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LApIN MAAkUNTAMUSEO

ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jonka toimintaalueena on entinen Lapin lääni lukuun ottamatta Tornionlaaksoa ja
Kemin seutua. Toimialueella on kaksitoista kuntaa: Enontekiö, Inari,
Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Museo avattiin 1975 Lappia -talon yhteydessä. Museolle valmistui uudet tilat Arktikum -taloon vuonna 1992.
Samassa yhteydessä valmistunut perusnäyttely Selviytyjät korvattiin
2003 Pohjoiset keinot -näyttelyllä. Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo muodostavat yhdessä kulttuuripalvelukeskukseen
kuuluvan museotoimen.
Museon perustehtävä on toimialueen historiaan ja luontoon liittyvän aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön suunnitelmallinen
keruu, tallennus, tutkimus ja esittely. Lisäksi museo toimii monissa
Lapin luontoon, ympäristöön, esineelliseen ja rakennettuun sekä
arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa neuvontapalvelua ja lausuntoja antavana asiantuntija- tai viranomaistahona. Museon laaja kuva-arkisto palvelee asiakkaiden moninaisia historialliseen
kuvamateriaaliin liittyviä tarpeita.

Rovaniemen taidemuseo avattiin lokakuussa 1986 arkkitehti, professori Juhani Pallasmaan saneeraaman entisen postivarikon tiloissa.
Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kasvava kokoelma. Taidemuseon vaihtuvat näyttelyt kertovat monipuolisesti kuvataiteen koko kentästä
myös kansainvälisesti. Pohjoisuus on yksi keskeinen näyttelyperuste. Rovaniemen kaupungin lappilaisen taiteen kokoelma esittäytyy
julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristössä. Taidemuseo nimettiin
aluetaidemuseoksi 1993, ja sen puitteissa museo lainaa näyttelyitä,
järjestää esitelmiä ja esityksiä sekä tutkii ja tekee tunnetuksi pohjoista
kuvataidetta. Taidekasvatus ja yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa ovat merkittäviä toiminta-alueita museossa.
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ROVANIEMEN MUSEOTOIMEN VUOSI 2012
Museotoimi toteutti kaikki siltä tilatut tuotteet.
Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat suunnitellulla
tavalla. Taide- ja museokasvatustoiminta oli aktiivista.
Vuosi 2012 oli kulttuuritalo Korundin ensimmäinen kokonainen vuosi. Suosittu avajaisnäyttely purettiin ja tilalle avattiin uudet näyttelyt.
Rovaniemen kaupunki allekirjoitti Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiön
kanssa deponointisopimuksen Reidar Särestöniemen taidekokoelmasta. Teokset siirrettiin keväällä Helsingistä Rovaniemen taidemuseoon.
Kulttuuritalo Korundin toimintaa uusien yhteistyökumppanien kanssa
hiottiin vuoden aikana aktiivisesti.
Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen toimi koko vuoden ajan
kulttuuripalvelupäällikön sijaisena, mikä vaikutti jonkin verran museotoimelle suunnattuun työpanokseen.
Rovaniemen taidemuseo sai merkittävän tunnustuksen vuonna
2012; ICOM - Suomen komitea (International Council of Museums)
on myöntänyt Vuoden museoteko 2012 -tunnustuksen Rovaniemen
taidemuseolle pohjoisten alueiden yhteistyöstä.

▶ Poro katseli ikkunan takaa Lapin taikaa -näyttelyä. Kuva: Arto Liiti /
Rovaniemen taidemuseo

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyä korjattiin, kehitettiin ja
ylläpidettiin, mutta suuria muutoksia ei vähenevien resurssien vuoksi
tehty. Perusnäyttelyyn hankittiin vuodenvaihteessa 2011–12 infopäätteet, joiden avulla asiakas voi hahmottaa tilakokonaisuuden ja saada
syventävää tietoa eri aihealueista. Infopäätteiden asennus tehtiin alkuvuodesta 2012. Vaihtonäyttelytoiminta toteutui suunnitellusti.
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Lapin maakuntamuseo

▶ Perhonsitojan Lauri Sälevän
työvälineet ja perhot olivat yksi
vuoden kiinnostavimmista lahjoituksista.Kuva: Jukka Suvilehto / Lapin
maakuntamuseo.

Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Esinekokoelma karttui kertomusvuonna 182 objektilla, jotka olivat
lahjoituksia. Vuoden kartunta oli keskimääräistä tasoa. Kiinnostavia
kokonaisuuksia olivat Reino Sarvolan ja Aapo-Matti Salmen kokoel
mien lisälahjoitukset, perhonsitojan Lauri Sälevän työvälineet ja II
MS Saksan armeijansotilaalle Wilhelm Eilersille kuuluneet muistoesi
neet. Museon kokoelmiin otettiin myös pitkän harkinnan jälkeen
pitkäaikaisdeponointina linja-auto; museoajoneuvoksi rekisteröity TFord vm. 1925, joka on liikennöinyt 1920-30-luvuilla Ranualla.

Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 19 082. Sähköiseen
muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä on 41 prosenttia.
Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin Cumulus-ohjelmaa.
Lapin maakuntamuseon esine-, arkisto- ja kuvakokoelmat ovat
saavutettavina museon web-kokoelmaselaimessa. Selain hakee tiedot
suoraan Cumulus-tietokannasta, missä voidaan määritellä reaaliajassa,
mitkä aineistot soveltuvat julkiseen käyttöön. Rajoituksia aiheuttavat
Lapin maakuntamuseo | 5

▶ Korkalorinteen asuntoalueella haastateltiin asukkaita ja asunnot
valokuvattiin. Kuva: Jukka Suvilehto / Lapin maakuntamuseo.

yleiset tekijänoikeuslait ja yksityisyyden suoja. Yleisöpalaute selaimesta on ollut positiivista, ja useat asiakkaat ovat kertoneet katsoneensa
aineistoa uteliaisuudesta laajemminkin. Myös kyselyjä ja tilauksia on
selaimen kautta tullut kokoelmiin.
Muita valtakunnallisia yhteistyökuvioita ovat Matkailumuseover
kosto ja TAKO-tallennus- ja kokoelmayhteistyö. Matkailumuseover
kostolla on yhteinen web-portaali www.matkoilla.fi. TAKO-yhteistyös
sä aloitettiin pitkäjänteiset nykydokumentointiprojektit, joissa Lapin
maakuntamuseo on mukana poolissa 5 (Liikenne-, viestintä- ja matkailupooli). Projektien tarkoitus on luoda pitkällä aikavälillä valtakunnallinen ns. Suomi-kokoelma.
Kulttuurihistoriallisten esine- ja arkistoaineistokokoelmien hoidossa noudatettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa
(2008).
Esine- ja arkistoaineistokokoelmien parissa tekivät harjoittelua
Saija Körkkö, Emmi Vepsäläinen ja Armi Pekkala. Kokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa useita opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin sekä pro gradu- ja väitöskirjatutkimusten aineistoina. Tärkeää
yhteistyöneuvottelua kokoelmista Petsamo-seura ry:n kanssa jatkettiin. Rovaniemen Lyskan seniorit ry jatkoi historia-aineistokeruutaan,
mutta lopulta näyttelyhankkeen suurin anti museolle oli kontekstitie

tojen karttuminen.
Vuonna 2011 käynnistyneet kaksi ESR-hanketta, joissa Lapin
maakuntamuseo on osatoimijana, jatkuivat. Sápmi Miehtá on
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toteuttama projekti, jonka rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY -keskus. Hankeaika on
1.1.2011–31.12.2013. Projektissa luodaan toimintamalli siitä, miten
saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti ja miten museoiden ja kirjastojen saamelaisaineistot saadaan
palvelemaan oppimista. Lapin maakuntamuseo tuottaa hankkeessa
virtuaalitietopaketin lapinpukuihin liittyvästä perinteestä. Hankkeen
yhteistyötahot ovat: Saamelaismuseosäätiö (Siida), Lapin maakuntamuseo, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti, Lapin yliopisto, KemiTornion ammattikorkeakoulu, Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemen
kaupungin perusopetus, Kalotti keskus (Inarin kunta).
Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa
kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä yhteistyössä oppilaitosten, museoiden, yhdistysten ja julkisen sektorin kanssa. Hankkeessa kehitetään pilottien kautta moniaistista tilaa avoimena oppimisympäristönä, kohtaamis- ja rentoutumispaikkana.
Lapin
maakuntamuseo rakentaa hankkeessa siirrettävän muistelukäyttöön
tarkoitetun tilan, jossa hyödynnetään museon kokoelmia ja niihin
Lapin maakuntamuseo | 6

▶ Ametistikide, Pelkosenniemi, Lampivaara.
Kuva: Reijo Lampela, tutkimusassistenti, GTK.

Luonnontieteelliset kokoelmat

liittyvää tietämystä. Tila suunniteltiin ja rakennettiin toimintavuoden
aikana. Laurea toimii hankkeen koordinaattorina. Hanke toteutetaan
yhteistyössä Vantaan kaupungin, Metropolia ammattikorkeakoulun,
Heinolan kansalaisopiston, Hämeen kylät ry:n, Päivälehden museon
ja Lapin maakuntamuseon kanssa. Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen
kesto on 1.9.2011 - 31.12.2013.
Näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten museolla on runsaasti
myös arkeologisia maalöytöjä, joita säilytetään omana kokonaisuutena
luonnontieteen yksikön tiloissa. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja
luetteloinnin jälkeen Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Museolla
säilytettävään aineistoon kuuluu Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto
ry:lle kuuluva kiviesinekokoelma ja Museoviraston tutkimustarkoituksiin deponoimia löytökokonaisuuksia. Museo vastaanottaa vuosittain
lukuisia löytäjien toimittamia muinaislöydöksiä. Oman arkeologisen
tutkimustyön tuloksena kaivetut ja kerätyt esihistorialliset löydöt käsitellään vastaavalla tavalla.

Luonnontieteen amanuenssi Stephanie C. Lefrere on luonut uusia
yhteyksiä yliopistoihin, museoihin, yhdistyksiin ja tiedekeskuksiin
Suomessa ja Ranskassa. Useat tutkijat ovat innokkaita tekemään
yhteistyötä yksikön kanssa ja ovat antaneet myös tietoa ilmastonmuutoksesta kertovaa näyttelyä varten. Amanuenssi on osallistunut Arktisen keskuksen ja yliopistojen yhteisiin seminaareihin ja työpajoihin.
Amanuenssi osallistuu myös kenttätöihin paikallisten yhdistysten ja
tutkimuslaitosten kanssa sekä tekee poroihin liittyvää tutkimusta.
Kokoelma-aineiston kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa
edelleen noin 24 900 näytettä. Ne sisältävät näytteitä seuraavista ryh
mistä: hyönteiset ym. selkärangattomat, putkilokasvit, selkärankaiset, kivet ym. geologiset näytteet, sammalet, jäkälät, sienet, ekologiset näytteet ja levät. Uusi luonnontieteen amanuenssi Stephanie C.
Lefrere valmisteli kokoelmien digitointiin liittyviä asioita. Hyönteisja kasvikokoelmien digitointi alkoi. Mineraalikokoelmat digitoitiin
yhteistyössä GTK:n aluetoimiston kanssa. Heiltä työhön paneutui geo
logi Jorma Valkama, joka järjesti ja valokuvasi museon kivikokoelman
GTK:n tiloissa. Sen jälkeen aineisto – lisättynä noin 20 uudella näytteellä - siirrettiin takaisin luonnontieteen yksikön tiloihin ja museo sai
työn tulokset käyttöönsä.
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Kasvion ja hyönteiskokoelmien digitointi on myös aloitettu. Hannu
Saarenmaa Itä-Suomen yliopistosta on laatinut digitoidun luettelon
Microlepidoptera-perhosista. Nämä näytteet, joita on kaikkiaan 3611,
olivat jo museon kokoelmissa, mutta niitä ei ole inventoitu.
Luonnontieteen amanuenssi on myös alkanut ottaa kuvia kasveista luonnossa ja tehdä valokuvatietokantaa. Kesällä 2012 hän kuvasi
kaikki Kirkonlammenpuiston kasvit. Tämä tietokanta julkaistaan Lapin
maakuntamuseon ja Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Pääasiassa luonnontieteen amanuenssi keskittyi ilmastonmuutos
ta käsittelevän näyttelyn koostamiseen. Näyttely avattiin kesäkuussa
2013 Arktikumissa ja se pyritään myöhemmin esittelemään myös
muualla Suomessa ja Ranskassa.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikössä säilytettäviin
luonnontieteellisiin sekä arkeologisiin kokoelmiin on tutkijoilla, opiskelijoilla ja harrastajilla mahdollisuus tutustua työaikana. Näytteitä ja
muuta aineistoa on käytetty näyttelyissä sekä opetus- ja valistustoi
minnassa ja lainattu mm. kouluille ja oppilaitoksille.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2012
yhteensä 1 135 päänumeroa. Kokoelmassa on monenlaisia lahjoja, joita kaupunki on saanut Rovaniemellä käyneiltä vierailijoilta tai omien
edustajiensa vierailujen yhteydessä. Ystävyyskaupunkien lahjoja on
laitettu esille kaupungintalon vitriineihin ja kokoushuoneisiin. Osa vitriineistä purettiin ja esineet palautettiin varastoon syksyn aikana.

▶ Ukonkello, Campanula latifolia, Giant bellflower. Kirkolammenpuisto July 2012.
Kuva: Stephanie C. Lefrere / Lapin maakuntamuseo.
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▶ Kuva-arkistoon lahjoitettiin 36 kuvan kokoelma Tapion
suvusta. Kuvassa Antti Tapion sekatavarakauppa.

