavirta imaisi valoa
kohti hakeutuneet hyönteiset pois
lehmiä häiritsemästä.
Pyramidikattoisia hirsirunkoisia kesänavetoita tiedetään rakennetun viimeistään 1880-luvulla.
Niiden pohja oli yleensä neliömäinen, mutta myös suorakaiteen
muotoisia on tehty, jolloin katto
muistutti enemmän aumakattoa.
Pyramidikattoisen kesänavetan
levinneisyysalueesta on julkaistu karttoja, jotka pääpiirteissään
pitävät paikkansa. Entisen Lapin
läänin alueella niitä on ollut Peräpohjolan eteläosista Muonion,
Kittilän ja Sodankylän korkeudelle saakka.
Kaikkien kesänavetoiden katto
ei kuitenkaan ole ollut korkealla.
Kesänavetoista suurin osa lienee
1800-luvulla ollut harjakattoisia. Pyramidikattoiset yleistyivät
1900-luvulla, ja samalla ne levisivät myös Ranuan, Posion, Savukosken ja Sallan suunnalle. Näillä
seuduilla kesänavetat ovat olleet
kuitenkin harvinaisempia kuin
Tornionlaaksossa ja Kemijokivarren pitäjissä.

Alisen Tornionlaakson väki- ja
karjarikkaiden kylien liepeille
rakennettiin viimeistään 1600luvun lopulla kesänavetoita ja
karjamajoja. Karjakenttien pirteissä asui muutama vanha emäntä, talon tytär tai piika, jotka
lypsivät maidon ja kirnusivat sen
voiksi. Karjakenttien vanhimmat
kesänavetat ovat todennäköisesti
olleet harjakattoisia matalahkoja
ikkunattomia hirsirakennuksia.
1900-luvun alkupuolella kentillä
oli sulassa sovussa sekä harja- että
pyramidikattoisia karjarakennuksia. Tärkeintä näyttäisi olleen se,
että lehmät saivat päivän liikuskelun jälkeen viettää yönsä rau-

hassa katon alla ja samalla suojassa pedoilta.
RAKENNUKSET
KESÄKUNTOON

Talvinavetan siivous oli suuritöinen urakka. Jäljen piti olla
niin puhdasta, että ”sontaluukun
reunaa saattoi vaikka nuolaista”,
kuten ainakin Tornionlaaksossa on sanottu. Ensin purettiin
pois vasikoiden karsinat. Tämän
jälkeen torniolaisen kertojan
mukaan pesussa akat määräsit
miesväen kantamhan vettä, eli
jos oli kaivo, niin vinttaahmaan
sieltä sitä vettä ylös ja muuripathaan ja tuli alle ja vesi piti olla

