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Rovaniemen kaupungin
museotoimen toimintakertomus
2007

LAPIN MAAKUNTAMUSEO

ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo,

Rovaniemen taidemuseo avattiin lokakuussa 1986 ark-

jonka toiminta-alueena on Lapin lääni lukuun ottamat-

kitehti, professori Juhani Pallasmaan saneeraaman

ta Tornionjokilaaksoa ja Kemin seutua. Toimialueella

entisen postivarikon tiloissa. Taidemuseon perustana

on kaksitoista kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi,

on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suo-

Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla,

malaisen nykytaiteen kasvava kokoelma. Taidemuseon

Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Museo avattiin 1975

vaihtuvat näyttelyt kertovat monipuolisesti kuvataiteen

Lappia-talon yhteydessä. Vuonna 1992 museo sai uudet

koko kentästä myös kansainvälisesti. Pohjoisuus on

tilat Arktikumissa, ja 1994 museon perusnäyttely Selviy-

yksi keskeinen näyttelyperuste. Rovaniemen kaupun-

tyjät sai Euroopan neuvoston museopalkinnon. Museon

gin lappilaisen taiteen kokoelma esittäytyy julkisissa

uusi perusnäyttely Pohjoiset keinot avattiin joulukuussa

tiloissa ja kaupunkiympäristössä. Taidemuseo nimettiin

2003. Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemu-

aluetaidemuseoksi 1993 ja sen puitteissa museo lainaa

seo muodostavat yhdessä kulttuuripalvelukeskukseen

näyttelyitä, järjestää esitelmiä ja esityksiä sekä tutkii

kuuluvan museotoimen.

ja tekee tunnetuksi pohjoista kuvataidetta.  Museo on
mukana yhteisö- ja ympäristötaidehankkeissa sekä

Museon perustehtävä on toimialueen historiaan ja luon-

erilaisissa saavutettavuutta edistävissä projekteissa.

toon liittyvän aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön

Taidekasvatus ja yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden

suunnitelmallinen keruu, tallennus, tutkimus ja esittely.

tiedekunnan kanssa ovat merkittäviä toiminta-alueita

Lisäksi museo toimii monissa Lapin luontoon ja ympäris-

museossa.

töön ja kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa lausuntoja
antavana asiantuntija- tai viranomaistahona.

Lapin maakuntamuseo

Rovaniemen taidemuseo

Pohjoisranta 4

Lapinkävijäntie 4

96200 Rovaniemi

96100 Rovaniemi

www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo

www.rovaniemi.fi/taidemuseo



Rovaniemen museotoimen vuosi 2007

Museotoimessa kuten Rovaniemen kaupungin muis-

Taidemuseossa vilkkaan näyttelytoiminnan ohella koros-

sakin organisaatioissa vuosi oli uuden hallintomallin

tui Barentsin alueen yhteistyön tiivistäminen yhdessä

sisäänajoa. Taloudelliset säästötoimet heijastuivat koko

yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa. Merkittävä

vuoden toimintaan.

tehtävä museossa oli museorakennuksen laajennuksen
suunnittelun aloittaminen. Lokakuussa Rovaniemen kau-

Lapin maakuntamuseossa jatkettiin perusnäyttelyn

punki sai EU:sta positiivisen rahoituspäätöksen raken-

teknisiä korjauksia ja vaihtuvia näyttelyitä järjestettiin

nushankkeelle, jossa Rovaniemen Markkinakiinteistöjen

sovitulla tavalla. Arktikumin vuotta leimasi Arktisen

omistamaan vanhaan postivarikkoon saneerataan tilat

keskuksen uuden Muuttuva Arktis -perusnäyttelyn

taidemuseon laajennukselle sekä Lapin kamariorkeste-

avaaminen huhtikuussa, mikä tietysti vaikutti myös

rille. Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti pääsuun-

maakuntamuseon yleisömääriin.

nittelijaksi arkkitehti Juhani Pallasmaan.



Yleistä

Lapin maakuntamuseo
Gerhard Pommerening tutkimassa ja
kertomassa lisätietoja kulttuurihistorialliseen kokoelmaan kuuluvista
saksalaisten sotilaiden esineistä.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Kokoelmat
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Esinekokoelma karttui kertomusvuonna 90 objektilla,
jotka saatiin lahjoituksina. Uusia hankintoja oli aikaisempiin vuosiin verrattuna vähän. Lahjoitusten määrä
on kahden viime vuoden aikana selvästi vähentynyt, eikä
aktiivisiin hankintoihin (ostoihin) ole ollut resursseja.
Lahjoitukset sisälsivät kuitenkin mielenkiintoisia esineitä liittyen Petsamoon, sota-aikaan, saamelaisen ja
suomalaisen kulttuurin väliseen vuorovaikutukseen,
rovaniemeläisten kotien irtaimistoon sekä merkittäviin
kulttuurihenkilöihin, heistä erityisesti mainittakoon
Aapo-Matti Salmi.
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 17 240
esinettä. Sähköiseen muotoon luetteloitujen osuus
kokonaismäärästä pysyi 47 prosentissa. Diarioinnissa,
luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin
Cumulus-ohjelmaa.
Museon kokoelmavaraston uudet hyllyjärjestelmät oli

avustustoiminnasta aina arkisiin kodin esineisiin saakka.

pystytetty 2006, ja kertomusvuoden 2007 aikana loput

Esinekokoelmien parissa tekivät opintoihinsa kuuluvaa

muutostyöt saatiin valmiiksi. Varastolla on nyt myös

harjoittelua myös Marianne Filppa ja Joa Manninen.

uutta hyllytilaa lisähankinnoille.

Esinekokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa useita

Jonna-Maria Mölläri teki luettelointi- ja digitointityötä

henkilöitä ja opiskelijaryhmiä. Lapin maakuntamuseon

esine- ja arkistoaineistokokoelmien parissa 1.6.–31.10.

kokoelmapoliittinen ohjelma myös kulttuurihistoriallisten

opetusministeriön Myytti-avustuksella. Luetteloitavana

esine- ja arkistoaineistokokoelmien osalta kirjoitettiin

olivat kokoelmien jälleenrakennusaikaan noin 1940–50-

vuoden aikana viimeistelyä vaille valmiiksi. Kulttuurihis-

luvuille kuuluneet esineet ja arkistoaineisto, mikä sisälsi

toriallisissa kokoelmissa olevien saamelaiseen kulttuuriin

laajasti aineistoa asekätkentäjutusta, ulkomaisesta

kuuluvien esinetietojen liittämistä Recalling Ancestral



Voices. Repatriation of Sámi Cultural Heritage -projektin

Oulun yliopiston kasvimuseon, Metsähallituksen sekä

tietokantaan valmisteltiin, mutta se jäi vielä odottamaan

Lapin ympäristökeskuksen kanssa. Kasvistoa kartoi-

teknisiä ratkaisuja.

tettiin mm. Rovaniemen Etelärannassa, Ojanperällä,
Pöykkölässä, Ounasvaaralla, Pullinrannassa, Nivanky-

Näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten museolla on

lässä, Norvajärvellä, Vaattunkikönkäällä, Vianaavalla,

runsaasti myös arkeologisia maalöytöjä, joita säilytetään

Oikaraisessa, Yli-Körkössä, Hyypiökivalossa, Valajaisella,

omana kokonaisuutena luonnontieteen yksikön tilois-

Hirvaalla, Louejärvellä, Louevaaralla, Pisajärvellä, Jaati-

sa. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja luetteloinnin

lanvaaralla, Vammavaaralla, Haukitaipaleessa, Narkauk-

jälkeen Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Museolla

sessa ja Kivitaipaleessa sekä Keminmaan Haapamaassa,

säilytettävään aineistoon kuuluu Rovaniemen kotiseu-

Kittilän Kaukosessa ja Tervolan Koivussa ja Peurassa.

tuyhdistykselle (Totto ry) kuuluva kiviesinekokoelma ja
Museoviraston tutkimustarkoituksiin deponoimia löytö-

Luonnontieteen amanuenssi on ollut mukana Luonnon-

kokonaisuuksia. Museo vastaanottaa vuosittain lukuisia

tieteellisen keskusmuseon johtamissa valtakunnallisissa

löytäjien toimittamia muinaislöydöksiä. Oman arkeolo-

eläimistökartoituksissa. Talvilintulaskennassa laskettiin

gisen tutkimustyön seurauksena kaivetut ja kerätyt

reitti Rovaniemen Nivavaarassa. Pesimälinnuston lintu-

esihistorialliset löydöt käsitellään vastaavalla tavalla.

atlaskartoitukseen, hyönteiskartoitukseen sekä sammakkoeläin- ja matelijakartoitukseen lähetettiin tietoja.
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen arkistoon toimitettiin

Luonnontieteelliset kokoelmat

lintuhavaintoja.

Luonnontieteellisiin kokoelmiin kerättiin kasvistotietoja
maastokartoitusten yhteydessä. Kokoelma-aineiston

Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö on

kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa noin 24 900

saanut asiantuntija-apua Oulun yliopiston kasvimu-

näytettä. Ne sisältävät näytteitä seuraavista ryhmistä:

seosta ja eläinmuseosta sekä Luonnontieteellisestä

hyönteiset ym. selkärangattomat, putkilokasvit, sel-

keskusmuseosta.

kärankaiset, kivet ym. geologiset näytteet, sammalet,

Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikössä säily-

jäkälät, sienet, ekologiset näytteet ja levät.

tettäviin luonnontieteellisiin sekä arkeologisiin kokoel-

Luonnontieteen yksikkö teki kasvistokartoituksia etu-

miin on tutkijoilla, opiskelijoilla ja harrastajilla mahdol-

päässä Rovaniemen seudulla. Erityisesti inventoitiin

lisuus tutustua työaikana. Näytteitä ja muuta aineistoa

uhanalaisten putkilokasvien esiintymiä. Tutkimuksissa

on käytetty näyttelyissä sekä opetus- ja valistustoimin-

oltiin yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon,

nassa ja lainattu mm. kouluille ja oppilaitoksille.



Lapin maakuntamuseo

Rovaniemen kauppalantalon portaikko, joka on
arkkitehti Ferdinand Salokankaan käsialaa.
Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului
31.12.2006 yhteensä 1 048 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.

Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa,

Arkisto ja kirjasto

ja se saatiin viimeistelyä vaille valmiiksi myös kuvaarkiston osalta.  

Kuva-arkisto
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokan-

Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat lahjoituksilla ja

taohjelmaa. Tietokannassa oli vuoden lopussa 5 084

oman kuvaustoiminnan tuloksena yhteensä 3 365 ku-

kuvaa tietoineen. Cumulus-ohjelmaa käytetään myös

valla. Kuva-arkiston kuvien määrä on runsaat 300 000

diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen laadinnassa.

kuvaa.

Arkistosta toimitettiin asiakkaille yhteensä 116 kuvaa

Suurin yksittäinen lahjoitus koostui Aapo-Matti Salmen

pääasiassa digitaalisina tiedostoina. Kertomusvuon-

Lapin eräperinteeseen liittyvästä kuva- ja äänitemate-

na Lapin maakuntamuseon tai säilytettävänä olevien

riaalista. Kuvia tässä lahjoituksessa oli yli 2 000.

kokoelmien kuvia toimitettiin useisiin julkaisuihin ja
näyttelyihin sekä yksityiskäyttöön.

Lisäksi kokoelmiin saatiin museon kannalta keskeistä
kuvamateriaalia: kuvia Petsamosta ja saksalaisten so-

Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa on säilytet-

tilaiden arjesta Lapissa vuosina 1941–1944.

tävänä seuraavat kuvakokoelmat: kotiseutuyhdistys

Valokuvaaja Jukka Suvilehto kuvasi alkuvuoden aikana

Sápmelaččat ry / Marja Vuorelainen sekä Yrjö Kortelai-

kaikki Rovaniemellä sijaitsevat arkkitehti Ferdinand Sa-

nen. Lapin metsämuseon kuvia on nähtävillä internetis-

lokankaan suunnittelemat rakennukset. Työryhmä laati

sä Kantapuu-tietokannassa, www.kantapuu.fi .

Rovaniemen Totto ry, Lapin Metsämuseoyhdistys, Johtti



Lapin maakuntamuseo

Gelem, gelem –näyttelyn
avajaiset. Puhetta pitää
Henna Huttu.
Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseon
kokoelmat.

Vuoden 2007 lopussa arkistossa oli 372 C-kasettia, n.

Museoarkisto

60 avokelanauhaa ja 32 cd-levyä. Arkistossa säilytetään

Museoarkisto karttui kertomusvuoden aikana 302

lisäksi videonauhoja. C-kaseteille ja avokelanauhoille on

objektilla. Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden

tallennettu pääasiassa perinnehaastatteluja. Uudemmat

lopussa noin 16 300 objektia, joista 22 % on luetteloitu

haastattelut on tallennettu cd-levyille. Äänitearkiston

sähköiseen muotoon. Hankinnat sisälsivät erityisesti esi-

aineistoa luetteloidaan Cumulus-tietokantaan. Arkis-

nekokoelmiin tulleisiin objekteihin liittyvää materiaalia.

tossa säilytetään myös kotiseutuyhdistys Rovaniemen

Huomattavimmat kokonaisuudet liittyivät Rovaniemellä

Totto ry:n äänitteitä.

toimineisiin oppilaitoksiin ja talvimoottoriurheiluun. Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin

Havaintoarkisto

Cumulus-tietokantaohjelmaa. Lapin maakuntamuseon
kokoelmapoliittinen ohjelma myös arkistoaineistokoko-

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen museolla säilytettävää

elmien osalta kirjoitettiin vuoden aikana viimeistelyä

lintuhavainto-, lehtileike- ja julkaisuarkistoa kartutettiin

vaille valmiiksi.

yhdessä yhdistyksen kanssa. Lisäksi koottiin lehtileikkeitä muista luonto- ja ympäristöaiheista.

Lehtileikearkisto
Käsikirjasto

Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon kerätään Lapin maakuntamuseon

Lapin maakuntamuseon käsikirjasto karttui vuoden 2006

toimialaan liittyviä lehtileikkeitä.

aikana 153 niteellä. Käsikirjaston kirjat on indeksoitu

Äänitearkisto

Museokirjastoon. Uutuuskirjojen luetteloinnissa otettiin

Lapin kirjasto -aineistohakujärjestelmään kuuluvaan
käyttöön nidetunnukset.

Lapin maakuntamuseon äänitearkistoon saatiin Lapin
eräperinteeseen liittyvä aineisto, johon kuuluu 249 Ckasettia. Rehtori Aapo-Matti Salmi on haastatellut useita
tunnettuja Lapin erämiehiä.



Lapin maakuntamuseo

Aidot esineet loivat Jäätie lapsuuteen –näyttelyyn nostalgista tunnelmaa. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Näyttelyt

sekä ylä- että alakerrasta. Perusnäyttelyssä olleiden

Perusnäyttely Pohjoiset keinot

ja pari kohdetta sai pistekaiuttimen, jolloin useampi ih-

vanhojen pienien näyttöjen tilalle hankittiin suuremmat,
minen pääsee nauttimaan filmistä äänien kera. Suosittu

Lapin maakuntamuseon Pohjoiset keinot -perusnäyt-

eläinäänipöytä madallettiin infopöytien mukaisesti myös

telyssä jatkettiin vuonna 2007   saavutettavuuden pa-

pyörätuolein liikkuvat huomioiden.

rantamista, johon Museovirasto myönsi 10 000 euroa.
Tämän vuonna 2006 alkaneen Polut suoriksi - Lapin

Konkreettisten näyttelyrakenteissa tapahtuneiden muu-

maakuntamuseon Pohjoiset keinot -perusnäyttelyn

tosten lisäksi Lapin maakuntamuseon Maisa Laitinen ja

saavutettavuusprojektin aikana kiinnitettiin erityistä

Merja Lehtovirta-Aho osallistuivat kuvailutulkkausse-

huomiota perusnäyttelyn rakenteellisiin uudistuksiin

minaariin.

esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Erikoisnäyttelyt
Jo edellisenä vuonna ennen varsinaisten parannustoimenpiteiden aloittamista museollamme tehtiin laa-

Jäätie lapsuuteen 

ja saavutettavuusselvitys Sari Salovaaran (Kehys

– Outin muistoja YläKemijoelta

– Taidemuseoalan kehittämisyksikkö) johdolla. Lisäksi

Lapin maakuntamuseo, Arktikum

kävimme yhteistyössä Rovaniemen ja Lapin alueen nä-

10.2.–20.5.2007

kövammais- ja muissa vammaisjärjestöissä toimivien
henkilöiden kanssa läpi perusnäyttelymme ongelmia.