Arkistot ja kirjasto
Kuva-arkisto
Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat lahjoi
tuksilla yhteensä 1194 kuvalla. Näistä kuvis
ta 121 kpl oli digitaalisia tiedostoja. Museon
kokoelmiin liitettiin Aapo-Matti Salmen
kuva-aineisto. Tämän kuvakokonaisuuden
läpikäyminen on vielä kesken eikä tarkka lukumäärä ole tiedossa. Muita kuvalahjoituksien aiheita ovat mm. Sälevän perhokokoelman kuvat, voimalaitostyömaat, Eleanor Rooseveltin vierailu Rovaniemellä ja
erään saksalaisen sotilaan valokuva-albumi. Oman kuvaustoiminnan
tulokset on kirjattu seuraavalle vuodelle. Kuva-arkistossa on runsaat
300 000 kuvaa.
Uudeksi kuva-arkistonhoitajaksi valittu Suvi Harju aloitti työnsä helmikuussa. Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilasen työura Lapin maakuntamuseossa päättyi 30.9.2011.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin edellisenä vuonna digitointiavustus alle 30-vuotiaita työllistäviin hankkeisiin. Projektiin
sisällytettiin museon kuva- ja arkistoaineistoon kuuluvien Rovaniemiaineistojen seulonta, digitointi ja luettelointi tietokantaan. Vuoden
2012 aikana projekti jatkui helmikuun loppuun arkistoaineiston osalta.
Projektin työntekijänä oli Kiti Karvonen. Opetusministeriö myönsi museolle Myytti-avustuksen kokoelmien digitointiin. Avustus päätettiin
käyttää vuoden 2013 puolella.
Kuva-arkisto oli suljettuna 1.6.2012–31.12.2012. Valokuvaajan ollessa täystyöllistetty loppuvuoden Ajatonta–Aallon arkkitehtuuria

Rovaniemellä–näyttelyn parissa, ei museolla ollut mahdollista ylläpitää
asiakaspalvelua.
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa.
Tietokannassa oli vuoden lopussa 13 607 kuvaa tietoineen. Cumulusohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen
laadinnassa. Arkistosta toimitettiin asiakkaille yhteensä 105 kuvaa
digitaalisina tiedostoina. Kertomusvuonna Lapin maakuntamuseon tai
säilytettävänä olevien kokoelmien kuvia toimitettiin useisiin julkaisuihin ja näyttelyihin sekä yksityiskäyttöön. Osa valokuvista on nähtävillä
uudella museon kokoelmaselaimella Internetissä (enemmän kts. kulttuurihistorialliset kokoelmat).
Vuoden aikana arkistossa kävi 14 asiakasta. Lisäksi Lapin yliopiston
arkistokurssilaiset kävivät tutustumassa kuva-arkiston toimintaan.
Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa on säilytettävänä
seuraavat kuvakokoelmat: kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry,
Lapin Metsämuseoyhdistys, Johtti Sápmelaččat ry / Marja Vuorelainen
sekä Yrjö Kortelainen. Lapin metsämuseon kuvia on nähtävillä Internetissä Kantapuu-tietokannassa, www.kantapuu.fi.
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Arkistoaineisto

Äänitearkisto

Arkistoaineistokokoelma karttui kertomusvuonna 208 objektilla lahjoitusten ja hankintojen ansiosta.
Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa 18 800 objektia, joista 30 % on luetteloitu sähköiseen muotoon.
Syksyllä 2011 aloitettiin laaja Rovaniemi-kokoelman digitointiprojekti Ely-keskuksen alle 30-vuotiaille suunnatun avustuksen ansiosta. Kiti Karvonen työskenteli 1.9.2011–29.2.2012 arkistoaineiston
Rovaniemeä koskevan osuuden järjestämiseksi, numeroimiseksi ja
digitoimiseksi. Yhteensä hankkeessa digitoitiin 552 kappaletta arkis
toaineistoa ja täydennettiin 1153 kappaleen tietoja. Arkistoaineiston
diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulus-ohjelmaa. Lapin
maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008) myös arkis
toaineistokokoelmien osalta noudatettiin.
Arkistoaineiston merkitys tutkimuksellisesti kasvoi edellisvuosien
tapaan. Useampia siihen liittyviä kokonaisuuksia kysyttiin ja käytettiin
aineistona sekä opinnäytetyössä, laajemmassa tieteellisessä tutkimuksessa että paikallishistorian tutkimisessa. Erityisesti mainittavia ovat
lasten piirustukset (kveekari Naomi Jackson Groves ja Hakalan lapset),
Hanna Suokkaan (os. Kouri) laaja kirjeenvaihto ja Seitapiirin arkisto.
Lisäksi Rovaniemen Lyskan seniorit ry:n näyttely- ja kirjahankkeessa
käytettiin arkistoaineistoa (kirjeitä, pöytäkirjoja, piirustuksia).

Äänitearkistossa on noin 400 C-kasettia, n. 60 avokelanauhaa ja 32
cd-levyä. Arkistossa säilytetään lisäksi videonauhoja. C-kaseteille ja
avokelanauhoille on tallennettu pääasiassa perinnehaastatteluja.
Uudem
mat haastattelut on tallennettu cd-levyille. Arkistossa säilytetään myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n äänitteitä.

Lehtileikearkisto

Havaintoarkisto
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen museolla säilytettävää lintuhavainto-, lehtileike- ja julkaisuarkistoa kartutettiin yhdessä yhdistyksen kanssa. Lisäksi koottiin lehtileikkeitä muista luonto- ja ympäristöaiheista.

Käsikirjasto
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto palvelee ensisijaisesti museon
henkilökuntaa. Kirjasto muodostuu kolmesta kokoelmasta: kulttuuri
historia (kaikkiaan n. 3 900 nimekettä), Wallenius-kokoelma (420
nimekettä) ja luonnontieteen kokoelma (luettelointi kesken). Käsikirjaston kartunta vuonna 2012 oli 95 nidettä, joista suurin osa on saatu
museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta. Luettelointityön on tehnyt
suurimmalta osin Ulla Metsälehto Rovaniemen taidemuseosta. Lapin
maakuntamuseon käsikirjasto on osa Museokirjastoa, joka kuuluu
Lapin kirjasto -ryhmään. Käsikirjaston kirjat ovat löydettävissä osoitteesta www.lapinkirjastot.fi.

Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon
kerätään museon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä. Luonnontieteen
amanuenssi järjesti museon tiede- ja luontolehtien kokoelmat.
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NÄYTTELYT

Perusnäyttely Pohjoiset keinot
Lapin maakuntamuseon nykyinen perusnäyttely valmistui joulu
kuussa 2003. Ulkoasusta vastasi näyttelyarkkitehti Yrjö Wiherheimo ja
sisällöstä pääosin museon henkilökunta. Näyttely perustuu pääosin
aikaisempaan Selviytyjät-näyttelyyn.
Perusnäyttely Pohjoiset keinot vaatii jatkuvaa ylläpitosiivousta ja
huoltoa, jota toteutettiin suunnitelmallisesti koko vuoden ajan. Museomestari huolehti yhteistyössä muun museohenkilökunnan kanssa
tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä.
Vuoden alussa perusnäyttelyssä otettiin käyttöön kolme infopää
tettä, jotka esittelevät näyttelyn sisältöä Rovaniemi, Peräpohjola ja YläLappi osastoilla. Infopäätteet toteutettiin suomeksi ja englanniksi. Infopäätteiden ohjelmistosuunnittelusta vastasi Lassi Pentikäinen sekä
erittäin vaateliaasta ja laajasta sisällöstä museon henkilökunta.

Erikoisnäyttelyt

▶ AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä –näyttelyssä nostettiin erityi
sesti esille Korkalorinteen asuntoalue. Kuva: Jukka Suvilehto / Lapin maakuntamuseo.

Vuonna 2011 avatuista näyttelyistä Realms of Belonging – Kuulumisen
ulottuvuuksia oli esillä 29.1.2012 saakka. Vuoden 2012 aikana avattiin
viisi erikoisnäyttelyä: Maan väkeä ja muita tarinoita, Terävä valo, Tsöh!
Tsöh! Kuuluuko? Lappilaisen populaarimusiikin historiaa, Arktikum 20
vuotta ja AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä.
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Maan väkeä ja muita tarinoita - Lea Kaulasen
nukkeasetelmia 15.2.–31.5.2012
Maan väkeä ja muita tarinoita -näyttelyssä vanhat ja
uudemmat lappilaiset tarinat heräsivät henkiin nukketai
teilija Lea Kaulasen asetelmissa. Näyttelyssä kävijä pystyi
kurkistelemaan normaalisti näkymättömissä piileskele
vään maahisten ja haltijoiden maailmaan. Kävijä pystyi
näkemään ja kuulemaan mitä tapahtui kummitustalossa
sekä kuulostelemaan mitä mahtoi entisaikain ämmi tuumailla? Lisäksi tutustuttiin vanhan äijin elämänvilosoviaan, ja paljon muuhun…
Näytteilleasettaja Lea Kaulanen on lappilainen nukentekijä Äkäslompolosta. Hän on valmistanut erilaisia
nukkeja sekä tarinallisiin asetelmiin että nukketeattereille
jo yli kymmenen vuoden ajan. Lea Kaulasen nuket ovat
yksilöitä, joilla on kullakin oma tarinansa kerrottavaan. Ne
ovat hieman rosoisia, ajatuksia herättäviä, luonteikkaita
persoonia, jotka odottavat kuulijaansa.
Terävä valo – Leukun juhlanäyttely 2012 8.6.–5.8.2012
Terävä valo -näyttely oli katsaus Kuvatoimisto Leukun kymmenenvuotiseen historiaan. Leukun ensimmäinen näyttely ja nettisivusto
avattiin Arktikumissa Rovaniemellä vappuna 1999. Leukun perustivat
kuvaajat, jotka halusivat luoda toimivan yhteyden kuvien käyttäjiin ja
yleisöön. Vastuuntuntoisilla, vapailla valokuvaajilla on poikkeukselli
nen mahdollisuus lähestyä aiheitaan asiantuntemustaan käyttäen, vilpittömästi ja ajan kanssa.
Näyttelyssä Terävä valo – Leukun juhlanäyttely 2012 oli esillä reilun
30 valokuvaajan teoksia, joista pohjoissuomalaisia ovat Jaakko Alatalo,
Miika Sirkiä, Arto Liiti, Veikko Vasama, Timo Veijalainen, Jorma Luhta,
Hannu Hautala, Eero Kemilä ja Paavo Hamunen.

▶ Tsöh, Tsöh! Kuuluuko? -näyttely esitteli kattavasti Lappilaisen populaarimusiikin historiaa painopisteenä 1960–1980-luvut. Kuva: Robert Ylihoikka / Lapin maakuntamuseo.

Tsöh! Tsöh! Kuuluuko? Lappilaisen populaarimusiikin
historiaa 24.8.2012–15.11.2012
Lappi on laulujen ja loitsujen maa, jossa populaarimusiikilla on aina
ollut vankka sija. Käsitteenä populaarimusiikki on varsin laaja sisältäen
niin jutaavan tanssimusiikin kuin pimeimmän heavy rockin ja kaiken
siltä väliltä. Tsöh, Tsöh! Kuuluuko? -näyttely esitteli kattavasti Lappilai
sen populaarimusiikin historiaa painopisteenä 1960–1980-luvut.
Näyttelyssä oli esillä vintage-bändisoittimia, harvinaisia valokuvia,
historiallisia äänentoistolaitteita ja tallentimia sekä muita mielenkiin
toisia kuriositeetteja. Näyttelykävijä pääsi tutustumaan 1960-luvun
bändi- ja tanssilavaan takahuoneineen sekä 1970-luvun teinitytön
huoneeseen värikkäine yksityiskohtineen. Lappilaisuus näkyi näyttelyssä myös mikrohistoriallisella tasolla; kaikenlaiset lappilaiset
musiikintekijät kaikkialta Lapista aina harrastajista ammattilaisiin haLapin maakuntamuseo | 12

luttiin tuoda näkyville ja kuuluville.
Lappilaisen populaarimusiikin näyttelyhanke toteutettiin Lapin
maakuntamuseon, Lapin taidetoimikunnan ja Lapin maakuntakirjaston yhteistyönä.
Arktikum 20 vuotta, Arktinen tieto – Pohjoinen muisti
10.10.2012
Ounasjoen muinaiseen tulvatörmään piiloutuva kulttuurin ja tie
teen monitoimitalo täytti 6.12.2012 tasavuosia. Arktikum-talon
20-vuotistaivalta tarkasteltiin erikoisnäyttelyllä Arktinen tieto – Pohjoinen muisti. Näyttelyssä esiteltiin alueen historiaa esihistoriasta
nykypäivään. Näyttelyssä tulivat esille talon kolme toimijaa sekä talossa tehtävä monipuolinen työ tutkimuksesta asiakaspalveluun ja ulkoalueen hoidosta näyttelyihin. Näyttelyn toteutuksesta vastasi Lapin
maakuntamuseo, sisältövastaavana Hannu Kotivuori ja graafikkona
Ulla Etto.
AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä 		
30.11.2012–26.5.2013
AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä -näyttely esitteli Alvar Aallon Rovaniemen tuotantoa. Aallon Rovaniemen tuotanto on
tunnettua, mutta aihe on ehtymätön ja jokainen aika luo siihen oman
näkökulmansa. Näyttelyn avulla halusimme lisätä paikallisen kulttuu
riperinnön arvostusta ja nostaa esille Aallon vähiten tunnetun työn
Rovaniemellä, hyvin säilyneen Korkalorinteen asuntoalueen.
Näyttelyn ensimmäinen osa esitteli arkkitehtuuria historiallisesta
ja toinen osa rakennusten käyttäjien näkökulmasta. Kävijöiden,
työntekijöiden ja asukkaiden kokemuksia Aallon rakennuksista kerättiin haastattelemalla ja kyselyiden avulla. Tämä lähestymistapa avasi
erilaisen ja täydentävän näkökulman Aallon tuotantoon antaen tilaa
myös kriittisille kommenteille.
Näyttelyssä oli esillä myös Alvar Aallon toimiston ja Artekin
suunnittelemia huonekaluja ja valaisimia. Kalusteet olivat lainassa
Rovaniemen kaupunginkirjastosta ja kaupungintalosta. Irrottamalla

▶ Alvar Aallon Rovaniemen tuotantoa valokuvattiin kattavasti. Kuvaaja Jukka Suvilehto
/ Lapin maakuntamuseo.

huonekalut ja valaisimet tyypillisestä ympäristöstään kiinnitimme katsojan huomion niiden muotoiluun.
Näyttelyn toteutti Lapin maakuntamuseo ja tutkija Charlotte Mala
prade yhteistyössä Alvar Aalto -museon kanssa.
Muut näyttelyt
Rovaniemen kaupunginkirjastolla oli esillä näyttely Vivat Lyska! 100
vuotta ensimmäisten oppilaiden valmistumisesta 15.5.–10.6.2012.
Näyttelyssä esiteltiin Lyseonpuiston lukion historiaa yli sadan vuoden
ajalta. Lyskan seniorit ry toteutti näyttelyn yhteistyössä Lapin maakuntamuseon kanssa.
Lapin maakuntamuseon tuottama näyttely Iikka Paavalniemen
valokuvista oli esillä Nurmeksessa Kötsin museossa 19.1.–2.3.2012.
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▶ Maakunnallisessa neuvontatyössä pohditaan etenkin museo
rakennuksiin ja kokoelmiin liittyviä asioita, kuvassa kohteena on
Ranuan pitäjä- ja pappilamuseo. Kuva: Hannu Rahikainen.

MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Paikallismuseotyö
Lapin maakuntamuseon toiminta-alueeseen kuuluu suurin osa entisen Lapin läänin alueesta, kaikkiaan 12 kuntaa. Kaikissa kunnissa on
Utsjokea lukuun ottamatta jonkinlaista museotoimintaa.
Maakuntamuseotutkija antoi asiantuntija-apua paikallismuseoille
puhelimitse, sähköpostitse ja neuvontakäyntien aikana (11 matkaa,
joilla oli yhteensä 15 kohdetta). Museovirasto myönsi yhteensä 28

800euroa harkinnanvaraista valtionavustusta viidelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle. Avustukset oli kohdennettu kokoelmien luettelointiin, näyttelyiden parantamiseen ja museorakennusten korjaamiseen. Maakuntamuseotutkija ohjasi ja valvoi
avustusten käyttöä. Tiivistä yhteistyötä on tehty Lapin metsämuseon
kanssa Savotta-hankkeen puitteissa ja Rovaniemen kotiseutumuseon
kanssa on perustettu kokoelmatyöryhmä.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi syyskuussa 2012 Lapin
maakuntamuseolle valtionavustuksena 15 000 euroa käytettäväksi
Löydä museoon – Lapin paikallismuseoiden kulttuurimatkailun markkinointihankkeeseen. Avustuksella suunnitellaan ja painatetaan entisen Lapin läänin museoiden yhteisesitteitä.
Lapin maakuntamuseo järjesti 29.–30.8. 2012 Sallassa paikallis-

museoväelle maakunnallisen museopäivän, jonka teemana oli Museot ja sotahistoria. Keskiviikkoiltana muutama osallistuja tutustui
Lapajärvellä jälleenrakennusajasta kertovaan yksityiseen Isäntä Matin
museoon. Torstaina Elina Jokela, Tuija Alariesto ja Kaisa Hytönen esittelivät meneillään olevia hankkeita. Iltapäivällä Jarkko Sipola ja Pirjo
Rautiainen johdattivat kuulijat varsinaisesti sota-asioihin. Tapaami
seen osallistui 23 henkeä.
Tutkija vastasi yhdessä toimituskunnan kanssa Raito-lehden toimit
tamisesta. Elokuussa ilmestyneen vuoden 2012 numeron teemana
ovat saksalaisajan muistot Lapissa ja lisäksi lehdessä on mm. Lapin
luontoon, Ruijaan ja populaarimusiikkiin liittyviä artikkeleita.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset ovat kuuluneet tutkijan työsarkaan. Tutkija antoi tietoja erityisesti Rovaniemeä
koskeviin rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiin sekä vastasi eri
viranomaistahojen ja yksityishenkilöiden tekemiin rakennusperintöä
koskeviin kysymyksiin. Hän myös valvoi yhden Museoviraston jakaman entistämisavustuksen käyttöä.
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Arkeologinen toiminta
Lapin maakuntamuseon esimiehenä toimiva intendentti vastaa
myös museon arkeologisesta työstä. Museoviraston kanssa solmitun
ja joulukuussa 2009 uusitun Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön
suojelua koskevan yhteistyösopimuksen mukaisesti museo antoi
43 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä
kaava-, rakennus- tai maankäyttöhankkeista. Intendentti/arkeologi
osallistui kymmeniin kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai ohjausryhmän jäsenenä. Lausuntojen määrä nousi hieman
edellisvuodesta.
Maakunta-, yleis- sekä asemakaavoihin tehtiin arkeologisia kohteita koskevia muutoksia ja lisäyksiä. Suurten yleisten ja monien yksittäisten rakennushankkeiden vuoksi museo teki kesäaikana joukon
maastotarkastuksia ja inventointeja, joiden matkakulut kustansi
pää
osin hankkeen toteuttaja. Maastotarkastuksia tehtiin runsaasti
Rovaniemellä ja Kemijärvellä, joitakin Sodankylässä, Sallassa, Savukos
kella, Posiolla ja Tervolassa.
Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat laaja-alaisia. Usein tiedusteltiin
muinaismuistolain ja eri maankäyttömuotojen suhdetta todettuihin
muinaisjäännöksiin. Intendentti/arkeologi piti vuoden aikana muutamia eri tahojen pyytämää esitelmiä ja julkaisi neljä artikkelia tai kirjoitusta.

▶ Mirva & Menneen Talven Lumet viihdyttivät Tsöh, Tsöh!
Kuuluuko? –näyttelyn avajaisvieraita. Kuva: Jukka Suvilehto /
Lapin maakuntamuseo.

MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2012 yhteensä 77 653 asiakasta,
joten kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta noin 5000 kävijällä.
Aukioloajat
Vuonna 2012 museo oli avoinna (aukiolopäiviä 312) seuraavasti:

Talvikausi
10.1.–31.5. tiistai–sunnuntai 10–18
Kesäkausi
1.6.–10.6. joka päivä 10–18
11.6.–31.8. joka päivä 9–19
Talvikausi
1.9.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–18
1.12.–15.1. joka päivä 10–18
24.12. suljettu
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Opastukset
Opas-valvojat toimivat keskusteluoppaina yksittäisille kävijöille. Eri
laisia teema-opastuksia on suunnattu erityisesti lapsiryhmille. Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia sekä koti- että ulkomaalaisille vieraille kertyi vuoden aikana yhteensä 123.
Yleisötapahtumat Arktikumissa
Näyttelyyn Realms of Belonging - Kuulumisen ulottuvuuksia pohjautuen järjestettiin keskustelutilaisuus BARENTS CAFÉ: Feministisiä näkökulmia lappilaiseen nykyisyyteen ja tulevaisuuteen
26.1.2012. Aiheesta alusti Lapin yliopiston lehtori, kasvatustieteen
tohtori Seija Keskitalo-Foley. Kommenttipuheenvuoron esitti Arktisen tiedekeskuksen tiedetoimittaja Ari Laakso. Tilaisuus järjestettiin
yhteistyössä Arktinen keskuksen, Lapin maakuntamuseon ja ThinkBa
rents-hankkeen kanssa. Keskustelutilaisuuteen osallistui 20 henkilöä.
29.1.2012 järjestettiin taiteilijatapaaminen, jossa taiteilija Patrick
Huse kertoi taidekirjaprojektistaan ja näkemyksistään pohjoisen kulttuurin muutokseen ja sen vaikutuksesta identiteettiin. Tilaisuudessa oli
mahdollista keskustella ja esittää kysymyksiä taiteilijalle. Tapaamiseen
osallistui 8 henkilöä.
Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin Arktikumissa 14.–
20.5.2012.
Kansainvälisenä museopäivänä 18.5.2012 oli avoimet ovet Arktikumissa klo 10–21. Päivän ja illan ohjelmassa oli nukketeatterityöpaja
lapsille ja opastettuja museokierroksia kävijöille.

11.9. Rovaniemi-päivänä oli Arktikumissa avoimet ovet. Tsöh
Tsöh! Kuuluuko? -näyttelyssä järjestettiin kaksi musiikilla höystettyä
opastusta. Opastukset piti läänintaiteilija Hannu Raudaskoski. Opastuksiin osallistui yhteensä 90 henkilöä.
Tsöh, Tsöh! Kuuluuko -näyttelyn päättymisen kunniaksi Mennyt
Aika -orkesteri viihdytti vierailijoita 17.11.2012 kahdella setillä.
Orkesteri esitti joukon ikivihreitä klassikoita 50- ja 60-luvulta. Musisoinnin lomassa oli opastettu näyttelykierros. Tapahtumaan osallistui
50 henkilöä.
Seniorityö
Lapin maakuntamuseo aloitti jo keväällä 2010 ikäihmisille suunnatun
museotarjonnan yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin kanssa. Museosta kaksi henkilöä vierailee kuukausittain Helmikammarilla vetämässä muistelukerhoa. Toiminnan tarkoitus on jakaa
vastavuoroisesti keskustellen erilaisia muistoja ja tukea senioreiden
kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla monipuolista museopalve
lua myös muualla kuin museon toimitiloissa. Toiminta on pitkäjänteistä
ja suunnitelmallista. Vuoden 2012 aikana kokoontumiskertoja oli
yhteensä 10. Yksi niistä oli näyttelyvierailu Arktikumiin. Lisäksi oli Helmikammarin kanssa yhteistyössä järjestetty kevätretki Tervolaan Vare
joelle ja Tervolan kirkkoihin. Muistelukerhoon osallistui keskimäärin 10
ihmistä / kerta.
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▶ Tsöh, Tsöh! Kuuluuko? –työpajoissa nuoret saivat työstää
omia kappaleita nykyaikaisessa
studiossa. Kuva: Jukka Suvileh
to / Lapin maakuntamuseo.

Museo-opetus
Arktikumissa vieraili vuoden 2012 aikana Rovaniemen alueen koululaisia 2088, muualta tulleita leirikoululaisia 298. Koululaisille järjestettiin opastettuja näyttelykierroksia ja kouluille tiedotettiin Arktikumin
tapahtumista ja näyttelyistä säännöllisesti.
Kansainvälisenä museopäivänä 18.5.2012 Arktikumissa Lapin
maakuntamuseossa pidettiin Maan väkeä -nukketeatterityöpaja
lapsille ja koko perheelle. Työpaja pidettiin Maan väkeä ja muita tarinoita – Lea Kaulasen nukkeasetelmia -näyttelyssä. Työpaja järjestettiin
yhteistyössä Lapin nukketeatteriyhdistyksen kanssa. Työpajaan osallistui yhteensä 80 henkilöä.
Nukketeatteriyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjestettiin myös
(21.5.) Rovaniemen keskussairaalan lasten psykiatrisen osaston asiakkaille nukketeatterityöpaja. Työpajaan osallistui viisi henkilöä.
Kansainvälisenä museoviikkona järjestettiin INSPIRAATIOITA!
Koululaisten mediatyöpajat Arktikumin ja Pilkkeen näyttelyissä 15.–
16.5. Työpajoissa yläasteluokat tutustuivat Lapin maakuntamuseon
perusnäyttelyyn pienryhmässä ja tekivät aiheesta lyhytelokuvan. Työpajoihin osallistui yhteensä kolme koululuokkaa (58 henkilöä).
Nuorille järjestettiin Tsöh, Tsöh! Kuuluuko? -työpajoja 23.10.–
1.11.2012. Työpajan alussa tutustuttiin lappilaisen populaarimusiikin
historiaan Tsöh, Tsöh! Kuuluuko? -näyttelyssä. Tämän jälkeen työstettiin oma kappale nykyaikaisessa studiossa. Työpajojen vetäjänä toimi
Harri Raudaskoski. Työpajojen kohderyhmänä olivat erityisesti nuoret,
jotka eivät muutoin välttämättä kävisi museossa. Käyttämällä uudenlaista tekniikka ja käsittelemällä nuorille tuttuja populaarimusiikin
aiheita pyrittiin saamaan nuoret kiinnostumaan alueen historiasta ja
samalla parannetaan heidän kulttuurista lukutaitoaan. Työpajoihin
osallistui yhteensä 16 ryhmää, joissa oli 125 nuorta. Työpaja järjestettiin yhteistyössä Lapin maakuntamuseon ja Lapin taidetoimikunnan
kanssa.

