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LAPIN MAAKUNTAMUSEO

ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jonka toimintaalueena on Lapin maakunta lukuun ottamatta Tornionjokilaaksoa ja
Kemin seutua. Toimialueella on kaksitoista kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla,
Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Museo avattiin 1975 Lappia-talon
yhteydessä. Museolle valmistui uudet tilat Arktikum-talon yhteyteen
vuonna 1992. Samassa yhteydessä valmistunut perusnäyttely Selviytyjät korvattiin 2003 ja näyttely sai nimekseen Pohjoiset keinot. Lapin
maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo muodostavat yhdessä
kulttuuripalvelukeskukseen kuuluvan museotoimen.

Rovaniemen taidemuseo avattiin lokakuussa 1986 arkkitehti, professori Juhani Pallasmaan saneeraaman entisen postivarikon tiloissa.
Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kasvava kokoelma. Taidemuseon vaihtuvat näyttelyt kertovat monipuolisesti kuvataiteen koko kentästä
myös kansainvälisesti. Pohjoisuus on yksi keskeinen näyttelyperuste.
Rovaniemen kaupungin lappilaisen taiteen kokoelma esittäytyy julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristössä. Taidemuseo nimettiin aluetaidemuseoksi 1993, ja sen puitteissa museo lainaa näyttelyitä, järjestää esitelmiä ja esityksiä sekä tutkii ja tekee tunnetuksi pohjoista
kuvataidetta. Taidekasvatus ja yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden
tiedekunnan kanssa ovat merkittäviä toiminta-alueita museossa.

Museon perustehtävä on toimialueen historiaan ja luontoon liittyvän
aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön suunnitelmallinen keruu,
tallennus, tutkimus ja esittely. Lisäksi museo toimii monissa Lapin
luontoon, ympäristöön, esineelliseen ja rakennettuun sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa neuvontapalvelua ja
lausuntoja antavana asiantuntija- tai viranomaistahona. Museon laaja kuva-arkisto palvelee asiakkaiden moninaisia historialliseen kuvamateriaaliin liittyviä tarpeita.
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ROVANIEMEN MUSEOTOIMEN VUOSI 2009
Museotoimi toteutti vuoden 2009 palvelusopimuksen mukaisesti
kaikki ne tuotteet, mitä kulttuurilautakunta oli tilannut.
Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat suunnitellulla
tavalla. Taidemuseon kokoelmatyötä hallitsi uutta kokoelmaluetteloa
varten tehtävät käytännön järjestelyt. Taide- ja museokasvatustoiminta oli aktiivista.

Logoraatiin kuuluivat professori Tapio Vapaasalo, TaM Silja Nikula, arkkitehti
Mika Väisänen, Rovaniemen kulttuurilautakunnan pj. Kauko Nevala ja varapj. Kai
Väistö, Jenny ja Antti Wihurin rahaston edustaja Päikki Priha, intendentti Ulla-Maija
Kanerva sekä museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen. Kuva: Kaija Kähkönen,
Rovaniemen taidemuseo.
Korundin logon julkistamistilaisuus pidettiin 16.6.2009 taidemuseolla. Kuvassa
suunnittelukilpailun voittaja Mika Junna ja voittoisa työ. Kuva: Sari Rautanen,
Rovaniemen taidemuseo.

Taidemuseon vuotta hallitsi taidemuseon laajennuksen suunnittelutyö sekä rakennustöiden alkaminen. Vuoden aikana käytiin läpi
toistakymmentä versiota pohjapiirustuksia, mietittiin eri toimintojen
sijoittelua, materiaaleja sekä kalustoa sekä käynnistettiin rakennuksen nimikilpailu. Taidemuseo oli kiinteästi mukana kilpailuttamassa
uudelle talolle nimeä sekä logoa. Yleisökilpailun tuloksena talo sai nimen KORUNDI. Noin 700 ehdotuksen joukosta voittajanimeä ehdotti
rovaniemeläinen Eine Pulju. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan
opiskelijat osallistuivat tunnuksen suunnittelukilpailuun. Kilpailun
voitti graafisen suunnittelun opiskelija Mika Junna ehdotuksellaan
RYTMI.
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Lapin maakuntamuseo

KOKOELMAT
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Esinekokoelma karttui kertomusvuonna 154 objektilla, jotka olivat
sekä lahjoituksia että hankintoja. Vuoden kartunta oli aikaisempiin
vuosiin verrattuna hiukan pienempi. Hankintakokonaisuudet sisälsivät monenlaista aineistoa liittyen lapinnukkeihin, saksalaisiin sotilaisiin, rovaniemeläiseen merkkihenkilöön ja rovaniemeläiseen arkielämään. Mielenkiintoista on, että lapinnukkekokoelma karttui kahdella
Aili Mattuksen (Nili-Ailin) valmistamalla nukella.
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 17 653. Sähköiseen
muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä pysyi 47 prosentissa.
Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin Cumulus-ohjelmaa.
Kulttuurihistoriallisissa kokoelmissa olevat saamelaiseen kulttuuriin liittyvät esinetiedot ovat Recalling Ancestral Voices (Repatriation of Sámi Cultural Heritage) -projektin tietokannassa
www.samicollection.org. Vuoden aikana kokoelmatyössä uusina valtakunnallisina yhteistöinä alkoivat Matkailumuseoverkosto ja TAKO
-tallennus- ja kokoelmayhteistyö. Matkailumuseoverkostossa luodaan
ensin yhteinen web-portaali, joka valmistuu keväällä 2010. TAKOyhteistyössä aloitetaan pitkäjänteiset nykydokumentointiprojektit,

joiden tarkempi sisältö ja aikataulu sovitaan vuoden 2010 aikana. Projektien tarkoitus on luoda pitkällä aikavälillä valtakunnallinen Suomikokoelma.
Lapin maakuntamuseon esinekokoelmien Annikki Setälän teatterinuket ovat lainassa Teatterimuseon kiertävässä Näkymätön käsi -nukketeatterierikoisnäyttelyssä 15.1.2009 – 30.11.2010.
Kulttuurihistoriallisten esine- ja arkistoaineistokokoelmien hoidossa
noudatettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008). Amanuenssi Hanna Kyläniemi oli virkavapaalla 15.4.–
30.9.2009, jona aikana hänellä ei ollut sijaista. Heidi Pelkonen teki
opetusministeriön Myytti-avustuksella luettelointi- ja digitointityötä
esine- ja arkistoaineistokokoelmien parissa 1.11.2008–30.4.2009 ja
1.12.2009 alkaen (30.4.2010 saakka). Luetteloitavana keväällä olivat
kokoelmissa olevat Petsamoon liittyvä aineisto ja loppuvuodesta
Lapin matkailuhistoriaan liittyvä aineisto. Työ sisältää myös kuvien
digitointia ja luettelointia.
Esine- ja arkistoaineistokokoelmien parissa tekivät harjoittelua Leena
Furu (1.11.2008 – 31.1.2009, Helsingin yliopisto, museologian harjoittelu) ja Jenni Evesti (14.–30.4.2009 yhteensä 10 päivää, Oulun yliopisto, museologian harjoittelu). Kokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa useita opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin pro gradu- ja
väitöskirjatutkimusten aineistoina.
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Näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten museolla on runsaasti myös
arkeologisia maalöytöjä, joita säilytetään omana kokonaisuutena
luonnontieteen yksikön tiloissa. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja
luetteloinnin jälkeen Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Museolla
säilytettävään aineistoon kuuluu Rovaniemen kotiseutuyhdistykselle (Totto ry) kuuluva kiviesinekokoelma ja Museoviraston tutkimustarkoituksiin deponoimia löytökokonaisuuksia. Museo vastaanottaa
vuosittain lukuisia löytäjien toimittamia muinaislöydöksiä. Oman
arkeologisen tutkimustyön tuloksena kaivetut ja kerätyt esihistorialliset löydöt käsitellään vastaavalla tavalla.
Luonnontieteelliset kokoelmat
Luonnontieteellisiin kokoelmiin kerättiin kasvistotietoja maastokartoitusten yhteydessä. Kokoelma-aineiston kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa noin 24 900 näytettä. Ne sisältävät näytteitä
seuraavista ryhmistä: hyönteiset ym. selkärangattomat, putkilokasvit,
selkärankaiset, kivet ym. geologiset näytteet, sammalet, jäkälät, sienet, ekologiset näytteet ja levät.
Luonnontieteen yksikkö teki kasvistokartoituksia etupäässä Rovaniemen seudulla. Erityisesti inventoitiin uhanalaisten putkilokasvien
esiintymiä. Tutkimuksissa oltiin yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon, Oulun yliopiston kasvimuseon, Metsähallituksen sekä
Lapin ympäristökeskuksen kanssa. Kasvistoa kartoitettiin mm. Rovaniemen Ounasvaaralla, Kirkonjyrhämässä, Valajaisella, Tuomijärvellä,
Someroharjulla, Varjakkavaaralla, Saarenkylässä, Nivavaaralla, Käyräs-

tunturilla, Oikaraisessa, Kaihuanvaaralla, Hyypiökivalossa, Isokivalossa, Louejärvellä, Louevaaralla ja Pisajärvellä.
Luonnontieteen amanuenssi on ollut mukana Luonnontieteellisen
keskusmuseon johtamissa valtakunnallisissa eläimistökartoituksissa. Talvilintulaskennassa laskettiin reitti Rovaniemen Nivavaarassa.
Pesimälinnuston lintuatlaskartoitukseen, hyönteiskartoitukseen sekä
sammakkoeläin- ja matelijakartoitukseen lähetettiin tietoja. Lapin lintutieteellisen yhdistyksen arkistoon toimitettiin lintuhavaintoja.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö on saanut asiantuntija-apua Oulun yliopiston kasvimuseosta ja eläinmuseosta sekä
Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikössä säilytettäviin luonnontieteellisiin sekä arkeologisiin kokoelmiin on tutkijoilla, opiskelijoilla ja harrastajilla mahdollisuus tutustua työaikana. Näytteitä ja
muuta aineistoa on käytetty näyttelyissä sekä opetus- ja valistustoiminnassa ja lainattu mm. kouluille ja oppilaitoksille.
Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2009 yhteensä 1 095 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.
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ARKISTOT
Kuva-arkisto
Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat lahjoituksilla ja oman kuvaustoiminnan tuloksena yhteensä 1 496 kuvalla. Museon kokoelmiin saatiin
paikallisen valokuvaamon Kuva-Tuomen aineistoa. Tämän kuvakokonaisuuden läpikäyminen on vielä kesken eikä tarkka lukumäärä ole
tiedossa. Lisäksi saatiin mm. Petsamoon ja Rovaniemeen liittyviä kuvia. Kuva-arkistossa on runsaat 300 000 kuvaa.
Kuva-arkistossa oli työllistämistuella palkattu kuvankäsittelijä Samuli
Jomppanen ja työharjoittelussa Rovaniemen ammattikorkeakoulun
opiskelija Mikko Kaija. Molempien työtehtävänä oli pääasiassa vanhojen kuvien digitoiminen. Opetusministeriö myönsi museolle Myyttiavustuksen kokoelmien digitointiin. Avustus käytettiin Lapin matkailu-aineiston luettelointiin, ja tehtävään palkattiin Heidi Pelkonen.
Projekti jatkuu vuoden 2010 puolelle.
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa. Tietokannassa oli vuoden lopussa 7 689 kuvaa tietoineen. Cumulusohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen
laadinnassa. Arkistosta toimitettiin asiakkaille yhteensä 88 kuvaa digitaalisina tiedostoina. Kertomusvuonna Lapin maakuntamuseon tai
säilytettävänä olevien kokoelmien kuvia toimitettiin useisiin julkaisuihin ja näyttelyihin sekä yksityiskäyttöön.
Vuoden aikana arkistossa kävi 21 asiakasta. Lisäksi Lapin yliopiston
arkistokurssilaiset kävivät tutustumassa kuva-arkiston toimintaan ohjaajansa Tenka Issakaisen johdolla.

Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa on säilytettävänä seuraavat
kuvakokoelmat: kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry, Lapin Metsämuseoyhdistys, Johtti Sápmelaččat ry / Marja Vuorelainen sekä Yrjö
Kortelainen. Lapin metsämuseon kuvia on nähtävillä internetissä Kantapuu-tietokannassa, www.kantapuu.fi.
Museoarkisto
Arkistoaineistokokoelma karttui kertomusvuoden aikana 817 objektilla sekä lahjoitusten että hankintojen ansiosta. Arkistoaineiston
karttuminen lisääntyi kertomusvuonna edelleen. Erityisen merkittäviä ovat Lapin taidetoimikunnan pitkäaikaisen pääsihteerin Kari Laineen julistekokonaisuus ja Reino Sarvolan perikunnan lahjoittama
monipuolinen aineistokokonaisuus. Rovaniemen rautatien 100-vuotismerkkivuoden johdosta järjestetty perinnekeräys tuotti kirjallista ja
kuvallista aineistoa Laurilan–Rovaniemen rataosan historiasta.
Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa 18 097 objektia,
joista 24 % on luetteloitu sähköiseen muotoon.
Aineistoa luetteloitiin ja digitoitiin Myytti-projektissa (ks. kulttuurihistorialliset kokoelmat). Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulus-ohjelmaa. Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008) myös arkistoaineistokokoelmien osalta
noudatettiin.
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Museon valokuvaaja Jukka Suvilehto kuvasi ahkerasti mm. Rovaniemen Wanhoilla markkinoilla. Markkinahumuun osallistuivat myös Lauri ja Leevi Alariesto.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Lehtileikearkisto
Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon
kerätään Lapin maakuntamuseon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä.
Äänitearkisto
Kertomusvuonna äänitearkisto ei karttunut. Äänitearkistossa on 372
C-kasettia, n. 60 avokelanauhaa ja 32 cd-levyä. Arkistossa säilytetään
lisäksi videonauhoja. C-kaseteille ja avokelanauhoille on tallennettu
pääasiassa perinnehaastatteluja. Uudemmat haastattelut on tallenne
cd-levyille. Äänitearkiston aineistoa luetteloidaan Cumulus-tietokantaan. Arkistossa säilytetään myös kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n äänitteitä.
Havaintoarkisto
Lapin lintutieteellisen yhdistyksen museolla säilytettävää lintuhavainto-, lehtileike- ja julkaisuarkistoa kartutettiin yhdessä yhdistyksen
kanssa. Lisäksi koottiin lehtileikkeitä muista luonto- ja ympäristöaiheista.

Alkukesällä kauniisti kukkivaa ruohokanukkaa on joskus kutsuttu “Lapin valkovuokoksi”. Kuva: Liisa Mäenpää.

Käsikirjasto
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto karttui vuoden 2009 aikana 103
niteellä. Käsikirjaston luettelointi on osittain puutteellista, minkä
vuoksi aloitettiin aineiston inventointi. Käsikirjaston aineisto on indeksoitu Lapin kirjasto -aineistohakujärjestelmään kuuluvaan Museokirjastoon.
Lapin maakuntamuseo | 9

NÄYTTELYT
Perusnäyttely Pohjoiset keinot

Erikoisnäyttelyt

Lapin maakuntamuseon nykyinen perusnäyttely valmistui joulukuussa 2003. Ulkoasusta vastasi näyttelyarkkitehti Yrjö Wiherheimo
ja sisällöstä pääosin museon monien kokemusten karaisema henkilökunta. Se perustuu pääosin aikaisempaan Selviytyjät-näyttelyyn,
jonka keskeiset osat laati pääosin sama työryhmä. Uusina elementteinä esille saatiin laajat taustakuvat takaseinämille, Talojen tarinat
-niminen Rovaniemi-pienoismallien käyttöliittymä, luontokuvaajakirjailija Heikki Willamon koostamat karhu- ja hirviaiheiset kuva- ja
tekstikokonaisuudet sekä konservaattori Jan Henrikssonin johdolla
valmistetut taidokkaat dioraamat, joista karhu ja hirvi tulivat uusina
tulokkaina perusnäyttelyfaunaan.

Vuonna 2008 avatuista näyttelyistä saamelaismuseo Siidan ja YläLapin luontokeskuksen yhteistuotantoa oleva Eatnanšaddu – saamelaiset ja luonnonkasvien käyttö jatkui 24.5.2009 saakka. Näyttely
kertoi saamelaisten perinteisistä ravinto- ja lääkekasveista ja muista
saamelaisille tärkeistä luonnonkasvien hyödyntämistavoista. Näyttelyssä esiteltiin hyötykasvien kasvuympäristöjä sekä kasvien keruuta,
hyödyntämistapoja ja säilytystä ennen ja nyt. Näyttelyssä pohdittiin
myös arktiseen kasvillisuuteen kohdistuvia uhkia.

Perusnäyttelyssä toteutettiin suunnitelmallista ylläpitosiivousta ja
huoltoa koko vuoden ajan. Museomestari huolehti yhteistyössä
muun museohenkilökunnan kanssa tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä.

Vuoden 2009 aikana avattiin vaihtonäyttelytilassa neljä erikoisnäyttelyä. Lapin maakuntamuseon tuottamista kiertonäyttelyistä Tähtiä
kauppalassa -näyttely oli esillä Suomen rakennustaiteen museossa
Helsingissä.

Perusnäyttelyn saamen kieliä esittelevä osio uusittiin kokonaan.
Kartat, tekstit ja tekniikka uusittiin. Aikaisemman järjestelmän tilalle
vaihdettiin kosketusnäytöllinen järjestelmä. Kosketusnäytöllä oli saamen kielialueen kartta, ja kutakin kielialuetta painamalla alkoi kuulua
kyseinen kielinäyte.
Näyttelyssä olevan sotavitriinin uudistus eteni. Vitriinin runko valmistui suunnitelmien mukaan, ja sisältösuunnittelu jatkui maakuntamuseon henkilökunnan voimin.
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VASAN KEVÄT – INKERI WESTIN VALOKUVIA 			
POROVAATIMISTA JA VASTASYNTYNEISTÄ VASOISTA // 		
15.1.–26.4.2009 (auditorio)
Saamelainen poronhoitaja Inkeri West on valokuvannut läheltä
poroemon, vaatimen, ja vasan suhdetta. Porovaatimen vasonnan
huippu ajoittuu toukokuun 18.– 20. päivien tienoille. Kevään ensimmäiset vasat syntyvät joskus hyvinkin ankariin olosuhteisiin, lumipyryyn tai räntäsateeseen. Aluksi avuton mutta nopeasti vikkeläksi kehittyvä vasa leimautuu voimakkaasti emoonsa mm. tuoksun ja äänen
perusteella. Westin näyttely kuvaa vaatimen ja vasan suhdetta herkin
”salaotoksin”.
Näyttelyssä oli esillä noin 40 valokuvapaperille tulostettua ja kehystettyä valokuvaa porovaatimista ja vasoista. Aineisto on kuvattu aitavasotuksessa vuosina 2006 ja 2007 Inkerin, miehensä Sulon ja poikansa
Juhan aidalla Hammastunturin paliskunnassa. Huhtikuun puolivälin
paikkeilla vaatimet kootaan aitaukseen odottamaan vasomista. Vasat
merkataan heti syntymän jälkeen korvamerkein ja päästetään emojensa kanssa melko pian luonnonlaitumille. Nykypäivän porotaloudessa suurin osa vasoista teurastetaan syystalven erotuksissa. Osa
vasoista jää ns. eloporoiksi jatkamaan sukua. Poronhoito on tekijälleen arkista työtä, jossa toukokuinen vasan syntymä on juhlahetki.

Hennon vasan syntymä, horjuvat ensiaskeleet ja valtava elämänhalu
tuovat omistajalle tunteen rakkaudesta omaan työhön ja uskoa
elinkeinon tulevaisuuteen. Saamelaisessa käsityössä poronvasan
ohutta ja pehmeää nahkaa on perinteisesti käytetty naisten talvipäähineiden, vasannahkalakkien, ompeluun. Näyttelyssä on esillä
kaksi vasannahkalakkia, naisen ja tyttölapsen lakit, sekä vasannahasta valmistetut pienen lapsen nutukkaat. Vasan kevät -näyttely on
omistettu Inkeri Westin äidille, poronaiselle, Inga Maria Aikiolle (o.s.
Näkkäläjärvi, 1922–2006).
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ANDREAS ALARIESTO – TARINANKERTOJA LAPISTA //		
30.4.–13.9.2009 (auditorio)
Andreas Alariesto (1900–1989) oli Sompion Lapista kotoisin oleva
taiteilija, tarinankertoja ja perinteen tallentaja. Hän eli juuri Lapin
kulttuurin murrosaikana, jolloin vanha, perinteinen, luontaistalouteen perustuva elämäntapa oli muuttumassa. Alariesto on tehnyt
Lapin kansanperinteen tallentajana ja kuvittajana merkittävää työtä.
Hän avaa kuvissaan ja lauluissaan meille ikkunoita menneisyyteen.
Andreas Alarieston tarinat ja maalaukset ovat Pohjoiskalotin kansanelämän kuvauksen perinnettä.
Alariesto oli saanut synnyinlahjakseen monipuolisen lahjakkuuden
ja luovuuden. Jo varhain hän ymmärsi, että hänen elämäntehtävänsä
oli säilyttää ja siirtää tuleville sukupolville entisten aikojen muistot ja
perinteet. Maalauksissaan hän muisteli ja loi menneisyyttä uudelleen.
Taide, elämä ja tarina kietoutuivat toisiinsa.
Alarieston maalaukset kertomuksineen ovat ainutlaatuisia dokumentteja Lapin ihmisten elämästä tuolta ajalta ja siksi erityisen kiinnostavia
tämän päivän ihmisille. Maalauksissa kuvatut muistot myös auttavat
elämän ja menneiden ristiriitojen ymmärtämistä. Tarinat – ovatpa ne
sitten maalattuja tai kerrottuja – ovat tärkeitä tekijän itsensä lisäksi
myös koko yhteisölle.

Kutsuvieraita Alariesto-näyttelyn avajaisissa 29.4.2009. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo.

Näyttely tuotettiin Rovaniemen taidemuseon ja Lapin maakuntamuseon yhteistyönä.
Näyttelyn teokset ovat Rovaniemen kaupungin kokoelmasta.
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150-vuotias Metsähallitus veti runsaan avajaisyleisön Arktikumiin. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

KOHTAUKSIA METSÄSSÄ 					
– METSÄHALLITUS 150 VUOTTA // 17.6.–16.8.2009
Metsähallitus vietti 150-vuotisjuhlaansa vuonna 2009. Huoli
maamme metsien riittävyydestä johti Metsähallituksen perustamiseen vuonna 1859. Siitä lähtien Metsähallituksen toiminta on
ollut kiinteästi sidoksissa yhteiskuntaan ja sen murroksiin. Nykyisin
Metsähallitus-konserni on monialayritys, jonka liiketoiminta-alueita
ovat metsätalous, maa-aineksen jalostus ja myynti, lomatontteihin
painottuva kiinteistötoiminta, taimi- ja siementuotanto, luonto- ja
erämatkailupalvelut sekä julkisia hallintopalveluja tuottava luon-

topalvelut. Metsähallitus hoitaa kansallispuistoja, retkeilyalueita,
muita luonnonsuojelu- ja erämaa-alueita sekä metsästys-, kalastusja maastoliikennelaeissa säädettyjä tehtäviä.
Juhlavuoden kunniaksi Suomen metsämuseo Lusto tuotti yhteistyössä Metsähallituksen kanssa Kohtauksia metsässä -näyttelyn, joka
oli esillä yhtäaikaisesti sekä Lustossa että Lapin maakuntamuseossa
Arktikumissa.
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PRIITU ROVANIEMEN MARKKINOILLA //		
9.9.2009 – 7.2.2010
Eletään helmikuuta 1911 Rovaniemellä. Kirkonkylä kuhisee elämää
ja ääntä, sillä talvimarkkinat ovat alkaneet. Väki on valmistautunut
markkinoihin jo hyvissä ajoin, kortteeritalot ovat täynnä markkinavieraita ja kojuja pystytetty Maantiekadun varteen odottamaan
kaupantekoa. Sirkus ja monet eksoottiset eläimet ovat saapuneet
myös ihastuttamaan markkinaväkeä. Posetiivin mekaaninen kilkatus,
helppoheikkien huutelu ja Palokunnantalolta kuuluva tanssin jytke
luovat kirkonkylään melkoista karnevaalitunnelmaa!

Vastaavana ohjaajana toimi Heidi Pietarinen. Lapin ammattiopiston
vaatetusalan opiskelijaryhmä valmisti draamapedagogisten työpajojen ohjaajalle näyttelyamanuenssi Tuija Alariestolle 1910-luvun tyylisen puvun. Vastaavana ohjaajana puvun suunnittelussa ja toteutuksessa toimi Tuija Nikkinen, LAO.
Lapin maakuntamuseon tuottama koko perheelle suunnattu elämyksellinen näyttely oli esillä Lapin maakuntamuseossa Arktikumissa
9.9.2009 – 31.1.2010.

