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matka
Lapin museoihin
opas matkailijoille
Lapissa on kolmisenkymmentä museota,
joissa voi tutustua laajan Lapin rikkaaseen
kulttuuriperintöön. Tämä esite opastaa
matkailijaa löytämään erityisesti paikallismuseot. Ne kertovatmonipuolisesti Lapin
historian värikkäistä vaiheista, alueen
perinteisistä elinkeinoista ja elämisestä
ankarissa pohjoisen oloissa.
Suurin osa paikallismuseoista on avoinna
vain kesäisin, joten tarkemmat aukioloajat kannattaa tarkistaa museoiden
verkkosivuilta.
Tervetuloa kulttuurimatkalle
Lapin museoiden maailmaan!

•

värimerkkien selitykset:
ulkomuseo / talomuseo
erikoismuseo
taidemuseo

SUOMI ∙ Lappi

sota- ja/tai jälleenrakennusaikaa
asumista ja interiöörejä
kiinnostava esinenäyttely
arvokas kulttuuriympäristö ja/tai -maisema
saamelaiskulttuuria

Pahnilan museo
Palokarintie • Simo

Alatornion pitäjämuseo
Kirkonmäentie 67 • Tornio
Tornion kaupungin keskustaa ympäröi laaja maaseutu, joka
aikanaan oli itsenäinen Alatornion kunta. Tornionlaaksossa
elettiin karjatalouden, kalastuksen ja maatalouden varassa.
Maanviljelyn merkityksestä kertoo myös Alatornion Kirkonmäelle 1840-luvun lopulla pystytetty kookas lainajyvämakasiini, joka on toiminut museokäytössä jo 50 vuotta.
Museon näyttelyssä on esillä runsaasti kansanomaista
käyttö- ja talousesineistöä alueen elämästä ja elinkeinoista.
Esineistöä on koottu Alatornion kyliltä pääasiassa
1960-luvulla.

Simoniemen kylä ja Simonkylä edustavat Perämeren
rannikkoalueen kyläasutusta, joissa tärkeänä elinkeinona on maatalouden ohella ollut merikalastus.
Pahnilan museo sijaitsee Simonkylän kauniissa rantamaisemassa, jossa on säilynyt runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Alkuperäisellä paikallaan olevista Pahnilan rakennuksista vanhimmat ovat peräisin 1800-luvun lopulta.
Keltaiseen asuinrakennukseen kuljetaan mutterikuistin
kautta. Neliömäiseen pihakokonaisuuteen kuuluvat pitkä
navettarakennus, kärry- ja liiterirakennus sekä kaksikerroksinen tallirakennus, jonka puoviin on kuulunut maitohuone.
Kauempana sijaitsevat savusauna ja riihikartano täydentävät
pihapiiriä. Museossa on esillä runsaasti talon alkuperäistä
esineistöä.

Avoinna kesälauantaisin
Ei pääsymaksua

Kemin historiallinen museo
Marina Takalon katu 3 • Kemi

Avoinna kesä-elokuussa
su - to
Ei pääsymaksua
Kahvio

Kemin historiallisen museon uusi perusnäyttely avataan 2014.
Se tulee esittelemään paikallista kulttuuria ja historiaa “herrojen ja punaisen Kemin” teemoilla. Historialliseen museoon
kuuluu myös Kemin työläismuseo ja Suomen kähertäjämuseo
Marttalassa ja Yli-Jaakheikin savupirtti Meripuistossa.
Museokauppa.
www.merilapinmuseot.fi