Lapin maakuntamuseo oli mukana leirikoulupilottikokeilussa 3.7.9.2012. jonka organisoijana toimi Metsähallitus. Leirikoulupilottiin
osallistui Espoon Järvenperän koulun kahdeksas luokka, jossa oli 22
oppilasta. Näyttelyamanuenssi piti ryhmälle työpajat: Pohjosen porukkaa ja Silkkaa saamelaisuutta. Jatkossa leirikoulun pääjärjestäjäksi
alkaa SantaSport Rovaniemeltä ja leirikoulupakettia tarjotaan kouluille
syys- ja kevätkaudella.
Oppimispolut ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonai
suuksia toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä. Vuoden aikana oppimispolkuja käytti
yhteensä 12 ryhmää, joissa oli 233 osallistujaa.
Luonnontieteen amanuenssi on osallistunut Lapin ELY-keskuksen
luontokasvatusryhmän toimintaan, tarkoituksena kehittää kasvatuksellisia välineitä paikallisten eläinten ja kasvien tunnistamiseen Lapissa.
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Seminaarit
11.–12.9. Aistien avoimia oppimisympäristöjä -hankeen alueellinen
seminaari, Arktikum. Hankkeessa jaetaan kokemuksia ja tietoja erilaisista oppimisympäristöistä. Lapin maakuntamuseo järjesti hankesuun
nitelman mukaisesti kaksipäiväisen alueellisen seminaarin.
Asiantuntijapalvelu ja neuvonta
Erilaisiin esineisiin, muinaisjäännöksiin, Rovaniemen historiaan ja
museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä tuli Lapin maakuntamuseoon
vuoden aikana runsaasti. Tiedustelijoina olivat sekä muut museot, eri
virastot että yksityiset henkilöt. Erityisenä kiinnostuksen aiheena olivat
historiaan ja esihistoriaan liittyvät kysymykset.
Lapin maakuntamuseo laati yhdessä Rovaniemen kaupunginkirjaston henkilökunnan kanssa Muistojen Rovaniemi -verkkosivuston.
Muistojen Rovaniemi -sivuston tarkoituksena on olla avuksi kaikille Rovaniemen historiasta kiinnostuneille ja siitä tietoa etsiville.
Ideanaon helpottaa ja nopeuttaa tiedon etsimistä. Sivuilla esitellään

tärkeimpiä Rovaniemen menneisyydestä kertovia lähteitä ja kerrotaan
mistä ja miten ne ovat löydettävissä.
Lapin maakuntamuseo on mukana lappilaisten kirjastojen ja museoiden yhteisessä Lapponica-tietopalvelussa, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin sähköpostin välityksellä. Tietopankin ja tietopalvelun
osoite on www.lapponica.net.
Muuta toimintaa
Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy osallistuivat Rovaniemen Wanhoille markkinoille elokuussa 2012. Markkinoilla mainostettiin tulevia tapahtumia ja näyttelyitä.
Museon opasvalvojat Maisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho toi
mivat Lapin ammattiopiston matkailualan opiskelijoiden työpaikkaohjaajina. Vuoden aikana työharjoittelussa oli kolme opiskelijaa.
Lapin maakuntamuseon kokoelmatoimintaan kävi tutustumassa
opiskelijaryhmiä ja muita vieraita. Erityisesti yhteistyö Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnan kanssa on ollut vuosittaista; ar
kistokurssi vieraili museossa jälleen 28.11.
Lapin maakuntamuseo, Lapin yliopiston teollisen
muotoilun koulutusohjelma ja Proto DESIGN II -hanke
toteuttivat syksyllä 2012 yhteistyössä projektin, jossa
kehitettiin tuotekonsepteja museokauppaa varten Alvar Aallon hengessä.

▶ Muistojen Rovaniemi –tapahtuma Saarenkylän kirjastossa.
Kuva: Suvi Harju / Lapin maakuntamuseo
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JULKAISUT

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI

Vuoden 2012 Raidon numerossa oli teemana sota-aika ja saksalaiset
sotilaat Lapissa. Raito-lehtiä voi lukea netissä Lapin maakuntamuseon
kotisivuilta.
Julkaistut artikkelit ja tutkimukset

Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Arktikum-Palvelu
Oy. Museon sisäisestä ja oman alan kysymyksiin kuten näyttelyihin ja
tutkimukseen liittyvästä tiedottamisesta museo on pääosin vastannut itse. Lapin maakuntamuseon kotisivut löytyvät osoitteesta www.
rovaniemi.fi/maakuntamuseo. Sivuilta löytyy myös linkki maakuntamuseolla tuotettuun Lapin museot -sivustoon (www.lapinmuseot.fi).
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Stephanie C. Lefrere & J. Kumpula: Effects of abiotic factors on dominance, diurnal activities and heart rate of female reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in a fenced winter
pasture in Finnish Lapland. Bull. Soc. zool. Fr., 135(3-4):299–317. (julkaistu 2012)
Stephanie C. Lefrere: Ihminen-luonto -suhteen rajat. Raito 2012:30-33
Päivi  Rahikainen: Posion vanhaa rakennuskulttuuria: “Ommie maesemie” pirtin ikkunasta Posiolla: Posion kulttuuriympäristöohjelma s. 48-50. Helsinki 2012.
Päivi Rahikainen: Savukosken vanhaa rakennuskulttuuria. Entistä Keminkylää. Savukosken kulttuuriympäristöohjelma s. 50. Helsinki 2012.
Päivi Rahikainen: Talonpoikaisen rakennusperinnön piirteitä. Raivaajien ja rakentajien
Salla. Sallan kulttuuriympäristöohjelma s. 59-60. Helsinki 2012.
Päivi Rahikainen: Hirttiöniemen Kenraaliparakki. Totto XIX. Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Toton julkaisu, s. 42-51. Rovaniemi 2012

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn pinta-ala on 949 m2,
vaihtonäyttelytilan 166 m2 ja luonnontieteen yksikön tilat 295 m2
sekä toimisto- ja työtilat 577 m2.
Arktikum-talon kokoelma- ja työtilojen lisäksi museolla on erillinen
kokoelmavarasto (Silmutie 1). Lapin maakuntamuseon ja Arktisen
keskuksen yhteiskäytössä ovat yleisötilat, luokkahuone, auditorio, kuvalaitos sekä puu- ja metalliverstaat.
Luonnontieteen yksikön tiloissa Arktikumin instituuttirakennuksessa ovat amanuenssin ja intendentin/arkeologin työhuoneet sekä tilat
näytteiden käsittelyä, kokoelmia, arkistoja ja määräaikaisia työntekijöitä varten.
ARKTIKUM
•
•
•
•

Talon pinta-ala 4523 m2
Lapin maakuntamuseon tiloja 1526 m2
Arktisen keskuksen ja museon yhteistiloja 1461 m2
Luonnontieteen yksikkö, Arktikumin instituuttiosa 295 m2

VARASTO
•
Silmutie 2 720 m2
Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyttimin. Näyttelytiloissa ja luonnontieteen yksikön kokoelmatiloissa on myös kosteuden ja lämpötilan säätö.
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Taidemuseo

▶ Jussi Tiainen esitteli näyttelynsä Taiteilijatiloja. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo.

NÄYTTELYT
Rovaniemen taidemuseo järjestää kokoelmanäyttelyiden lisäksi vaihtuvia taidenäyttelyitä. Näyttelyiden valinnassa pääperiaatteita ovat
paikallinen sekä kansainvälinen pohjoisuus, oman kokoelman taiteilijat sekä taiteen eri ilmenemismuodot.
Kokoelmanäyttelyt
TAITEILIJATILOJA 23.3.–19.8.2012
Taiteilija, taideteos ja työtila muodostavat kiehtovan kokonaisuuden,
jossa työtila on yleensä saanut vähiten - jos ollenkaan - huomiota osakseen. Työtila on taiteilijalle merkityksellinen yksityinen alue. Jokainen

taiteilija tekee tilastaan itsensä näköisen useimmiten tiedostamattaan.
Taiteilijan työhuoneeseen pääsevät tirkistelemään useimmiten
vain taideammattilaiset, toimittajat ja lähipiiri. Jussi Tiainen on valokuvannut suomalaistaiteilijan työskentelyä vuosikymmeniä. Näyttelyssä
oli esillä Tiaisen kuvia taiteilijoiden työhuoneilta sekä kuvattujen
taiteilijoiden teoksia.
Tiainen on käyttänyt kameraa uteliaana, kurkistavana välineenä.
Sille on annettu mahdollisuus kertoa yhdellä kuvalla tilasta, jossa
se on saanut käydä. Katsojan mielikuvitus saa rakentaa loput tilasta
äänineen ja hajuineen.
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KELLUVA MAAILMA – FLOATING WORLD 7.9.–20.1.2013
Näyttelyn viisi salia kertoivat ajasta ja taiteilijoiden välittämästä tunnelmasta jotka liittyvät ajan käsitteisiin. Aikaa mitataan epämääräisillä
tai tarkoilla mittareilla. Vuoden- ja vuorokauden kestolla ei ole tarkkoja
rajoja, mutta tunti on koko maapallolla yhtä pitkä. Silti ajan kokeminen
on hyvin persoonallinen ja suhteellinen tunne. Maailma kelluu ajassa
kuten Kari Laitisen teoksissa Floating World V ja IV. Näyttelyn teemat
olivat syksy, yö, jatkuvuus, ikuisuus ja kesä.

Muut näyttelyt
LAPIN TAIKA 10.2.–13.5.2012
Ateneumin tuottama Lapin taika -näyttely tarkasteli suomalaisen kuvataiteen välittämiä mielikuvia Lapista. Näyttelyn teokset joko kuvasivat Suomen Lappia, olivat syntyneet sen innoittamina tai joissa oli
aiheena Lappi ja alueen kulttuuri. Näyttelyn taiteilijoihin kuului niitä,
jotka ovat syntyneet ja eläneet Lapissa, taiteilijoita, jotka ovat muuttaneet Lapista etelään tai etelästä Lappiin. Mukana oli teoksia myös
taiteilijoilta, jotka eivät ole koskaan edes käyneet pohjoisessa. Esillä oli
noin neljänkymmenen taiteilijan teoksia 1800-luvun alusta aina tähän
päivään asti.
Millainen on Lapin taika? Onko se pelkkä klisee ja hurahtaneiden
horinoita? Näyttelyn kuraattori, Ateneumin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila antaa oman vastauksensa. “Minusta se on sekä
fyysinen että henkinen kokemus. Lapin luonto ja etäisyydet saavat
tuntemaan ihmisen pienuuden. Siellä kaikki turha karsiutuu pois.”
Tanninen-Mattila on itse oppinut Lapissa käydessään suhteellisuudentajua ja toivoo, että samanlaisia oivalluksia syntyisi myös näyttelyn
kävijöille.

▶ ROSA LIKSOM, Kreisland: mahtavan maailman alttari 1996
-installaatio Lapin taika näyttelyssä. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

Näyttelyn yhteydessä on julkaistu runsaasti kuvitettu kirja Lapin
taika, jonka asiantuntija-artikkelit valottavat Lappi-teemaa laajasti. Kirjan toimittivat Riitta Ojanperä ja Anu Utriainen. Kirja ilmestyi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
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HARVOIN LEMPEÄ TUULI PUHALTAA ARKTISILLE JÄNGILLE 26.5.–
25.11.2012
Rovaniemen kaupunki sekä Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiö
allekirjoittivat keväällä 2012 deponointisopimuksen, jolla säätiön
omistamat Reidar Särestöniemen taideteokset siirtyivät Rovaniemen
taidemuseon hallintaan. Näin Lappiin saatiin toinen merkittävä Reidar
Särestöniemen taidekokoelma Kittilän Kaukosessa sijaitsevan Reidar
Särestöniemen kotimuseon kokoelman rinnalle. Korundin näyttelyssä
nähtiin Särestöniemen tuotantoa varhaisista opiskeluajan teoksista
viimeisiin maalauksiin. Näyttelyssä oli esillä myös harvinaisempaa
Särestöniemeä - värikylläisten maalausten lisäksi niukkalinjaista
grafiikkaa. Osa teoksista oli nyt ensi kertaa yleisön nähtävillä.
Reidar Särestöniemen (1925–1981) taide kiinnittyy kotiseutuun.
Maalauksista löytyvät aurinkoinen kesäyö, syysruska, lumipälvien täp
littämät tunturit, porot, riekot, Särestön öinen pihapiiri. Niistä välittyy
unen ja runon mielentila, maailma, jossa lumipälvet leikkivät, kalat eksyvät, porot tulevat kuuhulluiksi ja taivaalla lentävät jaarat.
Näyttelyn yhteydessä julkaistiin uusia tulkintoja ja näkökulmia Reidar Särestöniemen taiteesta kirjassa Harvoin tuuli puhaltaa arktisille

▶ Reidar Särestöniemi, Harvoin lempeä tuuli puhaltaa arktisille jängille. Kuva: Arto Liiti /
Rovaniemen taidemuseo

jängille. Runsaasti kuvitettu kirja on toteutettu yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan sekä La
pin yliopistokustannuksen kanssa.

TAITEEN KOHTAAMISPISTEITÄ 19.9. – 25.11.2012

▶ Taiteen kohtaamispisteitä näyttelystä. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

Kuinka suomalaisen kultakauden taide kohtaa nykytaiteen? Joskus
on mielenkiintoista saattaa yhteen asioita, jotka ensi näkemältä ovat
hyvinkin erilaisia. Voivatko nämä kaksi taiteen aikakautta sijoittua samaan tilaan ja jopa keskustella keskenään? Taiteen kohtaamispisteitä
esitteli Pohjola Pankin Taidesäätiön kokoelmasta teoksia, jotka pyrkivät
kuromaan ajan sillan ja ylittämään oman genrensä rajat. Näyttely oli
Pohjolan Osuuspankin 90-vuotisjuhlanäyttely.
Näyttelyn teoksissa luonto tarjoaa linkin menneestä nykypäivään.
Se on ollut monelle taiteilijasukupolvelle ehtymätön aiheiden lähde.
Vuosisadan takaisissa luontokuvauksissa maisemallinen monumentaalisuus on usein mukana, mutta aiheelleen tai teosnimelle alisteisena. Maisemaa on käytetty ihmisen käden jäljen kehystäjänä, tarinan
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taustoittajana ja jopa mielenmaiseman tulkkina. Nykytaiteen tekijät
ovat jatkaneet luonnon aiheiden tutkimista, mutta käsittelyssään
redusoineet maisemasta kaiken epäolennaisen. He ovat nostaneet
luontoaiheen päärooliin. Maisema tai sen yksityiskohta tuodaan teoksissa pelkistettynä ja suurikokoisena esiin, joko täysin abstraktina
muotona tai hyvin paksuna ja fyysisenäkin kerroksena.

