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Tornionlaakson maakuntamuseo tarjoaa oivaltavan matkan oman historian 
äärelle ja antaa hyvän kokonaiskuvan Tornionlaakson erityispiirteistä. 

 

 

 

 

 

 

 

Pysyvä näyttely  
Perusnäyttely Kohtaamisia rajalla esittelee Tornionlaakson omaleimaista historiaa kivikau-
delta nykyaikaan Suomen ja Ruotsin rajan molemmin puolin. Kerronnassa käytetään paitsi 
esineitä ja tekstiä, myös runsaasti kuva- ja filmimateriaalia. Kosketusnäyttöjä käyttämällä 
voi syventyä tarkemmin kiinnostaviin aiheisiin.  

Yhteinen jokilaaksomme  
-näyttelysalin teemoja ovat:  

• Tornionlaakson varhainen historia 
ja ensimmäiset ihmiset jääkaudes-
ta rautakauteen arkeologian kautta 

• Tornion perustaminen  
• alueen perinteiset elinkeinot 
• entisajan kaupankäynti, mitat ja 

rahat 
• tutkimusretkeilijät ja matkailijat  

Tornionlaaksossa, Maupertuis’n ja 
Struven kolmiomittaukset 

• alueeseen vaikuttaneet sodat: 
Suomen sota, 1. maailmansota ja 
Lapin sota 

• venäläinen aika Torniossa 
• alueen kielet ja murteet 
 

Kaupunkimme rajalla -näyttelysalissa 
pääsee tutustumaan muun muassa:  

• Tornion ja Haaparannan kehityk-
seen 

• elämään kaupungeissa, porvaris-
toon ja kaupunkien käsityöläisiin 

• Tornionlaakson teollisuuteen  
sahoista Outokumpuun 

• rajaan liittyviin ilmiöihin kuten  
rajakauppaan, joppaukseen,  
tullitoimintaan ja siirtolaisuuteen 

 
 
Laajasta perusnäyttelystä voidaan opas-
tuksella poimia opetussuunnitelmaan  
sopivia kokonaisuuksia kaikenikäisille.  



VAIHTUVAT NÄYTTELYT keväällä 2018 

Suomen sisällissota 1918  
26.1.–25.3.2018 
Vuonna 2018 tulee kuluneeksi 100 vuotta juu-
ri itsenäistynyttä Suomea ravistelleesta sisäl-
lissodasta. Suomen itsenäistyessä suomalaiset 
olivat jakautuneet jyrkästi sosiaalisesti, talou-
dellisesti ja poliittisesti eliittiin ja rahvaaseen 
sekä omistavaan ja omistamattomaan luok-
kaan. Jännitteet purkautuivat kevättalvella 
1918 sisällissotana, jonka osapuolina olivat 
hallituksen valkoiset joukot ja kansanvaltuus-
kunnan punakaartit. Sodalle oli tyypillistä poliittinen väkivalta, punainen ja valkoinen terrori, johon 
molemmat osapuolet syyllistyivät. Sisällissodassa kuoli noin 5 000 valkoista ja 27 000 punaista, 
joista pääosa vankileireillä. 

Näyttely esittelee vastakkainasettelun taustoja ja jälkiselvittelyä. Pysäyttävissä valokuvissa koh-
taamme miehiä, naisia, jopa lapsia, tapahtumien keskellä. Kuvat käsittelevät sodan osapuolten 
valmistautumista taisteluihin, taisteluiden uhreja ja vankeja. Näyttely ei sovellu nuorimmille oppi-
laille. Näyttelyn on tuottanut tanskalainen Arbejdermuseet yhteistyössä Työväenmuseon kanssa ja 
teksteissä näkyy myös tanskalaisen lehdistön kiinnostus ja näkökulma Suomen sisällissotaan.  

Opastettu kierros näyttelyyn kestää noin 30 minuuttia. Opastuksella kerrotaan myös siitä, miten 
sisällissota näkyi Torniossa. Opastuksen jälkeen voidaan tehdä pohdintatehtäviä pienissä ryhmissä, 
materiaalin saa pyydettäessä nähtäville ennen museovierailua. Ryhmätehtävän kanssa vierailun 
kesto on vajaan tunnin.  

Muinaispuvusta Marimekkoon 27.4.–3.6.2018  
Näyttelyssä kohtaavat Marimekon asut ja suomalaisen naisen pu-
vut tuhannen vuoden takaa.  

Muinaispuku on esihistoriallisen ajan mallin mukainen puku, joka 
on tehty hautalöytöjen ja niistä tehtyjen tutkimusten perusteella. 
Näyttelyssä kerrotaan esillä olevista kolmesta muinaispuvusta ja 
pohditaan kansallispukujen, muinaispukujen ja kansanpukujen 
eroa. Toisaalta pohditaan Marimekon ja suomalaisuuden suhdetta 
ja brändin merkitystä suomalaisille.  

Pukeutumisen on tärkeää olla käytännöllistä, mutta sillä myös 
viestitään monia asioita, kuten asemaa, elämäntilannetta, varalli-
suutta, juuria tai kuulumista ryhmään. Näkyykö kansallisuus nyky-
ään pukeutumisessamme, jos niin kenen pukeutumisessa se nä-

kyy? Pitäisikö sen näkyä? Jos haluaisimme luoda oikein suomalaisen asun, mitä se olisi?  

Näyttelyvierailun yhteyteen on mahdollista varata maksuton työpaja. Työpajassa valmistetaan 
muinaispuvuista poimitulla pronssispiraalitekniikalla avaimenperä tai nauha. Lisätietoja työpajasta 
myöhemmin nettisivuillamme. 



 
Varaa oma vierailusi! 
Opastukset ja käynnit museossa ovat 
maksuttomia Tornion ja Haaparannan  
kouluille. 

 
Otamme koululaisryhmiä vastaan myös 
museon normaalien aukioloaikojen  
ulkopuolella, klo 8 alkaen. 
 
1–3-luokkalaisille opastuksen suositel-
tava kesto on noin 45 minuuttia, josta 
opastusta on reilu 30 minuuttia ja loput 
ajasta omaa tutustumista museoon.  
Vanhempien oppilaiden opastuksen 
kesto voi vaihdella tunnista puoleen-
toista. 
 
Opastuksen voi varata perusnäyttelyyn 
tai vaihtuvaan näyttelyyn. Nuoremmille 
oppilaille suosittelemme kierrosta vain 
osassa museota. Vanhemmille voidaan 
poimia sopiva kokonaisuus näyttelyn 
koko sisällöstä.  

 
Varaukset ja tiedustelut:  

Lippukassa  
050 597 1559 
maakuntamuseo@tornio.fi 

Museolehtori  
Linda Vuollo  
040 631 8339  
linda.vuollo@tornio.fi 

 

Ilmoitathan ryhmäsi käynnistä  
etukäteen, vaikket ottaisikaan  
opastusta.  

 

TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO – 
TORNEDALENS MUSEUM  

Torikatu 4  
95400 Tornio  
www.tornio.fi/tornionlaaksonmuseo 
www.merilapinmuseot.fi 
www.facebook.com/ 
Tornionlaaksonmaakuntamu-
seo.Tornedalensmuseum 

 

 