Talvinavetan pesussa ei säästelty vettä. Rovaniemen Ylikylän
Ylikunnarin naiset tekivät tehokasta yhteistyötä 1950-luvulla.
Kuva: Väinö Ylikunnari.
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kiehuata ennenkö se kelpuutethin huonekaluja. Niissäkin taloissa,
pesuveeksi. Net hankithin ensin joissa ei koko kesäksi muutettu
semmoset vanhat kuluhneet luuat. navettaan, voitiin asua siellä latNiillä ne kravathin hiki päässä tiamaalin kuivumisen ajan.
navetan seinät, katot ja laattiat
viimeksi. Ikkunakki tietenki pest- VÄLJEMPIIN TILOIHIN
hin perustheelisesti. Siellä ei saa- Kirkkoherra Castrén kertoi jo
nu pesun jälestä näkyä sontaa 1802 kemiläisistä luhtiaitoista tai
missään paikassa. Soli niin tähel- porttirakennuksista, joiden ylälistä se navettain pesuhomma. No kerran kylmissä huoneissa palsiinä se saatto mennä useampiki velusväki nukkui kesäisin. Jacob
päivä. No sitteko soli tehty niin Fellman kuvaili muistiinpanoissen annethin kuivata useaman saan Kemijärveltä 1821, että siellä
päivän. Sitte se valkasthin kuka asutaan kesällä siisteissä ja puhliitula, kuka kalkitti. Sitte sinne taissa ulkohuoneissa. Vähän myömuutethin asuhmaan ja laitethin hemmin muutamissa pohjoisten
oikein raasumatokki laattiale. Ja talojen rakennuksista tehdyissä
täyty sanoa että ei se hullumpi katselmuksissa mainitaan kesätuollu asua kesänajan sielä navetassa. vat.
Navetan ikkunoihin voitiin
Ennen sotia vauraimmissa taripustaa verhot ja saatettiin tuo- loissa isäntäväki ja pikkulapset
da joku kukkakin maljakkoon tai nukkuivat talvet kamareissa,
ikkunalle, jotta navetta tuntuisi mutta palvelusväki ja nuoret saikodikkaalta.
vat yösijansa pirtin sängyistä,
Navetan jälkeen siivottiin penkeiltä tai lattialta, joista makaikki muutkin ulkorakennukset. kuukset oli korjattava päivän
Asuinrakennuksessakin tehtiin ajaksi pois. Niinpä kesän nuksuursiivous: huonekalut kannet- kumapaikka ulkorakennuksissa
tiin ulos ja ne pestiin; varsinkin houkutteli, sillä petit oli aina
tyhjennetty pirtti puhdistettiin odottamassa nukkujaa ja kyllä se
perinpohjaisesti.
uni maistuikin pitkävillaisen velKevätsiivouksen jälkeen oli so- tin alla olkipatjalla.
piva aika valkaista pirtin muuri
Aitat ja tallit olivat nuorison
ja maalata kuluneet lattiat itse suosimia nukkumapaikkoja. Tyttehdyllä öljymaalilla, joka kesti töjen valinta osui varsinkin aittoikuivua kauan, jopa viikkoja. Lat- hin, sillä ne sijaitsivat usein kautioiden maalaaminen yleistyi Pe- empana pihapiiristä, eikä isännän
räpohjolassa 1800-luvun lopulta silmä ylettynyt sinne saakka vahtilähtien. Torniossa lattiat maalat- maan. Pojat taas asettuivat talliin,
tiin keltamullalla, jokku maalasit kunhan hevoset oli peltotöiden
harmajiksi, se oli vähän fiinimpää. jälkeen siirretty kesälaitumelle ja
Usein maalattiin samalla myös talli pesty ja tuuletettu. Harvasei56

näisissä rakennuksissa oli nukkujan suojana valkeasta kankaasta
ommeltu telttamainen rankinen,
jota on käytetty etupäässä Pohjois-, Keski- ja Itä-Lapissa.
Talliin verrattavia paikkoja
olivat pihapiirin puojit ja makasiinit. Nukkumahuoneiksi kelpasivat myös kaikki vintit. Saunan
eteisessäkin on nukuttu, samoin
kesäkeittiöissä. Vanha asuinrakennus, pikkupuoli tai kesäpuoli,
tarjosi myös mainioita yösijoja.
Puhtaissa ja raikkaissa navetoissa on nukuttu varsinkin alisessa Tornionlaaksossa sekä Rovaniemellä ja Kemijärvellä. Tapa
on ollut tunnettu myös Kolarissa,
Simossa, Keminmaassa, Tervolassa, Posiolla ja Savukoskella,
mutta näillä seuduilla käytettiin
hyväksi muutkin mahdollisuudet.
Navettaan tai heinälatoon voitiin siirtää sängyt tai tehdä peti
lehmien parteen. Paikoin vain
nuorempi väki muutti navettaan
ja vanhemmat jäivät asuinrakennukseen. Yleensä lapset innostuivat navetassa nukkumisesta, ja lisäksi siellä oli sadepäiviksi hyvin
leikkitilaa.
Ulkorakennuksiin muuttaminen on ollut Peräpohjolassa ja Lapissa Inarin ja Muonion korkeudelle asti yleisenä tapana sotien
jälkeiseen aikaan saakka, paikoin
1970-luvulle asti ja harvinaisena
vielä 2000-luvulla. Pirttirakennuksen huoneissa ei juuri kukaan
mielellään kesäkuumalla nukkunut, sillä varsinkin räkän aikana
oli sisähuoneissa tuhottomasti kär-