KRISTIINA WIHERHEIMO – SATURNUKSEN RENKAAT 6.12.2012–
10.2.2013
Rovaniemeläislähtöinen Wiherheimo on pitkän uransa aikana toi
minut monipuolisesti sekä kuvataiteen että muotoilun kentällä. Hän

on samaan aikaan käsityöläinen, tutkija sekä taiteilija. Hän kokeilee
ja yhdistelee ennakkoluulottomasti materiaaleja, värejä, työtapoja ja
menetelmiä. Hän siirtyy tekniikasta toiseen; huovutuksesta värjäämi
seen, pinnoittamisesta piirtämiseen, raapustamiseen, rakentamiseen
ja kaikkiin omiin menetelmiinsä.
Laajat väripinnat, valot ja varjot ovat keskiössä hänen teoksissaan.
Wiherheimon teokset eivät suoraan kuvaa luontoa, mutta joissakin
teoksissa voi aistia pohjoisen maiseman avaruuden. Harkitut installaatiot, pienet ja suuret teokset, heijastelevat kotiseudun kirkasta värimaailmaa ja luonnon muotokieltä, mikä näkyi myös museon uusiin
tiloihin Korundiin suunnitellussa näyttelykokonaisuudessa. Näyttely Korundissa oli matka ajassa ja tilassa. Se oli matka lapsuuden ja
nuoruuden maisemiin, Kemijoen varteen.

▶ Kristiina Wiherheimo -Saturnuksen
renkaat -näyttelyn lehdistötilaisuus.
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo.
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Lisäksi
POSTIAUTOVARIKOSTA KORUNDIKSI

▶ Museon henkilökuntaa ripustamassa kauden klassikkoa, Poikaa ja varista.
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo.

KAUDEN KLASSIKKO - Akseli Gallen-Kallela, Poika ja varis
6.12.2012–10.2.2013
Ateneum ja Rovaniemen taidemuseo toteuttavat yhteistyönä Suomen
taiteen klassikkoteosten esittelysarjan Rovaniemellä. Kauden klassikko -sarjassa esitellään Ateneumin kokoelmista Suomen taiteen kultakauden teoksia, suomalaisten rakastamia kansallisia merkkiteoksia.
Nyt esittelyvuorossa ollut Poika ja varis on Akseli Gallen-Kallelan varhaiskauden maalaus vuodelta 1884. Gallen-Kallelaa kiehtoi suomalaisen kansan olemuksen etsintä. Hänen teostensa suosio osoittaakin,
miten lujasti hän on vaikuttanut käsityksiimme siitä, mitä alkuperäi
nen suomalaisuus on.
Kauden klassikko-sarjassa tullaan esittelemään Ateneumin
kokoelmista suomalaisen taiteen kultakauden teoksia, maalauksia joita ei ole aikaisemmin nähty Rovaniemellä. Sarjan on suunniteltu jatkuvan kahden klassikon vuosivauhdilla. Teos valitaan tapauskohtaisesti
niin, että se on yleisölle aina pieni yllätys.

Rovaniemen taidemuseo sijaitsee Rovaniemen historian kannalta
merkittävässä rakennuksessa, entisessä postiautovarikossa. Rovaniemen kauppalasta oli 1930-luvun alkuun mennessä kehittynyt todellinen postiautoliikenteen keskus, Lapin portti, josta autot kuljettivat
postilähetyksiä, tavaroita ja matkustajia ympäri laajaa maakuntaa.
Rovaniemelle rakennettiin ajan tarpeita vastaava suuri, punatiilinen
varikkorakennus vuonna 1933. Tämä rakennus on harvoja sodan
tuhoista säästyneitä rakennuksia Rovaniemellä. Rakennus toimi postija lennätinlaitoksen autovarikkona aina 1980-luvulle.
Rakennuksen menneisyys on edelleen läsnä kulttuuritalo Korundissa, kaikkialla sen saneeratuissa tiloissa. Postiautovarikosta Korundiksi näyttely esittelee rakennuksen historiaa valokuvin ja tarinoin.
Näyttely on pysyvästi esillä Korundin kahviossa.

KUUKAUDEN TAITEILIJA
Lapin taiteilijaseuran kuukauden taiteilija esittäytyy Kulttuuritalo
Korundin kahvilassa. Rovaniemen taidemuseo pitää tärkeänä lappilaisten kuvataiteilijoiden näkyvyyttä Kulttuuritalo Korundissa. Matkailijat ja muut Korundin vieraat voivat museo-, konsertti- tai kahvilavierailullaan samalla tutustua lappilaiseen nykytaiteeseen.
Vuonna 2012 kuukauden taiteilijoina vierailivat Ilona Kivijärvi, Leila
Lipiäinen, Maria Kausalainen, Anna Alm, Pirjo Nykänen, Eero Österberg, Tuuli Mukka, Essi Korva, Liisa Harju, Olli Moisio, Kari Tuisku ja Helena Junttila.
Lapin yliopiston tiloissa olevat vitriinit Jenny ja Antti Wihurin rahaston teoksia varten
Vuonna 2012 vitriineissä oli esillä 2 teosta, Kuutti Lavosen BEPOPBAROKKOROKOKOO ja Marjo Lahtisen Naisen torso.
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jULkAISUT

7. AALTO – KUVATAITEEN WIHURI
Jenny ja Antti Wihurin rahasto toteutti yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon kanssa kokoelman kiertonäyttelyn 7.aalto näyttelyjulkaisun.
Julkaisu sisältää kaksi artikkelia: Wihurin hallituksen puheenjohtaja
Simo Palokangas luo katsauksen Jenny ja Antti Wihurin rahaston toimintaan seitsemällä vuosikymmenellä ja taidekriitikko Otso Kantokorpi käsittelee taiteen katsomista ja kokemuksellisuutta ”Näyttelyssä
oleminen on hiljaista toimintaa”. Julkaisu on kaksikielinen, suomi-englanti.
HARVOIN LEMPEÄ TUULI PUHALTAA ARKTISILLE JÄNGILLE
Reidar Särestöniemen taidetta Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiön
kokoelmasta

kuvitettu kirja on toteutettu yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon
ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan sekä Lapin yliopistokustannuksen kanssa. Kirjan ovat toimittaneet Tuija Hautala-Hirvioja, Riitta
Kuusikko ja Sisko Ylimartimo. Kirja sisältää lähes kaksisataa teoskuvaa.
Artikkelien tiivistelmät on käännetty englanniksi.
KRISTIINA WIHERHEIMO
Saturnuksen renkaat – The Rings of Saturn
Kristiina Wiherheimon näyttelyjulkaisu sisältää laajan katsauksen
taiteilijan tuotantoon. Julkaisuun ovat kirjoittaneet Hilkka Liikkanen,
Martin Relander ja Inka Kivalo. Julkaisu on kaksikielinen, suomi-englanti.

Reidar Särestöniemen taiteesta esitellään uusia tulkintoja ja näkökulmia kirjassa Harvoin tuuli puhaltaa arktisille jängille. Upea, runsaasti
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▶ Reidarin jalanjäljillä -sympo
siumin teoksia, Jasmin Anoschkin:
Liisa Tervahauta. Kuva: Arto Liiti /
Rovaniemen taidemuseo.

Aluetaidemuseotoiminta
Rovaniemen taidemuseo nimettiin aluetaidemuseoksi 1993, ja sen
alueeseen kuuluu 12 entisen Lapin läänin kuntaa: Enontekiö, Inari,
Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Lapin aluetaidemuseona Rovaniemen
taidemuseo neuvoo ja ohjaa kuntia, seurakuntia, taiteilijoita, taide
yhdistyksiä ja harrastajia kuvataideasioissa. Taidemuseo tutkii ja dokumentoi lappilaista ja saamelaista taidetta. Aluetaidemuseotyö on
kokonaisvaltaisesti osana kaikessa taidemuseon toiminnassa ja koko
taidemuseon henkilökunta on sitoutunut aluemuseotyöhön.
Rovaniemen taidemuseo järjestää näyttelyitä sekä tuottaa opetusmateriaalia alueen kuntiin. Rovaniemen taidemuseon lainattavat
kiertonäyttelyt löytyvät museon verkkosivuilta. Alueen kunnat voivat
lainata näitä tai erikseen sovittavia näyttelyitä Rovaniemen taidemuseosta.
Taidemuseon aktiivinen taidekasvatustoiminta on osa aluetaidemuseotyötä. Taidekasvatuksen piirissä ovat lasten ja nuorten lisäksi
ikääntyneet ja erityisryhmät. Rovaniemen taidemuseo tarjoaa alueen
kouluille ja päiväkodeille näyttelyopastuksia työpajoineen ilmaiseksi.
Taidemuseo lainaa erilaisia näyttely- ja opetuspaketteja alueen kouluille ja oppilaitoksille.

Aluenäyttelyt 2012
Reidarin jalanjäljillä - Kunnianosoitus Reidar Särestöniemelle:
materiaalisuus ja informalistinen maalaustapa nykymaalareiden teoksissa.
Taiteilijat: Tiina Lamminen, Ulla Remes, Jari Kallio, Jasmin Anoschkin
ja Jonna Hyry.
Näyttelykierto:
Muonion kirjasto huhtikuu 2012, Kittilän kirjasto elo/syyskuu 2012.
Ranuan kirjasto marraskuu 2012 ja Posion kirjasto joulukuu 2012.
Kevyesti virran vietävänä – muistisairaille suunnattu kiertonäyttely
Näyttely, joka koostuu kahdeksasta teoksesta, on koottu Rovaniemen
taidemuseon Jenni ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
Lapin muistiyhdistys ry. Loka-joulukuu 2012.
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MUSEOkASVATUS
Työpajat ja opastukset
▶ Lapin yliopiston harjoittelukoulun 5. luokkalaiset testaamassa ArtUs -taidekasvatuspeliä. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

▶ Harjoituskoulun 2. luokkalaiset Flying Stories -työpajassa. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

Rovaniemen taidemuseon laajan taidekokoelman sekä monipuolisten
vaihtuvien näyttelyiden ansiosta museokasvatus on voinut kehittyä
taidemuseon yhdeksi merkittävimmäksi toiminnaksi. Jenny ja Antti
Wihurin rahaston kokoelmasta voidaan koota mitä erilaisimpia teemallisia näyttelykokonaisuuksia. Kokoelma toimiikin erinomaisesti lasten ja nuorten taidekasvatuksen pohjana.
Näyttelyiden opastukset ovat ilmaisia Rovaniemen kouluille,
päiväkodeille sekä muille opiskelijaryhmille. Taidemuseo tarjoaa näyttelyiden yhteydessä työpajatoimintaa räätälöidysti ryhmän tarpeiden
mukaan.
Lapin yliopiston taidehistoriaa ja kuvataidetta opiskelevat osallistuvat museotyöskentelyyn eri yhteyksissä. Opiskelijat saavat kokemusta museopedagogisesta työstä, näyttelyn suunnittelusta ja rakentamisesta sekä työpajojen ohjaamisesta näyttelyiden yhteydessä.
Työpajoihin osallistui yhteensä 4031 lasta ja nuorta.
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▶ Lasten kierros Särestö; vetäjänä Lotta Leskelä. Kuva:
Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo.

Työpajat

Lapin Taika –näyttelyn työpajat
Poron matkassa (4–10 v.)
Kierroksen aikana nähdään millaisena Lappi näyttäytyy taiteilijoille
eri aikakausina. Työpajassa tutustutaan Lappi-aiheisiin taideteoksiin
leikin, muovailun ja piirtämisen keinoin.
Postikortti Lapista (13+ v.)
Työpajassa tutustutaan tarinoin ja leikein Lappi aiheisiin teoksiin
lopuksi työpajassa tehdään perinteinen postikortti Lapin tarinoista.
Harvoin lemepeä tuuli puhaltaa arktisille jängille –
näyttelyn työpajat
Reidarin eläimet-työpajat
Eläimet ovat olennainen osa Reidar Särestöniemen aihemaailmaa.
Särestöniemi samaistui maalausten eläinhahmoihin ja kuvasi usein
itsensä eläimenä; milloin hän oli ilves tai karhu, joskus luontoon sulautuva riekko. Reidaria viehätti ajatus, että hänellä itsellään olisi samoja
piirteitä, mitä maalausten eläimillä on. ”Tavallisesti ilvekselläni on välikädet tassujen edessä ja punainen parta. Lisäksi se soittaa sitä varpua,
jolla katsotaan kaivoa. Se on hyvin musikaalinen ja sillä on kaikki ne
lahjat, joita minulla ei ole – ja kuitenkin se olen mie.”
Maalauksista välittyy unen ja runon mielentila, maailma, jossa lumipälvet leikkivät, kalat eksyvät, porot tulevat kuuhulluiksi ja taivaalla
lentävät jaarat.
Reidarin värimaailman ja aiheiden innoittamana työpajassa tehdään marmorointitekniikalla taideteos, jonka teemana on oma voi
maeläin.

