
 

 

Selostus valtionavustuksen käytöstä ja erittely hankkeen kokonaiskustannuksista  

Esinekokoelma elämys- ja oppimiskeskuksen sydämessä (MV/3/02.05.02.00/2020)  

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n kokoelmatyöhanke 7.6. – 6.8.2021 Rovaniemen 

kotiseutumuseolla 

 

A. Tavoitteiden saavuttaminen 

Tavoite 1. Päärakennuksen ja puovin esinekokoelmien ja asiakirjojen kuntokartoitus ja 

tarvittavat toimenpiteet 

Hankkeen suuritöisin tavoite oli päärakennuksen vintin esinetilan siivous ja järjestäminen sekä 

vintin esineistön listaus Exceliin, esineistön puhdistaminen (varovainen harjaus tai imurointi), 

inventointi, valokuvaus ja teemoittelu. 

Inventoinnin yhteydessä vintin esinekokoelmien seasta poistettiin sinne kuulumaton materiaali. 

Numeroimattomat museoesineet ja käyttökokoelmaan selvästi merkityt esineet kerättiin erilleen 

luetteloiduista museoesineistä. Inventoinnin aikana tehtiin vintin esinekokoelmasta 

poistoehdotuksia huonokuntoisista ja museon keruualueen ulkopuolelle kuulumattomista 

esineistä. Nämä poistoehdotukset käytiin kokoelmajaoksen ja maakuntamuseon asiantuntijan 

kanssa myöhemmin läpi ja tehtiin asianmukaiset poistokirjaukset. Työ kesti viisi työpäivää.  

Hankkeen aikana vintille hankittiin ja asennettiin kuusi metallista säilytyshyllyä. Hyllyjen reunaan 

kiinnitettiin teemojen mukaiset nimitiedot. Vintin museoesineiden säilytystiloista tehtiin 

pohjapiirustuskartta ja hyllykartat. Vintin vaakaikkunoiden eteen rakennettiin lastulevystä 

aurinkosuojat, jotka maalattiin mustaksi. 

Vintillä olevan lastenkirjailija Annikki Setälän työhuone siivottiin ja sisustettiin uudelleen. Lisäksi 

pintojen kunto tarkastettiin ja laadittiin kunnostamissuunnitelma. Kohteisiin sopivien maalien ja 

muiden tarvikkeiden valinnassa auttaa Lapin maakuntamuseon henkilökunta. 

Tavoite 2. Museo- ja käyttökokoelmaesineistön sijoittelu opastuksia, esittelyjä ja 

ohjelmapalveluja tukevalla tavalla ajatuksena kehittää kotiseutumuseosta kaikenikäisiä 

kiinnostava ja tunnettu perinnekulttuurin elämys- ja oppimiskeskus. 

Hankkeen toisena suurena päätavoitteena oli arkistoaineiston kokoaminen museon eri 

näyttelytiloista samaan paikkaan sekä näiden inventointi, listaus ja pakkaus. Arkistoaineistosta 

kerättiin erilleen numeroimattomat aineistot. Asiakirjoista tehtiin poistoehdotuksia museon 

keruualueen ulkopuolelle kuulumattomista asiakirjoista. Asiakirjat sijaitsevat vintin 

arkistohuoneessa. Hankkeen aikana kirjattiin ylös näyttelytilojen rikkinäiset esineet erilliseen 

tiedostoon. Työryhmä oli myös mukana siirtämässä puovin näyttelytilassa olevaa verkkoa, joka 
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tukki tien hätäuloskäynnille. Museoesineistön uudelleensijoittelua ja näyttelyiden uudistamista 

tehtiin jonkin verran, kun päärakennuksen vintiltä siirrettiin muutamia esineitä näyttelytiloihin.  

Kokoelmien, esineistön ja talonpoikaisajan elämäntavan esittelyä ja opastuksia varten 

kokoelmajaoksen toimesta laadittiin kuvaukset QR-koodeihin, jotka aseteltiin museon eri 

rakennuksiin. Lisäksi suunniteltiin Etsi Myllytonttu -lasten museopolku nuorten kiinnostuksen 

herättämiseksi.  

Lapin maakuntamuseoon oltiin useaan kertaan yhteydessä hankkeen aikana. Amanuenssi Heidi 

Pelkonen teki myös neuvontakäynnin museolla 20.7.2021. Hankkeen työntekijät kertoivat 

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n johtokunnan kokouksessa 5.8.2021, mitä hankkeen 

aikana oli saatu aikaiseksi.  

Varsinaisen käyttökokoelman suunnittelusta ja kokoamisesta tässä hankkeessa luovuttiin Heidi 

Pelkosen ohjeistuksen mukaisesti. Käyttökokoelman suunnittelu ja kokoaminen siirrettiin 

kokoelmajaoksen sekä tarvittaessa johtokunnan ja Lapin maakuntamuseon henkilökunnan 

tehtäväksi. Käyttökokoelman kartuttamiseksi voisi järjestää julkisen esinekeräyksen, josta 

tiedotettaisiin paitsi museon omissa kanavissa, myös esimerkiksi lehtijutulla. 

Tavoite 3. Paikallismuseon työkirjan työstäminen kotiseutumuseon toiminnan kehittämisen 

apuvälineeksi ja kokoelmien kokonaisvaltaiseksi parantamiseksi. 