Näyttelyssä päästiin tutustumaan Rovaniemen historiaan ja 1910luvun markkinoiden maailmaan. Kävijöillä oli mahdollisuus kurkistaa
millaista oli meno ennen elokuvateatterissa, hämmästeltiin sirkusta
ja kuunneltiin posetiivia.
Näyttelyn pohjana oli Ulla Eton kuvittama ja Lapin maakuntamuseon
tuottama Priitu Rovaniemen markkinoilla -lastenkirja, joka julkistettiin
näyttelyavajaisten yhteydessä. Näyttelyn äänimaisemat teki Samuli
Jomppanen. Näyttelyn rakenteita toteutettiin yhteistyössä Lapin
yliopiston Ympäristö, tila ja tekstiili -kurssilaisten kanssa, johon kuuluivat Jaana Taipale, Anna Kouhia, Veera Vitikka ja Ryota Yamaguchi.
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Pienoisnäyttelyt
ROVANIEMEN WANHAT MARKKINAT // 14.–16.8.2008

ROVANIEMEN RAUTATIE 100 VUOTTA // 7.9.–18.11.2009

Lapin maakuntamuseo tuotti kahdeksan suurkuvan kokoisen jättinäyttelyn Rovaniemen Wanhat markkinat -tapahtumaan. Kuvat olivat
esillä Vanhalla torilla ja herättivät runsaasti kiinnostusta ja ihailua
yleisössä.

Rovaniemen rautatieasemalla oli esillä suurkuvatulosteita 100-vuotiaan rautatien kunniaksi.

Vielä viimeinen loppusilaus ennen kuin markkinavieraat saapuvat. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Kiertonäyttelyt

Sieninäyttely 22.–24.8.2009

Lapin maakuntamuseon tuottama Tähtiä kauppalassa – Salokankaan arkkitehtuuria Rovaniemellä oli esillä Suomen rakennustaiteen museossa Helsingissä 11.3.–31.5.2009.

Perinteisessä sieninäyttelyssä oli paikallisia sieniasiantuntijoita ja
-neuvojia kertomassa sienten tunnistamisesta, keräämisestä ja
käytöstä ruuaksi ja värjäykseen. Yleisön nähtävänä oli myös sienikuvaesitys. Kolmas näyttelypäivä oli varattu erityisesti koululaisryhmille. Syksyn sienisatokausi alkoi tavanomaista myöhemmin,
mutta silti näyttelyyn saatiin esille keskeiset Rovaniemen seudun
ruokasienet ja näytteitä muistakin sieniryhmistä. Kaikkiaan sienilajeja oli näytteillä 63 eri lajia. Näyttelyn erikoisuus oli paikallislehden
uutisaiheeksikin päässyt Väinö ja Elsi Virolaisen löytämä herkkutatti,
joka painoi peräti 1,8 kiloa. Näyttelyn kokonaiskävijämääräksi arvioitiin n. 400 henkeä.

Lapin maakuntamuseon ja Murmanskin aluetaidemuseon yhteistuotantonäyttely Sven Lokka: Muistoja Muurmannilta oli esillä Murmanskin aluetaidemuseossa 16.1.–22.02.2009.
Muuta
Muistelukirja Yläkerran mummon kutomat villasukat
Tiina Mäkitiuran käsikirjoittama Yläkerran mummon kutomat villasukat
-muistelukirja perustuu Tiina Mäkitiuran ja Jari Pulsan keräämiin tietoihin ja haastatteluihin Pulsan perheen elämästä 1900-luvun alkupuolelta 2000-luvulle saakka. Suurin osa kuvista on Pulsan perheen
yksityiskokoelmasta, lisäksi kirjaan on lisätty kuva-aineistoa Lapin
maakuntamuseon kokoelmista. Tämä ”muistikirja” on suunnattu ensisijaisesti kierrätettäväksi vanhusten palvelukoteihin. Toimintaa pyritään jatkamaan ja kehittämään resurssien mukaan.

Järjestäjät: Lapin Sieniseura, Lapin maakuntamuseo ja Lapin Martat.
Napapiirin vitriini
Napapiirillä oli nähtävänä Arktikum-talon esittelyvitriinit Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen perusnäyttelyistä. Napapiirille
14.7.2005 valmistettua yhteisnäyttelyä samanismista huollettiin vuoden aikana.
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MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Paikallismuseotyö
Lapin maakuntamuseon toiminta-alueeseen kuuluu suurin osa Lapin
maakuntaa, kaikkiaan 12 kuntaa. Kaikissa kunnissa on Utsjokea lukuun ottamatta jonkinlaista museotoimintaa.
Maakuntamuseotutkija antoi asiantuntija-apua paikallismuseoille
neuvontakäyntien aikana (yhteensä 13 matkaa), puhelimitse ja sähköpostitse. Museovirasto myönsi harkinnanvaraista valtionavustusta kahdeksalle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle, yhteensä 28 000 euroa. Maakuntamuseotutkija ohjasi ja
valvoi näiden avustusten käyttöä. Ne oli kohdennettu kokoelmien
luettelointiin, näyttelyiden parantamiseen ja museorakennusten
korjaamiseen.
Rovaniemen kaupungin museotoimi järjesti Arktikumissa 25.8. paikallismuseoille sekä yksityisille kotimuseoille tarkoitetun maakunnallisen
museotapaamisen, jonka teemana oli kulttuuriperintö. Aihetta valottivat kehittämispäällikkö Pirjo Hamari Museovirastosta, intendentti
Hannu Kotivuori, amanuenssi Riitta Kuusikko ja tutkija Päivi Rahikainen Rovaniemen museotoimesta sekä amanuenssi Heidi Pelkonen
Lapin metsämuseosta. Iltapäivällä keskusteltiin ryhmissä muun muassa siitä, mikä on parasta kussakin museossa, museotoimintaan
liittyvistä ”unelmista” sekä yhteistyötarpeista. Päivän lopuksi koordinaattori Eeva Kukko jakoi hyödyllistä tietoa Museoviraston harkinnanvaraisista avustuksista. Tapaamiseen osallistui 32 henkilöä.

Tutkija vastasi yhdessä toimituskunnan kanssa Raito-lehden toimittamisesta. Toimituskuntaan kuuluivat Kimmo Kaakinen, Hannu Kotivuori, Päivi Rahikainen ja Jukka Suvilehto. Vuoden 2009 numerossa oli
erityisesti Lapin historiaan, luontoon, liikenteeseen, kulttuuriympäristöihin ja näyttelyihin liittyviä artikkeleja.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset ovat kuuluneet tutkijan työsarkaan. Hän valvoi kolmen Museoviraston jakaman
entistämisavustuksen käyttöä ja ohjasi kahta Rovaniemen kaupungin omistamasta rakennuksesta tehtyä rakennushistoriaselvitystä.
Lapin ympäristökeskuksen hallinnoimaan Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeeseen perustettiin Kemijärvelle, Pelkosenniemelle,
Posiolle, Sallaan ja Savukoskelle työryhmät, joissa maakuntamuseomuseotutkija on mukana ja osallistunut vuoden 2009 aikana kuuteen
kokoukseen.
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Arkeologinen toiminta
Lapin maakuntamuseon esimiehenä toimiva intendentti vastaa myös
museon arkeologisesta työstä. Museoviraston kanssa solmitun ja joulukuussa 2009 uusitun Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua
koskevan yhteistyösopimuksen mukaisesti museo antoi 43 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-,
rakennus- tai maankäyttöhankkeista. Intendentti/arkeologi osallistui
kymmeniin kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai
ohjausryhmän jäsenenä.

Arkeologi piti Lapin ammattiopistolla 3.–5.6. kurssin Muinaisjäännökset ja niiden hoito. Kesäkuun puolivälissä arkeologi esitelmöi
muinaista raudanvalmistusta käsittelevässä Opplandsjern-symposiumissa Norjan Kittilbussa. Toisena Suomen arkeologian edustana oli
professori Mika Lavento Helsingin yliopistosta. Arkeologi esitelmöi
myös mm. Simon Vanhan pappilan tiloissa 4.4. Perämeren rannikon
historiasta ja 5.9. kivikaudesta valtakunnallisilla arkeologian päivillä
Tervolassa.

Maakunta-, yleis- sekä asemakaavoihin tehtiin arkeologisia kohteita
koskevia muutoksia ja lisäyksiä. Suurten yleisten ja monien yksittäisten rakennushankkeiden vuoksi museo teki kesäaikana joukon maastotarkastuksia ja inventointeja, joiden matkakulut kustansi pääosin
hankkeen toteuttaja. Tarkastuskohteina olivat mm. Pelkosenniemen
Pyhäjärvi ja Huttujärvi, Sodankylän Unari, Savukosken Seitajärvi,
useat Rovaniemen alueen kohteet, Kemijärven Luusua, Suomu sekä
Inarin Repojoki ja Kaamanen.

Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat mitä moninaisimpia. Usein tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri maankäyttömuotojen suhdetta
todettuihin muinaisjäännöksiin. Museoviraston kanssa allekirjoitettiin uusi delegointisopimus Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön
turvaamisesta.

Museo jatkoi pienimuotoisia tutkimuksia mesoliittisen kivikauden
asuinpaikalla Rovaniemen Valajaisilla, omaehtoista inventointia
Sodankylän Unarin alueella sekä inventointia Pelkosenniemen Pyhätunturin ja Huttujärven alueilla. Kemijärven Neitilästä löytyi edelleen
runsaasti tulvan huuhtomaa esihistoriallista aineistoa.
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Priitu Rovaniemen markkinoilla -kirjan työryhmään kuuluivat: Ulla Etto, Hanna Kyläniemi, Arja Moilanen, Päivi Rahikainen, Marko Niemelä ja Tuija Alariesto.			
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2009 yhteensä 70 333 asiakasta.
Valtakunnallista museopäivää vietettiin Arktikumissa 16.–
17.5.2009. Kansainvälisenä museopäivänä 17.5.2009 Arktikumissa
paljastettiin ympäristötaideteos, jonka toteuttivat TaM Maria Huhmarniemi (Lapin yliopisto) ja taidemaalari ja ympäristötaiteilija
Tuomas Korkalo (Rovaniemen kulttuuripalvelukeskus) sekä Lapin
yliopiston taiteiden tiedekunnan ympäristötaidetyöpajan opiskelijat. Yleisö pystyi osallistumaan teokseen tekoon lauantaina 16.5. ja
sunnuntaina 17.5.
Työpajan vetäjinä ja toteuttajina toimivat kuvataidekasvatuksen opiskelijat Piritta Huhtanen, Laura Romppainen ja Pirkko Vartio-Viljakainen, sekä kansainvälisiä opiskelijoita Katja Loos, Zuzanna Kocurova,
Julie Racine, Laure Imfelt, Klara Holubcova ja Sophie Brisard. Teos

toteutettiin yhteistyössä edellä mainittujen taiteilijoiden, Lapin maakuntamuseon, Arktisen keskuksen ja Arktikum-Palvelu Oy:n kanssa.
Rovaniemen kaupungin yhdeksi vuotuiseksi päätapahtumaksi on
muodostunut Rovaniemi-viikko (7.–13.9.). Rautatien tulosta Rovaniemelle tuli syksyllä kuluneeksi 100 vuotta, joten Rovaniemi-viikon
teemaksi nimettiin Rovaniemen raiteilla.
Tiistaina 8.9. vietettiin Priitu Rovaniemen markkinoilla -näyttelyn
avajaisia ja valokuvaaja-graafikko Ulla Eton ja Lapin maakuntamuseon työryhmän kirjan julkistamistilaisuutta. Avajaisissa esiintyivät päiväkoti Asemapäällikön lapset, ja avajaisväkeä ilahdutti myös paikallinen posetiivari ”Tare” (Jarmo Saitajoki).
Viikon aikana Priitu Rovaniemen markkinoilla -näyttelyä esiteltiin
keskiviikosta perjantaihin klo 15–15.45, oppaana toimi näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto. Lisäksi näyttelyn esittely oli sunnuntain
Rovaniemi-päivän ohjelmassa klo 11 ja 15.
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Päivän ohjelma:
10.30

Filmi: Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon. 			
Käsikirjoitus ja ohjaus Olli Tiuraniemi. 				
(Kesto: 15 min, Polarium-sali.)

11.00

Näyttelyn esittely: Priitu Rovaniemen markkinoilla,			
näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto.

11.30

Filmi: Rovaniemeltä pohjoiseen. Ylen arkistot,			
valmistanut Kalevi Lavola, teksti ja selostus Paavo Nurmi.		
(Kesto: 7 min, Polarium-sali.)

12.00

Arktista vimmaa -elokuvatapahtuman esittely.

13.00

Filmi.

14.00

Näyttelyn esittely: Andreas Alariesto – tarinankertoja Lapista,
amanuenssi Riitta Kuusikko.

