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Historiaa

• Ylä-Lapin vanhimpia asuttuja paikkoja

• Inarin saamelaismuseo on perustettu 1959, perustajana Samii Litto ry 

• Saamelaismuseo avautui yleisölle ulkomuseona kesällä 1963

- Esitteli saamelaista rakennusperintöä ja elinkeinoja

- Esineistöä rakennuksissa

- Siirtorakennukset ja rekonstruktiot 

- Lähtökohtana esitellä Suomen kolmea saamelaiskulttuuria



• Saamelaismuseosäätiö perustettiin 1986

• Siida-uudisrakennus avattiin 1998

• Siidassa toimivat yhteistyössä Saamelaismuseo ja 

Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus sekä Ravintola Sarrit

Historiaa



Saamelaismuseon tehtävä

• Valtakunnallinen erikoismuseo ja Suomen saamelaisten 

kansallismuseo

• Tallentaa, esittelee ja tutkii saamelaisten aineellista ja aineetonta 

kulttuuriperintöä

• Keskeisenä tavoitteena on tukea saamelaista identiteettiä ja 

kulttuuri-itsehallintoa



Museotoiminta
• Kokoelmat

- Saamelaisen materiaalisen ja immateriaalisen kulttuuriperinnön 
tallentaminen

• Näyttelyt

- Pää- ja johdantonäyttelyt sekä vaihtuvat näyttelyt

• Tapahtumat

- Erilaiset tapahtumat ympäri vuoden

• Tutkimus

- Oma tutkimus, julkaisut, tutkimusaineistot

• Tietopalvelu

- Saamelaiseen kulttuuriin liittyviin tietopalvelukysymyksiin vastaaminen

• Museopedagogiikka

- kulttuurikasvatus lapsille/nuorille, työpajat, oppitunnit

• Saamelainen kulttuuriympäristö

- Saamelaisalueen arkeologiseen kulttuuriperintöön ja rakennusperintöön 
liittyvät viranomaistehtävät



Museotoimintaa



Erilaiset yleisöt
• Saamelainen yhteisö

- eri saamenkieli- ja kulttuuriryhmät, saamelaisalueella asuvat, 
”juurimatkailijat”

• Muu paikallinen väestö

• Matkailijat

- kotimaiset ja ulkomaalaiset

• Eri ikä- ja erityisryhmät



Kävijät Siidassa 2015
• Käyntikertoja ~113 500

• Näyttely- ja tapahtumakävijöitä ~53 000

• Kävijöistä kotimaisia 43%, ulkomaisia 57%

• Heinäkuu vilkkain kuukausi

• Peruskävijä: ulkomainen ryhmämatkailija

• Siidan paikallistaloudellinen vaikutus Inarissa 2,63 miljoonaa 

euroa

• Siida on Lapin matkailussa erittäin tärkeä kansainvälinen 

nähtävyyskohde



Kenen museo olemme?

• Saamelaismuseo suomalaisessa museokentässä

• Mitä esitetään ja miten?

- Saamelaismuseo määrittää ja rakentaa kuvaa saamelaisesta 
kulttuurista ja saamelaisuudesta

- Kokoelmavalinnat, näyttelyvalinnat

- Oppaat, opastuspaketit

• Miten sisältö saadaan sopivaksi sekä saamelaiselle museovieraalle että 
saamelaisuuteen ensimmäistä kertaa tutustuvalle kävijälle?

- Museon vetovoimaisuus matkailussa

- Museossa esitetyn tiedon aitous ja tietopohjaisuus

• Miten eri kieli- ja kulttuuriryhmät huomioidaan tasapuolisesti?

• Miten saamelaisen kulttuurin ajallinen kerrostuma esitetään?

- Perinteinen vs. moderni


