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Rubus arcticus –näyttelyn sisältö
Kuopion luonnontieteellisen museon kiertonäyttelyssä perehdytään Suomen jaloimpaan
luonnonmarjaan. Mesimarja on oikullisuutensa vuoksi marjoistamme arvoituksellisin ja ainutlaatuisen
arominsa takia arvostetuin.
Vielä viitisenkymmentä vuotta sitten ahot ja pientareet olivat monin paikoin punaisenaan meheviä
mesimarjoja. Nykyään jo muutaman mesimarjalitran poimiminen on kovan työn takana. Mesimarjan
harvinaistuminen liittyy läheisesti maaseudun muutokseen. Mesikan kulta-aikaa olivat perinteisen
maanviljelyksen vuosisadat hakamaineen ja kaskimetsineen. Nykyinen maanviljely ja metsänhoito ovat
hävittäneet mesimarjan kasvupaikkoja huomattavasti.
Jos luonnonmarjan saanti hiipuu, kannattaisiko mesimarjaa viljellä enemmän? Ajatus kuulostaa
houkuttelevalta, sillä mesimarjakilosta maksetaan suorastaan mansikoita. Hankaluuksia viljelijällä
kuitenkin riittää, sillä mesimarjaa oikukkaampaa viljelykasvia saa hakea. Kuopiossa kasvin viljelyä on
tutkittu yliopiston, viljelijöiden, neuvojien ja jatkojalostajien yhteistyönä jo vuosikymmenten ajan, mutta
vieläkään ei ole onnistuttu kehittämään varmasatoista lajiketta.
Mesimarjan vivahteikas maku on vangittu yli 120 vuoden ajan kuopiolaisen Lignell & Piispasen
maailmankuuluun mesimarjalikööriin. Liköörin vaiherikkaaseen historiaan kuuluu niin huippuhetkiä
Pariisin Maailmannäyttelyssä kuin hiljaiseloa kieltolain pitkinä vuosina. Liköörinvalmistajien suurin
haaste lienee kuitenkin vielä edessä: mistä saada tulevaisuudessakin riittävästi raaka-ainetta?

Näyttelypaneelit ovat tyylikkäitä ja helppolukuisia.
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Näyttelyn tekniset tiedot
Rubus arcticus –näyttelyn sisältö:
1 kpl omin jaloin seisova valokaappi
8-9 kpl tekstipaneeleja
5 kpl kankaita
infopaneeli
otsikkopaneeli
2-3 kpl mesimarjanäytteitä
1 kpl lisätietokansio
Kankaat ja paneelit muodostavat kolme aihekokonaisuutta: mesimarja luonnossa, mesimarjan viljely
ja mesimarjan käyttö.
Kankaiden koko: (k x l) 1800 x 1000 mm. Kankaat ripustetaan roikkumaan.
Info- ja tekstipaneelien koko: (k x l) 1800 x 800 mm; paneeli n:o 11 (k x l) 1050 x 480 mm.
Otsikkopaneelin koko (k x l) 350 x 1270 mm. Paneelit voi ripustaa roikkumaan tai kiinnittää
seinään.

Kaksi kangasta muodostaa 2m leveän kokonaisuuden.
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Näyttelyn vuokra
Kiertonäyttelyn hinta on 200 €/kuukausi. Vuokrahinta on arvonlisäveroton. Vastaanottaja huolehtii
näyttelyn kuljetukseen, pystytykseen ja palautukseen liittyvistä kustannuksista. Halutessaan vastaanottaja
voi vakuuttaa näyttelyn.

Lisätietoja
Luontopedagogi Mari Wikholm (kiertonäyttelyn vuokraus)
puh. 044 718 1543
e-mail: mari.wikholm@kuopio.fi
Intendentti Outi Vainio (asiasisältöön ja näytelainauksiin liittyvät
kysymykset)
puh. 017 182657, 044 718 2657
e-mail: outi.vainio@kuopio.fi
Museomestari Petteri Kakkinen (tekniset kysymykset ja ongelmat)
puh. 017 182646, 044 7182646
e-mail: petteri.kakkinen@kuopio.fi
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