14.30

Arktista vimmaa -elokuvatapahtuman esittely.

15.00

Näyttelyn esittely: Priitu Rovaniemen markkinoilla,			
näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto.

15.30

Filmi: Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon.

16.00

Filmi: Rovaniemeltä pohjoiseen.

17.00

Filmi: Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon.

Rovaniemi-päivää vietettiin Arktikumissa jälleen avoimin ovin
sunnuntaina 13.9. klo 10–18. Päivän aikana vierailijat tutustuivat
ilmaiseksi Arktikumin näyttelyihin ja filmeihin.
Rovaniemi-viikolla Arktikumissa kävi 3 630 vierasta, joista 2 830 henkilöä vieraili 13.9. Rovaniemi-päivänä, ja tiistaina 8.9. Priitu-näyttelyn
avajaisiin osallistui 138 henkilöä.
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Yleisöluennot
Lapin maakuntamuseo järjesti Arktikumissa toimintavuoden aikana
luontoaiheisia yleisöluentoja, joissa olivat järjestäjinä mukana myös
Lapin lintutieteellinen yhdistys ja Lapin Sieniseura:
• Jukka Jokimäki: Kaupunkilintumme muutosten kourissa (29.1.2009)
• Antti Pekki: Luontoretkeilyä Andalusiassa(19.2.2009)
• Lasse Tuominen: Sieniyrittäjän arkipäivää (26.2.2009)
• Martti Rikkonen: Kotkia tunturissa (21.3.2009)
• Ossi Pihajoki: Linturetkeilyä kolmella mantereella (16.4.2009)
• Pirkka Aalto: Kanadanhanhia ja muita Kemijärven kummallisuuksia
(24.9.2009)
• Ilpo Kojola: Selviytyykö tiikeri? Retkellä Pohjois-Intiassa ja Nepalissa
(22.10.2009)
• Mikko Ala-Kojola: Atlantin äärellä – Luontokuvia Norjasta.
Linturetkellä Suomessa (21.11.2009)
• Olli-Pekka Karlin ym.: Vuoden 2009 lintukuvasatoa (10.12.2009)

Yleisötapahtumat ja -retket
Lapin maakuntamuseo osallistui Arktisen keskuksen ja Metsähallituksen (Pilkkeen) kanssa yhteistyössä Rovaniemen Design Week
-tapahtumaan järjestämällä piha-alueella Arktista pilkettä -osatapahtuman 1.–2.10. Tapahtumassa etsittiin työpajojen ja osallistuvan
suunnittelun keinoin toimintaa ja ideoita Arktikum-talon edustan ja
arktisen puutarhan kehittämiseksi. Tapahtuma liittyi Pilke-toimitalon rakentamisen myötä syntyvän kaupunkitilan kehittämiseen ja

Luonnonkukkien päivän retkeläisiä tauolla Kaihuanvaaran sienipolun varren
levähdyspaikalla. Kuva: Liisa Mäenpää.

toteuttamiseen sekä Arktisen keskuksen Arktikumin ympäristön uudistamishankkeeseen. Samassa yhteydessä järjestettiin leikkimielinen
aukion nimikilpailu. Tapahtumaan osallistui noin 200 vierasta. Kutsuttuna tapahtumassa oli 4 lapsiryhmää läheisestä Kivalonpuiston päiväkodista, maahanmuuttajaryhmä Moni-Netistä Rovalasta, III kaupunginosayhdistyksen ryhmä sekä ryhmä Rovaniemen kuvataidekoululta.
Lapin maakuntamuseo järjesti yhdessä muiden kanssa Luonnonkukkien päivän yleisöretken Kaihuanvaaralle 14.6. Lapin maakuntamuseo, Geologian tutkimuskeskus ja Metsähallitus järjestivät Rovaniemiviikon yleisöretken Käyrästunturille 12.9.
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AUKIOLOAJAT
Vuonna 2009 museo oli avoinna seuraavasti:
					
Talvikausi
14.1.–31.5. tiistai–sunnuntai 10–18		

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 169.

Kesäkausi

Asiantuntijapalvelu ja neuvonta

1.6.–15.6. joka päivä 10–18

Erilaisiin esineisiin, muinaisjäännöksiin, Rovaniemen historiaan ja
museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä tuli Lapin maakuntamuseoon
vuoden aikana runsaasti. Tiedustelijoina olivat sekä muut museot, eri
virastot että yksityiset henkilöt. Erityisenä kiinnostuksen aiheena olivat historiaan ja esihistoriaan liittyvät kysymykset. Samoin luontoon,
varsinkin kasveihin ja eläimiin, liittyvää neuvontaa annettiin aiempien
vuosien tapaan runsaasti.

16.6.–15.8. joka päivä 9–19
16.8.–31.8. joka päivä 10–18
					
Talvikausi
1.9.–30.9. tiistai–sunnuntai 10–18
1.10.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–17
1.12.–13.1. joka päivä 10–18
24.12. suljettu

Lapin maakuntamuseo on mukana lappilaisten kirjastojen ja museoiden yhteisessä Lapponica-tietopalvelussa, joka vastaa asiakkaiden
kysymyksiin sähköpostin välityksellä. Tietopankin ja tietopalvelun
osoite on www.lapponica.net.
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Koululaisille järjestettiin opastettuja kierroksia, joiden aikana vierailtiin mielikuvamatkalla 1910-luvun Rovaniemen kirkonkylässä markkina-aikaan. Kuvassa Priitun
kanssa poseeraavat draamatyöpajan vetäjät Kaisa (näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto,
Lapin maakuntamuseo) ja aikajunan konduktööri Kaija (museolehtori Kaija Kähkönen,
Rovaniemen taidemuseo). Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Opetus
Arktikumissa vieraili vuoden 2009 aikana Rovaniemen alueen koululaisia 3 347 ja muualta tulleita leirikoululaisia 468. Rovaniemen alueen
koululaisilla on Arktikumiin vapaa pääsy, ja koululaisille järjestettiin
mm. opastettuja näyttelykierroksia. Kouluille tiedotettiin Lapin maakuntamuseon ja Arktikumin tapahtumista säännöllisesti sähköisesti
(sähköpostilla) sekä osin myös perinteisesti kirjein.
Viikoilla 40, 41 ja 42 järjestettiin koululaisille draamatyöpajoja Priitu
Rovaniemen markkinoilla -näyttelyyn liittyen. Työpajoissa vieraili yhteensä 510 lasta, 22 ryhmää kolmestatoista eri koulusta ja kahdesta
päiväkodista. Draamatyöpajan vetäjinä toimivat museolehtori Kaija
Kähkönen (Rovaniemen taidemuseo) ja näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (Lapin maakuntamuseo). Työpajasta kerrotaan enemmän Lapin
maakuntamuseon Raito-lehdessä (2009).
Museo-opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Arktisen
keskuksen ja Rovaniemen taidemuseon museolehtorin kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat mm. Lapin yliopisto, Lapin taidetoimikunta, Lapin käsi- ja taideteollisuusyhdistys ry, koulut ja muut tahot.
Muuta toimintaa
Museon opas-valvojat Maisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho toimivat Lapin ammattiopiston matkailualan opiskelijoiden työpaikkaohjaajina. Vuoden aikana työharjoittelussa oli yksi opiskelija.
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JULKAISUT
Lapin maakuntamuseon julkaisusarjassa (nro 15) julkaistiin lapsille
suunnattu kuva- ja tietokirja Priitu Rovaniemen markkinoilla, joka kertoo vanhasta Rovaniemestä. Kirjassa seikkaillaan vuoden 1911 talvimarkkinoilla. Lapin maakuntamuseon tuottama teos sai runsaasti
kiitosta monipuolisesta ja kiinnostavasta sisällöstä sekä erityisesti elävästä ja historialliselle ajalle uskollisesta kuvituksesta. Kuvitus on Ulla
Eton käsialaa, ja kirja tehtiin yhteistyössä Lapin maakuntamuseon
työryhmän (Tuija Alariesto, Arja Moilanen, Hanna Kyläniemi ja Päivi
Rahikainen) kanssa. Asiantuntija-apuna on toiminut Lapin maakuntakirjaston erikoiskirjastonhoitaja Marko Niemelä. Kirja toteutettiin
Museoviraston avustuksella.
Syyskuussa ilmestyneen Priitu Rovaniemen markkinoilla -kirjan ensimmäinen painos (1 100 kpl) myytiin loppuun joulukuuhun mennessä.
Suuren kysynnän vuoksi kirjasta otettiin toinen, 500 kappaleen painos. Kirjaa on myynnissä Arktikumin museokaupassa, Osviitassa, Rovaniemen taidemuseossa ja Lapin maakuntakirjaston Lappi-osastolla.
Maakunnallinen museolehti Raito ilmestyi vuonna 2009 yhden kerran.

Priitu Rovaniemen markkinoilla
-kirjaa esiteltiin valtakunnallisilla
Kirjamessuilla Helsingin messukeskuksessa 22.–25.10.2009.

Julkaistut artikkelit ja tutkimukset
• Kimmo Kaakinen: Ikkuna erämaahan. Raito 2009: 49–50.
• Kimmo Kaakinen ja Hannu Kotivuori: Johan Lindström
– Lapin ilmailun pioneeri. Raito 2009: 20–25.
• Hannu Kotivuori: Unaria etsimässä. Raito 2009: 51–58.
• Hannu Kotivuori: Koruaarteita Lapista. Raito 2009: 59–60.
• Tuija Alariesto ja Kaija Kähkönen: Aikamatka markkinoille.
Raito 2009: 33–36.
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TIEDOTUS JA MARKKINOINTI

TOIMITILAT

Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Arktikum-Palvelu
Oy. Museon sisäisestä ja oman alan kysymyksiin kuten näyttelyihin ja
tutkimukseen liittyvästä tiedottamisesta museo on pääosin vastannut itse. Lapin maakuntamuseon kotisivut löytyvät osoitteesta http://
www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin_maakuntamuseo.iw3. Sivuilta löytyy myös linkki maakuntamuseolla tuotettuun Lapin museot -sivustoon (www.lapinmuseot.fi).

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn pinta-ala on 949 m², vaihtonäyttelytilan 166 m² ja luonnontieteen yksikön tilat 295 m² sekä toimisto- ja työtilat 577 m².

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyuudistuksen yhteydessä 2003
luotu Pohjoiset keinot -sivusto otettiin pois käytöstä, koska museon
henkilökunta ei päässyt päivittämään sivuston sisältöä. Tilalle luotiin yksi sivu http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/
Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin_maakuntamuseo/Nayttelyt/Pohjoiset_keinot_-_Northern_Ways_-_perusnayttely.iw3, josta löytyy perusnäyttelyn tiedote.

Luonnontieteen yksikön tiloissa Arktikumin instituuttirakennuksessa
ovat amanuenssin ja intendentin/arkeologin työhuoneet sekä tilat
näytteiden käsittelyä, kokoelmia, arkistoja ja määräaikaisia työntekijöitä varten.

Arktikum-talon kokoelma- ja työtilojen lisäksi museolla on erillinen
kokoelmavarasto. Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen
yhteiskäytössä ovat yleisötilat, luokkahuone, auditorio, kuvalaitos
sekä puu- ja metalliverstaat.

Arktikum								
Talon pinta-ala 4 523 m²							
Lapin maakuntamuseon tiloja 1 526 m²					
Arktisen keskuksen ja museon yhteistiloja 1 461 m²				
Luonnontieteen yksikkö, Arktikumin instituuttiosa 295 m²
Varasto									
Silmutie 2 720 m²
Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyttimin. Näyttelytiloissa ja luonnontieteen yksikön kokoelmatiloissa on myös kosteuden ja lämpötilan säätö.
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Taidemuseo

Taidemuseon edustalla Tiina Osaran Kenkäinstallaatio (2009). Teos oli osa näyttelyä NORMAALI POIKKEUS – Espoon Kuvataiteilijat.					
Kuva: Sari Rautanen, Rovaniemen taidemuseo.
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NÄYTTELYT
Rovaniemen taidemuseo järjestää kokoelmanäyttelyiden lisäksi
vaihtuvia taidenäyttelyitä. Näyttelyiden valinnassa pääperiaatteita
ovat paikallinen sekä kansainvälinen pohjoisuus, oman kokoelman
taiteilijat sekä taiteen eri ilmenemismuodot.
Kokoelmanäyttelyt
AJATUSLUOMUKSIA // 15.2.– 8.3.2009
Ajatusluomuksia-näyttely esitteli Jenny ja Antti Wihurin rahaston
kokoelmasta abstraktia taidetta, konkretismin suoraviivaisesta ja selkeästä ilmaisusta ekspressiivisiin maalauksiin.
Konkretismilla on suomalaisessa taiteen tekemisen perinteessä erityinen asema. Muuhun Eurooppaan ja Venäjään verrattuna abstrakti
taide sai maassamme jalansijaa varsin myöhään, vasta toisen maailmansodan jälkeen. Koko ei-esittävän taiteen puolesta läpimurron
teki meillä konkretismi. Konkretismi luopui figuratiivisen taiteen
luomasta tilailluusioista ja pitäytyi kaksiulotteisuuteen. Konkretistien mielestä ei-esittävä taide on konkreettista ja esittävä abstraktia,
päinvastoin kuin yleensä ajatellaan. Mikään ei ole niin konkreettista
kuin väri, viiva ja pinta.
Konkretismin uranuurtajapolven taiteilijat Sam Vanni, Ernst MetherBorgström ja Lars-Gunnar Nordström tasoittivat tien abstraktille taiteelle. Seuraavan, Timo Aallon, Paul Osipowin ja Pekka Ryynäsen sukupolven työn tuloksena konkretismi on edelleen elossa ja voi hyvin.