Kemin taidemuseo
Marina Takalon katu 3 • Kemi
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Pohjois-Suomen vanhin taidemuseo sijaitsee Kemin kulttuurikeskuksessa. Museon kokoelmista löytyy suomalaisen taiteen
helmiä. Museon avarassa näyttelysalissa järjestetään
vuosittain useita näyttelyitä.
Avoinna ympäri vuoden. Kahvila. Museokauppa.
www.merilapinmuseot.fi

tornio
Simo

KEMI
www.tornio.fi/LansiPohjanmuseot
simonkylä

4

Ylitornion koulumuseo
Kotanmäentie 2 B • Ylitornio

Kolarin kunnan kotiseutumuseo
Rovantie 3 • Kolari

Museo sijaitsee arkkitehti Yrjö Sadeniemen suunnittelemassa
jugendhenkisessä koulurakennuksessa, joka valmistui Ylitornion kirkonkylän pohjoispäähän Alkkulaan 1912.
Museoon kuuluu viisi huonetta, joissa voi tutustua kunnan
koululaitokseen ja sen kehitykseen kansakoulusta peruskouluun ja yhteiskoulusta yläasteeseen. Oman huoneensa on
saanut myös paikallinen jatkokoulutus: Anna Jolman kasvitarha- ja keittokoulu, kristillinen
kansanopisto, kotiteollisuuskoulu,
yhteiskoulu ja kansalaisopisto.

Sieppijärven kylässä sijaitseva kotiseutumuseo on perustettu Rovan tilalle, jonne on siirretty seitsemän rakennusta.
Runsaat sata vuotta vanha päärakennus on toiminut aikoinaan
kestikievarina. Rakennuksessa on esillä kotitalousvälineistöä
sotia edeltävältä ajalta. Pienen Joen tuvan kurkihirren alta on
löydetty 1771 lyöty tanskalainen raha. Museon kesänavetassa
ja kahdessa ladossa voi tutustua kookkaisiin vanhan ajan
maataloustyövälineisiin.

Avoinna kesäisin
sopimuksen mukaan

Avoinna kesäisin
ma - pe
Vapaaehtoinen
pääsymaksu

Kolari
SIEPPIJÄRVI

Tornionlaakson maakuntamuseo
Torikatu 4 • Tornio
Tornionlaakson maakuntamuseo toimii Länsipohjan
maakuntamuseona Simosta Muonioon. Vuonna
1914 perustettu kulttuurihistoriallinen museo on
maakunnan vanhin.
Tornionlaakson maakuntamuseon uudistettu
museorakennus ja perusnäyttely ”Kohtaamisia
rajalla – Möten på gränsen” avataan vuonna 2014.
Uusi näyttely kertoo mm. Tornion ja Haaparannan
kaupunkikulttuurista ja peräpohjalaisesta maaseudusta sekä rajaseudun asioista. Museolla on lisäksi
laaja valokuva- ja kotiseutuarkisto.
Museokauppa.
www.merilapinmuseot.fi
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Aineen taidemuseo
Torikatu 2 • Tornio
Aineen taidemuseo on aktiivinen kuvataiteen
kohtauspaikka Torniossa. Tornion kaupungin
omistaman taidemuseon toiminta perustuu
Aineen Kuvataidesäätiön kokoelmalle.
Yleisölle on tarjolla monenlaisia näyttelyitä,
työpajoja ja luentoja.
Avoinna ympäri vuoden, ma suljettu.
Kahvila. Museokauppa.
www.merilapinmuseot.fi

ylitornio

tornio
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www.tornio.fi
/LansiPohjanmuseot

http://jaramanlinnoitus.
blogspot.fi/
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kAaresuvanto

Järämän linnoitusalue ja museo
Käsivarrentie 5465 • Enontekiön Kaaresuvanto

Enontekiö

muonio

www.tornio.fi/LansiPohjanmuseot
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Jatkosodan aikana Lapissa oleskelleet saksalaiset joukot
rakensivat puolustusasemaksi tarkoitetun linnoitusalueen, joka valmistui Käsivarren kapeimpaan kohtaan
marraskuussa 1944. Laajasta linnoituksesta on entisöity
yli kilometrin pituinen reitti, jonka varrella on taisteluja juoksuhautoja sekä pesäkkeitä ja korsuja.
Ennen puolustusaseman kallioiselle rinteelle kiipeämistä ja sieltä avautuvien maisemien ihailua kannattaa
käydä tutustumassa Lapin sodan osapuolia ja TunturiLapin sotatapahtumia esittelevään
Avoinna
näyttelyyn. Näyttelyssä kerrotaan
juhannuksesta
myös siviiliväestön evakuoinnista
syyskuun puoliväliin
ja alueen jälleenrakentamisesta.
Pääsymaksu
Kahvila