päsiä, sääskiä, polttiaisia, mäkäröjä ja vaikka mitä. Päivällä kun auottiin ovia, niin niitä lappoi sisään
oven täydeltä, oli kemijärveläisten
kokemus. Talon väki hajaantui
eri rakennuksiin, sillä arvostettiin
väljiä tiloja, jotka samalla tarjosivat vapautta ja yksityisyyttä. ”Ulkoutumista” on perusteltu myös
vaihtelunhalulla ja kesäloman
tunnun kokemuksella.
VAIHTELUA RUOKAILUUN

Kesää varten leivottiin jo keväällä suuret määrät leipää varastoon.
Myös lihaa ja kalaa kuivattiin
evästarpeiksi ja keittoja varten.
Suolakalaakin riitti pöytään pantavaksi. Maitoa piimitettiin viiliksi, joka oli yleinen kesäruoka.
Tarkoituksena oli helpottaa lyhyen kesän työkautta, josta heinäntekoon kului ainakin kuukausi.
Nukkumapaikan lisäksi ateriointi ja yleensä myös ruuan valmistuspaikka siirrettiin kesäksi
ulkorakennuksiin tai ulkosalle.
Asuinrakennuksen tulisijoissa ei
mielellään pidetty tulta, koska pelättiin kuivan pärekaton syttyvän
tuleen kipinöistä. Talvisaikaan
ruoka valmistettiin keittiöissä,
pirtin muurin piisissä kolmijalan
päällä tai omana rakennuksenaan
olleessa kodassa.
Navetoissa asumisella on tarkoitettu etupäässä sitä, että siellä
on valmistettu ruoka ja aterioitu
sekä oleiltu vapaa-aikana eli talosteltu. Navettaan kannettiin ruokailua varten pöytä ja penkit, astiat säilytettiin kaapissa. Monissa
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Pellon Rantalan talon navettaa käytettiin kesäasuntona. Sen parret, seinät
ja muuri valkaistiin kalkilla. Hella tuotiin navettaan kesäksi ruuanvalmistusta
varten. Kuva: Ilmari Manninen 1929. Museoviraston kuva-arkisto.

tornionlaaksolaisissa navetoissa
Muoniooon saakka oli ennen
muuripadan yhteydessä piisi eli
pieni takka. Karjakeittiön tai
navetan muuripadan yhteyteen
muuratusta kiinteästä hellasta on
tietoja Keminmaasta, Tervolasta
ja Posiolta. Kun valurautaisia pieniä helloja alettiin valmistaa 1800luvun lopulla, sellainen oli helppo
liittää navetan tulisijaan. Niinpä
navetasta tuli entistä käytännöllisempi
ruuanvalmistuspaikka,
jossa oli vesipiste lähellä ja lämmintä vettä saatavilla.
Kesäruuan valmistamiseen löydettiin muitakin ratkaisuja. Sodankylässä ruoka voitiin keittää
navetassa, mutta helteiden aikana ulkosalla. Kittilässä kerrotaan
kesäisten keittopaikkojen olleen
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ulkona rantakivien välissä tai kotamaisessa suojassa, pirrikodassa.
Leivän paistamiseen tarkoitettuja
ulkouuneja, joissa on voitu valmistaa ruokaakin, on ennen sotia
tehty Enontekiöllä, Kittilässä ja
Sodankylässä. Aiemmin ulkouuneja on käytetty Lapissa laajemmalla alueella ja lisäksi läntisessä
Etelä-Suomessa, Pohjanmaalla ja
Suomenselän seudulla. Osassa
sellaisia taloja, joissa ei muutettu
kesäksi navettaan, on tehty erillisiä pienehköjä rakennuksia, kesäkeittiöitä tai kesäpirttejä.
Kesäajan ruokahuollon järjestelyt vaihtelivat taloittain, ja osassa taloista keittiö oli normaalikäytössä. Asuinrakennuksen jättämistä tyhjilleen perusteltiin
yleisesti sillä, että sen siivoukseen