Kelluva maailma –näyttelyn työpajat
Jäljillä-työpaja päiväkodeille ja 1-4 luokkalaisille
Kelluva maailma on Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta
koottu, viiden salin mittainen ajasta ja taiteilijoiden välittämästä tunnelmasta kertova nykytaidenäyttely. Jokaisella salilla on oma aikaan
sidottu teemansa (Syksy, Yö, Jatkuvuus, Ikuisuus, Kesä).
Työpajassa kuljetaan ensin näyttelysaleissa syksystä kesään jälkiä
seuraillen. Teoksiin liittyy pieniä arvoituksia, joita tunnustellen, kuunnellen ja haistellen ratkotaan. Näyttelyssä koetun moniaistisen maailman innoittamina siirrymme työpajaan tekemään omia jälkiä. Pajaan
osallistujat saavat muotoilla taikataikinasta tai savesta oman jäljen,
joka kiinnitetään kankaalla/tapetilla koristellulle alustalle.
Taiteen kohtaamispisteitä –näyttelyn työpajat
Pikseli -työpaja
Taiteen kohtaamispisteitä näyttelyssä kultakauden teokset rinnas
tuvat nykytaiteeseen ja luovat uusia kokonaisuuksia. Luonto toimii
linkkinä menneen ja uuden välillä, kun samoja aiheita lähestytään
romanttisesti, realistisesti, pelkistäen tai täysin abstraktisti. Pikselityöpajassa teoksiin tutustumista syvennetään käyttäen yksittäisiä
kuvapisteitä, pikseleitä. Osallistujat toteuttavat oman, uuden teoksen
jatkamaan näyttelyn rinnastuksia ja jatkamaan tarinaa.
Rovaniemen taidemuseo | 28

Kristiina Wiherheimon näyttelyn työpajat
Silkkiä -työpaja
Kristiina Wiherheimon näyttelyssä laajoilla väripinnoilla, valolla ja
varjolla on suuri merkitys. Teokset eivät suoraan kuvaa luontoa, mutta
niistä voi aistia viitteitä maisemista ja avaruudesta. Käytettävät tekniikat ovat monipuolisia ja eri materiaaleja yhdistellään ennakkoluulottomasti.
Kristiina Wiherheimon näyttelyyn liittyvässä työpajassa kuljetaan
ajassa ja tilassa.
Opastuksen aikana tulevat tutuksi monet installaatio- ja nykytai
teen käsitteet, jonka jälkeen jatkamme työskentelyä pajassa näyttelystä löytyvien teemojen inspiroimina.
Taide muistaa – hanke
Museovirasto myönsi Rovaniemen taidemuseolle apurahan innovatiiviselle Taide muistaa -hankkeelle, joka toteutettiin vuoden
2012 aikana. Tärkeimpänä kohderyhmänä olivat Lapin alueen, erityi
sesti Rovaniemen alueen, muistisairaat ihmiset, heidän omaisensa,
läheisensä sekä hoitajat. Hankkeen alkuunpanija oli Lapin Muistiyhdistys Ry ja projektityöntekijänä toimi TaM Lotta Leskelä.
Taide muistaa – hankkeen tavoitteena oli tarjota muistisairaille ihmisille sekä heidän läheisilleen elämyksiä, virkistystä sekä osallistumi
sen mahdollisuuksia taidemuseossa ja palvelutaloissa. Taide muistaa
–näyttelykierroksia järjestettiin Muistiyhdistyksen asiakkaille syksyn
2012 aikana, kierrosten vetäjänä toimi TaM Lotta Leskelä.
Taide muistaa – hankkeessa järjestettiin yhteistyössä Lapin Muistiyhdistys ry:n kanssa koulutusta Rovaniemen taidemuseon ja Lapin
maakuntamuseon henkilökunnalle muistisairauksien erityispiirteistä
sekä muistisairaan ihmisen kohtaamisesta.
Taide muistaa -seminaari 18.9.201 oli suunnattu kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville tai alojen opiskelijoille, myös
omaishoitajille ja vapaaehtoisille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Seminaarissa käsiteltiin muistisairautta ja taiteen merkitystä muistille
ja hyvinvoinnille. Luennoitsijoina olivat muun muassa Lapin muistiyhdistys ry:n Muistiluotsi ja muistiasiantuntija Annika Väihkönen, Aineen

taidemuseon amanuenssi, TaM Virpi Kanniainen ja FM, vapaa museopedagogi, tietokirjailija ja kouluttaja Satu Itkonen. Seminaariin osallistui noin 50 henkilöä.
Muistoista voimaa -koulutus järjestettiin 27.9.2012. Kouluttajana
toimi YTT, draamakouluttaja Leonie Hohenthal-Antin. Koulutus koostui luento- ja työpajaosuudesta. Luennolla käytiin läpi luovan muistelun lähtökohtia ja tekniikoita.
Hankkeessa suunniteltiin ja toteutetaan Lapin alueella kiertävä
muistisairaille suunnattu pienoisnäyttely Kevyesti virran vietävänä,
johon kuuluu 12 teosta Rovaniemen taidemuseon Jenny ja Antti
Wihurin rahaston kokoelmasta. Näyttelyyn kuuluu myös teoksista ja
taiteilijoista kertova opas, jonka pohjalta voi taideteosten ääressä pohtia teemoja ja keskustella viriävistä muistoista. Mukana on myös aistilaukku, jossa on teosten teemoihin liittyviä ja aisteja virittäviä mate
riaaleja: vanhoja valokuvia, runoja, tuoksuja, ääniä, musiikkia, esineitä
ja tunnusteltavia materiaaleja. Tavoitteena on moniaistinen, virkistävä
ja muistoja herättävä taidekokemus myös niille ihmisille, jotka eivät
pääse itse taidemuseoon.
Ikäihmisille suunnatut työpajat, opastukset, koulutukset, seminaarit ja näyttelyt
Rovaniemen taidemuseossa 2012
Muistipolku-opastukset + työpajat
5 kpl / osallistujia yht. 40
Vanhusten viikon opastus
15 osallistujaa
Taide muistaa –seminaari 18.9.
osallistujat 70 henkeä
Muistoista voimaa –koulutus 27.9.
ohjaaja YTT, draamakouluttaja Leonie Hohenthal-Antin
osallistujamäärä: 25 henkilöä
Kevyesti virran vietävänä
–näyttely Muistituvalla 1.10.2012-7.1.2013
Kävijöitä 130 henkeä
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Sipilän kokoelma
Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu 35 teosta
Aukusti Tuhkan grafiikkaa.
Valtion vakuusrahaston kokoelma

▶ Wiherheimo Kristiina: Katselin kankaita, kuivapastelli paperille, 2002.
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo.

Kokoelmat

Valtion taidemuseo deponoi vuonna 1994 Rovaniemen taidemuseoon
64 teosta, jotka ovat osa Suomen Säästöpankki Oy:n kokoelmaa.
Suomen kulttuurirahaston kokoelma
Suomen kulttuurirahaston kokoelma koostuu Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston ja Suomen kulttuurirahaston v. 2000 ja sen jälkeen
lahjoitetuista teoksista. Kokoelmassa oli vuoden lopussa yhteensä 102
teosta.
Westerlundin kokoelma

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma
Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma, johon 31.12.2012 kuului
2928 teosta. Kertomusvuoden aikana Rovaniemen kaupunki hankki
kokoelmaan 15 teosta.
Kuvat ja tiedot kokoelman teoksista löytyvät osoitteesta http://cumulus.rovaniemi.fi/rovtaide.
Kokoelman taidehankinnat on suorittanut Jenny ja Antti Wihurin
rahaston taideostotoimikunta, johon kuuluivat FT Liisa Lindgren ja
taidemaalari Jukka Mäkelä. Laajennettuun ostotoimikuntaan kuuluvat
myös taidemuseon johtaja ja näyttelyamanuenssi.
Rovaniemen kaupungin kokoelma
Kokoelmassa oli vuoden 2012 loppuun mennessä 1302 teosta. Uus
hankintojen painopisteenä on lappilainen taide. Teokset sijoitetaan
kaupungin toimitiloihin.
Vuonna 2012 taidemuseon määrärahoilla hankittiin 11 teosta.
Kokoelmaan liitettiin myös yksi aikaisemmin kirjaamaton teos, joka
tuli esiin teoksia inventoitaessa.

Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2001 Rauni Westerlundin lahjoituksena 97 teoksen kokoelman, johon kuuluu Nikolai Iszelennovin,
Maria Lagorion ja Adelaide de Lagorion teoksia.
Sirkka ja Mikko Jokelan kokoelma
Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2005 testamenttilahjoituksena
Sirkka ja Mikko Jokelalta 51 teosta käsittävän taidekokoelman.

Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiön kokoelma
Rovaniemen kaupunki sekä Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiö allekirjoittivat keväällä 2012 deponointisopimuksen, jolla säätiön 194
omistamaa taideteosta siirtyi viideksi vuodeksi Rovaniemen taidemuseon hallintaan. Näin Lappiin saatiin toinen merkittävä Reidar
Särestöniemen taidekokoelma Kittilän Kaukosessa sijaitsevan Reidar
Särestöniemen kotimuseon kokoelman rinnalle. Kokoelma käsittää
Särestöniemen tuotantoa varhaisista opiskeluajan teoksista viimei
siin maalauksiin. Deponoituja teoksia on yhteensä 194, niistä kolme
on Särestöniemen ystävien muotokuvia Särestöniemestä. Julkaisu
Harvoin lempeä tuuli puhaltaa arktisille jängille sisältää kuvallisen
luettelon deponointiin kuuluvista Särestöniemen teoksista.
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TeosLainat Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta

Lapin taika, Ateneumin taidemuseo, Helsinki 18.6.2011 - 8.1.2012
•
Simo Hannula: Hyttyshypyt, 1965, etsaus
•
Helena Junttila: Naaraskarhu, 1997, öljy kankaalle
•
Tuuli Mukka: Aina mukanani – Isä, 2009, akryyli, muovipussi
•
Kalervo Palsa: Patteri, 1972, vesiväri paperille
•
Kalervo Palsa: Lähtö, 1983, vesiväri paperille
Matkalla enkeleitten kanssa, Lapin ortodoksinen seurakunta, Rovaniemi
4.9.2011- 30.4.2012
Ina Collianderin teokset
•
Pyhä Kolminaisuus, 1945, puupiirros
•
Sureva enkeli, 1956, puupiirros
•
Maanvärinen enkeli, 1959, väripuupiirros
•
Sininen enkeli, 1959, väripuupiirros
•
Enkeli I, 1959, puupiirros
•
Enkeli ja sininen liina, 1962, väripuupiirros
•
Liitelevä enkeli, 1962, puupiirros
•
Pieni pääsiäisenkeli, 1973, väripuupiirros
•
Kolme enkeliä, 1972, väripuupiirros
•
Maallinen ja taivaallinen piiritanssi, puupiirros
Silja Rantanen, Sara Hildénin taidemuseo, Tampere 16.9.2011 - 22.1.2012
•
Silja Rantanen: Pantokrator, 1986, öljy ja vaha kankaalle
•

Silja Rantanen: Taustasta, 1990, öljy kankaalle

Tunne! kuvia mielenmaisemista. Oulun taidemuseo 16.6.-9.9.2012
•
Ben Kaila: Uudet päät, 1983, mv-valokuva
•
Aino Kannisto: Nimetön (Auringonvalossa istuva tyttö), 2000, C-print
alumiinille
•
Aino Kannisto: Nimetön (Vihreä huone), 2004, kromogeeninen värivedos alumiinille
•
Anni Leppälä: Sarjasta Taimet (napit), 2004, kromogeeninen värivedos
alumiinille
•
Anni Leppälä: Talossa, 2002, kromogeeninen värivedos alumiinille
•
Tuuli Mukka. Our Inner Selves, 2008, pigmenttimustevedos kankaalle
•
Tuuli Mukka. Our Inner Selves, 2008, pigmenttimustevedos kankaalle
•
Tuuli Mukka. Our Inner Selves, 2008, pigmenttimustevedos kankaalle
•
Marja Pirilä: Camera Obscura – Tiina & Mika, 2002, kromogeeninen
värivedos opaaliakryylille
•
Annu Suhonen: Protective Equipment II, 2005, lambda-valokuvavedos,
pohjustettu alumiinille
Kui? Tekstiilitaiteen triennaali,28.9.-25.11.2012 Wäinö Aaltosen museo,
Turku
•

Pyhät ja pahat, Aineen taidemuseo Tornio 2.2.2012-6.1.2013
•
Silja Rantanen: Pantokrator, 1986, öljy ja vaha kankaalle
•
Teemu Saukkonen: Täynnä pyhää henkeä, 2002, öljy ja akryyli kankaalle
•
Marianna Uutinen: Universal Ends, 1996, akryyli kankaalle
Lumipalloefekti, Oulun taidemuseo 22.9.2012 – 20.1.2013
•

Anna Tuorin näyttely, Venäjän taideakatemia, Pietari 17.5.-17.6.2012,
järjestäjänä Suomen Pietarin instituutti
Anna Tuorin teokset
•
The Parade I, 2011, akryyli ja öljy levylle
•
The Parade II, 2011, akryyli ja öljy levylle
•
The Parade III, 2011, akryyli ja öljy levylle
Totta vai leikkiä?, Kajaanin taidemuseo 23.9.-25.11.2012
•
Pauliina Turakka Purhonen: Ilmestys, 2008, kirjailtu kangasveistos

Heli Ryhänen: Slow Motion, 2010, keinonahka, teräs, kettinki, puu

Essi Korva: Hämärä, 2012, kipsi, jouhi, tuoli

Niin kauas minä lennän, 12.10.2012 - 27.1.2013 Siida, Inari
Merja Aletta Ranttilan teokset
•
Oma kuva, 1986, lino, sekatekniikka
•
Herra Armahda meitä! Viettelys I, 1992, lino, sekatekniikka
•
Herra Armahda meitä! Viettelys II, 1992, lino, sekatekniikka
•
Herra Armahda meitä! Viettelys III, 1992, lino, sekatekniikka
•
Herra Armahda meitä! Viettelys IV, 1992, lino, sekatekniikka
•
Erään naisen muotokuva, 1989, lino, sekatekniikka
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▶ Ekström Sara, Strange Attraction (From series Excess and
Ascesis) 2010. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo.