Toiminnalliseen Jäätie lapsuuteen – Outin muistoja Ylä-

Näiden ongelmakohtien korjauksia jatkettiin.

kemijoelta -näyttelyyn liittyi runsaasti työpajatoimintaa.
Toiminnallisiin opastuskierroksiin osallistui yhteensä 311

Perusnäyttelyn valaistusta parannettiin edelleen, tällä

oppilasta Rovaniemeltä, ja työpajatoimintaan osallistui

kertaa kiinnitettiin erityishuomiota yleisvaloon ja lattian

270 oppilasta Rovaniemeltä. Yhteensä työpajoissa ja

valaisuun. Näyttelytiloihin johtavia ovia sähköistettiin

opastuksissa kävi 581 oppilasta.

10

Lapin maakuntamuseo

Viikoilla 7 ja 8 Leila Peltonen veti toiminnallisia opastuksia 1.-4.-luokkalaisille.
Opastetun kierroksen aikana tutustuttiin 1950-luvun
lapsuuteen tarinoiden ja tekemisen avulla. Kierroksen
aikana mm. kokeiltiin erilaisia pelejä, letitettiin tukkaa
vanhanaikaisella lettinauhalla, leikittiin vanhoilla leluilla
ja ”uitiin” tukkien seassa Kemijoella.
Toiminnan ja tarinoinnin avulla avautui maailma, jossa

Jäätie lapsuuteen – Outin muistoja
YläKemijoelta -Näyttelyyn liittyvät työpajat:
Toiminnalliset koululaisopastukset
1.–4.-luokkalaisille viikoilla 7 ja 8 Vetäjänä
Leila Peltonen ti–pe 13.–16.2. klo 9–11 ja 12–14  
ti–pe 20.–23.2. klo 9–11 ja 12–14
Työpajatoimintaa 5.–6.-luokkalaisille viikoilla
11–13. Vetäjinä Lapin yliopiston opiskelijat ti–pe
13.–30.3. klo 11.30–13.00

lasten vanhemmat ja isovanhemmat elivät.
Viikoilla 11–13 Lapin yliopiston Päivi Linnansaaren
ja Miia Hastin käsitöihin erikoistuvat luokanopettaja-

Työpajat olivat maksuttomia. Taikalamppu-verkosto ja
Rovaniemen kulttuuripalvelukeskus maksoivat työpajaan
osallistuvien luokkien kuljetukset.

opiskelijat vetivät työpajatoimintaa 5.–6.-luokkalaisille.
Jälkimmäiseen liittyi myös näyttelyamanuenssi Tuija
Alarieston n. 40 minuutin mittainen esittelykierros
ennen työpajatoiminnan alkua. Esittely tapahtui Elma
-tädin roolissa; Leppäsen perheen äidin ystävätär (eli
Tuija A. pukeutuneena vanhaan asuun) tuli kertomaan
luokille 1950-luvun elämästä. Työpajassa oppilaat tekivät pihapiirin pienoismallin.
Opettajilla oli mahdollisuus tilata näyttelyyn liittyvä
julkaisu etukäteen luokassa tutustuttavaksi. Julkaisun
mukana lähetettiin ohjeita myös omatoimista kiertokäyntiä ajatellen. Opetuspaketissa oli mukana myös
jatkotehtäviä näyttelykäynnin jälkeen tehtäväksi.
Näyttelyn ilmainen esittelykierros opettajille pidettiin
Arktikumissa tiistaina 13.2.2007. Opettajia tuli paikalle
alle kymmenen, ja esittelykierrokselle osallistui myös
talon väkeä.

Outi Vaskinin tuottamassa toiminnallisessa Jäätie lapsuuteen
–näyttelyssä saattoi vaikka letittää tukkaa.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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Lapin maakuntamuseo

Pelon ja toivon viestejä lapsuudesta 

On olemassa monia tapoja katsoa lasten taidetta.

- Lasten piirustuksia jälleenrakennuksen 

Lasten tekemiä kuvia voidaan katsoa taideteoksina,

ajan Lapista sekä tämän päivän Israelista ja 

kehityksestä kertovina kuvina tai heidän kokemuksis-

Länsirannalta

taan kertovina viesteinä. Lapsi piirtää itselleen tärkeitä
aiheita tai asioita, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia

Lapin maakuntamuseo, Arktikum

hänen elämässään. Lapsen tuottamat kuvat kertovat

3.4.–15.6.2007

paljon hänen kasvustaan ja kehityksestään elämän eri

Näyttely esitteli kaksi eri aineistoa, jotka oli kerätty

osa-alueilla. Piirustusten kautta voidaan tarkastella onko

kahdesta eri maasta ja kahdelta eri aikakaudelta. Lapin

lapsi iälleen tyypillisessä kehitysvaiheessa. Piirustukses-

maakuntamuseon kokoelmien aineisto koostui lappilais-

sa lapsi antaa osan itsestään, siitä miten hän ajattelee,

ten koululaisten piirustuksista jälleenrakennusvuosilta

tuntee ja näkee. Lapsen tietoisuus ympäröivästä maa-

1945–1946. Sen oli kerännyt talteen kveekarien avus-

ilmasta näkyy hänen töistään ja piirrokset kuvastavat

tustoiminnassa Lapissa toiminut kanadalainen Naomi

ajatteluprosesseja.

Jackson Groves.

Lappilaisten lasten piirustukset (Lapin maakuntamu-

Toinen aineisto sisälsi israelilaisten ja palestiinalaisten

seon kokoelmista) ovat Mirja Angelin pro gradun

lasten piirtämiä kuvia, jotka on kerätty helmi-maalis-

tutkimusaineistoa ja israelilaisten sekä palestiinalaisten

kuussa 2007 Ein Keremin kylän ala-asteen neljännestä

lasten piirustukset Anna Suomalaisen pro gradun

luokasta ja Betlehemin S.O.S.-Lapsikylästä. Näyttelyn

tutkimusaineistoa. Molemmat opiskelevat Lapin yli-

lähtökohtina olivat sodan ja väkivallan uhkan todelli-

opiston taiteiden tiedekunnassa kuvataidekasvatuksen

suutta elävän lapsen ajatuksista ja arkipäivän elämästä

koulutusohjelmassa.

kertominen sekä ymmärryksen luominen eri kulttuureissa elävien ihmisten välille.

12

Lapin maakuntamuseo

Gelem, gelem -näyttelyssä esillä olevat puvut
ja asusteet kertovat pukeutumisen ja muodin
muuttumisesta kokonaisen vuosisadan ajalta;
vanhimman malliset puvut edustavat 1800luvun loppua ja uusimmat ovat 2000-luvulta.
Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Gelem, gelem – romanikulttuurin jäljillä

ja omaleimaisuutta. Näkyvin ulkoinen tunnusmerkki on

Lapin maakuntamuseo, Arktikum

romaninaisen perinteinen puku, ja erityisesti Suomessa

8.6.–30.9.2007

romaninaiset pukeutuvatkin loisteliaammin kuin muualla
Euroopassa.

Lapin maakuntamuseon Gelem, gelem – romanikulttuurin jäljillä -näyttelyssä oli tietoa romaneiden historiasta

Näyttelyssä esillä olevat puvut ja asusteet kertovat

ja nykypäivästä. Siinä tutustuttiin romanien tapakult-

pukeutumisen ja muodin muuttumisesta kokonaisen

tuuriin, musiikkiin ja yhteiskunnalliseen asemaan. Kes-

vuosisadan ajalta; vanhimman malliset puvut edustavat

keisessä osassa oli myös näyttävä pukeutuminen.

1800-luvun loppua ja uusimmat ovat 2000-luvulta. Tämän päivän loistokkaat puvut ovat tyystin erilaisia kuin

Romanit ovat suomalaisessa yhteiskunnassa etninen vä-

viime vuosisadan alun puvut, joita Lapin maakuntamu-

hemmistöryhmä, jolla on oma kieli, tapaperinne ja kult-

seon kokoelmissa on säilynyt poikkeuksellisen paljon.

tuuri. Koko maailmassa on yhteensä noin 20 miljoonaa
romania. Suomen romaneja on noin 10 000, joista noin

Romaneilla on myös omaleimainen musiikkiperinne,

viidesosa asuu Ruotsissa. Eurooppaan romanit saapuivat

johon on ammennettu aineksia vuosisatojen vaelluksien

1300-luvulla Luoteis-Intiasta. Suomeen romaneita siirtyi

aikana eri kulttuureista ja musiikkityyleistä. Näyttelyssä

Ruotsin kautta 1500-luvulta lähtien.

on kuunneltavana musiikkinäytteitä eri vuosikymmeniltä
aina perinteisimmistä yksinlauluista 1900-luvun alusta

Romanikansan historia on täynnä vainoja, syrjintää ja

nykypäivän iskelmään ja romanikielellä esitettyihin

vaellusta maasta toiseen. Suomessa romanit saivat

lastenlauluihin. Näyttelyssä voi kuulla myös romanien

kansalaisoikeudet vuonna 1919, mutta kesti vielä vuo-

kansallislaulun, josta koko näyttely on saanut nimensä.

sikymmeniä ennen kuin keskustelu romanien asemasta

Musiikkiosio koottiin yhteistyössä Lapin maakuntakir-

alkoi nousta 1960-luvulta lähtien. Vuonna 1995 Suomen

jaston musiikkiosaston ja esiintyvän taiteilija Jaakko

perustuslakiuudistuksen myötä romanien asema kansal-

Laitisen kanssa.

lisena vähemmistönä vahvistettiin, kuten myös heidän
oikeutensa oman kielen ja kulttuurin kehittämiseen.

Näyttelyssä oli myös Mire Bala Kale Hin -animaatioelokuvasarjan, ja dokumentteja romanikulttuurista.

Romanikulttuuri on säilynyt Suomessa varsin voimakkaana. Vanhempien ihmisten kunnioittaminen, perheen

Näyttelyn tekstipaneelit olivat syntyneet Pohjois-

yhtenäisyys ja kiinteä sukuyhteys ovat keskeisiä ilmen-

Pohjanmaan museon ja Merikosken aikuiskoulutus ja

tymiä romaneiden tapakulttuurissa. Ulkoisista merkeistä

kehittämispalveluiden Ovet auki -hankkeen yhteistyön

erityisesti vaatetus ilmentää romaniväestön kulttuuria

tuloksena.  
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Tähtiä kauppalassa näyttelyn avajaiset.
Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseon
kokoelmat.

Tähtiä kauppalassa – Salokankaan 

Näyttelykokonaisuuteen kuuluui myös dvd-elokuva (pit.

arkkitehtuuria Rovaniemellä 

n 20 min), jossa tutustuttiin Salokankaan elämään ja

Lapin maakuntamuseo, Arktikum

työhön.

7.9.–6.1.2007
Näyttelyyn liittyi myös esite, joka valmistusta tukivat RoCharlotte Malapraden ja Lapin maakuntamuseon

vaniemen kaupunki ja Valtion rakennustaidetoimikunta.

yhteistyön tuloksena syntynyt Tähtiä kauppalassa

Näyttely on kiertonäyttely, jota voi kysyä esitettäväksi

- Salokankaan arkkitehtuuria Rovaniemellä oli

Lapin maakuntamuseolta.

ensimmäinen, tähän asti melko tuntemattomaksi
jääneen arkkitehti Ferdinand Salokankaan elämän-

TYÖPAJAT:

työtä esittelevä näyttely. Salokangas (1903–1981)
johti Lapin jälleenrakentamista vuosina 1945–1948

Näyttelyn työpajat suunnattiin 5.–6.–luokkalaisille ja ylä-

ja työskenteli sen jälkeen arkkitehtina Rovaniemellä

asteikäisille, ja ne toteutettiin 18.9. – 21.9. klo 9–10.30

vuoteen 1956 asti. Hän jätti jälkeensä mittavan ja

ja 13–14.30 (viikko 38).

omaperäisen tuotannon. Näyttelyn tarkoitus on tehdä
tunnetuksi Salokankaan tuotantoa suurelle yleisölle ja
lisätä rakennusperinnön tuntemusta ja arvostusta.

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat
Saara Sarparanta, Veera Soralahti ja Maarit Tuhkala vetivät työpajoja 5.–6.-luokkalaisille. Työpajoissa

Salokankaan toiminta Rovaniemellä peilautuu aikakau-

oppilaat tutustuivat ensin näyttelyyn, missä kerrottiin

den historialliseen ja arkkitehtoniseen viitekehykseen.

Salokankaan elämästä ja töistä. Näyttelykierroksen ai-

Rovaniemeltä löytyykin 17 Salokankaan suunnittelemaa

kana käytiin läpi muutamia keskeisiä arkkitehtuurin ja

rakennusta. Arkkitehdin kädenjälki näkyy edelleen kau-

rakennusperinteeseen liittyviä yleiskäsitteitä. Lopuksi

punkikuvassa; orgaaniset muodot ja tähtiornamentit

tutustuttiin Salokankaan töille ominaisiin piirteisiin ja

kertovat arkkitehdin elävästä muotokielestä. Arkkitehdin

kiinnitettiin erityistä huomiota rakennusten koristeellisiin

työt esitellään näyttelyssä yksi kerrallaan, kronologises-

yksityiskohtiin.    

sa järjestyksessä tekstein, pohjapiirroksin ja valokuvin.
Salokankaan arkkitehtuurin olennaisiin piirteisiin tutustutaan myös teemoittain.

Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen lehtori Maria
Huhmarniemen opiskelijat olivat valmistaneet puolitoistametrisiä ”rakennuksia” näyttelytilaan. Näyttelykierroksen jälkeen oppilaat pääsivät suunnittelemaan ja
toteuttamaan näihin rakennuksiin parvekkeita, ikkunoita
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Tähtiä kauppalassa –näyttelyn
suunnittelija Charlotte Malaprade
Palosalmella, josta löytyi Ferdinand Salokankaan suunnittelema
kämppä. Myöhemmin rakennusta oli remontoitu niin paljon,
ettei sen alkuperäisestä asusta
ollut enää paljoa jäljellä. Tämä
rakennus ei sisältynyt lopulliseen
näyttelyyn.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

ja muita yksityiskohtia Salokankaan hengen mukaisesti.

Poron jäljillä – pohjoisen poronhoitoalueen 

Materiaaleina käytettiin monipuolisesti rautalankaa,

käsityöläiset 

paperia ja värejä. Työpaja oli maksuton, ja sen sisältö

Lapin maakuntamuseo, Arktikum

integroitui hyvin kuvataiteisiin tai historiaan.  

19.10.2007 – 13.1.2008

Työpajoihin osallistui yhteensä 167 pääosin yläastei-

Poro on pohjoisen ihmiselle muutakin kuin pelkkä eläin,

käistä oppilasta.

se on kokonainen maailma, elämäntapa ja ajattelun
aihe. Lapin maakuntamuseossa esillä oleva Suomen käsityön museon tuottama Poron jäljillä -näyttely kertoi
pohjoisen poronhoitoalueen käsityöläisistä ja porosta
monipuolisena aiheena, ideana ja käsityömateriaalina.
Aineistoa näyttelyä varten oli kerätty tekemällä useita
dokumentointimatkoja eri puolilla Lappia ja haastattelemalla käsityöläisiä heidän omissa asuin- ja työskentelyympäristöissään. Samalla oli tallennettu porotalouteen
liittyvää käsityötietoutta ja käsityötuotteita.
Poron jäljillä -dokumentoinnissa on käsityöläisten ohella
tehty yhteistyötä mm. Lapin käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen, Sámi Duodjin, poronhoitoalueella toimivien
museoiden, oppilaitosten ja Paliskuntain yhdistyksen
kanssa. Hanke on toteutettu suurelta osin Lapin liiton
myöntämällä ESR-rahoituksella.
Poromateriaalia käytetään monella tavalla ja porosta ei
oikeastaan jää käyttämättä mitään.

Tähtiä kauppalassa 03: Rovaniemen kauppalantalon
parvekkeita. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Poro raaka-aineena voidaan jakaa käsityötuotteiden
valmistuksen osalta sekä koviin että pehmeisiin materiaaleihin. Pehmeät materiaalit sisällävät lähinnä poron
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nahkasta valmistetut erilaiset käyttöesineet ja vaatteet.