olisi kulunut liikaa aikaa. Päärakennuksessa huoneet laitettiin juhlakuntoon: valkoiset liinat pöydille,
parhaat matot lattioille ja tekstiilit
esiin joka puolelle. Vieraat syötettiin ja nukutettiin sisähuoneissa.
Vierasruuat valmistettiin navetassa. Navetassa oli ilo huushollata.
Koko perhe odotti kesää juuri navettaan siirtymisen vuoksi innokkaasti, kerrotaan Karungista.

kuulla alkaneen ja syyskuulle jatkuneen laidunkauden aikana.
Kesänavetat jäivät pois käytöstä paikoin jo sotien jälkeen, yleisemmin viimeistään 1960-luvulla.
Lapin sodassa tuhoutui paljon
navettoja, ja uudet tiili- tai hirsinavetat olivat varustukseltaan
ja käytöltään erilaisia kuin ennen. Viimeistään navettaan tulleet ”mukavuudet” kuten sähkö,
vesijohdot ja lypsykoneet saivat
emännät luopumaan vanhoista
KESÄASUMISEN EDUT
Karjan ja ihmisten vuosi rytmit- perinteistä. Myös metsälaitumien
tyi perinteisessä pohjoisessa maa- tilalle tulleet aidatut peltolaitulaisyhteisössä suunnilleen samalla met muuttivat tilannetta. Ihmistavoin. Pohjoisen kesäluonnon ten talviasunnon varustetason ja
valosta ja lämmöstä osattiin asumisväljyyden lisääntyminen
nauttia, mutta niiden mukanaan 1960- ja 1970-luvulla puolestaan
tuomat haitat – etenkin itikat ja vähensivät tarvetta muuttaa kekuumuus – haluttiin minimoida. säksi ulkorakennuksiin, mutta
Kesällä oli saatava varastoon tal- silti monissa taloissa suursiivoukven ruoka ja rehut, mutta tiiviin sien pitämistä jatkettiin ja kesätyöteon lomassa oli aikaa myös pirteissä ja vinteillä viihdyttiin.
kylästelylle ja yllätysvieraille, ja
heitä varten emännät halusivat
talon olevan juhlakunnossa. Se
onnistui, kun arkisille toiminLÄHTEET
noille oli löydetty toinen paikka.
Museoviraston v. 1985 järjestämän kansanVoi oli pohjoisten talojen tär- perinteen keruukilpailun (MV:K32) navetan
keä myyntituote koko 1800-lu- kesäkäyttöä koskevat vastaukset.
vun ajan, varsinkin vuosisadan Lapin kylähistoria -aineisto; Lapin maakunlopulla ja 1900-luvun alussa, jol- tamuseon arkistokokoelmat.
loin sitä vietiin paljon Ruotsiin ja Lapin alueelta tehdyt kylähistoriat.
Ruijaan. Oli tärkeää, että lehmät Vilkuna, Asko: Karjan kesäsuojista ja laidunhoidettiin hyvin, jotta ne lypsivät tamisesta Pohjanmaalla. Kansatieteellinen
runsaasti. Pohjoinen talvinavetta arkisto 15. Helsinki 1961.
oli karjan kannalta toimiva, ja Vilkuna, Asko: Suomalaisen karjasuojan
lanta saatiin kerättyä talteen oh- vaiheita. Kansatieteellinen arkisto 14.
rapeltojen lannoittamista varten. Helsinki 1960.
Kesänavetoilla haluttiin varmis- Valonen, Niilo: Suomen kansanrakennukset.
taa lehmien hyvinvointi touko- Vammala 1994.
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ELINA VUORIMIES