Teokset matkoilla
Rovaniemen taidemuseosta lainattiin vuoden 2012 aikana muille
taidemuseoille tai taiteilijoille näyttelyihin 32 teosta / 10 lainaa Jenny
ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta, 51 teosta / 6 lainaa Rovaniemen taidemuseon muista kokoelmista. Yksittäisten teosten lisäksi
tehtiin yhteistyössä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa yksi suuri
näyttely sekä aluenäyttelyinä kaksi näyttelyä.

Näyttelyt matkoilla
7.aalto – Kuvataiteen Wihuri, Helsingin taidehalli 20.10.-25.11.2012
Näyttelyyn on koottu Wihurin rahaston taidehankintoja viimeisen
kymmenen vuoden ajalta. Seitsemäs aalto vyöryttää eteemme toinen
toisensa jälkeen vaikuttavampia ja koskettavampia 2000-luvun teoksia. Näyttelyssä oli esillä noin 100 teosta 68 taiteilijalta.
Runsaassa näyttelyssä on merkillistä vetovoimaa. Kokoelman
taideasiantuntijan Jukka Mäkelän mukaan ”teoksen täytyy tuntua”
ja toinen asiantuntija, jo edesmennyt taidealan pitkäaikainen vaikuttaja Leena Peltola sanoi, että kokoelmaan on hankittu teoksia, jotka
”saavat sydämen väräjämään”.

Näyttelykirjan artikkelikirjoittaja Otso Kantokorpi kokee näyttelyn
olevan ”täynnä vapauttavia kuvia”, joissa kauneus ja esteettisyys vertautuvat kaiken voittavaan elämänhaluun.
Näyttelyn on koonnut taidemaalari Jukka Mäkelä, joka on myös
rahaston taideostolautakunnan jäsen. Näyttelyarkkitehti on Hannele
Grönlund ja näyttelytuottaja on Pirkko Tuukkanen. Näyttely tulee
vuonna 2013 esille myös Lönnströmin taidemuseoon Raumalle ja
Etelä-Karjalan taidemuseoon Lappeenrantaan. Näyttely tulee esille
myös kotiin Rovaniemen taidemuseoon syksyllä 2013.
7. aalto -näyttelyn myötä Jenny ja Antti Wihurin rahasto juhlii 70
toimintavuottaan. Wihurin rahasto tukee kuvataiteita ensisijaisesti
taideostoin.
Wihurin rahaston kokoelmanäyttelyitä on nähty Helsingin Taide
hallissa noin kymmenen vuoden välein, viimeksi Hokkarikukkia vuonna 2001.
Näyttelyn liittyen on tehty julkaisu 7.aalto – kuvataiteen Wihuri.
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TeosLainat Rovaniemen taidemuseon muista kokoelmista

Lapin taika, Ateneumin taidemuseo, Helsinki 18.6.2011 - 8.1.2012
•
Andreas Alariesto: Koltta lappalaisen asunto, 1948, öljy ja sekatekniikka
paperille
•
Andreas Alariesto: Siellä missä poro ja lappalainen liikkuu, 1959, öljy ja
sekatekniikka paperille
•
Andreas Alariesto: Lapin kylä, pienoismalli, sekatekniikka
•
Helena Junttila: Korennot, 2002, tussi paperille
•
Pekka Hermanni Kyrö: Vasarovalta, Isola, 2001, öljy kankaalle
•
Kalervo Palsa: Matkalla, 1983, vesiväri paperille
•
Kalervo Palsa: Paluu, 1983, guassi paperille
•
Kalervo Palsa: Odotus, 1984, guassi paperille
•
Kalervo Palsa: Lähtö, 1984, guassi paperille
•
Matti Saanio: Pojat rannalla, 1960-luku, valokuva
•
Reidar Särestöniemi: Huurrekoivikko, 1969, öljy kankaalle
Flying Stories, Arkangelin taidemuseo 17.2.-20.5.2012 Arkangeli, Venäjä
Andreas Alrieston maalaukset
•
Tuulastaminen, 1948, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Muinaisajan elämää, 1954, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Erämaajoella matkantekoa, 1958, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Susi ja Lappalainen, 1961, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Vuotson kylä, 1965, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Karhun pesällä, 1967, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Nukkumajärjestys, 1967, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Asumapaikan muutto, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Löytö-Kaisan ilmalento, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Poro vetoeläimenä, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Akankivellä, 1969, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Eletään luontaistaloudessa, 1971, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Kodan rakentaminen, 1972, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Asuinpaikkaa hakemassa, 1973, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Kolttapari menossa, 1974, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Talvinäkymiä, 1974, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Polvarijaako neuvottelussa pirun kanssa, 1976, öljy ja sekatekniikka
kankaalle

•
•

Karhut, 1985, öljy ja sekatekniikka paperille
Koltat, 1985, öljy ja sekatekniikka paperille

Flying Stories, Grönlanti, Qaqortoqin museo 21.06.-30.09.2012 ja
Narsaqin museo 1.10.- 31.12.2012
Andreas Alrieston maalaukset
•
Tuulastaminen, 1948, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Muinaisajan elämää, 1954, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Erämaajoella matkantekoa, 1958, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Karhun pesällä, 1967, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Nukkumajärjestys, 1967, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Asumapaikan muutto, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Löytö-Kaisan ilmalento, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Poro vetoeläimenä, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Akankivellä, 1969, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Eletään luontaistaloudessa, 1971, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Kodan rakentaminen, 1972, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Asuinpaikkaa hakemassa, 1973, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Talvinäkymiä, 1974, öljy ja sekatekniikka paperille
•
Koltat, 1985, öljy ja sekatekniikka paperille
Lumipalloefekti, Oulun taidemuseo 22.9.2012 – 20.1.201
•
Ilona Kivijärvi: Hiljaista elämää, 2010, kollaasi vanerille
Niin kauas minä lennän, 12.10.2012 - 27.1.2013 Siida, Inari
Merja Aletta Ranttilan teokset
•
Erään naisen muotokuva, 1988, lino, sekatekniikka
•
Prinsessa Punahelmi, 1996, lino, guassi
•
Prinsessa Keltatukka, 1996, lino, sekatekniikka
•
Kesäni tuulet, 1998, lino, sekatekniikka
•
Prinsessa Kultatuuli, 1998, lino, sekatekniikka
•
Kerään kerään kukkasia, 1998, lino, sekatekniikka
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Kirjasto ja kuva-arkisto

TAIDEMUSEON KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Taidemuseo on jatkanut kuluvana vuonna käsikirjaston kartuttamista
lähinnä museoilta julkaisuvaihtona saaduilla näyttelyjulkaisuilla. Taidemuseo ylläpitää Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaan
liittyvää sekä lappilaista kuvataidetta käsittelevää lehtileike- ja kuvaarkistoa.
Taidemuseo toimii Lapin museoiden ja kirjastojen yhteisessä Lapponica-tietopalvelutiimissä, www.lapponica.net. Taidemuseon kirjaston luettelointityötä PallasPro-järjestelmään jatkettiin vuonna 2012.
Pallas-Pro-järjestelmän kautta museokirjasto on kaikkien ulottuvilla ja
on osa Lapin kirjastojärjestelmää, www.lapinkirjasto.fi.
Rovaniemen taidemuseon digitaalinen kuva-arkisto on verkossa,
osoitteessa http://taidemuseo.rovaniemi.fi Rovaniemen taidemuseo
ja Kuvasto ry ovat tehneet merkittävää yhteistyötä Suomen kulttuuriperinnön saavutettavuudeksi. Sopimus kuva-arkiston julkaisemisesta
verkossa Kuvasto ry:n ja Rovaniemen taidemuseon välillä on ainutlaatuinen Suomessa.

Rovaniemen taidemuseon tuottama näyttely Flying Stories oli esillä
Arkangelissa Venäjällä sekä Qaqortoqissa ja Narsaqisssa Grönlannissa.
Rovaniemen taidemuseon amanuenssi Riitta Kuusikko ja museolehtori
Kaija Kähkönen matkustivat Arkangeliin 13.–18.2.2012 Flying Stories –
näyttelyn rakentamiseen sekä toteuttivat näyttelyyn liittyviä työpajoja
ja pitävät luentoja Arkangelin taidemuseossa.
ICOM - Suomen komitea (International Council of Museums) on
myöntänyt Vuoden museoteko 2012 -tunnustuksen Rovaniemen
taidemuseolle pohjoisten alueiden yhteistyöstä. ICOM ICFA (International Committee for Museum and Collections of Fine Arts) kansainvälinen vuoden 2012 konferenssi järjestettiin Moskovassa 30.9.–5.10.
Rovaniemen taidemuseo oli kutsuttu konferenssiin esittelemään
pohjoisten alueiden yhteistyötä, kulttuuritalo Korundia ja museon
toiminnan perustana olevaa hienoa nykytaiteen kokoelmaa, Jenny ja
Antti Wihurin rahaston kokoelmaa. Riitta Kuusikko edusti Rovaniemen
taidemuseota konferenssissa.
Rovaniemen taidemuseo valmisteli kansainvälistä Pathway-näyttelyä vuoden 2012 aikana. Rovaniemen taidemuseon amanuenssi
Riitta Kuusikko matkusti Ruotsiin, Jokkmokkiin 25.–26.8. ja Tanskaan,
Kööpenhaminaan 15.–17.10. neuvottelemaan Pathway-näyttelyn
taiteilijavalinnoista yhdessä näyttelyn toisen kuraattorin norjalaisen
Patrick Husen kanssa.
Rovaniemen taidemuseossa vieraili useita kansainvälisiä vieraita ja
tulevia kansainvälisiä näyttelyitä suunniteltiin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toimitilat
Rovaniemen taidemuseon näyttely-, toimisto- ja työskentelytilat ovat osoitteessa Lapinkävijäntie 4 1940-luvulla valmistuneessa
postiautovarikos
sa. Saneeratun taidemuseon kokonaispinta-ala on
1215 m2, josta vaihtuvien näyttelyiden osuus on 288 m2 ja vakio
kokoelmien esittelytila 468 m2.

Kävijät
Vuonna 2012 taidemuseossa vieraili 21 724 kävijää.
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TApAhTUMAT 2012
10.1. Luento ”Taistelevat metsot”, luennoitsija Tuija Hautala-hirvioja
11.1. Nukketeatteri Sytkyt (14.1. Osuuspankin tilaisuus, työpaja)
22.2. Lapin taika luento, luennoitsija Veli-Pekka Lehtola, Kohtaamisten pohjoiset historiat – kuvia
ja tulkintoja saamelaisten ja suomalaisten suhteista
21.3. Lapin taika luento, luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja, J.K. Kyyhkynen – kaamoksen ja keskiyön kuvaaja
28.3. Lapin taika luento, luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja, Maija Kellokumpu – naistaiteilija Lapista
3.4. Taiteilijatiloja luento, luennoitsija Jussi Tiainen
4.4. Lapin taika luento, luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja, Lapin buumi – taiteilija Lapin tuntureissa
11.4. Lapin taika luento, luennoitsija Riitta Kuusikko, Andreas Alariesto – tarinankertoja Lapista
25.4. Lapin taika luento, luennoitsija Heli Saarinen, Valkoisen peuran myyttinen Lappi, elokuvaesitys
29.4. Taiteilijatapaaminen: Lappi menu - Kalle Lampela ja Eemil Karila
2.5. Lapin taika luento, luennoitsija Jyrki Siukonen, Särestöniemi, Mukka ja Palsa pohjoisen identiteetin rakentajana
9.5. Lapin taika luento, luennoitsija Alla Räisänen, Marja Vuorelainen ja Lapin kuva
4.9. Arjen muotoilun yleisötapahtuma: Suosikit ja inhokit – tunteita herättävät kodin esineet, Taidemuseon ystävät ry
6.9. Design 2012: Mitäs seuraavaksi? – Luennoitsija Tuija Seipell
18.9. Taide muistaa – seminaari, (Taide muistaa –hanke)
27.9. Muistoista voimaa koulutus, (Taide muistaa –hanke)
27.9. Reidar – värien mestari, luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja
3.10. Puukolla raapien ja väriä lisäten – havaintoja Särestöniemen maalaustyöskentelystä, luennoitsija Petrus Kauppinen
Reidarin värilliset aistimukset, Eeli Aallon elokuva taiteili
jasta, 1973
10.10. Särestön Äiti, luennoitsija Liisa Tervahauta
11.10. Reippaasti ruskeaa. 70-luvun aineellisesta kulttuurista,
luennoitsija Minna Sarantola-Weiss
17.10. Vanhoja poikia viiksekkäitä – Reidar ja kaipuun omaku
vat, luennoitsija Jyrki Siukkonen
31.10. Suomen kultakauden taidetta, luennoitsija Tuija Hautala
Hirvioja
15.11. Kulttuurimuutos asuntorakentamisessa, luennoitsija Pave
Mikkonen
13.12. Marimekko –ilmiö, luennoitsija Ristomatti Ratia

▶ Eemil Karila ja Kalle Lampela jäejestivät Lapin Taika -näyttelyn
liittyvän “kokkikoulun” Korundin ravintolassa 29.4.2012 .
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo.
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Museotoimen hallinto

Museotoimen hallinto
Rovaniemellä toteutetaan hallinnossa ns. sopimusohjausjärjestelmää.
Rovaniemen museotoimi kuuluu Rovaniemen sivistyspalvelujohto
kunnan alaisena toimivaan kulttuuripalvelukeskukseen. Rovaniemen
kulttuurilautakunta ostaa museotoimen tuotteet kulttuuripalvelukes
kuksen kanssa tekemällään sopimuksella.