Sam Vanni (1908–1992) oli sodanjälkeisessä suomalaisessa maalauksessa ehkä tärkein nimi. Hän oli abstraktin taiteemme keskeinen uudistaja. Hänen teoksissa leikkivät muodot ja värit. Vanni
oli myös rakastettu ja karismaattinen opettaja, jonka toiminta Vapaassa taidekoulussa, Suomen taideakatemian koulussa ja Teknillisessä korkeakoulussa vaikutti kokonaiseen taiteilijapolveen.
Vannin nimeävät esikuvakseen monet nykytaiteilijatkin.
Ernst Mether-Borgström (1917–1996) kuuluu varhaisiin suomalaisiin
konkretisteihin. Mether-Borgströmin abstrakti taide on leikkisää, elävää ja mielikuvituksellista. Avaruudellisessa tilassa liikkuvien geometristen muotojen ja värien muunnelmat tuntuvat loputtomilta hänen
usein pienikokoisissa maalauksissaan.
Lars-Gunnar Nordström (s.1924) on suomalaisista konkretisteista
puhdaslinjaisin ja tyylilleen uskollisin. Hänen kuvansa perustuvat
selvärajaiselle geometristen pintojen sommittelulle ja selkeille väreille. Hän käyttää sileitä väripintoja, joissa ei näy siveltimenvetoja.
Väripinnat on erotettu toisistaan tarkkarajaisesti. Nordström keskittyy
yleensä vain muutamaan väriin ja käyttää mustan ja valkoisen lisäksi
voimakkaita kirkkaita värejä. Nordströmin yksityisnäyttely Helsingissä
1949 oli ensimmäinen täysin ei-esittävä taidenäyttely Suomessa.
Göran Augustson (s. 1936) on Sam Vannin perillisiä, konstruktivisti,
jolle suora viiva, selkeys ja järjestys ovat ominaisia. Carolus Enckell
(s. 1945) tunnetaan taas ennen kaikkea väritaiteilijana, joka pohtii
teoksissaan värin ja maalauksen olemusta sekä geometrisia muotoja.
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Kuvanveistäjä Raimo Utriainen (1927–1994) on suomalaisen modernin kuvanveistotaiteen keskeinen uudistaja. Hänet tunnetaan omaperäisistä teoksista, joissa pysty- tai vaaka-akselin varaan kiertyvät
alumiinisäleet muodostavat rytmisen liikkeen. Konkretismin kuvanveiston perinnettä jatkavat rovaniemeläislähtöiset taiteilijat Kari
Huhtamo ja Matti Nurminen.
Abstrakti ekspressionismi on taiteen suuntaus, joka syntyi toisen
maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa. Abstraktin ekspressionismin
edustajat korostavat usein työskentelyn prosessinomaista luonnetta,
tärkeintä ei ole lopputulos vaan itse prosessi. Teoksissa näkyy voimakas materiaalivaikutelma ja spontaanisuus. Useita suuntauksen
taiteilijoita yhdistäneenä tyylillisenä ominaispiirteenä oli spontaani
maalaustyyli, jossa värin annettiin hallita muotoa.

Riitta Helevä, Kuutamo, 1996, pronssi. Kuva: Arto Liiti.
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AIMO KANERVA (1909–1991)
– SATA VUOTTA TAITEILIJAN SYNTYMÄSTÄ // 15.2.–19.4.2009
Rovaniemen taidemuseon, Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmassa on 34 Aimo Kanervan maalausta. Ne muodostavat hienon
kokonaisuuden taiteilijan maalausmatkoista Lappiin. Kanervan Lapinvaellus alkoi 1955 Marrasjärveltä. Sen jälkeen taiteilija matkusti perheineen lähes joka kesä Lappiin, aina 1970-luvun loppupuolelle asti.
Kokoelman teokset ovat syntyneet Marrasjärven lisäksi Ounasjokivarressa, Pallaksen, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen maisemissa.
Aimo Kanerva maalasi mielellään suomalaista, karua maisemaa. Koskematon luonto veti Kanervaa vastustamattomasti puoleensa, ja hän
lähti etsimään sitä Lapista, jossa erämaat ovat suurimmat. Tunturinäkymät, alkukesän suopursut, alati väriä vaihtava suo ja kuusimetsä
ovat tyypillisiä aiheita taiteilijan Lapin tuotannossa. Hän halusi löytää
Suomen luonnosta sen ankaran, karun puolen, mm. ruskaa taiteilija ei
koskaan kuvannut sen ”koristeellisuuden” vuoksi.
Kanervan taiteessa yhdistyy voima ja herkkyys. Öljymaalaukset ilmentävät karua voimaa, kun taas vesivärimaalaukset ovat hauraita ja aineettomia kuin henkäys. Usein tuntuu kuin sivellin juuri ja juuri olisi
koskettanut paperia.
Kanervan maalaukset ovat herkkiä luontotutkielmia. Kaikki maisemat, puukuvat ja kukkaset ovat syntyneet luonnossa. Valoa kohti
kurkottava suopursu tai sykkyrässä leviävä hiirenvirna ilmaantuu

Aimo Kanerva, Ounasjokea, vesiväri, 1972. Kuva: Arto Liiti.

näynomaisesti esiin valkoisesta paperista. Toisinaan taiteilija tunkeutuu keskelle koivikkoa tai kuusikkoa vangiten puuston sisustassa
välkehtivän valon, tai hän tavoittaa puun oksia liikuttelevan raikkaan
tuulen tai maan ja mullan mehevän tuoksun. Näyttelyssä oli mukana
myös taiteilijan maalausmatkoillaan käyttämää esineistöä.
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OHJELMAN JÄLKEEN TUNTI TANSSIA //				
13.6.–27.9.2009
Ohjelman jälkeen tunti tanssia -näyttely koostui niistä Jenny ja Antti
Wihurin rahaston kokoelman teoksista, jotka olivat esillä taidemuseon avajaisnäyttelyssä 1986. Näyttelyyn valittu kokonaisuus esitteli
suomalaista taidetta 1950-, 1960- ja 1970-luvuilta, maisemia, asetelmia ja henkilökuvia. Ajan tyylillinen kirjo on monimuotoinen; kubistisia, surrealistisia, naivistisia ja ekspressiivisiä vivahteita sekä kantaaottavia teoksia.
Mukana oli mm. Veikko Vionojan (1909–2009) viehättäviä maalaismaisemia, Heikki Tuomelan (1923–1991) elämää nähneiden miesten
kuvia, Yrjö Saarisen (1899–1958) ekspressiivisiä maalauksia, Juhani
Linnovaaran (s. 1934) surrealistisia maisemia, Rafael Wardin (s. 1928)
aurinkoisia kuvauksia kesäisestä pihapiiristä, Tuomas Mäntysen
(s. 1932) ja Pirkko Lepistön (1922–2005) naivistisia tuokiokuvia sekä
Heikki Konttisen (1910–1988), Ben Renvallin (1903–1979) ja Kain
Tapperin (1930–2004) veistoksia.

Veikko Vionoja oli kotoisin Keski-Pohjanmaalta, ja kotiseutu näkyykin hänen aihevalinnoissaan ja valon käsittelyssä. Tyypillisiä aiheita
ovat pihapiirit perinteisine rakennuksineen. Usein maisemaa katsotaan ikkunasta. Heikki Tuomelan maalaukset esittelevät mielenkiintoisen kirjon kansanmiehiä. Hän saattoi pyytää kadulla vastaan
tulevia ihmisiä mallikseen. Tuomela oli oman tiensä kulkija ja pysyi uskollisena tyylilleen. Yrjö Saarisen ekspressiiviselle taiteelle ominaista
on voimakas värien käyttö. Hän maalasi reheviä maisemia, asetelmia
ja naishahmoja. Rafael Wardin maalauksissa hehkuvat valon värit,
keltainen ja punainen. Maalauksissaan hän kuvaa perheensä kesänviettoa. Näyttely on saanut nimensä Pirkko Lepistön samannimisestä maalauksesta vuodelta 1975.
Näyttelyyn oli koottu hieno kokonaisuus 1950- ja 1960-lukujen pienoisveistoksia. Veistokset kuvaavat ajan elämää, kuten Kain Tapperin
Tuokiokuva, Heikki Konttisen veistos Pikkupojan ihme, Ben Renvallin Onkipojat, Mikko Hovin Aamuvoimistelija ja Harry Kivijärven
Rannalla.

Yksityiskohta teoksesta Ohjelman jälkeen tunti tanssia, Pirkko Lepistö, öljy kankaalle, 1975. Kuva: Rovaniemen taidemuseo.
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TUOMAS VON BOEHMIN MALLIPIIRUSTUKSIA // 8.10.–29.11.2009
Rovaniemen taidemuseo on saanut lahjoituksena helsinkiläisen graafikon ja taidemaalarin Tuomas von Boehmin 58 teosta. Lahjoitus
sisältää Tuomas von Boehmin 57 mallipiirustusta 1970- ja 1980-luvuilta sekä yhden grafiikanlehden 1950-luvulta.
Tuomas von Boehmia (1916–2000) pidetään yhtenä suomalaisen
modernismin keskeisimmistä edustajista. Hän opiskeli Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulussa 1937–1938. Hänen teoksiaan oli
ensi kertaa esillä 1945, ja vuodesta 1948 hän piti säännöllisesti yksityisnäyttelyitä Helsingissä. 1950-luvulla von Boehm pyrki nostamaan
grafiikan ja yleensä paperipohjaisen taiteen arvostusta ja organisoi
kaksi merkittävää grafiikan ja piirustusten yhteisnäyttelyä Helsingissä.
Nämä Viiva ja väri -näyttelyt olivat erittäin tärkeitä tuolloin vasta alkavassa abstraktin taiteen läpimurrossa.
Rovaniemen taidemuseon saama lahjoitus koostuu mallipiirustuksista. Mallipiirustus on vuosisatoja ollut taiteilijoille tärkeä harjoittelumuoto. Siinä tulee esiin kaikki kuvan rakennukseen liittyvät asiat
– piirtäminen, valöörit, mittasuhteet, maalaus, kuvapinnan hallinta ja
näkeminen. Suomen Taideyhdistys on järjestänyt elävän mallin piirustusiltoja Helsingin Taidehallissa 1970-luvulta lähtien. Piirustusillat
ovat edelleen hyvin suosittuja. Piirustusiltoja voidaan pitää kuvataiteen kestävyysharjoitteluna, mutta myös tärkeänä kollegoiden tapaamismahdollisuutena, joissa piirtämisen ohella käydään mielenkiintoisia keskusteluja kuvataiteen eri aiheista. Näyttelyn aikana järjestettiin
Taide ja malli -luentoja ja työpaja.

Tuomas von Boehm, Nimetön. Kuva: Rovaniemen taidemuseo.
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Kuva näyttelystä. Kuva: Arto Liiti.

Muut näyttelyt taidemuseossa
WORKS – JOHN COURT JA MARKKU HEIKKILÄ // 13.3.–19.4.2009

lyijykynä ja alumiinifolio ja lähtökohtana on sanojen fyysinen muoto.
Käyttämänsä sanat Court poimii sattumanvaraisesti omaa taidettaan
koskevista lausunnoista.

Syntyjään englantilainen John Court tunnetaan pitkistä performansseistaan ja piirroksistaan, jotka heijastelevat taiteilijan omia kokemuksia lukihäiriöstä. Hän ei osannut lukea eikä kirjoittaa lopettaessaan
peruskoulun. “Olin kuin isossa mustassa aukossa – kuluttaen aikaani
piirrellen. Kesti monta vuotta päästä koulun aiheuttaman shokin ja
turhautumisen ylitse. Piirtämisen avulla rakensin itseluottamustani”,
kertoo taiteilija koulukokemuksistaan.