Lappilainen ITE
■ Rakkaalla lapsella on monta
nimeä: suomalainen nykykansantaide tunnetaan ITE-lyhenteestä (Itse Tehty Elämä).
Muita nimiä ovat muun muassa
itseoppineiden taide, naivi
taide, ulkopuolisten taide,
marginaali taide ja raaka taide.
Samat nimet kääntyvät myös
vieraille kielille tarkoittaen
kussakin maassa kutakuinkin
samaa omine vivahteineen.

Mauno Alan ITE-taidetta Kittilästä.
Kuva: Anna-Maija Salonen.
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Mutta mitä on ITE-taide? Selvärajaista määritelmää on vaikea
löytää, koska taiteen ilmenemismuodot ovat mitä moninaisimpia. Tunnusomaista nykykansantaiteilijoille on itseoppineisuus ja
omaperäinen kekseliäisyys, mikä
näkyy niin aiheiden, tekniikoiden kuin materiaalienkin runsaana kirjona. Nykykansantaiteilijat eivät jäljittele tunnettuja
taiteilijoita tai tyylejä. Teokset
ovat yksilöllisiä ja ottavat usein
kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.
ITE-taidetta on kartoitettu
vuodesta 1998 lähtien. Maaseudun Sivistysliiton (MSL) aloittamassa etsinnässä tavoitettiin
aluksi noin 300 tekijää, ja määrä
on moninkertaistunut yksityiskohtaisemmilla etsinnöillä Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla,
Kainuussa, Keski-Suomessa ja
Pohjois-Karjalassa. Talvella 2009–
2010 MSL:n kartoitus käynnistyi
Lapissa, ja tulokset ovat olleet vakuuttavia.
Esiselvitysvaiheessa matkaan
lähetettiin kuusi kartoittajaa.
Torniosta, Kemistä, Enontekiöltä, Ivalosta ja Rovaniemeltä käsin
he ajoivat tuhansia kilometrejä ja
tapasivat yli 180 itseoppinutta tekijää. Etsintäkuulutukset etenivät
parhaiten toimittajien ja kulttuurikentän myötävaikutuksella kuin