Muonion kotiseutumuseo
Lahenrannatie 51 • Muonio
Kotiseutumuseo on perustettu pihapiiriin, jossa on
alkujaan ollut jälleenrakennuskauden asuinrakennus
Emman pirtti ja sitä vähän vanhempi ulkorakennus.
Muut rakennukset ovat peräisin 1800-luvulta ja ne
on siirretty museoalueelle eri puolilta Muoniota.
Kolmikerroksinen aitta on tyypillinen Tornionlaakson
vauraille taloille. Matalampi aitta on toiminut kunnan
viljamakasiinina. Lisäksi piha-alueella on Pohjois-Suomelle
tyypillisiä veneitä. Museossa
on esillä muoniolaista kotitalousAvoinna kesäisin
esineistöä ja puusepänverstas
ti-la
työvälineineen.
Ei pääsymaksua

Keminmaan kotiseutumuseo
Mikaelintie • Keminmaa
Kotiseutumuseo sijaitsee Kemijoen rantamaisemassa
Suomen pohjoisimman harmaakivikirkon läheisyydessä.
Komea kaksikerroksinen hirsirakennus on alun perin
rakennettu 1849 lainajyvämakasiiniksi huonojen satovuosien varalle. Lainajyvämakasiineja piti yllä talollisten
perustama manttaalikunta, joka varastoi siemenviljaa ja
luovutti sitä tarpeen mukaan.
Makasiinissa on jäljellä vanhoja viljalaareja. Museossa
on esillä Keminmaan historiasta kertovia käyttö- ja tarveesineitä. Yläkertaan on tallennettu kadonnutta jokikalastusperinnettä: monenlaisin välinein pyydettiin lohta,
mutta Kemijoesta lipottiin myös vaellussiikaa ja pyydystettiin merroilla nahkiaisia.

Valmarin museo		
Jokisuuntie 79 • Keminmaa
Kemijoen suulla Valmarinniemessä on ollut asutusta jo
keskiajalla, ja Valmarin suku on hallinnut kolmeakin
pihapiiriä. Talon pääelinkeinot ovat olleet maanviljelys,
kauppa ja kalastus. 1900-luvun alussa Valmarinniemi oli
keskeisessä roolissa Kemijoen uiton erottelualueena.
Valmarin museon päärakennus on peräisin 1800-luvun
alusta ja se on sisustettu 1920- ja 1930-lukujen tyyliin talon
alkuperäisin esinein. Pihapiiriin kuuluu myös aitta-navettarakennus ja lohikellari. Museon läheisyydessä on Suomen
pohjoisin mamsellimylly, joka on jauhanut viljaa
1920-luvulle asti.

Avoinna heinäkuussa
ma suljettu
Pääsymaksu

Avoinna heinä-elokuussa
ma- ti suljettu
Ei pääsymaksua
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www.tornio.fi/LansiPohjanmuseot

KEMINMAA
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Avoinna kesäisin
joka päivä
Opastusmaksu
Kahvila

Tervolan kotiseutumuseo
Nelostie 382 • Tervola

Avoinna
heinäkuussa
ma-pe
Ei pääsymaksua

Tervolan Paakkolan kylään rakennettu laaja museoalue
kuvastaa monipuolisesti Peräpohjolan asutus-, maatalous ja kouluhistoriaa. Museoon on siirretty yli 30 rakennusta ja näytteillä on runsaasti esineistöä.
Vauraassa jokivarren maalaistalossa tarvittiin ennen lukuisia
rakennuksia moniin eri käyttötarkoituksiin. Tervolan kotiseutumuseossa ovat hyvin edustettuina kaikki rakennustyypit pajaa
ja elohuonetta myöten. 1800-luvun lopun erämaatalon pihapiiri on ollut vaatimattomampi maalaamattomine rakennuksineen. Asutustoiminnan tuloksena teetettiin 1930-luvulla pieniä
asuinrakennuksia, joissa usein asui monilapsisia perheitä.
Museoalueella on myös yli satavuotias komea koulu ulkorakennuksineen sekä perinteisiä hyöty- ja koristekasveja esittelevä puutarha.