Markku Heikkilä palasi näyttelyn teoksissa lapsuuden maisemiin
Tornionjokilaaksoon. Lapsuuden joentörmät, tyyni joki, lehmät
jokiniityillä ja äänimaisema heijastuvat Heikkilän jokimaaluksissa.
Jokimaalaukset ovat syntyneet konkreettisesti joen äärellä. Taiteilija on käyttänyt kermaa maalatessaan jokia joen varteen. Kerma tuo
mieleen muistumia lapsuuden lehmähaasta tai temperamaalauksen
sidosaineen.

Oppimisen hankaluus ja ulkopuolisuuden kokemus koulussa ovat
lyöneet vahvan leiman hänen taiteeseensa. Piirtämisen kautta Court
alkoi lähestyä kieltä ja sanoja, jotka olivat hänelle käsittämättömiä
symboleita. John Courtin taiteessa aika ja järjestelmällisyys ovat keskeisiä elementtejä. Hänen performanssinsa kestävät usein kahdeksan
tuntia, joka on tyypillisen työpäivän mitta. Piirrosten materiaalina on

Maalatessaan työhuoneella tai työskennellessään ulkoilmassa Heikkilä kokee maalaamisen hyvin keholliseksi kokemukseksi. Joen
äärellä sää, vuorokauden ajat, valon tuleminen, äänet ja tuoksut
vaikuttavat voimakkaasti maalauskokemukseen, on kuin kulkisi
kokonaistaideteoksen keskellä. Maalauksissa ja ympäristöteoksissa
tärkeää on tietoisen tekemisen ja spontaanisuuden kohtaaminen.
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NORMAALI P O I K K E U S – ESPOON KUVATAITEILIJAT // 		
25.4.–7.6.2009

ehkä alueittensa henkisessä keskuksessa, mutta me jokainen olemme
joka tapauksessa ainakin omassa keskipisteessämme tätä maailmaa.

Espoon Kuvataiteilijat ry täytti 40 vuotta ja juhlisti pitkää toimintaansa Rovaniemen taidemuseossa. Juhlanäyttelypaikan valinta näin
kaukaa ”kotoa” saattaa ihmetyttää. Iso osa espoolaisista on kuitenkin
aikojen saatossa muuttanut Espooseen jostain ihan muualta, väestö
on ikään kuin valunut pohjoisesta kohti etelää. Päätimme juhlan kunniaksi kääntää kulkusuunnan takaisin kohti pohjoista.

Näyttelyn nimi Normaali poikkeus on mikrohistorioitsija Giovanni Levin
käyttämä ilmaisu niistä menneisyyden arjen ihmisistä, joista on jäänyt
meille jälkiä. Nykyisyyshän on tulevaisuuden menneisyyttä. Olemme
normaaleja ihmisiä ja elämme arkeamme siellä, mihin olemme asettuneet. Tämä arki on myös käyttövoimaa sille taiteelle, jota teemme, olipa
taiteemme vahvasti tai löysästi sidottu asunpaikkaamme tai omasta
mielestämme ei ole sitä ollenkaan. Mikä on ihmisen henkinen kotipaikka, on jo moniselitteisempi asia määriteltäväksi. Kaikki tekeminen, myös
taiteen tekeminen, on jossain suhteessa traditioon. Puhumme inhimillisistä asioista, olemme ihan tavallisia ihmisiä ja samalla kuitenkin myös
ainutlaatuisia.” (Juhani Tuominen)

Näyttelyn kuraattoriksi kutsuttiin rovaniemeläinen taidemaalari Juhani Tuominen. Hän pyysi espoolaisia taiteilijoita teoksillaan ja suunnitelmillaan kommentoimaan näyttelyn teemaa ”Normaali poikkeus” ja
tarkastelemaan Espoota ja Rovaniemeä myös mielensä kartalla. Myös
Juhani Tuominen on voinut tarkastella espoolaista taiteilijakuntaamme etäisyyden antamalla objektiivisuudella ja nähnyt ehkä jotain, jota
emme itse näkisi. Ilma täällä ylhäällä on kirkkaampaa!
”Suomi on pinta-alaltaan ja etäisyyksiltään suuri maa Euroopan mittakaavassa. Asukkaat ovat keskittyneet mahdollisimman etelään ja väkiluku harvenee pohjoista kohti, mutta ihmisiä ympäröivä tila samalla
lisääntyy. Kaikkialla on siis täyttä, täynnänsä jotain, ihmisiä ja luontoa.
Rovaniemi sijaitsee napapiirin tuntumassa ja Espoo tiheämmin asutussa
Etelä-Suomessa, pääkaupunkiseudulla Helsingin kupeessa. Molemmat
kaupungit ovat kuitenkin jotenkin syrjässä jostakin vaikka sijaitsevatkin

Näyttelyn taiteilijat olivat Maiju Ahlgrén, Sirkku Ala-Harja, Alba, Päivi
Eerikäinen, Markku Hakuri, Leena Halonen, Gunilla Helve, Anneli Hilli,
HelmiRiitta Honkanen, Esa Hyvärinen, Iia Jännes, Janne Kaarlehto,
Markku Keränen, Aarre Kärkkäinen, Esa Laurema, Ulla Liuhala, Marja
Mali, Carita Maury, Anne Meskanen, Juan Antonio Muro, Maaria Märkälä, Merja Nykänen, Hilkka Okkonen, Tiina Osara, Ahti Parviainen,
Eija Pii, Peter Rehor, Seija Rissanen, Aarres Salli, Maija Santala, Nina
Sarkima, Alli Savolainen, Päivi Sirén, Kirsi Tiittanen, TOEKS-ryhmä,
Marja-Leena Valkola ja Eeva-Riitta Vilkuna.
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NYT – LAPIN TAITEILIJASEURAN 					
20-VUOTISJUHLANÄYTTELY // 12.12.2009 – 28.2.2010
Lapin taiteilijaseura juhlisti 20-vuotista toimintaansa juhlanäyttelyillä
Rovaniemen taidemuseossa. Näyttelyn kuraattoreiksi kutsuttiin intendentti Svein Ingvoll Pedersen ja kuraattori Monica Grini Tromssan
taideyhdistyksestä (Tromsø Kunstforening).
Lapin taiteilijaseura perustettiin 1990, ja se on toiminut aktiivisesti tehtävänään edistää lappilaista kuvataidetta, valvoa taiteilijoiden
ammatillisia ja sosiaalisia etuja, edistää lappilaisten kuvataiteilijoiden
työllistymistä sekä parantaa taiteen arvostusta ja asemaa Lapin läänissä. Taiteilijaseura pyrkii tuomaan Lapin taidetta tunnetuksi kotimaan
lisäksi myös ulkomailla. Taiteilijaseura on näkyvästi esillä Rovaniemen

ja Lapin taide-elämässä. Galleria Napa Rovaniemellä ja Galleria
Kellokas Metsähallituksen luontokeskuksessa Ylläksellä ovat merkittäviä Lapin taiteen esittelykanavia. Lisäksi taiteilijaseura pitää galleria
Napan yhteydessä taidelainaamoa, jonka suosio on kasvanut vuosi
vuodelta.
Lapin taiteilijaseurassa on jäseniä tällä hetkellä 81. Taiteilijaseuran juhlanäyttelyyn tarjosi teoksiaan 48 taiteilijaa, joista valikoitui näyttelyyn
25. Näyttelyn taiteilijat olivat Raija Aula, John Court, Tom Engblom,
Henri Hagman, Miia Hamari, Jaakko Heikkilä, Maria Huhmarniemi,
Teija ja Pekka Isorättyä, Helena Junttila, Hanna Kanto, Liisa Karintaus,
Maria Kausalainen, Kaija Kiuru, Ilona Kivijärvi, Ninni Korkalo, Tuomas
Korkalo, Kalle Lampela, Leila Lipiäinen, Tuuli Mukka, Marketta Nilsen,
Outi Pieski, Juhani Tuominen, Teuvo Tuomivaara ja Tuula Turkki.

NYT – Lapin taiteilijaseuran 20-vuotisjuhlanäyttely. Edessä Katja Kiurun teos Invaasio, 2007–2008. Kuva: Arto Liiti.
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Lapin yliopiston tiloissa olevat vitriinit Jenny ja Antti Wihurin
rahaston teoksia varten
Vuonna 2009 vitriineissä oli esillä 2 teosta: Heikki Tuomelan Tupakkimies ja Pekka Kauhasen Suuri yksijalkainen.
JULKAISUT
Andreas Alariesto – tarinankertoja Lapista -julkaisu toteutettiin englanninkielisenä versiona Andreas Alariesto – A Storyteller from Lapland.
Julkaisu on toteutettu yhteistyössä Lapin yliopiston ja Museogalleria
Alarieston kanssa. Julkaisu tuo uudenlaisia näkökulmia Alarieston
taiteelliseen tuotantoon, kertomuksiin ja lauluihin. Kirjan artikkelien
aiheina ovat mm. Alarieston taide osana pohjoisen kuvausta, huumori, naiskuva ja parisuhde sekä Alarieston sepittämät laulut. Maalausten esittelyihin on liitetty taiteilijat omat tarinat.
Samoin Sininen torni -satukirja julkaistiin englanniksi.

Postiautovarikosta Korundiksi -muisteluilta taidemuseolla. Puhumassa aiheesta kirjaa kirjoittava Jonna Katajamäki. Kuva: Arto Liiti.
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ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA
Rovaniemen taidemuseo nimettiin aluetaidemuseoksi 1993, ja sen
alueeseen kuuluu 12 Lapin läänin kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi,
Kittilä, Pelkosenniemi,Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Lapin aluetaidemuseona Rovaniemen taidemuseo
neuvoo ja ohjaa kuntia, seurakuntia, taiteilijoita, taideyhdistyksiä ja
harrastajia kuvataideasioissa sekä inventoi kuntien, seurakuntien, yritysten ja yksityisten taidekokoelmia. Taidemuseo tutkii ja dokumentoi
lappilaista ja saamelaista taidetta. Aluetaidemuseotyö on kokonaisvaltaisesti osana kaikessa taidemuseon toiminnassa ja koko taidemuseon henkilökunta on sitoutunut aluemuseotyöhön.
Rovaniemen taidemuseo järjestää näyttelyitä sekä tuottaa opetusmateriaalia alueen kuntiin. Rovaniemen taidemuseon lainattavat kiertonäyttelyt löytyvät museon verkkosivuilta. Alueen kunnat voivat lainata näitä tai erikseen sovittavia näyttelyitä Rovaniemen taidemuseosta.
Taidemuseon aktiivinen taidekasvatustoiminta on osa aluetaidemuseotyötä. Taidekasvatuksen piirissä ovat lasten ja nuorten lisäksi
ikääntyneet ja erityisryhmät. Rovaniemen taidemuseo tarjoaa alueen
kouluille ja päiväkodeille näyttelyopastuksia työpajoineen ilmaiseksi.
Taidemuseo lainaa erilaisia näyttely- ja opetuspaketteja alueen kouluille ja oppilaitoksille.

Aluenäyttelyt 2009
• Sininen torni, Rovaniemen päiväkotien näyttelykierros		
syyskuu 2008 – joulukuu 2009
• Maa on riekon kirjavana (Andreas Alarieston maalauksia),
Alariesto-galleria Sodankylä 15.5.2008 – 15.1.2009
Taidetta taskussa -museopedagogiset näyttelyt Rovaniemellä
• Hirvaan koulu / kyläkirjasto, Tuulella kulku
• Koskenkylän koulu, Liiitoon !
• Muurolan koulu, Äänien jäljillä
• Oikaraisen koulu, Kuka siellä?
• Rautiosaaren koulu, Viestiä virran vietäväksi
• Sinetän koulu, Aistit auki
• Vikajärven koulu, Kuvat kadoksissa				
• Museopedagoginen näyttely, Utsjokisuun koulu
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MUSEOKASVATUS
Työpajat ja opastukset
Rovaniemen taidemuseon laajan taidekokoelman sekä monipuolisten vaihtuvien näyttelyiden ansiosta museokasvatus on voinut kehittyä taidemuseon yhdeksi merkittävimmäksi toiminnaksi. Jenny ja
Antti Wihurin rahaston kokoelmasta voidaan koota mitä erilaisimpia
teemallisia näyttelykokonaisuuksia. Kokoelma toimiikin erinomaisesti
lasten ja nuorten taidekasvatuksen pohjana.
Näyttelyiden opastukset ovat ilmaisia Rovaniemen kouluille, päiväkodeille sekä muille opiskelijaryhmille. Taidemuseo tarjoaa näyttelyiden
yhteydessä työpajatoimintaa räätälöidysti ryhmän tarpeiden mukaan.
Lapin yliopiston taidehistoriaa ja kuvataidetta opiskelevat osallistuvat museotyöskentelyyn eri yhteyksissä. Opiskelijat saavat kokemusta
museopedagogisesta työstä, näyttelyn suunnittelusta ja rakentamisesta sekä työpajojen ohjaamisesta näyttelyiden yhteydessä.