myös viidakkorummun välityk- käsittelyssä, ja tuloksena on huisellä. Kaikkia ilmiantoja ei ehdit- keita teoksia ja teoskokonaisuukty käydä läpi, joten toinen moko- sia, joiden ääressä nöyrtyy.
Esiselvitysvaihe päättyy vuoma tekijöitä on piilossa edelleen
– ja osa haluaa pysyäkin. Osa den 2010 lopussa, minkä jälkeen
löydetyistä on taitavia käsityöläi- Maaseudun Sivistysliitto hakee
siä ja taiteen harrastajia, mutta jatkorahoitusta Lapin ELY-keskukjoukossa on kymmeniä huikeita selta. Kehittämishankkeen toteuduttua yleisölle esitellään kartoitITE-taiteilijoita.
Lappi poikkeaa monellakin tajien tekemää hienoa työtä näyttavalla muista alueista. Lapin telyin, tapahtumin ja julkaisuin
luonto muovaa ja määrää elä- – ja tietenkin jatketaan etsintöjä.
mänrytmin. Kun ”etelän” taiteilija siirtyy ulos tekemään suuria
veistoksia tai täydentämään pihapiiriään, lappilainen taiteilija
pakkaa reppuunsa metsästykseen,
kalastukseen ja marjastukseen
liittyvät välineet ja lähtee nauttimaan luonnon antimista. Talvella on aikaa harrastuksille, ja
se näkyy enemmän perinteisinä
pienoisveistoksina, ekspressiivisinä ja humoristisina maalauksina
ja originelleina käsitöinä. On yksi
poikkeus: lumi- ja jääveistokset.
Materiaali muovautuu taitavis- Kemiläisen Reijo Osipofﬁn
sa käsissä komeiksi eläimiksi tai ITE-taidetta. Kuva: Juha Eskola.
loisteliaiksi satulinnoiksi. Ne elävät lyhyen hetken ja tallentuvat
vain tekijänsä ja ohikulkijoiden ETSINTÄKUULUTUS!
valokuva-albumeihin.
Asuuko naapurissasi ITE-taiteiliLappilaisten ITE-taiteilijoiden ja? Vai oletko itse luova, rohkea,
aihepiirissä näkyy ympäröivä omaperäinen ja itseoppinut tekijä?
maisema eläimineen. Ruskan ja Oletko matkasi varrella kiinnittärevontulten maa, jossa porot vael- nyt huomiota erikoisiin pihapiitavat villeinä, on kuvattu mitä reihin? Tee ilmianto naapuristasi,
mielikuvituksellisimpiin maalauk- sukulaisestasi, ystävästäsi – tai ilsiin. Kliseemäinen Lapin lumo moittaudu itse.
tonttuineen, staaloineen ja maa- Yhteystiedot: Maaseudun Sivistyshisineen romantisoituu omape- liitto, Eerikinkatu 28, 00180 Helräisellä tavalla ITE-taiteilijan sinki tai leena.suominen@msl.fi
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Tämän numeron
kirjoittajat
TUIJA ALARIESTO

JOHANNA RUOHONEN

FM, näyttelyamanuenssi
Lapin maakuntamuseo

FM, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto

SIRKKU DÖLLE

JUKKA SUVILEHTO

FK, yli-intendetti (emerita)
Espoo

valokuvaaja
Lapin maakuntamuseo

MATTI ENBUSKE

TUULA TUISKU

FT, tutkija
Oulun yliopiston historiatieteet

FT, dosentti
Oulu

ELINA JOKELA

EEVA UUSITALO

tradenomi, museotyöntekijä
Sallan sota- ja
jälleenrakennusajan museo

FM, ohjelmakoordinaattori
Ruralia-instituutti,
Mikkeli

HANNA KYLÄNIEMI

ELINA VUORIMIES

FM, amanuenssi
Lapin maakuntamuseo

amanuenssi
ITE-museo –
Keski-Pohjanmaan
maakuntamuseo, Kokkola

PÄIVI LUNDVALL

FT, luonnonsuojelupäällikkö
Lapin ELY-keskus
PÄIVI RAHIKAINEN

FK, maakuntamuseotutkija
Lapin maakuntamuseo
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LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Arktikum
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
Puhelin (016) 322 2854 ja 322 8589
Sähköposti: etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Internet: www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
Henkilökunta
Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen
016 322 2819 (Rovaniemen taidemuseo)
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
016 322 8577
Amanuenssi Kimmo Kaakinen
016 322 2484
Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori
016 322 2854
Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi
016 322 2853
Opas-valvoja Maisa Laitinen
016 322 8578
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho
016 322 8582
Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen
016 322 3095
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen
016 322 2791
Museomestari Teijo Rovanperä
016 322 8585
Valokuvaaja Jukka Suvilehto
016 322 2858
jukkai.suvilehto(at)rovaniemi.fi

ARKTIKUM avoinna
1.12.–11.1.
12.1.–31.5.
1.6.–15.6.
16.6.–31.8.
1.9.–30.11.

päivittäin
ti–su
päivittäin
päivittäin
ti–su

Varaukset ja lisätiedot 016 322 3260
www.arktikum.fi
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10–18
10–18
10–18
9–18
10–18
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