Ranuan pitäjä- ja pappilamuseo		
Pappilantie 11 • Ranua
Ranuan vuonna 1916 valmistunut vanha pappila on yksi
Lapin harvoista säilyneistä pappiloista. Rakennuksessa on
vuodesta 1983 lähtien toiminut kaksi museota: alakerrassa
pappilamuseo ja yläkerrassa pitäjämuseo.
Pappilamuseo on sisustettu 1930–1950-lukujen maalaispappilan tapaan. Kirkkoherra tarvitsi virkansa toimittamiseen kansliaa ja vieraiden majoittamiseen piispankamaria;
salissa vihittiin pareja avioliittoon ja kastettiin lapsia. Varsinaisessa asuinkäytössä olivat kaksi kamaria, ruokasali ja
keittiö. Pitäjämuseon näyttely esittelee esinein ja kuvasuurennoksin ranualaisia elinkeinoja ja käsityövälineitä sekä
maito- ja ruokataloutta.

78
PAAKKOLA
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Tervola

RANUA

www.tornio.fi/LansiPohjanmuseot

www.lapinmuseot.fi/ranua

LAPIN METSÄMUSEO
Metsämuseontie 7 • Rovaniemi

Rovaniemen kotiseutumuseo Pöykkölä
Pöykköläntie 4 • Rovaniemi

Rovaniemen Pöykkölässä mäntymetsän keskellä järven
rannalla sijaitseva Lapin metsämuseo kertoo jätkien, hevosten, kämppäemäntien ja tukkilaisten värikkäästä, mutta myös
raskaasta elämästä. Savotoilla kaadettiin talvisin puita sahojen
ja puunjalostuslaitosten tarpeita varten. Jätkät majoittuivat
kuukausiksi savottakämppiin, joiden lähellä oli tallit hevosia
varten, sauna sekä usein vaatimaton kauppa. Vesistöjen varteen varastoidut tukit uitettiin keväisin jäiden lähdön jälkeen.
Museoalueelle on siirretty aitoja savottakämppiä ja uiton
rakennuksia sekä kerätty työvälineitä ja koneita, joista mielenkiintoisin on Suomen ensimmäisellä koneellisella metsätyömaalla erämaan keskellä Savukoskella 1912–1914 käytetty
komea ”Samperin” veturi.

Kemijoen rannalla sijaitsevan Pöykkölän tilan historia
tunnetaan 1600-luvulta lähtien. Talon rakennuksista
suuri osa tuhoutui tulipalossa syksyllä 1843, minkä
jälkeen pystytettiin nykyinen päärakennus.
Museoalueella on kaikkiaan parikymmentä rakennusta,
jotka kertovat monipuolisesti varakkaan talonpoikaistalon
elämästä runsaat sata vuotta sitten. Erityisesti rovaniemeläiseen rakennusperinteeseen kuuluvat kaksikerroksinen
venehuone, pyramidikattoinen kesänavetta ja viljan puhdistamiseen tarvittu masinihuone. Komeassa puovirakennuksessa pääsee tutustumaan ruokatalouden, miesten ja naisten
käsitöiden sekä mm. lakintekijän ja nahkurin työvälineisiin.
Lohenpyynnistä ja muusta kalastuksesta
kertova museoesineistö on hyvin arvokas.