Poron jäljillä -näyttely oli kesällä 2007 esillä Suomen

Kovien materiaalien käytöllä tarkoitetaan poron sarvien

käsityön museossa Jyväskylässä. Siellä näyttely sai ylei-

ja luiden hyödyntämistä. Porosta valmistetaan myös

söltä erinomaista palautetta - monet kertoivat tulleensa

erilaisia matkamuistoiksi tarkoitettuja pienesineitä,

katsomaan näyttelyä useampaan kertaan ja ajan kanssa.

kuten avaimenperiä ja peikkoja. Yhä enenevässä mää-

Monet koulunsa kanssa näyttelyssä käyneet lapset ovat

rin poromateriaalia käytetään erilaisten asusteiden,

tuoneet myöhemmin vanhempansa katsomaan näytte-

tekstiilien ja taideteoksien osasina tai jopa päämateri-

lyä. Myös elämyksellisyyttä, kuten koskettelumahdolli-

aalina. Näyttelyn tarkoituksena onkin tuoda esille niin

suutta ja äänimaailmaa kiiteltiin.

perinteisiä kuin uudistuotantoa olevia käsityötuotteita
sekä valmistustapoja.

TYÖPAJAT:
Sanataidetyöpajat
Lapin taidetoimikunnan sanataiteen läänintaiteilija Tuula Väisänen veti 1.–4.-luokkalaisille sanataidetyöpajoja
6.–8.11. klo 10–11 ja klo 12–13.
Sadutustekniikan avulla luotiin yhdessä satuja Lapista
ja poroista. Sadut jäivät esille näyttelyyn. Sanataide
työpajoihin osallistui yhteensä 148 oppilasta.
Käsityöpajat
Käsityökoulu Peukun Pirjo Karhu veti 5.–6.-luokkalaisille käsityöpajoja 13.11. – 16.11. klo 10–11.30 ja
12–13.30.
Työpajassa tutustuttiin aluksi näyttelyyn ja poron eri
mahdollisuuksiin käsityöläisyyden näkökulmasta. Näyttelykierroksen jälkeen oppilaat jakautuivat pienryhmiin
ja valmistivat pieniä käsitöitä porontaljasta ja nahasta.

Lapin taidetoimikunnan sanataiteen läänintaiteilija
Tuula Väisänen.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon
kokoelmat.

Osallistujat saivat tekemänsä käsityön mukaansa. Käsityöpajoihin osallistui yhteensä 140 oppilasta.
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Pekka Antikainen Saamenmaa 

tikaisella on ollut useita valokuvanäyttelyitä eri puolilla

- The Land of the Saame

Suomea, ja hän on osallistunut ryhmänäyttelyihin sekä

Lapin maakuntamuseo, Arktikum

kotimaassa että ulkomailla. Pekka Antikainen on vapaa

28.9.2007 – 13.1.2008

taiteilija. Hän on kuvatoimisto Leuku Oy:n hallituksen

Valokuvaaja Pekka Antikaisen Saamenmaa-näyttelyssä

vissä osoitteessa   www.leuku.fi . Saamenmaa-valoku-

pääosassa olivat pohjoisen ihmiset ja luonto. Antikainen

vanäyttely oli esillä Arkikumin alakäytävällä.

puheenjohtaja. Antikaisen valokuvatuotanto on nähtä-

on kahdenkymmenen vuoden ajan valokuvannut saamelaisten poronhoitajien ja kalastajien elämää tallentaen
kamerallaan luontaiselinkeinossa tapahtuneita muutoksia. Näyttelyssä kerrottiin poronhoidosta mönkijän ja

Löytöretki 

helikopterin avulla, turismista elinkeinona, saamelais-

Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen 

nuorten koulutuksesta ja luonnon sekä globalisoituvan

tuotekonseptit -näyttely 

maailman välisestä kuilusta. Kolttasaamelaisista otetut

15.6.–16.12.2007 Arktikum, pääkäytävä

kuvat muistuttavat saamelaisvähemmistöä uhkaavasta

Sammumaton. ArcticFauna. Arktinen matkaaja. Jäl-

syrjäytymisestä.

jillä. Pohjoinen pala. Stop Changing the Arctic. Kide.
Vuosirenkaat.

Saamenmaa-näyttely perustuu Antikaisen samannimiseen valokuvateokseen Saamenmaa – Land of the

Näyttelyssä oli esillä yhdeksän erilaista tuoteperhekon-

Saame (2004).   Se kuuluu kuvateossarjaan, josta on

septia, joiden lähtökohtana on ilmentää Lapin yliopiston

aiemmin ilmestynyt kaksi teosta, Koillinen tunturituuli

Arktisen keskuksen ja Lapin maakuntamuseon näyt-

(1994) ja Viimeiset lohitalonpojat (1998). Antikaisen

telyiden sisältöjä. Konseptien erihintaiset ja erilaisille

työskentelytavoista kertoo paljon se, että valokuvaa-

kävijöille suunnatut tuotteet soveltuvat myytäväksi

misen ohessa hän on toiminut mm. pororenkinä ku-

Arktikumin museo- ja tiedekaupassa. Esillä olevista

vaamilleen saamelaisille poromiehille. Valokuvaaja on

tuotekonsepteista valitaan kiinnostavimmat ja toteut-

vedostanut ja kehystänyt kuvansa itse.

tamiskelpoisimmat ideat jatkokehittelyä ja varsinaista
tuotteistamista varten.

Kuopiossa syntynyt Pekka Antikainen asuu nykyisin osan
vuodesta Inarissa. Valokuvaajaksi hän on opiskellut

Arktisen keskuksen ja Lapin maakuntamuseon museo-

Lahden Muotoiluinstituutissa vuosina 1980–1983. An-

ja tiedekeskuskauppatuotteen konseptointi toteutettiin
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yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan

Napapiirin ja Santa Claus -hotellin vitriinit

kanssa. Tekstiili- ja vaatetusalan laitoksen opiskelijoiden

Sekä Napapiirillä että Santa Claus -hotellissa on ollut

Museokauppatuotteen suunnittelu -kurssi järjestettiin

Arktikumtalon esittelyvitriinit, joissa mainostetaan yh-

26.1 - 20.4.2007. Siihen osallistui opiskelijoita myös

teistyössä Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen

Experience design management (EDM) -maisteriohjel-

perusnäyttelyitä. Napapiirille 14.7.2005 valmistettua

masta.

yhteisnäyttelyä samanismista huollettiin vuoden aikana.
Santa Claus -hotellin aulassa ollut Arktiseen matkailuun
liittyvä näyttely purettiin 11.12.2007, kun vitriinin vuokrauksesta luovuttiin kokonaan.

Sieninäyttely 
18.8. – 20.8.2007
Näyttelyssä oli paikallisia sieniasiantuntijoita ja -neuvojia kertomassa sienten tunnistamisesta, keräämisestä ja
käytöstä ruuaksi ja värjäykseen. Kolmas näyttelypäivä
oli varattu erityisesti koululaisryhmille. Erikoisuutena
esiteltiin uusin kauppasienemme, vuoden sieneksi valittu
tuoksuvalmuska eli japanilaisten suosima matsutake.
Myös muun muassa runsaana nousseet tatit, kehnäsienet ja värikkäät haperot olivat ruokasienipöydillä
nähtävänä monien tuttujen rouskujen seurassa. Hyvä
sienivuosi ja runsaasti julkisuutta saanut tuoksuvalmuska houkutteli näyttelyyn tavallista runsaammin
kävijöitä; kaikkiaan näyttelyn kävijämääräksi arvioitiin
1 500 henkeä.
Järjestäjät: Lapin Sieniseura, Lapin maakuntamuseo ja
Lapin Martat
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Rovaniemen seudun paikallismuseotapaaminen pidettiin Ranualla. Lopuksi tutustuttiin
Ranuan pitäjä- ja pappilamuseoon, jossa
Matti Kaarlejärvi (vas.) esitteli muun muassa
koululaisille suunnatun museopedagogisen
museovierailun sisältöä.
Kuva: Ulla Viitanen.

Maakunnallinen museotyö

Maakuntamuseotutkija teki vuoden aikana yhteensä 23

Rovaniemen kaupungin museotoimi järjesti Arktikumis-

maakuntamatkaa 25 eri museokohteeseen.

parantamiseen ja museorakennusten korjaamiseen.

sa 24.10. Lapin ammatillisesti hoidettujen museoiden
henkilökunnalle tapaamisen. Päivän aikana kuultiin
museoiden suunnitelmista ja keskusteltiin erityisesti
kokoelmapoliittisesta tilanteesta.

MUSKU – Museot kuntoon! Lappilaisen ja saamelaisen
paikallismuseotyön kehittämisprojekti alkoi 1.12.2006
ja päättyi 31.10.2007. Hankkeen rahoituksesta vastasivat Euroopan aluekehitysrahasto, Lapin lääninhallitus
ja Rovaniemen kaupunki, ja sen kokonaisbudjetti oli

Paikallismuseotyö
Lapin maakuntamuseo laati keväällä suunnitelman
alueellisesta toiminnasta 2007–2010. Museovirastossa
15.5.2007 käydyssä neuvottelussa sovittiin yhteisesti
alueellisen toiminnan painopisteistä, tavoitteista ja
toimenpiteistä.

60 240 euroa. Projektipäällikkönä toimi FM Ulla Viitanen ja projektisuunnittelijana kahden kuukauden ajan
YTM Saila Saraniemi. MUSKU-projektin tavoitteena oli
paikallismuseoiden elinvoimaisuuden nostaminen ja pitkäjänteisen museotyön edellytysten parantaminen sekä
entistä tiiviimmän museoverkoston luominen. Hankkeen

Lapin maakuntamuseon toiminta-alueeseen kuuluu

aikana kartoitettiin paikallismuseoiden tilanne ja sen

suurin osa Lapin lääniä, yhteensä 12 kuntaa. Kaikissa

jälkeen laadittiin museoiden edustajien kanssa käytyjen

kunnissa on Utsjokea lukuun ottamatta jonkinlaista

keskustelujen perusteella yhdelletoista museolle laaja-

museotoimintaa.

alainen kehittämissuunnitelma.

Maakuntamuseotutkija antoi asiantuntija-apua paikal-

MUSKU-projekti järjesti elokuussa kolme seutukunnal-

lismuseoille neuvontakäyntien aikana ja puhelimitse.

lista museotapaamista (Sallassa 9.8., Ranualla 22.8.

Museovirasto myönsi harkinnanvaraista valtionavustusta

ja Sodankylässä 29.8.), joissa pohdittiin muun muassa

viidelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikal-

paikallismuseoiden asiakasryhmiä sekä museoko-

lismuseolle, yhteensä 12 000 euroa. Maakuntamuseo-

koelmiin liittyviä seikkoja. MUSKU-projektin myötä

tutkija ohjasi ja valvoi näiden avustusten käyttöä. Ne

paikallismuseot olivat hyvin esillä tiedotusvälineissä.

oli kohdennettu kokoelmien luettelointiin, näyttelyiden

Lapin Kansa julkaisi kesällä sarjan Vanha tavara, jossa
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esiteltiin kahdeksasta paikallismuseosta jokin esine ja

Lapin maakuntamuseo järjesti yhteistyössä Lapin ym-

siihen liittyvä tarina.

päristökeskuksen ja Lapin läänin rakennusperinne ry:

Opetusministeriön vuonna 2006 myöntämällä 15 000
euron avustuksella luotiin Lapin paikallismuseoille graafiselta ilmeeltään näyttävä web-portaali www.lapinmuseot.fi , joka sisältää perustiedot Lapin maakuntamuseon
toiminta-alueen museoista suomeksi ja englanniksi. Si-

n kanssa Arktikumissa 26.9.2006 Jälleenrakennusajan
arkkitehtuuri -seminaarin. Sen aikana kuultiin neljä
Rovaniemen ja Lapin jälleenrakennusajan arkkitehtuuriin liittyvää luentoa, joiden pohjalta syntyi vilkasta
keskustelua.

vustolla museoita voi hakea graafisen käyttöliittymän tai
aihepiirihaun mukaan. Kotiseutumuseoihin liittyy myös
museokäyntiä täydentämään tarkoitettuja tarinoita.

Arkeologinen toiminta

Sivuston tekstisisällön laatimisesta sekä valokuva- ja

Lapin maakuntamuseon esimiehenä toimiva intendentti

piirroskuvista vastasi Lapin maakuntamuseo. Portaalin

vastasi myös museon arkeologisesta työstä. Museovi-

graafisen suunnittelun ja teknisen toteutuksen teki Con-

raston kanssa solmitun Lapin arkeologisen kulttuuripe-

tent Bakery Oy. Sivusto avautui kesäkuussa 2007.

rinnön suojelua koskevan yhteistyösopimuksen mukai-

Maakuntamuseotutkija vastasi Raito-lehden toimittamisesta. Vuoden 2007 Raito-lehden numerossa oli useita
paikallismuseoihin liittyviä artikkeleita sekä lisäksi muun
muassa Lapin sotahistoriaa, kulttuuriympäristöjä ja
museotyötä esitteleviä artikkeleja.

sesti museo antoi 43 viranomaislausuntoa arkeologiseen
kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-, rakennus- tai
maankäyttöhankkeista. Intendentti/arkeologi osallistui
kymmeniin  kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai ohjausryhmän jäsenenä.

Rakennettuun ympäristöön liittyvät kysymykset ovat

Maakunta-, yleis- sekä asemakaavoihin tehtiin arkeolo-

kuuluneet maakuntamuseotutkijan työsarkaan. Yh-

gisia kohteita koskevia muutoksia ja lisäyksiä. Suurten

teistyötä on tehty etenkin Lapin ympäristökeskuksen

yleisten ja monien yksittäisten rakennushankkeiden

ja Museoviraston kanssa. Ympäristökeskuksen Lapin

vuoksi museo teki kesäaikana joukon maastotarkas-

kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeeseen perustettu

tuksia. Matkakohteina olivat mm. Sodankylän Kevitsan

arvottamistyöryhmä aloitti kaikista Lapin kunnista

tuleva kaivosalue ja Fingrid Oyj:n 110 kV:n sähkölinjan

kerätyn inventointiaineiston läpikäymisen. Maakunta-

alle jääneet muinaismuistot Rovaniemen Jaatilan ja

museotutkija antoi asiantuntijalausuntoja ja osallistui

Ounasjoen alueilla.

viranomaisneuvotteluihin rakennusperintöön liittyvissä
kaavoitusasioissa.

Museo suoritti pienen koekuopituksen ja mittauksia yhdellä mesoliittisen kivikauden asuinpaikalla Rovaniemen
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Valajaisilla. Sodankylän Unarin alueella tarkastettiin

Museoviikon tapahtumia Arktikumissa

mm. pyyntikuoppia ja Lapin ja Lannan rajamerkkejä.

Museoviikolla avoinna oli perusnäyttelyiden lisäksi

Pelkosenniemen Pyhätunturilta arkeologi paikansi kan-

Lasten piirustuksia sota-ajoilta -käytävänäyttely.

sallispuiston ensimmäiset kivikautisen asuinpaikkalöy-

Museoviikolla esitettiin päivittäin Polarium-teatterissa

döt. Kemijärven Neitilästä löytyi takavuosien tavoin  

Under the Northern Lights -multivisioesitystä että Auttin

runsaasti tulvan huuhtomaa esihistoriallista aineistoa.

neidit ikkunalla -elokuvaa.

Kohdetarkastuksia tehtiin myös Posiolla ja Tervolassa.
Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat mitä moninaisimpia.

MUSEOPÄIVÄN OHJELMA
10.00

uuden perusnäyttelyn esittely.

Usein tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri maankäyttömuotojen suhdetta todettuihin muinaisjäännöksiin.

11.00

Multivisio Under the Northern Lights (11
min), Polarium

Museo kävi myös neuvotteluja rakennetun kulttuuriperinnön suojeluun liittyvästä yhteistyösopimuksesta Mu-

Muuttuva Arktis. Arktisen keskuksen

12.00

Jäätie lapsuuteen -näyttelyn toiminnallinen opastus  

seoviraston kanssa. Toistaiseksi museolla on kuitenkin
vain arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvä sopimus

13.00

Auttin neidit ikkunalla -elokuva, Polarium

viranomaistehtävien hoitamisesta.

14.00

Muuttuva Arktis. Arktisen keskuksen

Lapin ympäristökeskuksen hallinnoiman Lapin kulttuu-

15.00

Northern Promise -filmi, Polarium

riympäristöt tutuksi -hankkeen arkeologisen osuuden

16.00

Jäätie lapsuuteen -näyttelyn toiminnal-

uuden perusnäyttelyn esittely.

toteuttajaksi palkattu arkeologi Mika Sarkkinen työskenteli  ajoittain museon tiloissa. Intendentti osallistui

linen opastus
17.00

työhön ohjausryhmän jäsenenä.

Praatauksia. Otteita tarinaopastuksesta
Pohjoiset keinot -näyttelyssä.