Taidetta taskussa -näyttelyprojektin Tuulella kulku -näyttelyn varjokuvatyöpaja
Hirvaan koululla. Kuva: Maija Rasmus.
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Taidetta taskussa -näyttelyprojektin Viestiä virran vietäväksi -taidetyöpaja
Rautiosaaren koululla. Kuva: Arto Liiti.

WORKS – John Court ja Markku Heikkilä näyttelyn yhteydessä järjestettiin
Uniikki-työpaja. Kuva: Arto Liiti.

Taidetta taskussa – Rovaniemen taidemuseon pienoisnäyttelyt
+ työpajat kyläkouluissa keväällä 2009

päättivät näyttelyn teeman ja 2–3 hengen opiskelijaryhmä kokosi pienoisnäyttelyn teokset, jotka sijoitettiin koulujen tiloihin n. 3–4 viikoksi. Tämän aikana opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat taideteoksiin
liittyviä työpajoja mukana olevissa kouluissa.

Jenni ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelman teoksista koottiin
7 erilaista pienoisnäyttelyä Rovaniemen kaupungin kyläkouluihin.
Rovaniemen kaupunki on yhdistymisen jälkeen laajentunut huomattavasti. Kaukana olevat kyläkoulut ovat eriarvoisessa asemassa
verrattuna keskustan alueen kouluihin. Osa kouluista sijaitsee jopa
50 kilometrin päässä taidemuseosta, ja näin ollen kyläkoulujen oppilaiden mahdollisuus vierailla taidemuseossa on rajallinen. Taidetta
taskussa -hankkeessa oli mukana Vikajärven, Muurolan, Sinetän, Oikaraisen, Rautiosaaren, Hirvaan ja Koskenkylän koulut. Hanketta tuki
Lapin lastenkulttuuriverkosto Taikalamppu.
Näyttelyhanke oli osa taidemuseo- ja näyttelypedagogiikan kurssia,
joka toteutetaan taidemuseon ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Kurssin keskeisenä sisältönä ovat museo-opetuksen erilaiset menetelmät
ja lähestymistavat. Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat

Taidetta taskussa -työpajoja oli yhteensä 35 kpl, ja niihin osallistui 481
oppilasta.
Uniikki-työpaja 16.–27.3.2009
Uniikki-työpajoja järjestettiin 1.–6.-luokkalaisille Works-näyttelyn yhteydessä 20 kertaa. Työpajassa tutustuttiin teoksiin oman tekemisen
kautta ja ihmeteltiin kuinka kerma valuu hiekassa. Pajassa taiteellinen
luovuus pääsi valloilleen kun lapset pääsivät itse eläytymään taiteilijan rooliin. Työpajan suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat ammattilukion matkailulinjan opiskelijat Noora Karila ja Mari Konttijärvi.
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Elävän koiran mallipiirustustyöpaja 2.11.–20.11.2009
Tuomas von Boehmin näyttelyn yhteydessä järjestettiin mallipiirustustyöpajoja, joissa piirrettiin elävää koiraa. Mallina toimi novascotiannoutaja Pihka, 11 v. Työpaja oli suunnattu yläaste- ja lukioikäisille.

taideteoksista. Lapset soittivat ääniä eri soittimilla mm. helistimillä, rummulla, kanteleella ja palikoilla. Työpajan lopussa arvuuteltiin
mistä teoksesta kukin ääni tulee.
Opastukset ja työpajat yhteensä 2009:

Äänityöpajoja syksyllä 2009

• opastuksia 54 kpl

Ohjelman jälkeen tunti tanssia ja Lapin taiteilijaseura NYT -näyttelyiden yhteydessä järjestettiin Äänityöpajoja 5–12-vuotiaille. Työpajassa tarkoituksena oli löytää erilaisia ääniä, mitkä nousevat esiin

• työpajoja 89 kpl
• lapsia ja nuoria 1564 kävijää

Tuomas von Boehmin Mallipiirustuksia-näyttelyn yhteydessä järjestetyssä mallipiirustustyöpajassa oppilaat piirsivät alastonta Pihka-koiraa.
Kuva: Kaija Kähkönen, Rovaniemen taidemuseo.
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KOKOELMAT

Sipilän kokoelma

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma

Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu 35 teosta
Aukusti Tuhkan grafiikkaa.

Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma, johon 31.12.2009 kuului
2 370 teosta. Kertomusvuoden aikana Rovaniemen kaupunki hankki
kokoelmaan 11 teosta. Kokoelma lisääntyi kaikkiaan 11 teoksella.
Kokoelman taidehankinnat on suorittanut Jenny ja Antti Wihurin
rahaston taideostotoimikunta, johon kuuluivat FT Liisa Lindgren ja
taidemaalari Jukka Mäkelä. Laajennettuun ostotoimikuntaan kuuluvat myös taidemuseon johtaja ja näyttelyamanuenssi. Vuoden 2009
rahaston taidelahjoitukset päätettiin yhdistää vuoden 2010 suuremman taidelahjoituksen yhteyteen.
Rovaniemen kaupungin kokoelma
Kokoelmassa oli vuoden 2009 loppuun mennessä 1 237 teosta. Uushankintojen painopisteenä on lappilainen taide. Teokset sijoitetaan
kaupungin toimitiloihin.
Vuonna 2009 taidemuseon määrärahoilla hankittiin 14 teosta. Kokoelmaan liitettiin myös lahjoituksena saadut 57 Tuomas von Boehmin
mallipiirustusta, kaksi Aukusti Tuhkan lapinaiheista kivipiirrosta, yksi
Ilta Sorron ja yksi Simo Pällin maalaus sekä yksi aikaisemmin kirjaamaton teos, joka tuli esiin teoksia inventoitaessa.

Valtion vakuusrahaston kokoelma
Valtion taidemuseo deponoi vuonna 1994 Rovaniemen taidemuseoon 64 teosta, jotka ovat osa Suomen Säästöpankki Oy:n kokoelmaa.
Suomen kulttuurirahaston kokoelma
Suomen kulttuurirahaston kokoelma koostuu Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston ja Suomen kulttuurirahaston v. 2000 ja sen jälkeen
lahjoitetuista teoksista. Kokoelmassa oli vuoden lopussa yhteensä
101 teosta. Uusia lahjoituksia ei tullut vuonna 2009.
Westerlundin kokoelma
Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2001 Rauni Westerlundin lahjoituksena 97 teoksen kokoelman, johon kuuluu Nikolai Iszelennovin,
Maria Lagorion ja Adelaide de Lagorion teoksia.
Sirkka ja Mikko Jokelan kokoelma
Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2005 testamenttilahjoituksena
Sirkka ja Mikko Jokelalta 51 teosta käsittävän taidekokoelman.

Rovaniemen taidemuseo | 40

TEOSLAINAT
Rovaniemen taidemuseosta lainattiin vuoden 2009 aikana muille taidemuseoille tai taiteilijoille näyttelyihin 26 teosta / 15 lainaa Jenny ja
Antti Wihurin rahaston kokoelmasta, 64 teosta / 5 lainaa Rovaniemen
taidemuseon muut kokoelmat.

• Tero Laaksonen: Illallinen, 1997, öljy ja tempera kankaalle
• Esko Männikkö / Pekka Turunen: Marjanplokkaaja, 1990, valokuva
• Tarja Pitkänen: Rakastavaisten illallinen, 1998, pigmentoitu mehiläisvaha
• Anu Tuominen: Pilvenvalkuainen, auringonkeltuainen, 2003, munakupit,
virkkaus
• Anu Tuominen: Mehustaa, 2003, pullo, suppilo, virkkaus
• Maija Vainonen-Gryta: Piknik, 2005, mänty, lehmus, omenapuu, maali

LAINAT JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTON KOKOELMASTA
Pirkko Lanton muistonäyttely, Galerie Oljemark Helsinki 17.6.–3.7.2009
Martti Aiha, Sara Hildénin taidemuseo, Tampere 27.9.2008 – 11.1.2009

• Pirkko Lantto: Tyttö ja lapsi, 1955, öljy kankaalle

• Martti Aiha: Catherine, 2001, metalli, silikoni, lamput
Pelaa!, Salon taidemuseo 21.11.2009 – 31.1.2010
Kauko Lehtinen, Wäinö Aaltosen museo, Turku 10.10.2008 – 11.1.2009 ja
Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa 14.2.–5.4.2009
• Kauko Lehtinen: Souvenir, 1966, sekatekniikka levylle
Rafael Wardi: Värin sielu, Didrichsenin taidemuseo, 			
Helsinki 10.10.2008 – 3.5.2009
• Ikkunan ääressä, 1972, öljymaalaus kankaalle
• Mallitutkielma, 1970, öljymaalaus kankaalle

• Sven-Olof Westerlund: Plus miinus pallot, 1971, serigrafia
• Seppo Öfverström: Game, 1999, akryyli
Raimo Reinikaisen maalauksia, Hyvinkään taidemuseo 23.10.–29.11.2009 ja
Jyväskylän taidemuseo 11.12.2009 – 21.2.2010
• Raimo Reinikainen: Sininen / Puisto, 1985, vesiväri paperille
• Raimo Reinikainen: Pimeä I , 1985, lyijykynä, hiilikynä
• Raimo Reinikainen: Pimeä II , 1987, lyijykynä, hiilikynä
• Raimo Reinikainen: Pimeä III , 1988, lyijykynä, hiilikynä

Heijastus, Tikanojan taidekoti 15.11.2008–24.1.2009
• Pekka Jylhä: Mitä se elämä on, 1996–1997, pleksipeilit, täytetty possu
• Pekka Jylhä: Näkyläpivä, 1995–1996, akryylipallot, vaijerit, vesi

Alpo Jaakolan maalauksia ja Teuvo Ypyän veistoksia, Lahden taidemuseo
20.2.–22.3.2009 ja Aineen taidemuseo Tornio 17.4.–14.6.2009
• Teuvo Ypyä: Katsokaa itse eteenne, 2002, rauta, kivi, messinki ja pellavanaru

Häikäisevää! Wäinö Aaltosen museo Turku 13.2.–6.9.2009 ja 		
Hämeenlinnan taidemuseo 11.6.–6.9.2009
• Pekka Jylhä: Mitä se elämä on?, 1996–97, installaatio / peilit, täytetty porsas
Syömään! Juomaan! -näyttely Aineen taidemuseo 6.2.2009 – 31.1.2010

Helsingin kaupungin taidemuseo, Tennispalatsi: Finlandia 200
13.11.2009 – 14.2.2010
• Radoslav Gryta: Mummolle – Monumentti lankaa pujottaville käsille, 2000,
lyijylevy

• Juhani Harri: Tähtikirkas yö, 1993, esinesommitelma
• Jussi Heikkilä: Ounasjoki (Hetta–Rovaniemi 332 km), 1995, sekatekniikka
• Eija Isojärvi: Elämän valtiatar I, 1993, pellavapaperimassa
• Pasi Karjula: Paha taikina, 1999, puu
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LAINAT ROVANIEMEN TAIDEMUSEON MUISTA KOKOELMISTA

• Viljapellot, 1956, öljy ja sekatekniikka paperille
• Erämaajoella matkantekoa, 1958, öljy ja sekatekniikka paperille

Maa on riekon kirjavana, Alariesto-galleria Sodankylä 15.5.2008 – 15.1.2009
Andreas Alarieston öljyväri- ja sekatekniikkamaalaukset:
• Tuulastaminen, 1948
• Kolttalappalaisen asunto, 1948
• Siellä missä poro ja lappalainen liikkuu, 1959
• Susi ja Lappalainen, 1961
• Lapin noita Polvarijaako, 1967
• Karhun pesällä, 1967
• Eletään luontaistaloudessa, 1971
• Maa on riekon kirjavana, 1974
• Kolttapari menossa, 1974
• Talvinäkymiä, 1974
• Ponkun kota II, 1976
• Polvarijaako neuvottelussa pirun kanssa, 1976
• Vuotson kylä, 1976
• Nukkumajärjestys, 1967
• Poro vetoeläimenä, 1968
• Vipperhauta ja lauttasensiipi, 1970
• Kodan rakentaminen, 1972
• Muinaisajan parannuskeinoja
• Asuinpaikkaa hakemassa, 1973
• Viljapellot, 1956
Maanviljelijän unelma, Salon taidemuseo 23.5.–23.8.2009
• Matti Saanio: Janne Körkkö heinässä, Rovaniemen mlk, Oikarainen,
1960-luku, valokuva
• Matti Saanio: Ojuri. Salla, Kouteloaapa, 1960-luku, valokuva
Andreas Alariesto – tarinankeroja Lapista, Lapin maakuntamuseo 		
30.4.–13.9.2009
• Tuulastaminen, 1948, öljy ja sekatekniikka paperille
• Kolttalappalaisen asunto, 1948, öljy ja sekatekniikka paperille