Avoinna kesäisin
Ma suljettu
Pääsymaksu
Pieni museokauppa

KORUNDI • rOVANIEMEN TAIDEMUSEO
Lapinkävijäntie 4 • Rovaniemi
Rovaniemen taidemuseon näyttelytoiminnan keskeisiä teemoja ovat pohjoisuus ja arktiset alueet sekä
suomalainen nykytaide. Rovaniemen taidemuseon
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma on yksi
Suomen nykytaiteen hienoimpia. Kokoelmanäyttelyiden lisäksi Kulttuuritalo Korundin näyttelysaleissa
on esillä vaihtuvia näyttelyjä eri taiteenaloilta.
Avoinna ympäri vuoden. Museokauppa.
Kahvila. Konserttisali.
www.korundi.fi

Avoinna kesäisin
Ma suljettu
Pääsymaksu
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ROVANIEMI
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ARKTIKUM • ARKTINEN KESKUS JA LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Pohjoisranta 4 • Rovaniemi
Arktikum kertoo tarinaa pohjoisesta ja jakaa
tietoa arktisuudesta. Lapin maakuntamuseon
perusnäyttely Pohjoiset keinot esittelee Rovaniemen, Peräpohjolan ja Ylä-Lapin saamelaisalueen historiaa ja luontoa. Arktikumissa on
vuosittain esillä useita vaihtuvia näyttelyitä.
Kesällä voi tutustua myös Arktiseen puutarhaan. Avoinna ympäri vuoden. Kirjasto.
Museokauppa. Ravintola.
www.arktikum.fi

www.lapinmuseot.fi/
rovaniemi

Einari Junttila -taidemuseo
Sammontie 5, Kittilä
Taidemaalari Einari Junttila (1901–1975) sai kuuluisuutta
Saksassa ja Helsingin taidepiireissä 1930-luvun alkupuolella.
Hän rakensi seitsenlapsiselle perheelleen Kittilän keskustaan
talon, joka tuhoutui Lapin sodassa. Uusi koti pystytettiin
entisen paikalle. Einari Junttila oli itseoppinut taiteilija, ja
hän samoili mielellään yksinään tuntureilla. Junttila tunnetaankin tuotteliaana Lapin luonnon tulkitsijana; hän maalasi
pääasiassa akvarelleja, mutta myös öljyväri-, pastelli- ja liitutöitä. Museossa on
Avoinna
esillä Junttilan maalauksia, ja kodissa on
torstaisin
alkuperäiset huonekalut.
ympäri vuoden
Pääsymaksu

79
KITTILÄ

KAUKONEN
www.lapinmuseot.fi/kittilä

Särestöniemi-museo
Särestöntie 880 • Kaukonen
Särestöniemen taiteilijakoti Kittilän Kaukosessa
esittelee värikkäistä maalauksistaan tunnetun
taiteilija Reidar Särestöniemen (1925–1981) taidetta.
Luonnonläheisessä ympäristössä pääsee tutustumaan sekä Reidarin lapsuudenkotiin että Raili ja
Reima Pietilän suunnittelemaan galleriaan,
ateljeehen ja kahvilarakennukseen.
Avoinna ympäri vuoden, su ja ma suljettu.
Museokauppa. Kahvila.
www.sarestoniemenmuseo.fi

79
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Kittilän kotiseutumuseo
Pakattiojantie 1 • Kittilä
Kittilässä on saatu elanto maa- ja metsätaloudesta,
poronhoidosta, kalastuksesta ja metsästyksestä. Ounasjoen
rannalla sijaitsevalle museoalueelle on siirretty rakennuksia
eri puolilta Kittilää. Päärakennus kertoo karun kauniilla
tavalla entisajan asumisesta. Pihapiirissä sijaitseva pitkä
makasiini on tyypillinen entisajan varastorakennus. Myös
korkeat aitat, navetta, talli ja käymälä reunustavat pihapiiriä.
Kivistä kootulla kiukaalla lämmitetty savusauna ja riihi on
pystytetty etäämmälle. Vankkaan kelopuuhun tehty niliaitta
on kuulunut eräpolun varrelle. Siihen
Avoinna heinäkuussa
on jätetty väliaikaisesti talvella saalis
su-ma suljettu
turvaan pedoilta.
Vapaaehtoinen
pääsymaksu