Museo ja yleisö

Rovaniemi-päivät Arktikumissa:

Arktikum-taloon tutustui vuonna 2007 yhteensä 88 049

muodostunut Rovaniemi-päivät. Rovaniemi-päivänä

Rovaniemen kaupungin yhdeksi päätapahtumaksi on

asiakasta.
Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin Arktikumis-

sunnuntaina 9.9. Arktikumissa oli avoimet ovet, ja
yleisöä kävi runsaasti.

sa 15.–20.5.2007. Kansainvälisenä museopäivänä
18.5.2007 Arktikumissa oli avoimet ovet klo 10–18. Kävijöitä kansainvälisenä museopäivänä oli 1 155 henkilöä.
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Rovaniemen kauppalantalon kokoussalin ovet, jotka on suunnitellut
Ferdinand Salokangas.
Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Rovaniemi-päivien ohjelma Arktikumissa:
10.30

filmi Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon

11.00

Tähtiä kauppalassa -näyttelyn esittely,
jonka jälkeen tutustuminen Salokankaan
arkkitehtuuriin Nätti-Jussin kyydillä. Oppaana Charlotte Malaprade.

11.30

Multivisio Under the Northern Lights, Polarium

12.00
12.30
13.00

Arktisen kirjaston esittely
filmi Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon
Arktis-tutkijakoulun yleisöluento: Anna
Sinisalo

14.00

filmi Auttin neidit ikkunalla, Mervi Autti
kertoi elokuvasta

15.00

Muuttuva Arktis -näyttelyn esittely

15.30

Multivisio Under the Northern Lights, Po-

Yleisöluennot
Lapin maakuntamuseo järjesti Arktikumissa toimintavuoden aikana luontoaiheisia yleisöluentoja, joissa olivat
järjestäjinä mukana myös Lapin lintutieteellinen yhdistys
ja Lapin Sieniseura: Olli-Pekka Karlin: Tunnetko lintuja
kuvista? (25.1.), Ulla Matturi: Miten lintuharrastus  auttaa lintujen suojelua? (24.2.), Ismo Kreivi: Pohjoisen
pöllöjä (15.3.), Kari Kemppainen: Pölkkykankaanniemen käävät (20.3.), Jyrki Mäkelä: Koillismaan luontoa
ja lintuja (26.4.), Teuvo Hietajärvi: Lintututkimuksia
Värriön luonnonpuistossa (10.10.), Matti Suopajärvi:
Linturetkellä Afrikassa (15.11.), Antti Aholainen: Lintujen rengastusta Rovaniemellä.

Yleisötapahtumat ja -retket

larium

Lapin maakuntamuseo järjesti yhdessä muiden kans-

16.00

filmi Auttin neidit ikkunalla

sa Luonnonkukkien päivän yleisöretken Rovaniemen

16.30

filmi Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon

Etelärantaan 17.6. Lapin maakuntamuseo, Geologian
tutkimuskeskus ja Metsäntutkimuslaitos järjestivät
Rovaniemi-päivien yleisöretken ”Siperia opettaa” Rovaniemen Vanttauskosken Kivaloille 8.9.
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Aukioloajat

Samoin luontoon, varsinkin kasveihin ja eläimiin, liitty-

Vuonna 2007 museo oli avoinna seuraavasti:

vää neuvontaa annettiin aiempien vuosien tapaan.

Talvikausi

Lapin maakuntamuseo on mukana lappilaisten kirjasto-

8.1. - 31.5.

tiistai-sunnuntai

10-18

1.6. - 15.6.

joka päivä

10-18

postin välityksellä. Tietopankin ja tietopalvelun osoite

16.6. - 15.8.

joka päivä

9-19

on www.lapponica.net.

16.8. - 31.8.

joka päivä

10-18

1.9. 30.9.

tiistai-sunnuntai

10-18

1.10. - 30.11.

tiistai-sunnuntai

10-17

Lapin maakuntamuseolla oli runsaasti tarjontaa Rova-

1.12. - 6.1.08

joka päivä

10-18

niemen kaupungin koululaisille vuoden aikana. Vuonna

24.12.

suljettu

jen ja museoiden yhteisessä Lapponica-tietopalvelussa,

Kesäkausi

joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin pääasiassa sähkö-

Talvikausi

Opetus
2007 lähialueen koululaisia vieraili Arktikumissa 4 469
ja muualta tulleita koululaisia 540.

Opastukset
Opas-valvojat toimivat maakuntamuseon perus- ja
erikoisnäyttelyissä esittelijöinä ja keskusteluoppaina
yksittäisille kävijöille, koululuokille ja monille erityisryhmille.
Lisäksi oppaat tekevät Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi
ja saksaksi. Erilaisia ryhmäopastuksia oli vuoden aikana
yhteensä 203.

Näyttelyamanuenssi Tuija Alarieston työstämä saamelaiskulttuuriin liittyvän tehtäväpaketti oli etenkin leirikoululaisten ahkerassa käytössä.
Lapin maakuntamuseo teki edelleen tiivistä yhteistyötä
Taikalamppu- ja Lapin lastenkulttuuriverkostossa toimivien henkilöiden kanssa. Taikalamppu on lastenkulttuurikeskusten valtakunnallinen projekti, jonka tavoitteena
on kehittää lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalveluita
koko Suomessa.

Asiantuntijapalvelu ja neuvonta

Näyttelyamanuenssi työsti myös museolle opetusmi-

Erilaisiin esineisiin, muinaisjäännöksiin, Rovaniemen
historiaan ja museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä
tuli Lapin maakuntamuseoon vuoden aikana runsaasti.

nisteriön ja Museoliiton suositusten mukaisen museoopetussuunnitelman, jota voidaan käyttää museo-opetuksen suunnittelun tukena.

Tiedustelijoina olivat sekä muut museot, eri virastot että

Museo-opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyös-

yksityiset henkilöt. Erityisenä kiinnostuksen aiheena

sä Arktisen keskuksen ja Rovaniemen taidemuseon mu-

olivat historiaan ja esihistoriaan liittyvät kysymykset.

seolehtorin kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat
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mm. Lapin yliopisto, Lapin taidetoimikunta, Lapin käsi- ja

Museon opas-valvojat Maisa Laitinen ja Merja Lehto-

taideteollisuusyhdistys ry, koulut ja muut tahot.

virta-Aho toimivat Lapin ammattiopiston matkailualan

Muuta toimintaa

harjoittelussa oli viisi opiskelijaa.

opiskelijoiden työpaikkaohjaajina. Vuoden aikana työ-

Lapin maakuntamuseon ja Lapin yliopiston Arktisen
keskuksen yhteinen museo- ja tiedekauppatuoteprojekti
toteutettiin vuoden aikana yhteistyössä Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnan tekstiili- ja vaatetusalan laitoksen
kanssa.

Julkaisut
Maakunnallinen museolehti Raito ilmestyi vuonna 2007
yhden kerran.

Museo- ja tiedekeskuskauppatuotteen suunnittelusta
tehtiin oma kurssi, joka oli osana tekstiili- ja vaatetus-

Julkaistut artikkelit ja tutkimukset

suunnittelun syventäviä opintoja. Kurssi alkoi 26.1. ja

Hannu Kotivuori:

sisälsi luentoja sekä Arktikumissa että taiteiden tiede-

Muinaisihminen Ounasvaaralla. Totto XVI:59–61.

kunnassa. Kurssi päättyi 20.4. Opiskelijoiden suunnittelemista tuotekonsepteista tehtiin näyttely Arktikumin

Rivitalot Jäämeren rannalla. Peurakuopista kirk-

pääkäytävälle (ks. näyttelyt).

kokenttiin. Saamelaisalueen 10 000 vuotta arkeologin näkökulmasta. Giellagas-instituutti, nro 9,

Arktikumissa 24.10. järjestetyn Lapin ammattimuse-

2007:56–63.

oiden tapaamisen jälkeen kokoelmista vastaavat työn-

Museoalan ammattiliitto ry:n julkaisemassa Mu-

tekijät kokoontuivat 4.12. Lapin maakuntamuseoon
miettimään ja suunnittelemaan yhdessä kokoelmatyössä

seoammattilaisen käsikirjassa museon intendent-

tarvittavia lomakkeita. Kokoontumiseen osallistuivat

ti/arkeologi esitellään yhtenä alan ammattilaisista

Antti Krapu Torniosta, Hanna Taskinen Tankavaarasta,

(2007:53).

Sarianne Soikkonen Inarista, Helka Savikuja Kemistä ja
Hanna Kyläniemi sekä Arja Moilanen Rovaniemeltä.

Hanna Kyläniemi:
Uutteruuden aikakausi – jälleenrakennuskauden
luettelointityötä. Raito 2007:29–30.

Lapin maakuntamuseo osallistui haastajajoukkueena
joulukuusenkoristelukilpailuun Napapiirillä 28.10. Museon
kuuseen askarreltiin foliopaperista tähtikuvioita ja -nau-

Päivi Rahikainen:
Museomestaria aina tarvitaan. Raito 2007:44–47.

hoja esillä olleen Tähtiä kauppalassa -näyttelyn hengessä.
Kilpailussa oli taas parhaasta joulukuusesta yleisöäänes-

Ulla Viitanen:
Museot kuntoon! -projekti. Raito 2007:22–25.

tys, jossa museo tuli tällä kertaa kolmanneksi.
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Tiedotus ja markkinointi

Toimitilat

Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Ark-

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn pinta-ala on

tikum-Palvelu Oy. Museon sisäisestä ja oman alan ky-

949 m2, vaihtonäyttelytilan 166 m2 ja luonnontieteen

symyksiin kuten näyttelyihin ja tutkimukseen liittyvästä

yksikön tilat 295 m2 sekä  toimisto- ja työtilat 577 m2.

tiedottamisesta museo on pääosin vastannut itse.

Arktikum-talon kokoelma- ja työtilojen lisäksi museolla

Lapin maakuntamuseon kotisivut löytyvät osoitteesta
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo. Sivuilta löytyy myös
linkki maakuntamuseolla tuotettuun Lapin museot -sivustoon  www.rovaniemi.fi/lapin museot.

on erillinen kokoelmavarasto. 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
VARASTO

295 m2

  

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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Rovaniemen taidemuseo

Maalari maalaa taloa- näyttely pyrki suuntaamaan katsojan ajatukset väriin. Kuva: Arto Liiti.

Näyttelyt

jossa punainen oli tulen, sininen ilman, vihreä veden ja

Rovaniemen taidemuseo järjestää kokoelmanäyttelyiden

merkityksen värien käytössä.

harmaan ruskea maan väri. Alberti ymmärsi myös valon

lisäksi vaihtuvia taidenäyttelyitä. Näyttelyiden valinnassa pääperiaatteita ovat paikallinen sekä kansainvälinen

Englantilainen matemaatikko ja astronomi Isaac New-

pohjoisuus, oman kokoelman taiteilijat sekä taiteen eri

ton (1642–1727) tutki lasiprismojen avulla auringon

ilmenemismuodot.

valoa ja totesi valkoisen valon sisältävän kaikki muut
värit. Newton yhdisti värit myös musiikkiin sekä taivaan
planeettoihin.

Kokoelmanäyttelyt
MAALARI MAALAA TALOA

Aivan toisesta näkökulmasta kuin Newton värejä tutki

Sinistä ja punaista

saksalainen filosofi Johann Wolfgang von Goethe

Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta

(1749–1832). Hän ei pyrkinyt selvittämään värin fyy-

19. 1. – 8. 4. 2007

sistä olemusta, vaan tutki värin vaikutusta aisteihin ja
eettisyyteen. Hän jakoi värit fysiologisiin eli havainnoin-

Väri on kautta aikojen ollut kiehtova ja salaperäinen

tiin perustuviin, fyysisiin eli läpikuultaviin ja heijasteisiin

elementti jota on tutkittu monesta eri näkökulmasta.

sekä kemiallisiin eli kappaleissa oleviin paikallisväreihin.

Antiikin aikana Aristoteles (384 - 322 eaa) kiinnostui

Goethe uskoi, että kaikki värit olivat peräisin valosta ja

värien parantavasta voimasta. Hän tarkasteli valoa eri-

pimeydestä ja harmaa oli valon ja hämärän summa.

väristen lasilevyjen läpi ja löysi vihreän värin keltaisen
ja sinisen yhdistelmästä.

Goethen teoriat kiinnostivat myöhemmin modernin

Aristoteleen teorioihin perehtyi myöhemmin varhais-

opettajia. Tunnetuimpia omien väriteorioidensa laati-

renessanssin tärkein arkkitehtuuriteoreetikko Leon

joita olivat Johannes Itten (1888–1967) sekä Josef

Battista Alberti (1404 - 1472) teoksessaan Della pic-

Albers (1888–1976). Itten loi 1930-luvulla 12 puhdasta

tura. Alberti keskittyi lähinnä perspektiivitutkimukseen,

väriä käsittävän väriympyränsä ja julkaisi myöhemmin

mutta luonnehti myös värejä. Hän yhdisti värit luontoon,

kaikkiaan kolme väriteoriakirjaa. Albersille värit olivat

arkkitehtuurin lippulaivan Bauhausin arkkitehteja ja
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Pohjoisen taivaan alla -näyttely
toteutettiin Rovaniemen taidemuseon ja Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden
yhteistyönä.
Kuva: Arto Liiti.

ensisijaisesti psykologinen ilmiö. Tutkimuksillaan hän

POHJOISEN TAIVAAN ALLA

halusi saada ihmiset katsomaan värejä ja herkistymään

Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta

niille.

14.4.–3.6.2007

Monet psykologit, väriterapeutit sekä kuvataiteilijat

Pohjoisen taivaan alla -näyttelyyn oli koottu pohjoisen

ajattelevat värien vaikuttavan ihmiseen monin eri tavoin.

taivaankaari. Näyttely kutsui ihmisiä taivastelemaan

Abstraktin taiteen isänä pidetty Wassily Kandinsky

taivaan kappaleita, avaruuden tunnelmaa ja sitä, miten

(1866–1944) uskoi, että värillä oli suora vaikutus sie-

taivas ja maan kamara kohtaavat horisontissa. Teokset

luun ja sen kykeni kuvailemaan musiikkitermein. Kan-

avasivat teitä erilaisille tulkinnoille ja omalle mielikuvi-

dinskylle keltainen kolmio edusti korkeinta älykkyyttä,

tukselle näkemisen ja kokemisen kautta.

punainen neliö ylpeyttä, vihaa ja sensuaalisuutta ja
sininen ympyrä oli taas uskonnollinen tunne ja edusti

Näyttelyyn oli koottu harmonisesti teoksia grafiikan,
maalaustaiteen, veistotaiteen ja installaatiotaiteen

korkeaa henkisyyttä.   

alueelta. Tähdet, kuu ja aurinko olivat eri tavoin läsnä
Yleisesti tiedämme, että valo vaikuttaa aina väriin ja

näyttelyyn valituissa teoksissa. Taivaan tummat ja

aistimme värit aina suhteessa viereisiin väreihin. Näistä

vaaleat sävyt sekä pienet ja isot teokset herättävät ky-

syistä täsmällistä väriä on vaikea muistaa siirtyessämme

symyksiä ja ajatuksia maailmankaikkeudesta ja ihmisen

toisenlaiseen valoon ja toiseen väriympäristöön.

paikasta siinä.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta koottu

Pohjoisen taivaan alla -näyttely toteutettiin Rovaniemen

näyttely pyrki suuntaamaan katsojan ajatukset väriin.

taidemuseon ja Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen

Mikä on värin merkitys kyseisessä taideteoksessa, miten

opiskelijoiden yhteistyönä. Näyttelyssä painotettiin

väri vaikuttaa tilassa ja onko ympäristön värillä vaiku-

erityisesti museopedagogisia lähtökohtia. Lapin yli-

tusta teoksen luonteeseen? Mitä taiteilija on halunnut

opiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden toimesta

meille kertoa valitessaan teokseensa juuri nämä värit

oli museolla näyttelyn aikana tarjolla erilaisia työpajoja

ja millaisen mieliala teoksesta välittyy?

eri-ikäisille taivastelijoille.
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Siirtymäriitti-näyttelyssä kolmannen salin eheytymisen mielenmaisemaa. Kuva: Arto Liiti.

