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MUSEO PALVELEE :
Kesäkuussa ma-pe 10-16

Heinä-elokuussa joka päivä 10-17
Syyskuussa ma-pe 10-16 

TERVETULOA!



MENNEEN TALVEN JA KEVÄÄN LUMIA
Museolla selvittiin lumitilanteesta.

Osalle tämän lehtisen saajista lumi-
tilanne voi olla henkilökohtaisesti-
kin tuttu, sillä valkoista tavaraa on 
etenkin Pohjois- ja Keski-Lapissa riit-
tänyt. Muut vastaanottajat lienevät 
uutisista kuulleet ja lukeneet Lapin 
lumiennätyksistä. Kultamuseolla 
ensimmäinen rupeama oli kansain-
välisen puolen eli Golden Worldin 
katon lumenpudotustalkoot helmi-

kuun alussa. Karkean arvion mukaan 
katolta lähti noin 200 tonnia lunta. 
Maaliskuun alussa puolestaan tuli 
Sodankylästä erillinen porukka pe-
rusnäyttelyrakennuksen ja Härkäse-
län kattojen lumenpudotusta varten 
– isot kinokset tulivat näistäkin pu-
dotuksista. Henkilökunta ei vähään 
aikaan nähnyt työhuoneidensa ikku-
noista ulos. Kaikki sulamisvedet ovat-
kin sitten vielä asia erikseen… 



Kultamuseo sai tuntumaa korona-
virukseen jo tammikuussa, kun en-
simmäinen tartunta todettiin mat-
kailijalla Lapissa. Käsidesit otettiin jo 
tuolloin käyttöön. Tilanne tuntui rau-
hoittuvan ja kävijämäärätkin olivat 
kasvussa. Tämä oli kuitenkin tyyntä 
myrskyn edellä ja 16.3.2020 jo ennen 
hallituksen tiedotustilaisuutta ja suo-
situksia päätimme sulkea museon 
yleisöltä ainakin 31.3. saakka. 

Kevään mittaan tuli jatkoa ja museo 
oli suljettu yleisöltä 31.5. saakka. Itse 
museotyö sen sijaan jatkui kulisseis-
sa, sillä kiinteistöasiat, kokoelmat, 
yhteistyökuviot tai asiakkaille vas-
taamiset eivät karanneet mihinkään. 
Monen kansainvälisen matkanjärjes-
täjän kanssa vaihdettiinkin viestejä 
ryhmien peruuntuessa tai siirtyessä 
seuraavaan kesään. Museotilastoil-
la ja rahoitushauilla oli myös omat 
deadlinensa. Teams ja moni muu 
alusta tuli tutuksi myös.

Avasimme ovet jälleen maanantaina 
1.6.2020 ja museovieraita on onnek-
si ollut heti ensimmäisestä päivästä 
lähtien. 

KORONA SULKI OVET YLEISÖLTÄ 
MAALISKUUSSA, MUSEOTYÖ JATKUI

TALKOOASIAA
Mikäli koronatilanne sen suin-
kin sallii, ensimmäiset kunnon 
talkoot järjestetään syyskuus-
sa. Tällöin on tarkoitus pitää 
perinteiset syystalkoot loka-
kuun alun sijaan. Museohan 
on tämän vuoden syyskuussa 
viikonloppuisin suljettu, joten 
tilat ja ulkoalue ovat vapaa-
ehtoisten käytössä aiempaa 
enemmän. 

Heinäkuun alusta lähtien 
kartoitamme myös mahdol-
lisuutta ottaa vastaan va-
paaehtoisia museolle vähän 
kerrallaan, esimerkiksi kultaki-
sojen aikaan. Tästä lähetetään 
lisätietoa talkoopostilistalle 
ilmoittautuneille. 

Yhteistyötalkoot Metsähalli-
tuksen kanssa siirtyivät ensi 
vuoden kesälle, ja kohteena 
on alustavasti Ritakosken kul-
tala ympäristöineen. Panssa-
rintorjuntakanuunan huolto 
yhteistyössä Jääkäriprikaatin 
kanssa siirtyy ensi kesän al-
kuun. Sekä maastotalkoista ja 
panssarintorjuntakanuunan 
huollosta lähetämme talkoo-
listalle lisää tietoa loppuvuo-
den ja ensi kevään mittaan. 



Taidenäyttely ”Sankareita ja veijareita kultamailla”
1.7.2020 - 30.4.2021

Kullankaivajia sekä heitä ympäröiviä Lapin 
maisemia on ikuistettu maalaamalla, piir-
tämällä yms. taiteen keinoin yhtä kauan 
kuin on ollut kaivuakin. Tunnustetut ja 
ITE-taiteilijat ovat ottaneet näkemyksissään 
erilaisia vapauksia siinä, miten kohteensa 
ovat kuvanneet. Tyylit vaihtelevat impres-
sionistisesta naivistiseen tunnelman ollessa 
käsinkosketeltava: olivatpa kyseessä sitten 
äijänköriläät kaljatauolla montullaan helle-
päivänä tai kurvikas sirkustaitelija trapetsil-
laan. Lapin luonnon outo taika ja pohjoisen 
valo ja värit välittyvät niin ikään töistä. 

Tervetuloa Lapin kultamaille, sankareiden ja 
veijareiden maailmaan! 

Näyttely sisältyy pääsylipun hintaan.  
Teksteissä suomi ja englanti

Kultamuseon tuki ry:n vuosikokous 

29.7.2020 alkaen klo 9.00 Kultamu-

seon auditoriossa. 
Aurinkoisella ja lämpimällä ilmalla 
kokous voidaan pitää myös ulko-
tiloissa. Huomioidaan turvavälit ja 
hygienia. Ilmoittautumisia toivotaan 
etukäteen p. 050 464 1980 tai
 kaisa.nikkila@kultamuseo.fi 

Tervetuloa! 

Vuosikokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat. 


