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TERVETULOA ARKTIKUMIIN! 
 

Arktikum  ja Lapin maakuntamuseo tarjoavat koululaisille monenlaista mielenkiintoista tekemistä 

ja oivaltavaa oppimista! Muistathan, että Rovaniemen alueen kouluille ja oppilaitoksille työpajat 

ovat maksuttomia ja koululaisille on Arktikumiin vapaa pääsy. 

 

***** 

 

LAPIN MAAKUNTAMUSEON UUSI  

ERIKOISNÄYTTELY & TYÖPAJAT 

 

AAPA - Pohjoisten soiden kiehtova elämä 
10.4.2019-26.1.2020 

 

Aapa - pohjoisten soiden kiehtova elämä on Lapin maakuntamuseon omaa tuotantoa oleva 

erikoisnäyttely, joka nimensä mukaisesti kertoo erityisesti Lapin soista ja niiden monimuotoisesta ja 

kiehtovasta elämästä. Näyttelyssä matkataan sekä vuosimiljoonien taakse pohjoisten soiden syntyyn 

että ennustetaan niiden tulevaisuutta suhteessa ilmastonmuutokseen. Soiden rikasta kasvistoa ja 

eläimistöä esitellään valokuvien ja museon omien kokoelmanäytteiden avulla. Näyttelyssä kerrotaan 

myös soiden arkeologisista löydöistä ja kulttuurihistoriasta. 

 

Näyttelyä varten kuvattiin kesällä 2018 lyhytelokuva, jossa esitellään viiden erityyppisen lappilaisen 

suon maisemaa ja eliöstöä. Kävijät voivat nauttia myös Viiankiaavan avarasta maisemasta ja soiden 

äänimaailmasta. 

 

Näyttelyn tarkoitus on esitellä soiden luontoa ja kulttuurihistoriaa uusimman tieteellisen 

tutkimuskirjallisuuden ja museon kokoelmien pohjalta. Näyttely kertoo soiden elämästä ja 

luontaisesta vaihtelusta tavalla, joka sopii niin ulkomaiselle turistille kuin luonnosta kiinnostuneelle 

kotimaiselle kävijälle. Näyttelyssä on panostettu etenkin sellaisen suoluonnon esittelyyn, josta harva 

on edes ollut tietoinen. 

 

Tervetuloa tutustumaan soiden monimuotoiseen maailmaan! 
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AAPA - Pohjoisten soiden kiehtova elämä - näyttelyn työpajat 
viikolla 20 tiistaista perjantaihin klo 9-11 ja klo 13-15 

viikolla 21 tiistaista torstaihin  klo 9-11 ja klo 13-15 

 

Varaa ryhmällesi sopivin aika joko aamu- tai iltapäiväksi. Tarjolla on yksi työpaja aamupäivälle ja yksi 

iltapäivälle. Työpajan tarkemman ajankohdan voit sopia varauksen yhteydessä (esimerkiksi klo 9:30-

10:30). 

 

Varaukset ja lisätietoa: 

Opas-valvoja Ami Kallo, Lapin maakuntamuseo 

ami.kallo@rovaniemi.fi tai puh. 040-502 7572 

 

 

TYÖPAJAT:  

Soiden monimuotoisuus ja lajikirjo 
Kenelle: 3.-6. lk 

Kesto: yhteensä 45-60min, sis. opastus ja työpajaosuus 

Ryhmän koko: max. 30  

 

Työpajassa tutustutaan aluksi näyttelyyn sekä erityisesti soiden monimuotoisuuteen. Suomessa on 

tunnistettavissa sata eri suotyyppiä ja niiden kasvi- ja eliölajisto vaihtelee karuista keidassoista aina 

reheviin ja runsaslajisiin lettoihin. Suolla voikin olla yhdellä neliömetrillä jopa miljoona 

selkärangatonta ja lajikirjo on paikoitellen hyvinkin runsasta. Lisäksi soilla tavataan useita erittäin 

harvinaisia lajeja, joista moni ei edes tiedä. Opastuksella perehdytäänkin mm. juuri näihin asioihin. 

 

Työpajaosuudessa tarkastellaan näytteitä, joita Lapin maakuntamuseon luonnontieteiden 

amanuenssi on kerännyt Lapin soilta viime kesinä ja selvitetään, mitä tutkijat näytteistä 

havainnoivat. Lisäksi hahmotellaan aikajanaa, jossa tarkastellaan soiden ja joidenkin niiden eliöiden 

lajistollista ikää. Valtaosa Suomen soista on verrattain hyvin nuoria ja viimeisen jääkauden jälkeen 

syntyneitä. Sen sijaan monet nykypäivänäkin havaittavat lajit ovat jo miljoonia vuosia vanhoja ja 

lajien kantamuodoista monet ovat kehittyneet jo dinosaurusten aikoihin. 
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Soiden historiaa - Ihmiset soiden muokkaajina 
 

Kenelle: 7.-9. lk  

Kesto: yhteensä 45-60 min, sis. opastus ja työpajaosuus 

Ryhmän koko: max. 30  

 

Kierroksen aluksi tutustutaan näyttelyyn sekä erityisesti soiden historiaan. Perehdytään siihen, miten 

ihminen on käyttänyt ja muokannut soita ja minkälaisia eri merkityksiä soilla on ollut ihmisille eri 

aikoina. Lisäksi tarkastellaan sitä, missä kohtaa soita on alettu suojella ja mitä soiden suojelu ja 

esimerkiksi ennallistaminen tarkoittaa. 

 

Työpajaosuudessa tutustutaan Posoaapaan, Suomen suurimpaan aapasuohon, joka upotettiin Lokan 

tekoaltaan alle 1960-luvulla. Työpajassa tarkastellaan kuvia ennen ja jälkeen tekoaltaan tekemisen ja 

pohditaan miten tämä on vaikuttanut ympäristöön, eliöstöön ja paikallisiin ihmisiin. Tämän jälkeen 

tutustutaan Viiankiaapaan sekä kaivossuunnitelmiin, joita on suunniteltu Viiankiaavan alueelle. 

Työpajassa vertaillaan Posoaavan ja Viiankiaavan tilanteita ja mietitään mahdollisia seurauksia, joita 

suon muokkauksella ja kaivostoiminnalla voi olla. Aihetta käsitellään yhdessä keskustellen ja pohtien. 

 

 

Muista myös oppimispolut! 
 

Lapin maakuntamuseolla Arktikumissa on tarjolla museokäynnin elävöittämiseksi 

opetussuunnitelmien mukaisia eri sisältöisiä oppimispolkuja eri luokka-asteille. Oppimispolut 

tarjoavat toiminnallista ja elämyksellistä oppimista. Oppimispolut ovat tarjolla kouluille ympäri 

vuoden ja ne on suunniteltu siten, että myös vierailulle tuleva opettaja pystyy ne luokalleen 

vetämään. 

 

Tarkemmat oppimispolkujen kuvaukset ja ohjeet löytyvät museon nettisivuilta: 

https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin-maakuntamuseo/Museo-

opetus/Oppimispolut 
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