SIIRTYMÄRIITTI

taamaan tyhjyyden tunteen. Toisaalta meillä on myös

Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta

mahdollisuus kohdata varjomme ja resonoida oman pi-

14.12.2007 – 17.2.2008

meyden kanssa kokien turvaa ja ymmärrystä. Harmaalle
alueelle jäämisen vaarana on toivon menetys. On syytä

Näyttely kuljetti katsojan läpi arkkityypillisten kasvu-

jatkaa matkaa kaaoksesta kohti kosmosta.

vaiheiden.
Keskisali on täynnä mahdollisuuksia, joilla järjestää
Siirtymäriittien klassinen rakenne on kolmivaiheinen;

kaaos. Tässä vaihderiitissä elämän uudet muodot alkavat

näyttelyssä tämä ilmeni kolmena erilaisena salina, jotka

hahmottua. Värit ja muodot toimivat työkaluina ja raken-

pyrkivät aktivoimaan eri mielentiloja. Marika Mäkelän

nuspalikoina. Ne ovat uuden elämänvaiheen tukena, ja

The Grand Bow Mask ja Reino Hietasen Tornimaisema

auttavat itsessä piilevien voimien löytämisessä. Tyhjiöt

edustivat tässä näyttelyssä psyykkisen matkan vasta-

täyttyvät ja muodot hakevat uutta muotoa. Keskitila

kohtaisia mielentiloja: Tornimaisema alitajuntaan vajoa-

opastaa kasvamaan ja auttaa järjestämään elämän

mista ja The Grand Bow Mask ylitajuntaan ylettymistä.

omista lähtökohdista.

Näiden välissä olevat teokset johdattelivat rituaaliseen
Kolmannessa salissa vallitsee eheytymisen mielen-

kulkemiseen itsekehityksen eri muutosvaiheissa.

maisema. Siellä pääsee kurkistamaan yliseen, jossa
Ensimmäisen salin kaoottinen mielenmaisema voidaan

vallitsee keveys, leijunta ja valoisuus. Puoliskot yhdis-

nähdä puhdistavana sukelluksena. Alitajunnassa tapah-

tyvät ja muodostavat uusia harmonisempia muotoja.

tuva musta seikkailu pesee pois edellisen elämänvaiheen

Liittymäriitti uuteen elämänvaiheeseen ohjaa kulkijaa

rakenteita ja aukaisee ihmistä seuraavien tilojen uusille

vahvistamaan itsetuntemustaan ja palauttamaan toivoa

kokemuksille. Alisessa voi kohdata rikkoontumisen:

elämiseen. Matka ylitajuntaan parantaa: sen ympyröillä

elämän palaset ovat hajallaan ja epäsymmetrisiä. Ir-

muodoilla on pyhää voimaa, ja sen sopusointuisia muo-

tautumisriitti vanhasta tarkoittaa, että joudumme koh-

toja voidaan käyttää uuden elämänvaiheen ideaaleina ja
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Mundus-näyttelyn geometrisia kuvioita.
Kuva: Arto Liiti

meditatiivisina kasvua ohjaavina kuvina. Kolmannessa
tilassa on myös Susanne Gottbergin teos ”neljäs tila”;
mitähän kasvuvaihetta se voisi edustaa?

Muut näyttelyt taidemuseossa
MUNDUS
Ilkka Väätti, maalauksia

Näyttely oli suunnattu erityisesti ”murrosvaiheisille”:
ihmisille jotka haluavat elävöittää kasvamistaan ja
muistuttaa itseään elämän taitekohtien erilaisista psyykkisistä voimista. Näyttelyn oli tarkoitus olla toivoa antava
ja ohjaava; sen tarkoituksena on muistuttaa, että sisäisellä synkkyydellä voi olla merkityksensä ymmärryksen
kehittäjänä ja esivaiheena aikuisuuteen tai muuhun
elämänvaiheeseen siirryttäessä. Näyttely haluaa myös

3.3.–8.4.2007
Tamperelainen taidemaalari ja graafikko Ilkka Väätti
(s. 1955) oli Lapin yliopiston ja Jenny ja Antti Wihurin
säätiön vieraileva taiteilija keväällä 2007. Väätti on työstänyt Mundus-teossarjaa vuodesta 1993. Rovaniemen
taidemuseon näyttelyssä Väätti esitteli sarjan uusimpia
maalauksia.

muistuttaa monenlaisten työkalujen ja positiivisten

Taiteilija kertoi Mundus-teosten lähtökohdista seuraa-

mielikuvien merkityksestä, jotta emme jäisi vajoamaan

vaa: ”Kuvani ovat eräänlaisia kosmogrammeja - maa-

liialliseen synkkyyteen, vaan suuntaisimme kohti.

ilmankuvia. Haluan tehdä olemassa olevista kuvista

Näyttelyn suunnitteli Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tekstiilisuunnittelun opiskelija Minna Kovero
Rovaniemen taidemuseon henkilökunnan kanssa.

henkilökohtaisia tulkintoja. Kuva-aiheeni löytyvät ihmiskunnan muistista. Olen kulttuurinomadi ja vanhan
geometrisen tradition jatkaja. Yritän kartoittaa taiteilijan
näkökulmasta ihmiskunnan arkkityyppistä kuva-aineistoa ja kollektiivista muistiperintöä.

Kokoelmanäyttelyt muualla

Pyrin tekemään monikerroksellisia teoksia. Vaikka kuvani näyttävät hyvin abstrakteilta, on niillä jokaisella

Nykytaidetta Jenny ja Antti Wihurin rahaston koko-

alkukuvansa taidehistoriassa. Kutakin teosta voi siis tar-

elmasta Jyväskylän taidemuseossa 10.3.–20.5.2007

kastella simultaanisesti sekä abstraktina että esittävänä

60 teosta.
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kuvana. Lähtökohtakuva voi olla jonkun taideteoksen
pieni fragmentti tai sen pelkistetty kokonaishahmo. Olen
yrittänyt samastua kuviin ja kuvien tekijöihin. Jokainen
heistä on ollut minun henkinen esi-isäni. Jos olisin elänyt
aikaisemmin, olisin työskennellyt heidän joukossaan.”
Näyttelyä esitettiin taiteelliseksi osaksi Ilkka Väätin
taiteen tohtorin tutkintoon kuuluvaa väitöskirjaa Lapin
yliopiston taiteiden tiedekunnassa
József Gaálin veistos.
Kuva: József Gaál

József Gaál on syntynyt vuonna 1960 Tonavan varrella,

Jószef Gaál

Tahitótfalussa.   Hän valmistui vuonna 1983 Unkarin

18.3.–8.4.2007

kuvataidekorkeakoulusta Budapestistä ja on vuodesta
Unkarilaisen taidemaalarin ja kuvanveistäjän József

1993 toiminut samaisen oppilaitoksen maalausosaston

Gaálin luomukset tuovat mieleen irlantilaisen runoilijan,

dosenttina. Gaálilla on ollut lukuisia näyttelyitä niin

William Butler Yeatsin säkeet “Terrible beauty was

kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hänen ensimmäinen

born” eli “kauhea kauneus on syntynyt”. Gaálin taiteen

merkittävä esittäytymisensä ulkomailla tapahtui Sevillan

monikulttisissa labyrinteissä asustaa omituisia pieniä

maailmannäyttelyssä vuonna 1992. Viime vuosien tär-

gnoomeja, kääpiöitä, naamiokasvoisia hahmoja ja gro-

keimmistä näyttelyistä mainittakoon Irlannissa pidetty

teskeja demoneja. Taiteilijan omien sanojen mukaan ne

kokoelmanäyttely, joka järjestettiin Euroopan kulttuu-

”suojelevat meitä todellisuudelta verhon tavoin ja estävät

ripääkaupungissa Corkissa vuonna 2005.

näkemästä niiden takana olevaa tuntematonta kauhua”.
Gaálin taiteessa toistuu vanha kulttuurihistoriallinen

Rovaniemellä esillä oleva näyttely oli koottu Gaálin

motiivi, naamion moninainen käyttö. Naamionkaltaiset,

1980-luvun lopulla maalaamista teoksista, muutama

nahanpaloilla reunustetut kasvot, veistetyt päät eivät

vuosi sitten riisipaperille tehdyistä maalauksista ja

ole naamioita vaan omat kasvomme, itsetuntemuksen

kymmenen vuoden kuluessa tehdystä nahkapäiden

tuskallisten tilojen, elävältä leikkelemisen armottoman

sarjasta.  Näyttelyn oli koonnut kuraattori Katalin T.

rituaalin muistomerkki.

Nagy.
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Näyttely oli osa valtakunnallisen Unkarin kulttuuriviikon

Intimate Absence

tapahtumaa, ja se toteutettiin Unkarin kulttuuri- ja

Patrick Huse

tiedekeskuksen ja Rovaniemen taidemuseon yhteis-

19.4.–24.6.2007 Rovaniemen taidemuseossa

työnä.

20.4.–10.6.2007 Kemin taidemuseossa
Patrick Huse (s. 1948) on viimeksi kuluneiden 25 vuoden
ajan tutkinut arktisia ja pohjoisia alueita. Näiden vuosien
aikana hän on matkustanut ja elänyt pitempiä jaksoja
erilaisissa yhteisöissä keräten paikallista tietoa käyttäen
erilaisia keinoja kuten maalaamista, piirtämistä, valokuvaamista, videota ja kirjoittamista.
Projektissaan Intimate Absence (läheinen poissaolo),
Huse kyseenalaistaa taitelijan sosiaalisen ja poliittisen
roolin julkisuudessa. Hän tuo Intimate Absence -projektissa esille omat poliittiset ja sosiaaliset näkökantansa
pohjoisten ja arktisten alueiden kiistakysymyksiin. Tilateostensa avulla Huse omaksuu sosiaaliantropologisen
tavan lähestyä pohjoisten ihmisten yksityistä tietoa
luonnon maisemastaan. Avainasiana on kulttuurien
identiteetti ja kieli, joita on sukupolvien ajan estetty
vallitsemasta omilla maantieteellisillä alueillaan.
Näyttelyn nimen kaksinaisuus, Intimate Absence, heijastuu vastakohdissa ja kulttuurisissa yhteentörmäyksissä,
joita Huse tuo esille töissään. Hän pyrkii niiden avulla
paljastamaan kuinka ihminen on luontoa väärin käyttämällä aiheuttanut kulttuurisia, ekologisia ja esteettisiä
seurauksia.
Kaikissa maissa joista Huse on kerännyt materiaalia

Intimate Absence -näyttelyn avajaiset. Kuva: Riitta Kuusikko.

näyttelyynsä, on menossa projekteja jotka tutkivat
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Risto Immosen veistoksia. Kuva: Arto Liiti.

kulttuuriperinnön säilyttämisen tarpeellisuutta tuleville
sukupolville. Näyttää siltä että tietoisuus alueellisesta
kulttuuriperinnöstä, ja sen säilyttämisen tärkeydestä
on kasvanut globalisaation haitallisten vaikutusten
seurauksena.
Näyttely oli kaksiosainen, josta toinen osa oli samaan
aikaan esillä Rovaniemen taidemuseossa ja toinen osa
Kemin taidemuseossa. Rovaniemen näyttelyssä oli esillä
maalauksia, valokuvia ja videoita. Kemin taidemuseon
näyttely koostui kahdesta videoinstallaatiosta, Perpetual
Motion ja Time and Transmittance. Näyttely oli Kemin
ja Rovaniemen jälkeen Henie Onstad Art Centerissä
Norjassa, Hafnarborg Institute of Culture and Fine Art
Islannissa ja Arkangelin taidemuseossa Venäjällä.

Kohtaamisia rajalla
– Risto Immosen veistoksia
19.1.–25.2.2007
Rovaniemen taidemuseo esitteli vuoden 2007
ensimmäisellä näyttelyllään lappilaisen kuvataiteilijan
j a taidesepän Risto Immosen teoksia. H än en
taiteessaan yhdistyy mielenkiintoisella tavalla
perinteinen sepäntaito ja persoonallinen, pelkistynyt
muotokieli. Kohtaamisia rajalla -näyttelyssä oli esillä
Immosen uusinta tuotantoa.

Rauta taipuu Risto Immosen käsissä monenlaiseen
muotoon. Immosen teoksissa raskas ja jäykkä
materiaali ja teosten kevyt muotokieli synnyttävät
mielenkiintoisen jännitteen. Teoksissaan Immonen
haluaa käsitellä inhimillisen maailman ilmiöitä ja arkisen
elämänpiirin asioita. Taiteilija haluaa kertoa tarinoita,
jotka pysäyttävät katsojan ajattelemaan ja löytämään
oman tarinansa teoksesta.
Kohtaamisia rajalla -näyttelyssä Immonen johdatti
yleisön kohtaamaan omat rajansa. Näyttelytilan halki
kulki raja, joka jakaa tilan kahteen osaan. Kävijän oli
ylitettävä se useaan otteeseen ja kohdattava teokset
rajan molemmin puolin. Mahdollisuus rajankäyntiin
tarjoaa katsojille erilaisia näkökulmavaihtoehtoja, joiden
avulla he voivat tarkastella paikallistumistaan suhteessa
tilassa risteileviin fyysisiin, sosiaalisiin ja psyykkisiin
rajoihin.
Kuvanveistäjä Risto Immonen on osallistunut aktiivisesti
näyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla vuodesta
1986 lähtien. Hän on vienyt suomalaista taidetaontaa
kansainväliseen tietoisuuteen lukuisissa kansainvälisissä
tapahtumissa ja näyttelyissä. Hänen teoksia on useissa
julkisissa kokoelmissa Suomessa sekä ulkomailla, muun
muassa Ranskassa, Ruotsissa, Latviassa, Unkarissa
ja Itävallassa. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin Risto
Immosen taiteesta kertova kirja.

32

Rovaniemen taidemuseo

Kiba Lumberg ja osa Toiveitten muuri -installaatiosta.
Kuva: Arto Liiti.

Aikani on määräämätön
Kiba Lumbergin näyttely
9.6.–12.8.2007
Kiba Lumberg on helsinkiläinen taidemaalari ja
elämäntaiteilija. Hänellä on Helsingin Kalliossa oma
galleria, joka toimii työskentely- ja näyttelytilana sekä
kohtauspaikkana. Lumberg on osallistunut näyttelyihin
1980-luvulta lähtien. Hänen näyttelyitään on ollut
kotimaan lisäksi mm. Kööpenhaminassa, Tukholmassa
ja Pietarissa. Kiba Lumbergin teoksia oli mukana
Venetsian Biennalessa Roma Paviljongissa saman aikaan
Rovaniemen näyttelyn kanssa.
Maalausten lisäksi Kiba Lumberg on tehnyt grafiikkaa,
performanssia, musiikkia, kirjallisuutta sekä sarjakuva- ja
televisiokäsikirjoituksia. Maalaaminen ja kirjoittaminen
ovat hänelle samaa elämisen prosessia eri näkökulmista.
“Kirjoitan kaikki ensin lyijykynällä, jolla myös luonnostelen
kuvani. Olen naimisissa lyijykynän kanssa. Lyijykynä on
paras ystäväni.” Kuvan tekemisessä ja kirjoittamisessa
yhteistä on rytmitys. Niissä on tiettyjä samoja
kurinalaisuuksia. Kuvan pitää pysyä koossa, värisävyjen
pitää olla toimivia, niistä pitää välittyä tunnelma,
aistimuksia, ja samoin on kirjoittamisessa. Maalaamisen
ja kirjoittamisen motiivi on myös samanlainen, tietty
elämän palo.

Kynääkin tärkeämpi hänelle on sielun ja hengen
vapaus: “Jo lapsena tajuntaamme kasvaa hengen
talo, tarina suuresta sukupuusta ja veren perinnöstä.”
Lumberg kuvailee taiteen tekemistään pitkän matkan
jolkottamiseksi, kuvavälähdyksiksi. Hänen teoksensa
syntyvät kuin lapset, ja raskausaika on joskus
vaikeaa.
Rovaniemellä nähtävässä näyttelyssä Aikani on
määräämätön oli maalauksia, grafiikkaa ja Toiveitten
muuri -installaatio. Museokävijä voi näyttelykäynnin
yhteydessä jättää omia toiveita ja ajatuksia Toiveitten
muuriin.
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Linnunlaulupuu ja muita teoksia -näyttelyn avajaisissa Orkestar Business Class esitti itäeurooppalaisia kulkurilauluja.
Kuva: Hilkka Liikkanen.