Museo-galleria Alariesto
Jäämerentie 3 • Sodankylä

Sodankylän kotiseutumuseo
Hampputörmäntie 16 • Sodankylä
Sodankylän kotiseutumuseolle on löytynyt luonteva
paikka Kitisen ja Jeesiöjoen yhtymäkohdan rantatörmältä,
jonne on siirretty toistakymmentä rakennusta. Niistä kolme
on peräisin nykyisen Lokan tekojärven alle jääneistä kylistä.
Museokierroksella saa hyvän kuvan Sodankylän alueen
perinteisestä elämästä ja elinkeinoista, jotka ovat rytmittyneet vuodenaikojen mukaan. Aittoja tarvittiin lihan ja kalan
sekä erilaisten välineiden säilyttämiseen, ja ne toimivat kesäaikana nukkumapaikkoina. Museoalueella on myös vasotuskota, jossa on pidetty tulta ja yövytty keväällä porojen
vasomisen aikaan.

Avoinna kesäisin
päivittäin
Pääsymaksu

SODANKYLÄ

Andreas Alariesto (1900–1989) koki
elämäntehtäväkseen tallentaa vanhan
Sompion (Sodankylän pohjoisosien)
omaleimaista kulttuuriperintöä. Alariesto
teki elämänsä aikana monenlaisia töitä ja
kierteli Lapin lisäksi Petsamossa ja PohjoisNorjassa. Hän harrasti valokuvaamista ja
luonnontieteellisen aineiston keräämistä
sekä sepitti ja sävelsi lauluja.
Alarieston värikkäät naivistiset maalaukset kertovat tarinoita, joista osa on totta ja
osa tarua. Maalauksista ja niihin liittyvistä
tarinoista välittyy kiehtovasti elämä, jota
entisajan ihmiset elivät karuissa oloissa
luonnon ehdoilla, mutta kuitenkin taitojensa avulla selviytyen.
Avoinna
ma-pe
ympäri vuoden
Pääsymaksu
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www.lapinmuseot.fi/sodankyla

SIIDA ∙ Saamelaismuseo ja Luontokeskus
Inarintie 46 • Inari
Siida on ikkuna saamelaiseen kulttuuriin ja pohjoiseen luontoon. Näyttelyt
kertovat saamelaisten historiasta,
kulttuurista ja taiteesta sekä Lapin
luonnosta. Kesäkaudella laajassa ulkomuseossa voi tutustua historiallisiin
saamelaisiin asumuksiin ja entisajan
pyyntivälineisiin.
Avoinna kesäkaudella päivittäin,
talvella ma suljettu. Ravintola.
Museokauppa.
www.siida.fi

INARI

Kultamuseo
Tankavaarantie 11 C • Sodankylä

Kolttien Perinnetalo
Sevettijärventie • Inari
Nuõrttsaa’mi
Ä’rbbvuõttpõrtt

SEVETTIJÄRVI

Avoinna kesäisin
Ei pääsymaksua
Pieni museokauppa

Kolttien Perinnetalo ja sen yhteydessä sijaitseva ulkomuseo
kertovat Sevettijärven kolttasaamelaisten asukkaiden historiasta. Kolttasaamelaisten alkuperäiset asuinsijat ovat Petsamossa Kuolan niemimaalla nykyisen Venäjän alueella. Toisen
maailmansodan seurauksena Petsamosta evakkoon joutuneet
Suenjelin eli Suonikylän saamelaiset asutettiin Sevettijärvi–
Näätämö-alueelle vuoden 1949 aikana.
Kolttien Perinnetalo toimii jälleenrakennuksen aikaan rakennetussa hirsisessä pirtissä, ns. ”kolttakodissa”. Perinnetalon
lisäksi alueella on ulkomuseo, joka esittelee kolttasaamelaisten
Petsamon aikaista kesäpaikkaa.