Kokoelmajaoksessa tutustuttiin paikallismuseon työkirjaan. Työkirja huomattiin suuritöiseksi ja 

erityistä osaamista vaativaksi. Asiasta keskusteltiin Lapin maakuntamuseon amanuenssin kanssa. 

Hän lupautui ohjaamaan työkirjan teossa myöhemmin. Tärkeintä tässä vaiheessa on jatkaa 

hankkeen selvitystyössä ilmi tulleiden asioiden työstämistä. Yhdistyksen asiakirja-aineiston 

järjestelivät kokoelmajaoksen kaksi jäsentä ja diaarikirjoja kirjoitetaan digitaaliseen muotoon. 

Arkistokortit, kirjat ja lehtileikkeet edellyttävät jatkotyötä.  

Tavoite 4. Hankkeen hallinnoinnin, toteuttamisen ja tiedottamisen suunnittelu, toteutus ja 

arviointi 

Hankkeen ohjausryhmänä toimi kotiseutuyhdistyksen kokoelmajaos. Lapin maakuntamuseon 

kokoelma-amanuenssi Heidi Pelkonen ja amanuenssi Janni Tasanko toimivat hankkeessa ohjaajina 

ja museotyön asiantuntijoina.  

Hankkeen kotisivuille kirjoitettiin tiedote projektista. Samasta uutisoinnista tehtiin myös 

Facebookiin ja Instagramiin päivitys. Hankkeen sisäisestä tiedottamisesta huolehdittiin 

kokoelmajaoksen puheenjohtajalle noin kahden viikon välein.  

Hankkeesta tiedottamista yleisölle ja koko yhdistyksen johtokunnalle pidettiin tärkeänä ja 

onnistuneena. Jatkotyölle saatiin hankkeen työntekijöiltä perusteelliset ohjeet.  

Kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi 

Rovaniemen kotiseutumuseo esinekokoelmien kokonaisvaltainen parantaminen kytkeytyi osaksi 

museon tavoitteellista uudistumista ja toimintasuunnitelmassa määriteltyä kehittämisen suuntaa. 

Esineistön lahjoittajille ja heidän jälkeläisilleen esinekokoelman hyvä hoito on merkkinä 

yhdistyksen sitoutumisesta säilyttää esineistöä turvallisesti ja halusta siirtää kotiseutu- ja 



perinnetietoa tuleville sukupolville nykypäivän keinoin lisäämällä digitaalisuutta tiedottamisessa ja 

osallisuutta palveluissa. 

 

B. Hankinnat ja niiden liittyminen hankkeeseen 

Hankkeen museoalan työn tekijäksi ja hankkeen vetäjäksi palkattiin Oulun yliopiston historia-, 

kulttuuri- ja viestintätieteiden opiskelija Maria Södö ja hänen assistentikseen hanketyöntekijäksi 

tekstiilimuotoilija Meri Hallikainen. molemmat aikavälille 7.6. – 6.8.2021. Työaika molemmilla oli 

keskimäärin 7 tuntia 15 minuuttia päivässä ja enintään 36 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. 

Työsopimuksen mukaan työntekijät saivat poistua työpaikalta lepotauon puolen – tunnin ajaksi, 

jolloin lepotaukoa ei luettu työaikaan. Kotiseutuyhdistys tarjosi päivittäin yhdet kahvit ja 

leivonnaisen.  

Museoalan työntekijät palkka määräytyi vaativien ammatillisten ja asiantuntijatehtävien 

perusteella noin 1893 € / kk x 2 sekä työnantajamaksut 25.30%. Työntekijä suoritti työn osittain 

Oulun yliopiston yliopisto-opiskelijoiden harjoitteluna, josta kotiseutuyhdistys sai periä yliopistolta 

palautusta 1 600 €. Hanketyöntekijän palkka määräytyi avustavien kokoelmatöiden perusteella 

noin 1 800 €/kk x 1,5 sekä työnantajamaksut 25,30 %. Hankkeen palkkakustannuksiksi 

kirjanpidon mukaan muodostui 7 480,86 €.   

Hankinnat hankkeessa liittyivät materiaalikuluihin, joita kertyi noin 229,31 €. Kuluihin sisältyi 

työasuja ja suojavarusteita, pahvilaatikoita ja arkistokoteloita, mappeja ja muita paperitarvikkeita 

(kirjanpito: 241, 242 ja 307). Muihin kuluihin on luettavissa kohtuulliset tarjoilukulut hoidettiin 

osana omia tarjoiluja.  

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 7 710,17 €, josta Museoviraston avustus 6 000 € ja 

yhdistyksen omavastuuosuus 1710,17 €. Kotiseutuyhdistys on yleishyödyllinen yhdistys, joka ei 

saa ALV-palautusta.  

Kustannuserittely 

Hankinnan kohde Arvonlisäverollinen summa Arvonlisäveroton summa 

Palkat 7 480,86  

Säilytys, suojapaperit, teipit, 
laatikot ym. 

167,83 107,14 

Suojavarusteet 61,48 46,73 

YHTEENSÄ 7 710,17  

 

 Rovaniemi, 11.4.2022 

Esko Oikarinen, puheenjohtaja  Kerttu Oikarinen, sihteeri 

 

  