Tapani Raittila

Linnunlaulupuu ja muita teoksia

29.6.–30.9.2007

Samuli Kontio, Feat. Uula Kontio, Jonne Pitkänen ja

Rovaniemen taidemuseon kesäkauden avasi taidemaalari Tapani Raittilan laaja takautuva näyttely. Tapani Rait-

Kyösti Ylikulju
17.8.–23.9.2007

tila (s. 1921) on suomalaisen modernismin keskeisimpiä

Linnunlaulupuu on yhteisö, joka toteuttaa taiteellisia

vaikuttajia, taidokas maisema- ja asetelmamaalari ja

visioitaan medioita vaihdellen. Kuluneen vuoden aikana

psykologisesti oivaltava ihmiskuvaaja.

järjestettiin linnunlaulupubi-nimisiä tapahtumia ympä-

Näyttely toi Tapani Raittilan esiin erityisesti muotokuvamaalarina ja piirtäjänä. Näennäisen muuttumattomasti
hän on vuosikymmenten ajan herkällä viivallaan ja

ri Suomen. Aiemmin Linnunlaulupuu on esittäytynyt
muun muassa nykyrunouden ja underground-musiikin
saralla.

hiljaisen realistisella tavallaan kuvannut perhettään,

Rovaniemen taidemuseon näyttely oli tavallaan samaa

taiteilijaystäviään, Katajanokan satamaa tai uimarannan

jatkumoa eri mediaa hyväksi käyttäen. Samuli Kontio

kylpijöitä. Näyttelyssä esiteltiin myös laajasti Raittilan

oli kutsunut mukaan näyttelyyn pitkäaikaisia linnunlau-

muotokuvatuotantoa yhteiskunnan eri vaikuttajista

lupuulaisia, Uula Kontion ja Kyösti Ylikuljun. Uula Kontio

professori Erik Tawaststjernasta presidentti Mauno

edustaa näyttelyn dokumentaarista puolta valokuvillaan.

Koivistoon. Lisäksi mukana oli suomalaisia kirjailijoita

Kyösti Ylikulju on pitkän linjan äänitaiteilija. Häneltä

kuvaava piirustuskokonaisuus. Esillä oli noin 200 suoma-

tulee näyttelyyn useamman tunnin mittainen ääniteos.

laisista taidemuseoista sekä yksityiskokoelmista koottua

Mukana näyttelyssä oli myös helsinkiläinen veistäjä,

maalausta, akvarellia ja piirrosta.

koruseppä ja taideaktiivi, Jonne Pitkänen.  Kontio kutsui

Näyttelyn tuotti Suomen taideyhdistys ja sen oli valmistellut ja koonnut Sara Hildénin taidemuseo yhteistyössä
taiteilijan kanssa. Suomen Taideyhdistys on julkaissut
runsaasti kuvitetun, osittain kaksikielisen (suomi-eng-

mukaan Jonne Pitkäsen, koska uskoo hänellä olevan
tuoreita visioita lappilaisten kummasteltavaksi. Pitkänen on aiemmin tahollaan osallistunut Linnunlaulupuun
toimintaan videotaiteellaan.

lanti) näyttelykirjan, jonka artikkelien kirjoittajina ovat

Samuli Kontio esitteli uudempaa tuotantoa näyttelyssä,

taidehistorian professori Ville Lukkarinen, taidehistorioit-

sekä sellaisia vanhempia teoksia vuosien takaa, jotka

sija Rakel Kallio ja taiteilijan poika, kirjailija Hannu

ansaitsevat Kontion mielestä uusintavilkaisun. Kontiota

Raittila.

innoittavat luonto, orgaaniset muodot, perinteinen maalaustaide, jonka sääntöjä hienovaraisesti hän rikkoo, sitä
eteenpäin toivottavasti vieden. Kissaeläimet ja lehmät
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Matti Nurminen on valmistanut veistoksia monista eri materiaaleista.
Kuva: Arto Liiti.

ovat olleet Samuli Kontion symbolinen elementti var-

Nurminen synnyttää veistostensa omituisen jännitteen

haisvuosista lähtien. Työskennellessään Samuli Kontio

usein erilaisilla deformaatioilla, antamalla muodosta

käyttää mm. printtejä, spray-kannuja, sekä perinteisiä

syntyä toisen, kajoamalla välin uskaliaastikin materiaalin

maalausvälineitä.

perinteisesti omiksi koettuihin arvoihin. Hän saattaa antaa jähmeälle kivelle illuusion elastisuudesta. Elastinen
kappalehan palaa alkuperäiseen muotoonsa, kun kaikki
voimat lakkaavat vaikuttamasta siihen. Mutta kuvanveis-

Matti Nurminen 60 v

ton kappale elää aina erilaisten voimien ja jännitteiden

29.9.–11.11.2007

myötä, joita veistäjä hienovaraisesti virittelee. Näin

Kuvanveistäjä Matti Nurmisen tuotanto asettuu suurten
perinteiden ja suurten tarinoiden leikkauspisteeseen.
Nurminen on armoitettu kivenveistäjä, joka pitää yllä
vuosisataista – jollei vuosituhantista – kiveen hakattujen kuvien perinnettä. Hän on siis käsityöläinen, mutta
samalla hänen kädenjäljestään paljastuu kuitenkin
modernisti: veistäjä jolle muoto sellaisenaan saattaa
olla haaste ja jolle veistotaiteen tunnustetut plastiset
arvot antavat omat reunaehtonsa. Toisinaan häntä voi
tarkastella melkein minimalistina, jonka käyttämät
muodot viittaavat vain itseensä ja omaan vähäpuheiseen

Nurmisen veistos nimenomaan elää sen sijaan että olisi
vain jähmettynyt kuva.       
Jäätikön tutkijat puhuvat myös deformaatiosta. Jäätikön
jokaiseen pisteeseen vaikuttaa kompressiivinen jännitys,
joka johtuu jäätikön painosta. Tuntuu kuin Nurminen
työskentelisi juuri tällaisessa kompressiivisessa jännityksessä, jossa hartioiden takana vaanivat kuvanveiston
perinne ja materiaalin ominaisuudet – yhtä ankarina
molemmat. Kun sen tunteen saa siirrettyä kappaleeseen,
ollaan veistotaiteen ytimessä.    

olemiseensa. Mutta juuri kun ehtii näin ajatella, näkeekin
yllättäen jonkun Nurmisen veistoksen, jossa sääntöjärjestelmiin onkin kajottu pienellä nitkautuksella.
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Andre Vieira oli kuvannut kaivos- ja metallialan työntekijöitä Kuva: Arto Liiti.

Näyttelystä julkaistiin englanninkielinen kirja, jonka ovat

Changing Faces, WORK #3,
photography commissions 2006/2007

toimittaneet Ute Eskildsen sekä Kimmo Lehtonen.

12.10.–2.12.2007

Näyttelyn kuraattorina on toiminut Kimmo Lehtonen

Changing Faces oli kolmivuotinen EU:n Kulttuuri 2000

laitokselta.

Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen
-hankkeen rahoittama valokuvataiteen verkosto. Yksi
osa Chancing Faces -hanketta on taiteilijaresidenssien

Lapin yliopistossa järjestettiin näyttelyn yhteydessä

järjestäminen. Changing Faces -verkosto ei vaihda tai-

avoin seminaari, jossa näyttelyyn osallistuvat taiteilijat

teilijoita keskenään, vaan lähettää ja kutsuu vuosittain

esittelivät taiteellista tuotantoaan.

vaihtuvien partnereiden kanssa taiteilijoita eri residensseihin työskentelemään kahdeksi kuukaudeksi. Tähän
asti mukana on ollut jo yli 20 eri maata Euroopasta ja sen
ulkopuolelta. Jokaisen vuoden residensseistä kootaan
näyttely, jossa esitellään residenssiohjelmassa kyseisenä

Korun näkijät – korun tekijät

vuonna mukana olleiden taiteilijoiden valokuvia.

– Vision and Passion
Kalevala Korun 70-vuotisjuhlanäyttely

Changing Faces, WORK #3, photography commissions

16.11.2007 – 13.1.2008.

2006/2007 oli kolmannen residenssivuoden näyttely,
ja sen teemana oli työn olosuhteiden ja identiteettien

Rovaniemen taidemuseossa avautui 16.11.2007 Kaleva-

muutoksen tarkastelu globalisoituvassa maailmassa.

la Korun 70-vuotisjuhlanäyttely ”Korun näkijät – korun

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat sekä heidän residens-

tekijät”. Suomen suurimman koruvalmistajan Kalevala

sikohteensa olivat: Andrej Balco (Slovakia) residenssi

Korun juhlavuotta vietettiin ympäri Suomen ulottuvalla

Brasiliassa, Andre Vieira (Brasilia) residenssi Saksassa,

kiertuenäyttelyllä. Kalevala Korun 70 vuoteen mahtuu

Anastasia Khoroshilova (Venäjä), residenssi Hollannis-

monia rohkeita ratkaisuja ja ennakkoluulottomia ko-

sa, Ralph Kamena (Hollanti), residenssi Venäjällä, Eija

keiluja. Silti toiminta on ollut kautta vuosien uskollista

Keskinen (Suomi) residenssi Etelä-Afrikassa sekä Lolo

perusarvoille, joita tiivistettynä kuvaa tämän päivän

Veleko (Etelä-Afrikka) residenssi Isossa-Britanniassa.

Kalevala Korun tunnuslause: ”Rohkea, Ajaton, Aito”.  
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Kalevala-korun näyttelyyn pystytettiin 42 vitriiniä, joissa oli eillä satoja koruja. Kuva: Arto Liiti.

Tällä hengellä korut on tuotu tähän päivään, suoma-

Koru on julkaissut kirjan Korun näkijät – korun tekijät,

laiselle nykynaiselle.

joka kertoo yrityksen vaiheista sekä näyttelyn teemoista
laajemmin.

Kalevala Korun monista korumalleista on tullut suomalaisten rakastamia klassikkoja, joista uusimmat ovat aivan viime vuosilta. Suunnittelijat eivät ole pysähtyneitä
historiaan, vaan luovat jatkuvasti uusia tulevaisuuden

Lapin yliopiston tiloissa olevat vitriinit Jenny ja

korusuosikkeja. Vanhojen koruharvinaisuuksien sekä

Antti Wihurin rahaston teoksia varten

tämän päivän suunnittelijoiden töiden kautta piirtyy
kuva Kalevala Korun malliston kehityksestä, joka alkoi
historiallisten korujen kopioimisesta, mutta siirtyi jo
varhaisessa vaiheessa myös moderniin korumuotoiluun.
Näin on toteutettu yrityksen perustajan Elsa Hepo-

Vuonna 2007 vitriineissä oli esillä yhteensä 6 teosta.
Esillä olleiden teosten kuvat ovat nähtävillä netissä
Rovaniemen taidemuseon kuva-arkiston vastaavassa
kansioissa.

raudan visiota: ”Sen joka kopioi vanhaa, on myös
luotava uutta.”
Näyttely kertoi myös mistä aiheista nykypäivän Kalevala
Korut syntyvät. Muun muassa ooppera, kirjallisuus,
yhteiskunnalliset tapahtumat ja hyväntekeväisyys ovat
antaneet aiheen moneen Kalevala Koruun. Näyttelyssä
oli myös mukana kansainvälisesti tunnettu Lapponiataidekorumallisto.
Vanhojen Kalevala Korujen tunnistuspäivä sekä luento
Korun näkijät – korun tekijät, Kalevala Koru 70 vuotta
järjestettiin 12.12. Juhlavuoden kunniaksi Kalevala
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Pohjoisen taivaan alla -näyttelyyn
liittyvä Taivastelija-työpaja.
Kuva: Kaija Kähkönen.

Aluetaidemuseotoiminta

Aluenäyttelyt 2007
14.4.–1.5.

Rovaniemen taidemuseo nimettiin aluetaidemuseoksi

Pohjoisen taivaan alla, palvelukoti
Näsmänkiepin monitoimitila

1993, ja sen alueeseen kuuluu 12 Lapin läänin kuntaa:

16.4.–18.5.

Sininen torni, Hirvaan päiväkoti

Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi,

16.11.–31.12.

Sininen torni, palvelukoti Näsmän-

Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä
ja Utsjoki. Lapin aluetaidemuseona Rovaniemen taidemuseo neuvoo ja ohjaa kuntia, seurakuntia, taiteilijoita,
taideyhdistyksiä ja harrastajia kuvataideasioissa sekä

kiepin monitoimitila

Museokasvatus

inventoi kuntien, seurakuntien, yritysten ja yksityisten

Työpajat ja opastukset

taidekokoelmia. Taidemuseo tutkii ja dokumentoi lap-

Rovaniemen taidemuseon laajan taidekokoelman sekä

pilaista ja saamelaista taidetta. Aluetaidemuseotyö on

monipuolisten vaihtuvien näyttelyiden ansiosta mu-

kokonaisvaltaisesti osana kaikessa taidemuseon toimin-

seokasvatus on voinut kehittyä taidemuseon yhdeksi

nassa, ja koko taidemuseon henkilökunta on sitoutunut

merkittävimmäksi toiminnaksi. Jenny ja Antti Wihurin

aluemuseotyöhön.

rahaston kokoelmasta voidaan koota mitä erilaisimpia

Rovaniemen taidemuseo järjestää näyttelyitä sekä

teemallisia näyttelykokonaisuuksia. Kokoelma toimii-

tuottaa opetusmateriaalia alueen kuntiin. Rovanie-

kin erinomaisesti lasten ja nuorten taidekasvatuksen

men taidemuseon lainattavat kiertonäyttelyt löytyvät

pohjana.

museon verkkosivuilta. Alueen kunnat voivat lainata
näitä tai erikseen sovittavia näyttelyitä Rovaniemen
taidemuseosta.

Näyttelyiden opastukset ovat ilmaisia Rovaniemen kouluille, päiväkodeille sekä muille opiskelijaryhmille. Taidemuseo tarjoaa näyttelyiden yhteydessä työpajatoimintaa

Taidemuseon aktiivinen taidekasvatustoiminta on osa

räätälöidysti ryhmän tarpeiden mukaan.

aluetaidemuseotyötä. Taidekasvatuksen piirissä ovat
lasten ja nuorten lisäksi ikääntyneet ja erityisryhmät.

Lapin yliopiston taidehistoriaa ja kuvataidetta opiske-

Rovaniemen taidemuseo tarjoaa alueen kouluille ja päi-

levat osallistuvat museotyöskentelyyn eri yhteyksissä.

väkodeille näyttelyopastuksia työpajoineen ilmaiseksi.

Opiskelijat saavat kokemusta museopedagogisesta

Taidemuseo lainaa erilaisia näyttely- ja opetuspaketteja

työstä, näyttelyn suunnittelusta ja rakentamisesta sekä

alueen kouluille ja oppilaitoksille.

työpajojen ohjaamisesta näyttelyiden yhteydessä.
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Lapset kuuntelevat satua tarinaviltin alla.
Kuva: Kaija Kähkönen.

Vuonna 2007 järjestettiin kaksi laajempaa työpajako-

Tarinaviltti-työpaja oli suunnattu päiväkoti-ikäisille, mut-

konaisuutta Pohjoisen taivaan alla- sekä Kalevala Koru

ta soveltui myös alaluokkien pienimmille. Pajassa tutus-

-näyttelyn yhteydessä.

tuttiin teoksiin elämyksellisen tarinan ja oman tekemisen
avulla. Taivastelija-työpaja on suunnattu peruskoulun

Pohjoisen taivaan alla -näyttelyn ja työpajat olivat suun-

alaluokille, 1.-6. luokille. Työpajassa taideteoksiin tutus-

nitelleet Lapin yliopiston taidekasvatuksen opiskelijat.

tuttiin sanaleikkien ja kokemuksellisen toiminnan avulla,

Työpajoja järjestettiin 52 kappaletta, ja niissä kävijöitä

jonka jälkeen rakennettiin leija. Kehon viemää -työpaja

oli yhteensä 728.

oli suunnattu ensisijaisesti peruskoulun yläluokkalaisille. Työpajassa keskeisenä osana oli tutustua näyttelyn
teoksiin kehon ja performanssin kautta. Nuoret aikuiset
työpajassa näyttelyn teoksia ja teemoja työstettiin taas
kuvallisin keinoin. Maahanmuuttajat-työpajassa tarina
kuljetti osallistujaa kohti seikkailua ja kolmiulotteista
ilmaisua. Työpaja pohjautuu muotoilupedagogiikkaan
ja arkkitehtuurikasvatukseen
Kalevala Korun näyttelyn työpaja oli suosittu, näyttelyn
aikana 522 lasta tutustui näyttelyyn ja osallistui Korupuu-työpajaan. Näyttelyn yhteydessä järjestettiin 35
Korupuu-työpajaa, missä ohuesta metallifoliosta tehtiin
joulukoriste tai koru.
2007
opastuksia 121 kpl
työpajoja 91 kpl
lapsia ja nuoria 2 100

Korupuu-työpajassa askarreltiin koruja
ja koristeita metallifoliosta.
Kuva: Arto Liiti.
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Kokoelmat

Sipilän kokoelma
Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma

35 teosta Aukusti Tuhkan grafiikkaa.

Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma,
johon 31.12.2007 kuului 2 354 teosta. Kertomusvuoden aikana Rovaniemen kaupunki hankki kokoelmaan  
7 teosta ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 8
teosta. Lisäksi vaihdettiin Aineen taidemuseon kanssa
kaksoiskappeleita.

Valtion vakuusrahaston kokoelma
Valtion taidemuseo deponoi vuonna 1994 Rovaniemen
taidemuseoon 64 teosta, jotka ovat osa Suomen Säästöpankki Oy:n kokoelmaa.