Kultamuseo esittelee kullankaivajien
elämää ja oloja. Perusnäyttely kertoo
Lapin värikkäästä kultahistoriasta.
Vaskoolin muotoisessa Golden World
-rakennuksessa on näyttelyosastoja
yli 20 eri maasta. Ulkomuseoalueella
voi tutustua mm. laajaan kivi- ja
mineraalinäyttelyyn sekä kultaryntäysten aikaisiin rakennuksiin.
Kesäkaudella avoinna päivittäin,
talvikaudella avoinna arkisin.
Museokauppa. Kesäkahvila.
Kullanhuuhdontaa.
www.kultamuseo.fi

44

TANKAVAARA

SAVUKOSKI

Sodankylä

5

Savukosken kotiseututalo Puistola
Aaltovirrantie • Savukoski
www.lapinmuseot.fi/inari

www.lapinmuseot.fi/savukoski

Puistola on hyvin säilynyt esimerkki Itä-Lapin jälleenrakennuskauden rakentamisesta. Maanviljelijä ja kunnan asioita hoitanut Väinö Halonen rakennutti Kemijoen
läheisyyteen viisilapsiselle perheelleen puolitoistakerroksisen asuinrakennuksen lisäksi navetan ja saunan.
Kotiseututalossa voidaan nykyisin järjestää
erilaisia tilaisuuksia. Alakerta on sisustettu
1950-luvun tyyliin alkuperäistä sisustusta
mukaillen. Yläkerrassa ja navettarakennukAvoinna
sessa on esillä museoesineistöä.
heinäkuussa
Ei pääsymaksua

Kemijärven kotiseutumuseo
Sepänkatu 4 • Kemijärvi
Kemijärveläisten talojen pihapiirit rakennettiin ennen
melko komeasti, mikä näkyy myös kotiseutumuseon
rakennuksista. Päärakennuksen pirtissä on asuttu ja
tehty töitä, kamareissa nukuttu ja salissa kestitty vieraita.
Aitoissa on säilytetty viljaa, ruokatarpeita, vaatteita ja työkaluja. Navetasta ja tallista ovat saaneet talvisuojan lehmät,
lampaat ja hevoset.
Museorakennuksiin kuuluu myös paja, sillä talon on alun
perin omistanut suku, jossa on ollut seitsemässä polvessa
seppiä. Museon kokoelmissa on runsaasti tekstiilejä ja
valokuvia.

Avoinna kesäisin
su suljettu
Pääsymaksu

Moottorikelkka- ja moottorisahamuseo
Varastotie 11 • Kemijärvi
4

Moottorikelkkoja alettiin Suomessa käyttää 1960luvun alusta lähtien, mutta jo sitä ennen on talvisin
liikuttu konevoimalla. Moottorikelkkoja hankkivat
ensin ennen kaikkea poronhoitajat, mutta niitä on
tarvittu myös muissa töissä ja lisäksi harrastus- ja
urheiluvälineinä.
Kemijärven moottorikelkkamuseon kokoelmissa on
parisataa ”peltipailakkaa” tarinoineen. Museossa on
oma osastonsa myös yli 400 moottorisahalle.

www.lapinmuseot.fi/kemijarvi
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Avoinna
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Pääsymaksu
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Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo
Savukoskentie 12 • Salla
Sallan kunta, jonka nimi oli vuoteen 1936 asti Kuolajärvi, kärsi sodassa suuria tuhoja ja menetti puolet
pinta-alastaan Neuvostoliitolle. Sota- ja jälleenrakennusajan museo on sijoitettu 1948 valmistuneeseen
rautatieläisten rakennukseen, jonka pihapiirissä on
monenlaisten toimintojen ulkoalue ja lisäksi Rajakievari näyttelyineen ja kokoustiloineen.
Museon näyttely esittelee rajapitäjän historiaa 1960luvulle asti. Keskeistä on talvisodan ja jatkosodan taistelujen ja tapahtumien esittely sekä kertomukset pitkäksi
venyneestä evakkoajasta. Näyttelyssä
tutustutaan myös pitäjän valtavaan
Avoinna ympäri vuoden
jälleenrakennusurakkaan.
ma suljettu
Pääsymaksu
Pirttikahvila