Jäsenyydet
Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museoliitossa. Lapin
maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo kuuluvat Pohjoiskalotin
museot –nimiseen yhteistoimintaverkostoon.
Rovaniemen taidemuseo on ICOM :n yhteisöjäsen.

▶ Reidar Särestöniemi: Jumala, jota en koskaan tavannut - Minä ja Hemingway, 1972.
Kirsi ja Keio Eerikäisen säätiön kokoelma. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo
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Museotoimen henkilökunta / Lapin maakuntamuseo
Vakinainen henkilökunta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori (1987), museon esimies
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (2006), vs. Ulla Viitanen (31.8.2013
asti)
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju (2012)
Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000)
Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)
Luonnontieteen amanuenssi Stephanie Lefrere (1.12.2011 alkaen)
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995)
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985)
Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % taidemuseossa
Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)

Työmarkkinatuella palkatut
•
Kreeta Jokela (21.11.2011–7.12.2011 ja 9.12.2011–9.5.2012)
•
Merja Timonen (6.11.2012 – 5.12.2012)
Muut harjoittelijat
•
Anna-Maija Alajääskö (4.6.2012 – 16.7.2012)
•
Saija Körkkö (18.6.2012 – 27.7.2012)
•
Emmi Vepsäläinen (14.5.-25.5.2012)
Lapin Matkailuopiston työharjoittelijat
•
Jenni Ollila (13.11.2011–13.1.2012)
•
Annika Timonen (13.11.2011–13.1.2012)
•
Essi Rätti (9.12.2011–21.2.2012, 8.2.2012 – 21.2.2012 ja 3.4.2012 25.4.2012)
•
Mira Körkkö (8.2.2012 – 6.4.2012)

Määräaikaiset työntekijät
•
Suvi Harju (1.9.2011–31.1.2012, kuva- ja arkistoaineiston digitointihanke)
•
Kiti Karvonen, tutkija (1.9.2011–29.2.2012, kuva- ja arkistoaineiston
digitointihanke)
•
Charlotte Malaprade (1.2.2012 – 30.6.2012, Alvar Aalto hankkeen tutkija)
•
Kirsi Jokela (4.6.2012 – 3.9.2012, opas-valvojien kesäsijainen)
Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
•
Armi Pekkala (16.4.2012 – 15.10.2012)
Kesäharjoittelijat
•
Ari Kumpula (4.6.2012 – 3.7.2012)
•
Veera Mikander (4.6.2012 – 3.7.2012)
•
Kerttu Saarijärvi (25.6.2012 – 24.7.2012)
•
Sara Nikunlassi (2.7.2012 – 1.8.2012)
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Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat
31.10–1.11. museolaisten opintomatka Ouluun
(+ kesäkuussa virkistysilta Kenttälässä 20.6.)

Merja Lehtovirta-Aho

Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja)

Ulla Viitanen

•

19.–22.9. Alta, Arktikum palvelu Oy:n matka

•

09.10. Museonjohtajien kokous Tampereella.

•

•

23.10. Hätäensiapu, Rovaniemi

16.–18.1. Iikka Paavalniemi -näyttelyn vienti ja pystytys Kötsin museoon,
Nurmes

•
Hanna Kyläniemi (ilman lahjoituksiin liittyviä työmatkoja ja TAKO-kokouksia)

5.3. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hankkeen loppuraportin
luovutus kulttuuriministerille, Helsinki

•

23.1. TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston seminaari, Helsinki

•

15.3. Alvar Aalto -museon arkistolähteisiin tutustuminen, Jyväskylä

•

24.-25.1. Aistien-hankkeen alueellinen seminaari, Vantaa

•

24.5. Infoweb-päivityskoulutus, Rovaniemi

•

28.-29.1. ja 24.-25.3. Muistojen teatteri -koulutus

•

28.–30.5. Alvar Aalto -museon arkistolähteisiin ja museokohteisiin tutus-

•

12.4. Sallan sota- ja jälleenrakennuskauden museovierailu, Salla

•

29.-30.5. Aistien-hankkeen alueellinen seminaari, Heinola

•

11.–12.9. Aistien avoimia oppimisympäristöjä -seminaari, Arktikum

•

28.-29.8. Cimuset (ICOM) kansainvälinen konferenssi, Tampere

•

18.8. Taide muistaa -seminaari, Korundi

•

11.–12.9. Aistien avoimia oppimisympäristöjä -seminaari, Arktikum

•

2.11. Nykytaideseminaarin järjestämä matka Särestöniemi-museoon ja

•

18.9. Näyttelysuunnittelun kurssi, Lapin yliopisto, Arktikum

•

19.11. TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston seminaari, Helsinki

•

22.11. Sapmi miehta-hankkeen koulutus, Arktikum

tuminen sekä haastatteluiden tekeminen, Helsinki.

Palsan Getsemaneen, Kittilä
Suvi Harju
•

29.3. Museot sosiaalisessa mediassa - yleisön tavoittaminen ja vaikuttaminen, Helsinki

Arja Moilanen
•

03. 04. Tiet Ruijaan -näyttelyn avajaiset Luulajassa

Päivi Rahikainen
•

12.–13.4. Rakkaudesta kulttuuriperintöön -seminaari Jyväskylässä

•

16.5. Maakuntamuseotutkijoiden tapaaminen Museovirastossa

•

3.–4.10. Maakuntamuseotutkijoiden neuvottelupäivät Hämeenlinnassa

•

5.10. Historiallisia puutarhoja koskeva seminaari Helsingissä

•

24.5. Infoweb-päivityskoulutus, Rovaniemi

•

30.5. KDK 2012 kevätseminaari

•

28.9. Kotiseutuarkistokurssi, Rovaniemi

•

14.-15.12 Kotiseutuarkistokurssi, Rovaniemi

Luennot ja esitelmät
Hannu Kotivuori

Marja-Liisa Laitinen

•

18.2. Peräpohjolan arkeologinen perintö. Peräpohjolan sukututkijat ry.

•

27.9. Muistoista voimaa- seminaari, Korundi

•

9.5. Törmävaaran kivikautta. Helmikammari, Rovaniemi.

•

11.10. Hätäensiapu, Rovaniemi

•

23.11. Sompion muinaisuus. Pyhätunturi, opastuskeskus Naava.

•

10.5. Muistisairaudet, Korundi
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Hanna Kyläniemi
•

27.3. Taide ja arkistot alustuspuheenvuoro, IHME-nykytaidefestivaali
2012, Rovaniemi

•

29.8. Arktikum and Pilke in Rovaniemi, esitelmä Cimuset-konferenssissa,
Tampere

•

6.9. Kaupungin talon designia, Rovaniemi-viikko, Rovaniemi

•

18.9. Momentous Artifact -luento näyttelysuunnittelun kurssi, Lapin
yliopisto, Rovaniemi

Ulla Viitanen
•

11.2. Lapin maakuntamuseon oppimispolkujen esittely. Opettajien seminaari Rovaniemellä, Arktikum.

•

5.5. Lapin maakuntamuseon toiminnan esittely. Opaskoulutus, Arktikum.

Suvi Harju
•

9.10. Muistojen Rovaniemi Saarenkylän kirjastolla

•

10.10. Muistojen Rovaniemi Korkalovaaran kirjastolla

▶ Lapin maakuntamuseon henkilökuntaa Wanhoilla markkinoilla.
Kuva: Suvi Harju /Lapin maakuntamuseo
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Osallistuminen työryhmiin

Hannu Kotivuori
•

Arktikum Palvelu Oy:n hallituksen asiantuntijajäsen

•

Rovaniemen kulttuuripalvelukeskuksen johtoryhmän jäsen

•

Soklin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi, ohjausryhmän

Marja-Liisa Laitinen
•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon työryhmän
jäsen

jäsen
•

Kemijärven säännöstelyn seurantaryhmän jäsen

•

Rovaniemen kansallisen kaupunkipuistonohjausryhmän jäsen

•

Rovaniemen kulttuuriopetussuunnitelmatyöryhmän jäsen

•

Rovaniemen kaupunkilintuatlas-projektin ohjausryhmän varajäsen

•

PYT Pihapiirin yhteistyöryhmän (Arktinen keskus, Arktikum Palvelu Oy,

Ulla Viitanen

•

Lapin maakuntamuseo ja Pilke Metsähallitus) jäsen
•

Lapin maakuntamuseon näyttelytyöryhmien jäsen

Hanna Kyläniemi
•

PYT Pihapiirin yhteistyöryhmän (Arktinen keskus, Arktikum Palvelu Oy,
Lapin maakuntamuseo ja Pilke Metsähallitus) jäsen

Päivi Rahikainen
•

Lapin ELY-keskuksen hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöohjelma

•

valtakunnallisen Matkailumuseoverkoston jäsen

•

valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyöhankkeen jä

•

Lapin maisema-alueiden arviointityöryhmän jäsen (ELY-keskus)

sen, pooli 5 puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen

•

Savotta – Lapin metsämuseosta kulttuurimatkailun vetovoimatekijä

•

-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Saamelaisen virtuaali- ja oppimisympäristöhankkeen Sapmi miehta

-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

-hankkeen (Saamelais-alueen koulutuskeskus, ESR-hanke) jäsen

•

Kulttuuriympäristön yhteistoimintaryhmän (Lappi) jäsen

•

Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän jäsen

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen/sihteeri

•

Rovaniemen Lyskan Seniorit ry:n näyttely- ja julkaisuhankkeen työryh-

•

Rovaniemen kotiseutumuseon perinne- ja kokoelmatoimikunnan

män jäsen
•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä

•

Lapin liiton Lappi-brändin työryhmän jäsen

•

Avaamo-opintoryhmän jäsen

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen

•

Rovaniemen kotiseutumuseon perinne- ja kokoelmatoimikunnan jäsen

•

Lapin maakunnallisen luontokasvatuksen yhteistyöryhmän varajäsen

puheenjohtaja
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Museotoimen henkilökunta / Rovaniemen taidemuseo
Vakinainen henkilökunta
•
Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen (1986)
•
Amanuenssi Riitta Kuusikko (1993)
•
Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen (1993)
•
Museoavustaja Ulla Metsälehto (2006)
•
Museolehtori Kaija Kähkönen (2007)
•
Museosihteeri Johanna Nordström (2011)
•
Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % maakuntamuseossa

Muut harjoittelijat
•
Riika Räisänen (1.3.2012 – 31.5.2012)
•
Annariikka Qvist (2.5.2012 – 1.8.2012)
•
Huuko Suosalo (24.9.2012 – 28.9.2012)
•
Roope Ylihoikka (1.10.2012 – 23.11.2012)
•

Moona Laukkanen (1.10.2012 – 5.10.2012)

Määräaikaiset työntekijät
•
Valokuvaaja Arto Liiti (1.4.2012 – 31.3.2013)
•
Museopedagogi Lotta Leskelä (16.4.2012 – 15.11.2012), Taide muistaa
-hanke
Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
•
Museoavustaja Bernd Bartusevics (29.8.2011 – 22.4.2012)
•
Museoavustaja Liora Backaman (29.8.2011 – 28.2.2012)
•
Museoavustaja Toni Luosujärvi (10.10.2011 – 9.10.2012 ja
•
5.11.2012 – 9.12.2012 )
•
Museoavustaja Pekka Kumpulainen (13.10.2011 – 12.10.2012)
•
Museoavustaja Pertti Tuisku (2.1.2012 – 1.1.2013)
•
Museoavustaja Veikko Uusitalo (4.6.2012 – 27.1.2013)
•
Museoavustaja Markku Oinas (13.9.2012 – 12.3.2013)
•
Museoavustaja Jarkko Korkeaniemi (22.10.2012 – 21.4.2013)
•
Museoavustaja Jouni Aalto (3.12.2012 – 10.3.2013)
Kesätyöntekijät
•
Markus Pekkala (4.6.2012 – 3.7.2012)
•
Sonja Kesti (18.6.2012 – 17.7.2012)
•
Joona Juujärvi (2.7.2012 – 1.8.2012)
•
Kerttu Laukkanen (3.7.2012 – 2.8.2012)
Työmarkkinatuella palkatut
•
Miriam Kaartinen (29.5.2012 – 27.8.2012)
•
Jani Alaluusua (5.11.2012 – 4.2.2013)

▶ Pasi Karjulan Oho III -teoksen pystytys Korundin sisäpihalle. Kuva: Arto Liiti, Rovaniemen taidemuseo.
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Talous 2012

5200 ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

5100 MAAkUNTAMUSEO
Tulot

1 054 263,08 €

Tulot

1 239 996,55 €

Menot

Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen

429 208,37 €

Palkkamenot sosiaalikuluineen

314 362,17 €

Kiinteistömenot

313 044,99 €

Kiinteistömenot

537 806,56 €

Kiinteät menot

236 528,04 €

Kiinteät menot

67 549,17 €

Muut menot

95 571,75 €

Viivästyskorot, rahoituskulut, poistot

34 498,32 €

Muut menot
Viivästyskorot, rahoituskulut, poistot
Hallintokulut
Menot yhteensä

Tilikauden yli-/alijäämä
Valtionosuus (kaupungin tulotili)

49 453,33 €
3 233,33 €
21 836,50 €
1 053 304,56 €

958,52 €
336 981,00 €

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut
Menot yhteensä

253 423,01 €
1 303 210,98 €

Tilikauden yli-/alijäämä

-63 214,43 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

221 460,00 €
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