Suomen kulttuurirahaston kokoelma

Kokoelma lisääntyi kaikkiaan 15 teoksella. Kokoelman

Kokoelma karttui Suomen kulttuurirahaston Lapin ra-

taidehankinnat on suorittanut Jenny ja Antti Wihurin

haston lahjoittamalla Risto Immosen rautaveistoksella

rahaston taideostotoimikunta, johon kuuluivat profes-

Viimeisellä rajalla (2007) sekä Suomen kulttuurirahaston

sori Leena Peltola ja taidemaalari Jukka Mäkelä sekä

lahjoittamilla  kolmella maalausella: Unto Pusan Kemi-

Rovaniemen kaupungin edustajana taidemuseon johtaja

järvelle toteutetun seinämaalauksen öljyväriluonnos

Hilkka Liikkanen.

Suma (Kemijärvi) vuodelta 1955 ja Suma, yksityiskohta,
vuodelta 1955 sekä Reidar Särestöniemen  Porot tun-

Rovaniemen kaupungin kokoelma

turissa vuodelta 1959.

Kokoelmassa oli vuoden 2007 loppuun mennessä 1 119
teosta. Uushankintojen painopisteenä on lappilainen
taide. Teokset sijoitetaan kaupungin toimitiloihin.

Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2001 Rauni Wes-

Vuonna 2007 taidemuseon määrärahoilla hankittiin 13
teosta ja kokoelmaan liitettiin 7 ruotsalaisten ja norjalaisten saamelaistaiteilijoiden grafiikanteosta, jotka siirrettiin Lapin maakuntamuseosta Rovaniemen kaupungin
kokoelmaan, sekä 8 aikaisemmin kirjaamatonta teosta,
jotka tulivat esiin teoksia inventoitaessa.

Westerlundin kokoelma
terlundin 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.

40

Rovaniemen taidemuseo

Teoslainat
Rovaniemen taidemuseosta lainattiin vuoden 2007 aikana muille taidemuseoille tai taiteilijoille näyttelyihin
44 teosta / 11 lainaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston
kokoelmasta, 36 teosta / 2 lainaa Rovaniemen taidemuseon muut kokoelmat.

Omenia pöydällä, vesiväri paperille 1985
Pöydän ääressä, sekatekniikka paperille 1987
Vartalotutkielma, hiili paperille 1947
Käsitutkielma, hiili paperille 1948

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta

Alaston (nojaava), Pariisi,

näyttelyyn Tapani Raittila, Sara Hildénin taidemuseo

punaliitu paperille 1950

Tampere 10.2.–27.5.2007 seuraavat Tapani Raittilan
teokset

Alaston, punaliitu paperille 1972

Seisova alaston, öljy kankaalle 1947

Liisa, lyijykynä paperille 1972

Kynttilänjalka, öljy levylle 1959

Tyttö (Ceylon), lyijykynä paperille 1972

Freesioita, öljy kankaalle 1960

Lepo, tussi paperille 1976

(Sirkka ja Mikko Jokelan kokoelmasta)

Kukkia lasikannussa,

Aitovieri, öljy puulle 1969

vesiväri japaninpaperille 1970

Omakuva, öljy puulle 1969

Telakka Katajanokalla, vesiväri paperille 1973

Sadepäivä Pohjoisrannassa,

Hiirenvirnaa, vesiväri paperille 1981

öljy kovalevylle 1970

Suihkukaivo (Rooma), vesiväri paperille 1981

Aita, öljy puulle 1972

Mustahattuinen nainen, vesiväri paperille 1982

Mäntyjä kalliolla, öljy puulle 1972

Kaksi hahmoa, guassi paperille 1984

Kukkia maljakossa, vesiväri paperille 1959

Kylpijöitä III, vesiväri paperille 1990

Niittykukkia, vesiväri paperille 1977

Unto Koistinen, lyijykynä paperille 1956

Suihkukaivo, vesiväri paperille 1981

Iltahetki, tussilaveeraus paperille 1966

(Sirkka ja Mikko Jokelan kokoelmasta)
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Reijo Hukkanen - Kauneuspato, Oulun taidemuseo

Tummatukkainen tyttö, hiili paperille 1973

5.4.–10.6.2007

Muotokuva (Kalevi Takkunen),

Reijo Hukkanen: kolme teosta Sarjasta Tiilestäjä

hiili paperille 1978

tulilla, 1996, sekatekniikka:

Pojat rannalla, litografia 1954

Sadan päämies
Kuni usvassa uneksuu

Pojat rannalla, litografia 1955

Jalalla koreasti

Päärynävati, litografia 1971
Eläinten aika, Ateneumin taidemuseo 16.2.–27.5.2007
Pekka Jylhä: Hyökkäys, 1991,   täytetty korppi,

Ulla Pohjola, Veturitalli Salon taidemuseo 21.4.–
31.5.2007
Ulla Pohjolan teokset

puu, lasi

Herttakuningatar, ruutukuningatar, ristikuningatar
ja patakuningatar, 1996, kirjontatyö, silkkiviskoo-

Hannele Kylänpää: Koira, 1996, pronssi

sisametti, puuvillasametti, puuvillalangat, helmet

Pekka Jylhä: Valon pesä, Wäinö Aaltosen museo, Turku

Muutos, 1998, puuvilla, viskoosi, kupari, kivi

16.2.–29.4.2007, Etelä Karjalan taidemuseo Lappeenranta 20.5.-26.8.2007, Helsingin kaupungin taidemuseo

Korppi sydämessä, 2004, kirjonta, öljy pahvilla

Meilahti, syyskuu- joulukuu 2007
Pekka Jylhä: Kynttiläni paloi molemmista päistä,

TAJU 2007 – IDÄN TAJU 6.6.–26.8.2007 Hyvinkään

1995–96, lasi, lamppuöljy                            

taidemuseossa ja Promenadigalleriassa
Raimo Reinikainen: Weng Chüan: Katselen erämaa-

Ulla-Maija Vikman, Lohjan taidemuseo 16.2.–31.3.2007

ta, 1996, musta ja värillinen tussi säämiskälle

Ulla-Maija Vikman: Bubo, bubo, 1996, maalattu

Tapani Raittila, Joensuun taidemuseo 11.10.–30.12.2007

viskoosi ja pellava
Paul Osipow, Amos Andersonin taidemuseo 22.3.–
6.5.2007
Paul Osipow: Pieni, 1997–99, akryyli ja hiili kankaalle

Tapani Raittilan teokset
Kynttilänjalka, öljy levylle 1959
Mustahattuinen nainen, vesiväri paperille 1982
Omakuva, öljy puulle 1969
Suihkukaivo (Rooma), vesiväri paperille 1981
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Rovaniemen kaupungin kokoelmasta

Tössi osas kulkea taulujen välissä niinku talon

Karhun kannoilla, samaanien opissa -näyttely, Arktiku-

väki

missa 19.6.–26.8.2007

Alma

Andreas Alarieston maalaukset

Tanssi Balin näkyjä

Karhun pesällä, 1967, öljy, sekatekniikka

Äiti ja poika

Karhut, 1985, sekatekniikka

Särestö Ounasjoelta

Mies karhunraudoissa, 1956, sekatekniikka
Tapani Rantala, Rovaniemi 14.11.–19.12.2007 seuraavat
Tapani Rantalan öljyvärimuotokuvat

Tie Säredstöön
Särestön rantatila

Mikko Jokela, 1988

Tasko Japanista

Keijo Jääskeläinen, 1990

Porontaljat pehmenee. Tekivät kenkiä, nutukkaita

Kaarina Murto, 2001

ym

Mauri Gardin, 2004

Ounasjoki tie Särestöön

Tapio Tuomilaakso, 2006

Metsälammella

Matti Saanion/perikunnan deponointikokoelmasta

Anttu savotassa josta tuotiin ateljeen tarpeet

näyttelyyn Matti Saanio. Yhteinen elämä, Ateneumin
taidemuseo 10.4.–17.8.2008, laina-aika heinäkuu 2007
– syksy 2008

Kynttilät tulijoita varten
Jokivene Särestön tärkein kulkuväline

Matti Saanion mustavalkovalokuvat Särestöstä
Reidar ja lammas

Tammikuu
Reidar ja äiti

Balin tuomiset -tanssi

Reitari oottaa vieraita tai ikävöi lähtijöitä

Löytää värejä

Siemenperunat jotka Reitari nosti itämään viimei-

Taulut kannetaan jokirantaan ja veneeseen

senä keväänä. Kuvasin hautajaispäivänä toukokuussa,  1981
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Alma ja Matti Särestöniemi   ja perilliset. Reidar,
Kaisa ja Anttu. Kaisan lapset Irja-Liisa ja Jyrki.
Kaisa ja Tössi 1963
Matti silmäilee Reidarin Leningradissa maalaamaa
alastonta tyttöä
Reidar
Saunan lähde oli auki koko talven
Reidar, Tössi ja joutsen
Lastenlapset Irja-Liisa ja Jyrki ja Alma-mummi
Alman viimeinen lehmä
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Kirjasto, arkisto ja digitointihankkeet

eLibrary&Culture without Borders

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
kuva-arkistoa. Taidemuseo toimii Lapin museoiden ja
kirjastojen yhteisessä Lapponica-tietopalvelutiimissä
www.lapponica.net.
Taidemuseon kirjaston luettelointityötä PallasPro-järjestelmään jatkettiin vuonna 2007. Vuoden loppuun
mennessä kirjoja oli luetteloitu 2 865 kpl. Pallas-Pro-järjestelmän kautta museokirjasto on kaikkien ulottuvilla ja
on osa Barentsin virtuaalista kulttuuriportaalia (Barents
Culture Window). Taidemuseon kirjaston liittäminen
yleiseen kirjastojärjestelmään on tuonut uutta materiaalia yleisten kirjastojen ja yliopiston taidekirjaston
aineistojen rinnalle.

Rovaniemen taidemuseo ja Lapin maakuntakirjasto osallistuivat Lapin yliopiston hallinnoimaan eLibrary&Culture
without Borders -projektiin. eLibrary&Culture-hanke on
jatkui vuoden 2007 loppuun. Hankkeessa oli mukana
yhteistyökumppaneita Norjasta ja Venäjältä. Hanke sai
rahoituksen Lapin liitolta ja Lapin lääninhallitukselta
Interreg IIA Pohjoinen -ohjelmasta sekä Rovaniemen
kaupungilta.
Hanke liittyy kokonaisuudessaan suurempaan tavoitteeseen kehittää yhteistyötä alueellisesti Lapin yliopiston
sekä kulttuuriorganisaatioiden välillä. Rovaniemen
taidemuseolla, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnalla
sekä Lapin maakuntakirjastolla on ollut jo vuodesta 2001
yhteinen tavoite kehittää ja tuottaa kulttuuriperinnön
digitointiin ja arkistointiin liittyvää toimintaa Lapissa.
Ensimmäisten hankkeiden tavoite on kohdistunut kansallisen sekä alueellisen toiminnan ja käytäntöjen kehittämiseen, sekä toimijoiden kanssa työskentelyyn.

Rovaniemen taidemuseon digitaalinen
kuva-arkisto

eLibrary&Culture without Borders -hankkeessa lähdettiin
kehittämään yhteistyötä Barentsin kulttuuriperinnön

Rovaniemen taidemuseo ja Kuvasto ry ovat tehneet mer-

saavutettavuuden näkökulmasta. eLibrary&Culture

kittävää yhteistyötä Suomen kulttuuriperinnön saavutet-

without Borders -hankkeen tavoitteet liittyivät sisäl-

tavuudeksi. Rovaniemen taidemuseo on ensimmäisenä

löntuotantoon, kulttuuri- ja taidehistorian tutkijoiden

Suomessa julkaissut kokoelmansa internetissä. Sopimus

ja tutkimustiedon verkottamiseen sekä osaamisen

kuva-arkiston julkaisemisesta verkossa Kuvasto ry:n ja

kehittämiseen.

Rovaniemen taidemuseon välillä on ainutlaatuinen Suomessa. Taidemuseon kokoelma on verkossa osoitteessa
taidemuseo.rovaniemi.fi.

Hankkeen aikana luotiin vahva ja toimiva Barentsin
alueen taidemuseoiden, kirjastojen ja tutkimuslaitosten
toimintaverkosto, jonka tavoitteena on alueen kulttuuri- ja taideorganisaatioiden yhteistyön laajentaminen
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ja hyvien käytäntöjen levittäminen organisaatioiden
välillä. Hankkeen saavutetuista tuloksista lisää hankkeen
verkkosivuilla www.ulapland.fi/elibrary.

Tapahtumat
08.02.

Kamariorkesterin konsertti

20.11.

Sisko Ylimartimon luento

11.02.

Altana-kuoron konsertti

22.11.

Suvi Niinisalon luento

18.03.

Unkari-viikon avajaiset

27.11.

Touko Issakaisen luento

22.03.

Ilkka Väättin ja Kuutti Lavosen luento

27.11.

Lakka ry:n järjestämä vastaanotto

28.03.

Ilkka Väättin luento

28.11.

Päiväkoti Reppuressun itsenäisyypäiväjuhla

29.03.

Ilkka Väättin luento

01.12.

Taiteiden puolesta -tapahtuma

01.04.

Lapin kulttuurirahaston tilaisuus,

02.12.

Taiteiden puolesta -tapahtuma

apurahojen jako

12.12.

Mari Kotkan luento, Kalevala Korusta

28.04.

Seitakuoron ja tartolaisen kuoron konsertti

05.05.

Erityislasten omaiset ry:n toimintapäivä

09.05.

Rovalan sekakuoro

10.05.

Eira Järviluoman luento

12.05.

Floran päivän juhla, Lapin Akavan tilaisuus

13.05.

Lapin Ruskan konsertti

10.06.

Musiikkiopiston konsertti

18.09.

Konsertti, duo Leijala & Luosujärvi

19.09.

Hannu Raittilan luento Tapani Raittilasta

23.09.

Tallinnan yliopiston kamarikuoron konsertti

06.10.

Museossa pidettiin häät, yksityistilaisuus

Kävijät

01.11.

Kamariorkesterin konsertti

Vuonna 2007 taidemuseossa vieraili 18 739 kävijää.

Toimitilat

Rovaniemen taidemuseon näyttely-, toimisto- ja työskentelytilat ovat osoitteessa Lapinkävijäntie 4. 1940luvulla valmistuneessa postiautovarikossa. Saneeratun
taidemuseon kokonaispinta-ala on 1215 m2, josta vaihtuvien näyttelyiden osuus on 288 m2 ja vakiokokoelmien
esittelytila 468 m2.
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Museotoimen hallinto

kulttuurilautakunnalle. Lautakunnan alaisena toimivat

Museotoimen henkilökunta

kulttuuritoimisto, Lapin kamariorkesteri, Lapin maakun-

Lapin maakuntamuseo

Rovaniemen kaupungin museotoimen hallinto kuuluu

takirjasto ja museotoimi, joka käsittää Lapin maakunVakinainen henkilökunta

tamuseon ja Rovaniemen taidemuseon.

Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (2006)

Kulttuurilautakunnan kokoonpano

Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen (1987)

Puheenjohtaja

Varajäsen

Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori (1987)

Kauko Nevala

Hemmo Koskiniemi

Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000)

Varapuheenjohtaja

Varajäsen

Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)

Jukka Mäyrä

Seppo Aho

Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995)

Jäsen

Varajäsen

Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985)

Kai Väistö

Markus Väänänen

Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)

Elise Ylitalo

Sirpa Dannberg

Museomestari Teijo Rovanperä (2005),

Maria Soukka

Helena Rapakko

työajasta 50 % taidemuseossa

Pertti Ahokas

Erkki Hetta

Liisa Halonen-Laiti

Anna Tarsa

Määräaikaiset työntekijät

Sini Yli-Suvanto

Hanna Perälä

Projektipäällikkö Musku-projektissa Ulla Viitanen

Leena Jääskeläinen

Anne Talvio

(1.1.–31.10.2007)

Antti Brunni

Esa Peltonen

Opas-valvojien sijainen Jenni Siivola

Tarja Tenhunen

Laura Raudaskoski

(13.6.–31.8.2007)

Antti Liikkanen

Reino Aho

Museoavustaja työllistämistuella Markku Mäntynen

Taimi Tolvanen

Pekka Selin

(12.10.2006–11.4.2007)

Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen (1995)

Museoavustaja työllistämistuella Reino Kokko

Jäsenyydet

(11.4.–12.4.2007 ja 16.4.–15.10.2007)

Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen
museoliitossa. Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen
taidemuseo kuuluvat Pohjoiskalotin museot -nimiseen
yhteistoimintaverkostoon.