Joutsijärven bunkkerimuseo
Hunajalammentie • Kemijärvi
Vuosina 1940–1941 Suomen itärajan turvaamiseksi rakennettu
Salpalinja ulottui Etelä-Suomesta Suomenlahden rannikolta
Lappiin. Kemijärven Joutsijärven kylään valmistui puolustuskeskus, johon kuului viisi teräsbetonikorsua, yksi korsukuoppa
ja kaksi estekivilinjaa. Yksi majoituskorsuista on kunnostettu
museokorsuksi, jossa esitellään bunkkereiden rakentamista.
Museon vitriineissä on esillä sota-aikaan
Avoinna
liittyvää esineistöä.

www.rky.fi > karttahaku > Lappi

ympäri vuoden
Vapaa pääsy

www.lapinmuseot.fi/salla

4
5
SALLA
Kemijärvi

82

81

JOUTSIJÄRVI

5

Posion kotiseutumuseo
Lohiranta 13 A • Posio

matka

Lapin
museoihin

Lohirannan kylän kauniissa maalaismaisemassa on säilynyt
paljon vanhoja rakennuksia. Kitkajärven rannan taloissa on
kalastettu, pidetty karjaa, viljelty maata ja hoidettu poroja.
Kotiseutumuseon päärakennus on yli sata vuotta vanha. Sen
pihapiiriin kuului alun perin lukuisia rakennuksia, ja talossa
asui useita sukulaisperheitä, joiden jäsenillä oli omat tehtävänsä ja erityisosaamisensa. Nyt päärakennuksen vieressä
on talli ja aitta. Museossa kerrotaan monipuolisesti seudun
elämästä.
Avoinna tilauksesta
Ei pääsymaksua

opa s matk ailijoille
Julkaisijat │ Lapin maakuntamuseo
Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi
Tornionlaakson maakuntamuseo
Torikatu 4, 95400 Tornio
Rahoitus │ Opetus- ja kulttuuriministeriön
avustus 2012

Tekstit │ Päivi Rahikainen
paivi.rahikainen@rovaniemi.fi
Minna Heljala
minna.heljala@tornio.fi
Toimitus │ Päivi Rahikainen, Tuija Alariesto
Valokuvat │ Kolarin kunta
Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke
Lapin maakuntamuseo
Lapin metsämuseo
Museovirasto
Rovaniemen taidemuseo
Saamelaismuseo Siida/ Sámi Museum Siida
Tornionlaakson maakuntamuseo
Tosi Lappi/ Elina Vammavaara
Ulkoasu │ Ulla Etto
Paino │ Pohjolan Painotuote
Rovaniemi, 2013
Painosmäärä │ 8000
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Kulttuurikeskus Pentik-mäki
Maaninkavaarantie 3 • Posio

LOHIRANTA

Keramiikka on juurtunut osaksi Posion
imagoa. Pentik-mäellä pääsee tutustumaan kaikkiaan viiteen museoon tai
galleriaan: Muistoja maalta ja Vanhaa
keramiikkaa -näyttelyihin, Kansainväliseen kahvikuppimuseoon, Pentik-kotimuseoon ja Anu Pentik Galleriaan
Avoinna ympäri vuoden.
Ei pääsymaksua. Kahvila.
www.posio.fi/matkailu
> Käyntikohteet

tutustu myös luontokohteisiin: www.luontoon.fi
ja tarkemmin Lapin kulttuuriin: www.lappi.fi > matkailu > kulttuuri