Museoavustaja Myytti-projektissa Jonna Mölläri
(1.6.–31.10.2007)
Projektisuunnittelija Musku-projektissa Saila Saraniemi
(1.6.–30.6.2007 ja 1.8.–31.8.2007)
Museoavustaja työllistämistuella Elsi Kekäläinen
(12.11.2007 – 11.5.2008)
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Kesäharjoittelijat

29.3.

Hankintatarpeen määrittely, tarjouspyyntö

17.4.

Prosessien kehittäminen muutosta

ja tarjousten vertailu -koulutus Oulussa

Juska Rantamäki (4.6.–3.7.2007)
Mikko Hyötyniemi (18.6.–17.7.2007)
Pia-Maria Kortelainen (2.7.–1.8.2007)

läpikäyvässä organisaatiossa -koulutus  

Moona Pääkkö (9.7.–8.8.2007)

Rovaniemellä

Timo Huutola (1.8.–31.8.2007)

19.6.

Kulttuuri lasten ja nuorten leipänä ja karkkina – kulttuuri- ja taidelaitosten palvelu-

Muut harjoittelijat

jen kohtaaminen kouluissa, päiväkodeissa

Niina Ahola 29.11.2006 – 5.2.2007

ja vapaa-ajalla -teemailtapäivä Torniossa

Heidi Kaisanmatti 29.11.2006 – 5.2.2007

25.6.

Hanna Vuomajoki 29.11.2006 – 5.2.2007

www.lapinmuseot.fi-sivuston järjestelmän
ylläpitokoulutus Helsingissä

Dmitri Geraskin 15.5.–13.7.2007
Minna Tuomenharju 3.4.–11.5.2007

Kimmo Kaakinen:

Niina Ahola 29.11.2007 – 29.1.2008

11.4.

Marianne Filppa 12.2.–23.3.2007

Saijan maisema-alueen perustamisjuhla
Sallan Saijalla

Joa Manninen 3.9.–31.10.2007

17.9.

Cumulus-tietokantaohjelmakoulutus
Rovaniemellä

Henkilökunnan koulutus,
seminaarit ja matkat

Hannu Kotivuori:

Museotoimen henkilökunnan syysretki Rovaniemen
Louevaaralle 14.9.
Museotoimen vierailu Rovaniemen kirkon historiahuoneessa 20.12.
Tuija Alariesto:
22.–23.2.

Historia eläväksi – taide tavaksi -yleisötyö- ja museopedagogiikkaseminaari
Torniossa

19.3.

Cumulus-koulutus Rovaniemellä

21.-25.2.

Arktikum Palvelu Oy:n hallituksen tutustumismatka Napoliin

22.3.

prosessiohjaamiskoulutus, Ounasvaara

23.-26.4.

Ruijan polku -näyttelyn suunnittelu

15.5.

Yhteistyösopimusta koskeva neuvottelu

21.-24.5.

Valtakunnalliset museopäivät, Kuopio

Kveenimuseossa Vesisaaressa
Museovirastossa, Helsinki

Hanna Kyläniemi:
17.–18.1.
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tutustumismatka, Helsinki

Päivi Rahikainen:

22.–23.3.

Kokoelmapoliittinen seminaari, Helsinki

9.2.

Maakuntamuseotutkijoiden tapaaminen

21.6.

Näyttelyesineiden palautusmatka, Marras27.–28.9.

Maakuntamuseotutkijoiden tapaaminen

järvi
12.9.

Seinäjoella

Cumulus-tietokantaohjelmakoulutus,

Porissa

Rovaniemi
26.9.

Jälleenrakennus-seminaari, Rovaniemi

Jukka Suvilehto:

3.-4.10.

Recalling Ancestral Voices -projektin semi-

23.2.

naari, Inari

Tunturi-Lapin luontokeskus, Enontekiö,

24.10.

Lapin ammattimuseoiden tapaaminen,

Hetta

Vuovijuš – Kulkijat -näyttelyn avajaiset,

Rovaniemi
Ulla Viitanen:
Arja Moilanen:

22.–23.3.

Kokoelmapoliittinen seminaari, Helsinki

17.–18.1.

Näyttelyesineiden palautus ja näyttelyihin

9.5.

Lapin kotiseutuväen kokous- ja neu-

tutustumismatka, Helsinki

vottelupäivä Korvalan kestikievarissa

23.2.

Vuovjjuš – Kulkijat -näyttelyn avajaiset

Rovaniemellä

Tunturi-Lapin luonto- ja kulttuurikeskuksessa Hetassa.

Marja-Liisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho:

22.–23.3.

Kokoelmapoliittinen seminaari, Helsinki

22.–23.2.

25.5.

Tekijänoikeusseminaari, Kemi

21.6.

Näyttelyesineiden palautusmatka, Marrasjärvi

12.9.
28.–29.9.

työ- ja museopedagogiikkaseminaari,
Tornio
10.5.

Työpaikkaohjaajakoulutus, Lapin ammat-

12.11.

Kuvailutulkkausseminaari, Näkövammaist-

Cumulus-tietokantaohjelmakoulutus,
Rovaniemi

Historia eläväksi – taide tavaksi -yleisö-

tioppilaitos, Rovaniemi

Pohjoiskalottimuseoiden vuosikokous,

en kuntoutuskeskus Iiris, Helsinki

Lycksele, Ruotsi
8.11.

Memory and usability in the digital age
-seminaari, Tampere

9.11.

Kuvien päivä -seminaari, Tampere

luennot ja esitelmät
Hannu Kotivuori:
6.6.

Arktikumin strategia ja visio.
Arktikum Palvelu Oy, Arktikum
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2.8.
4.9.

Mikä on historiallinen muinaisjäännös?

- Saijan maisema-alueprojektin ohjausryhmän jäsen

Kultamuseon symposium, Sodankylä

- Rovaniemi-päivien suunnittelutyöryhmän jäsen

Lehtojärven muinaisuus, Lehtojärvi

- Vaaranlammen koulun kulttuuri- ja luontopolun suunnittelutyöryhmän jäsen  

Kimmo Kaakinen:
5.10.

Veikko Salkion luonnontieteelliset kokoel-

Hanna Kyläniemi:

mat. Sotainvalidien Veljesliiton Rovanie-

- ohjausryhmän jäsen Unarin elinkeinojen kehittämis-

men-osaston kokous Rovaniemellä

hankkeessa (EMOTR-hanke)
- ohjausryhmän jäsen Suomen käsityömuseon Poron

Hanna Kyläniemi:

jäljillä -hankkeessa (ESR-hanke)

26.1., 23.2. ja 20.4. Lapin yliopiston ja Lapin

- yhteyshenkilö eLibrary&Culture without Borders

21.5.

maakuntamuseon yhteisen Tuote-pro-

Interreg -hankkeessa / Lapin maakuntakirjaston työs-

jektin luennot Arktikumissa ja taiteiden

tämässä osiossa

tiedekunnassa

- yhteyshenkilö saamelaismuseoiden Recalling Ancestral

Lapin hulluus -projektin tutkimusaineiston

Voices -projektissa (Interreg III -hanke)

luovutus- ja lehdistötilaisuus
Arja Moilanen:
Osallistuminen työryhmiin

- Aarre-hankkeen ohjausryhmän varajäsen

Tuija Alariesto:
- Taikalamppu – Lapin lastenkulttuuriverkosto, Lapin

Päivi Rahikainen:

maakuntamuseon edustaja

- jäsenenä Tietoa ja toimeentuloa Lapin kulttuuriym-

- Rovaniemi-päivien suunnittelutyöryhmän jäsen

päristöstä -ESR-hankkeen Rovaniemi-Ranua ohjaus-

- Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen www-sivu- ja

ryhmässä

tiedotustyöryhmän jäsen

- jäsenenä Museoalan kehittäminen Sallan ja Kantalah-

- Arktikumin yhteistyöpalaveri (YTY)

den alueilla -hankkeen ohjausryhmässä

Kimmo Kaakinen:

saamelaisen paikallismuseotyön kehittämisprojektin

- Kairalan–Luiron maisemanhoitoalueen ohjausryhmän

2006–2007 ohjausryhmässä

- jäsenenä MUSKU – Museot kuntoon! Lappilaisen ja

jäsen
- Levin matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen
-hankkeen ohjausryhmän jäsen
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Rovaniemen taidemuseo
Vakinainen henkilökunta

Museoavustaja työllistämistuella Kati Yrjänheikki

Museosihteeri Tuula Valjakka (1986, projektisihteerinä

(1.12.2006 – 31.5.2007)

eLibrary & Culture without Borders -projektissa 1.1.–

Museoavustaja työllistämistuella Ari Alatalo

31.12.2007)

(8.1.–7.7.2007)

Amanuenssi Riitta Kuusikko (1993, projektipäällikkönä

Museoavustaja työllistämistuella Alpo Keskinarkaus

eLibrary & Culture without Borders -projekteissa

(2.4.–1.5.2007)

1.8.–31.10.2007)

Museoavustaja työllistämistuella Marja-Leena Mäkinen

Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen (1986)

(10.4.–9.10.2007)

Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen (1993)

Museoavustaja työllistämistuella Jonne Luusua

Yleisönpalvelusihteeri Jaana Tolla (2005)

(7.5.–6.11.2007)

Museoavustaja Ulla Metsälehto (2006)

Museoavustaja työllistämistuella Jarmo Tuominen

Museolehtori Kaija Kähkönen (1.3.2007 alkaen)

(5.11.2007 – 4.5.2008)

Museomestari Teijo Rovanperä (2005),

Kesäharjoittelijat

työajasta 50 % maakuntamuseossa

Emilia Lång (4.6.–3.7.2007)

Määräaikaiset työntekijät

Hong Cong Dienh (2.7.–1.8.2007)

Museosihteerin sijainen Johanna Nordström (1.1.–

Lumi Kortelainen (9.7.–8.8.2007)

31.12.)

Työmarkkinatuella palkatut

Museolehtori (viransijainen) Kaija Kähkönen (1.1.–

Nina Keinänen (28.8.2006 – 28.2.2007)

28.2.)

Jonne Suikkanen (16.10.2006 – 12.3.2007)

Osa-aikalisän sijainen (graafikko) Heli Hirttiö
(1.7.2007 – 30.6.2008)

Marjo Hokkanen (20.9.2007 – 20.3.2008)

Kunnallisella työllistämistuella palkatut
työntekijät

Muut harjoittelijat
Pirita Keskimaunu (2.1.–31.3.2007)
Hanna Pekkanen (26.3.–25.6.2007)
Nina Kougatek (28.6.–18.7.2007)
Hedda Ikonen (10.9.–14.9.2007)
Taija Niskala (15.1.–19.1.2007)
Anni Kestilä (29.10.–2.11.2007)
Helena Peura (26.11.–14.12.2007)

Museoavustaja Juhani Hirvioja
(23.10.2006 – 22.4.2007 ja 24.9.–31.12.2007 Myyttiprojektissa)
Museoavustaja työllistämistuella Harri Harju
(2.10.–1.4.2007)
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Henkilökunnan koulutus,
seminaarit ja matkat

8.-9.2.

Teema 2007, Ateneum Helsinki

9.2.2

Tapani Raittilan näyttelyn avajaiset,

amanuenssi Riitta Kuusikko:  
13.–14.3.

Sara Hildénin taidemuseo, Tampere

eLibrary&Culture without Borders -

9.3.

projektin kansainväliseen asiantuntija
21.–22.3.

avajaiset, Jyväskylän taidemuseo

ryhmän kokous, Murmansk, Venäjä

12.-15.3.

eLibrary-kokous, Murmansk, Venäjä

Kiba Lumbergin näyttelyn suunnittelu

19.4.

Patrick Husen avajaiset, Kemin

ja aluetaidemuseokokous, Helsinki
24.–26.4.

taidemuseo

Barents Culture Window -kulttuurise-

26.4.

minaari, Vesisaari, Norja
29.–31.5.

eLibrary&Culture without Borders

3.-4.5.

Kulttuurirahaston keskustelutilaisuus
taiteesta ja rahasta, Helsinki

jaryhmän kokous, Arkangeli, Venäjä

5.–7.9.

Esitelmä Jyväskylän yliopistossa
nykytaideseminaarissa

-projektin kansainvälisen asiantunti19.–23.8.

J. & A. Wihurin kokoelmanäyttelyn

15.5.

World Library and Information -kon-

Museovirasto, alueellisen työn
sopimusneuvottelut, Helsinki

ferenssi, Durban, Etelä-Afrikka

30.-31.8.

Museonjohtajien kesäpäivät, Turku

eLibrary&Culture without Borders

4.-7.9.

eLibrary-kokoukset ja

-projektin kansainvälisen asiantunti-

kirjastoseminaari, Vesisaari, Norja

jaryhmän tapaaminen ja Barents

5.10.

Library Conference, Vesisaari, Norja

Kemijärven residenssiprojektin
päätösseminaari

11.–12.9.

Cumulus-koulutus, käyttäjä- ja pää-

10.–13.10.  

Lapin ja Barentsin alueen taidemuse-

10.-12.10.

Näyttely-yhteistyöpalaveri
Arkangelin taidemuseossa

oiden ammattilaisverkoston kokous,
6.–9.11.

Arkangeli, Venäjä

kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen:

Wealth of Book’s Culture in the Cen

12.9.

tury of Digital Technologies -konfe-

Cumulus-koulutus, käyttäjäkoulutus,
Rovaniemi

renssi, Syktyvkar, Venäjä
30.11.

Ajankohtaisseminaari digitoinnista,

vs. toimistosihteeri Johanna Nordström:

Helsinki
museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen:
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29.3.

PallasPro-koulutus, Rovaniemi

20.6.

VES- ja TES-koulutus, Rovaniemi

Toimikunnat, työryhmät
ja luottamustehtävät

25.9.

Käteiskassaohjeistus-palaveri, Rovaniemi

museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen:
Juha Pentikäisen kokoelmaprojektin ohjausryhmän

projektisihteeri / taidemuseosihteeri Tuula Valjakka:

jäsen

29.3.

PallasPro-koulutus, Rovaniemi

eLibrary-projektin ohjausryhmän jäsen

11.–12.9.

Cumulus-koulutus, käyttäjä- ja pääkäytprojektipäällikkö / amanuenssi Riitta Kuusikko:

täjäkoulutukset, Rovaniemi

Digiketo-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
amanuenssi / museolehtori Kaija Kähkönen:

eLibrary&Culture without Borders -hankkeen kansain-

22.–23.2.

Museopedagogiikan seminaari, Aineen

välisen asiantuntijatyöryhmän jäsen

taidemuseo, Tornio

Musku – Museot kuntoon -hankkeen ohjausryhmän

27.–29.9.

Pohjoiskalottimuseoiden vuosikokous,

puheenjohtaja

4.10.

Aluetaidemuseojohtajien kokous, Valtion

amanuenssi / museolehtori Kaija Kähkönen:

taidemuseo, Helsinki

Taikalamppu – Lapin lastenkulttuuriverkosto, Rovanie-

Lycksele, Ruotsi

men taidemuseon edustaja

25.–27.10. Kirjamessut, Helsinki

Taikametsä-verkko-opetussivuston työryhmän jäsen
yleisönpalvelusihteeri Jaana Tolla:

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen www-sivu- ja

29.3.

PallasPro-koulutus, Rovaniemi

tiedotustyöryhmän jäsen

6.–7.6.

Rovaniemen asiakaspalvelujen kehit-

25.9.

Käteiskassaohjeistus-palaveri, Rovaniemi

21.11.

Pohjolan Osuuspankin asiakasrahahuollon

tämisen seminaari, Rovaniemi

koulutus, Rovaniemi
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Talous (2007)

7600 Rovaniemen taidemuseo

7500 Maakuntamuseo
Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen

378 592,38 €

Kiinteistömenot 			

322 517,92 €

Palkkamenot sosiaalikuluineen

277 905,23 €

Kiinteistömenot

122 005,87 €

Kiinteät menot
(atk-, posti-, puhelin- ja painatuskulut)

Kiinteät menot
(atk-, posti-, puhelin- ja painatuskulut)

38 921,99 €

Muut menot

Muut menot 			

49 716,25 €

Menot yhteensä

Menot yhteensä 			

789 748,54 €

Tulot 				

64 081,97 €

NETTO 				

725 666,57 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili) 		
Netto valtionosuus huomioiden

176 645 €
549 021,57 €

Tulot yhteensä
NETTO				
Valtionosuus (kaupungin tulotili)		
Netto valtionosuus huomioiden
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4 967,84 €
48 536,66 €
493 415,60 €
26 598,99 €
466 816,61 €
123 651 €
343 165,61 €