• Siellä missä poro ja lappalainen liikkuu, 1959, öljy ja sekatekniikka paperille
• Epärehellinen kotiapulainen, 1959, öljy ja sekatekniikka paperille
• Susi ja lappalainen, 1961, öljy ja sekatekniikka paperille
• Monenlaisia veronperijöitä, 1964, öljy ja sekatekniikka paperille
• Vuotson kylä, 1965, öljy ja sekatekniikka paperille
• Lapin noita Polvarijaako, 1967, öljy ja sekatekniikka paperille
• Karhun pesällä 1967, öljy ja sekatekniikka paperille
• Nukkumajärjestys, 1967, öljy ja sekatekniikka paperille
• Asumapaikan muutto, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
• Löytö-Kaisan ilmalento, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
• Hylätty talo, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
• Kesäpaikka, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
• Poro vetoeläimenä, 1968, öljy ja sekatekniikka paperille
• Akankivellä, 1969, öljy ja sekatekniikka paperille
• Rakkauden umpisokkeloissa, 1969, öljy ja sekatekniikka paperille
• Muinaisajan parannuskeinoja, öljy ja sekatekniikka paperille
• Sotataipaleen sota, öljy ja sekatekniikka paperille
• Erämaa saa ensimmäisiä asukkaita, 1970, öljy ja sekatekniikka paperille
• Vipperhauta ja lautasen siipi, 1970, öljy ja sekatekniikka paperille
• Korpimaitten vaeltajat, 1972, öljy ja sekatekniikka paperille
• Kodan rakentaminen, 1972, öljy ja sekatekniikka paperille
• Suomen suurlakon kaikuja Lapissa, 1973, öljy ja sekatekniikka paperille
• Asuinpaikkaa hakemassa, 1973, öljy ja sekatekniikka paperille
• Maa on riekon kirjavana, 1974, öljy ja sekatekniikka paperille
• Kolttapari menossa, 1974, öljy ja sekatekniikka paperille
• Talvinäkymiä, 1974, öljy ja sekatekniikka paperille
• Porotilalaki, 1974, öljy ja sekatekniikka paperille
• Kaikki on hyvin, 1974, öljy ja sekatekniikka paperille
• Ponkun kota II, 1976, öljy ja sekatekniikka kankaalle
• Porot ja lappalainen kesällä, 1976, öljy ja sekatekniikka kankaalle
• Polvari-Jaako neuvottelussa pirun kanssa, 1976, öljy ja sekatekniikka kankaalle
• Noita-Akmeelin retket II, 1976, öljy ja sekatekniikka kankaalle
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• Koltat, 1985, öljy ja sekatekniikka paperille
• Elämän virta / Jokea alas, 1985, öljy ja sekateknikka paperille
• Karhut, 1985, öljy ja sekatekniikka paperille
• Lapin kylä, pienoismalli
The European Green Belt, Castle Museum, Linz, Itävalta 4.7.2009 – 8.1.2010
• Andreas Alariesto: Eletään luontaistaloudessa, 1971, öljy ja sekatekniikka
paperille
Juho Kusti Kyyhkynen 100-vuotisjuhlanäyttely, Kemijärven kulttuurikeskus
1.11.–13.12.2009
• Juho Kusti Kyyhkynen; Talo Kemijärveltä, 1899, öljy kankaalle

Taidemuseon väliaikaiset taidevarastotilat. Kuva: Sari Rautanen, Rovaniemen
taidemuseo.
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Taiteiden talon remontti jatkui: vasemmalla varastotilan lattian valua, keskellä uutta näyttelytilaa, oikealla konserttisalin pohjatyöt. 				
Kuvat: Sari Rautanen, Rovaniemen taidemuseo.

KIRJASTO JA KUVA-ARKISTO

TOIMITILAT

Taidemuseo on jatkanut kuluvana vuonna käsikirjaston kartuttamista
lähinnä museoilta julkaisuvaihtona saaduilla näyttelyjulkaisuilla. Taidemuseo ylläpitää Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaan
liittyvää sekä lappilaista kuvataidetta käsittelevää lehtileike- ja kuvaarkistoa.

Rovaniemen taidemuseon näyttely-, toimisto- ja työskentelytilat ovat
osoitteessa Lapinkävijäntie 4. 1940-luvulla valmistuneessa postiautovarikossa. Saneeratun taidemuseon kokonaispinta-ala on 1 215 m²,
josta vaihtuvien näyttelyiden osuus on 288 m² ja vakiokokoelmien
esittelytila 468 m².

Taidemuseo toimii Lapin museoiden ja kirjastojen yhteisessä Lapponica-tietopalvelutiimissä, www.lapponica.net.

KÄVIJÄT

Taidemuseon kirjaston luettelointityötä PallasPro -järjestelmään
jatkettiin vuonna 2009. Pallas-Pro -järjestelmän kautta museokirjasto on kaikkien ulottuvilla ja on osa Lapin kirjastojärjestelmää,
www.lapinkirjasto.fi.

Vuonna 2009 taidemuseossa vieraili 12 636 kävijää.

Rovaniemen taidemuseon digitaalinen kuva-arkisto on verkossa,
osoitteessa taidemuseo.rovaniemi.fi. Rovaniemen taidemuseo ja
Kuvasto ry ovat tehneet merkittävää yhteistyötä Suomen kulttuuriperinnön saavutettavuudeksi. Sopimus kuva-arkiston julkaisemisesta
verkossa Kuvasto ry:n ja Rovaniemen taidemuseon välillä on ainutlaatuinen Suomessa.
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Tapahtumat 2009

Kulttuuritoimen kevätjuhla 15.5.2009. Ote lastenteatterista Ankkalampi, esittäjinä
Rimpparemmi. Kuva Kaija Kähkönen, Rovaniemen taidemuseo.
Ohjelman jälkeen tunti tanssia -iltamat 11.0.2009. Ote näytelmästä Mainen
kunnia, esittäjänä harrastelijateatteriryhmä Pumpasen harjaantuneet, etualalla Päivi
Kontkanen. Kuva: Kaija Kähkönen, Rovaniemen taidemuseo.

15.01.

Kamariorkesterin konsertti

24.01.

Miekkailijat ja soittajat, kulttuuripalvelukeskuksen tapahtuma

04.02.

Linnunlaulupuu-tapahtuma

05.02.

Linnunlaulupuu-tapahtuma

06.02.

Linnunlaulupuu-tapahtuma

07.02.

Linnunlaulupuu-tapahtuma

08.02.

Linnunlaulupuu-tapahtuma, afrikkalainen kahvihetki

14.02.

Kamariorkesterin konsertti

19.03.

Nordean yksityitilaisuus

25.03.

Kevään luentosarja: Markku Heikkilä kertoo teoksistaan ja			
työskentelystään

01.04.

Kevään luentosarja: John Court kertoo teoksistaan ja				
työskentelystään

02.04.

Lapin Ruska -konsertti

08.04.

Kevään luentosarja: Tuija Hautala-Hirvioja ja Riitta Kuusikko			
luennoivat Lokakuun ryhmästä ja taiteilija Aimo Kanervasta

18.04.

Konsertti Syöpäyhdistyksen hyväksi.

19.04.

Culture Circuit -kuntopiiri, yksityistilaisuus

25.04.

Kohti sua -nykysirkus

26.04.

Kohti sua -nykysirkus

15.05.

Kulttuuritoimen kevätjuhla

20.05.

Kadri Joametsin 10-vuotistaiteilijajuhlakonsertti

12.08.

Gorm Gustav Graen luento, Skandinaavinen mytologia

11.09.

Iltamat, Ohjelman jälkeen tunti tanssia -tapahtuma

14.09.

Matkailuseminaari

28.09.

Tarinakilpailun voittajien julkistamistilaisuus

08.10.

Taidemaalari Juhani von Boehm esittelee isänsä Tuomas von 			
Boehmin taidetta

21.10.

Postiautovarikosta Korundiksi, muisteluilta

02.11.

Kulttuurin laatutyöpaja

11.11.

Kuvataiteilija Ulla Niskasen luento elävän mallin piirtämisestä

18.11.

Kuvataiteilija Ulla Niskasen mallipiirustuksen työpaja

04.12.

Taiteiden puolesta -päivät

05.12.

Taiteiden puolesta -päivät
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Museotoimen hallinto

MUSEOTOIMEN HALLINTO
Rovaniemellä toteutetaan hallinnossa ns. sopimusohjausjärjestelmää.
Rovaniemen museotoimi kuuluu Rovaniemen sivistyspalvelujohtokunnan alaisena toimivaan kulttuuripalvelukeskukseen. Rovaniemen
kulttuurilautakunta ostaa museotoimen tuotteet kulttuuripalvelukeskuksen kanssa tekemällään sopimuksella.
Jäsenyydet
Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museoliitossa. Lapin
maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo kuuluvat Pohjoiskalotin
museot -nimiseen yhteistoimintaverkostoon. Rovaniemen taidemuseo on ICOM:n yhteisöjäsen.

Tuuli Mukka, Aina mukanani, Isä,
akryyli muovipussille, 2009.
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MUSEOTOIMEN HENKILÖKUNTA | LAPIN MAAKUNTAMUSEO

Muut harjoittelijat
• Mikko Kaija (4.5.–29.6.2009)

Vakinainen henkilökunta

• Leena Furu (1.11.2008 – 31.1.2009)

• Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (2006)

• Jenni Evesti (14.–30.4.2009)

• Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen (1987)

• Charlotte Malaprade (27.4.–18.5.2009)

• Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori (1987)

• Kirsi Jokela (12.10.–31.12.2009)

• Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000)
(virkavapaalla 15.4.–30.9.2009)
• Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)

HENKILÖKUNNAN KOULUTUS, SEMINAARIT JA MATKAT

• Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995)

Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut vuonna 2009 kaupungin järjestämiin
työhyvinvointikoulutuksiin (Tykes, Työ ja terveys), KVTES-koulutukseen sekä
prosessikoulutukseen.

• Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen (1995)
• Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985)
• Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)
• Museomestari Teijo Rovanperä (2005),		
työajasta 50 % taidemuseossa

Tuija Alariesto:
• 13.1. Infoweb-koulutus, kaupungintalo, Rovaniemi
• 28.–29.1. Museokokous Kultamuseossa, Tankavaara

Määräaikaiset työntekijät
• Heidi Pelkonen (1.11.2008–30.4.2009, 				
1.12.2009 – 30.4.2010, Myytti-projekti)
Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
• Samuli Jomppanen (20.10.2008 – 19.4.2009)
Työ- ja elinkeinotoimiston työkokeilun työntekijät
• Tiina Mäkitiura (24.8.–30.10.2009)
Kaupungin nuoret kesätyöntekijät

• 4.2., 11.2., 24.2., 9.3. ja 30.4. Prosessikoulutuspäivät, 			
kaupungintalo, Rovaniemi
• 6.2. Asiakaspalveluprosessit, kaupungintalo, Rovaniemi
• 10.2. Avoin oppimisympäristö -virtuaaliseminaariin osallistuminen omalta
työpäätteeltä etäyhteyden kautta
• 16.–17.2. Näyttelysuunnittelumatka Kultamuseoon, Tankavaara
• 12.–13.3. Tähtiä kauppalassa -näyttelyn avajaiset Suomen rakennustaiteen
museossa, Helsinki. Matkan yhteydessä tapaaminen Jukka Kukkosen kanssa,
Suomen valokuvataiteen museo
• 17.3. Cumulus-infopäivä, Arktikum, Rovaniemi
• 23.2. Teatterin keinot käyttöön -kurssin pienryhmäpäivä Arktikumissa,
Rovaniemi

• Mika Pekonen (1.6.–30.6.2009)

• 30.–31.3. Teatterin keinot käyttöön -kurssin lähiopetuspäivät 		
Teatterimuseossa, Helsinki

• Ismo Repo (1.7.–30.7.2009)

• 29.4. Hankintalakikoulutus, kaupungintalo, Rovaniemi

• Aino Kumpuniemi (15.6.–14.7.2009)

• 4.–5.5. Kveeniaiheisen näyttelyn suunnittelukokous, Luulaja, Ruotsi

Työmarkkinatuella palkatut
• Vesa Hautala (15.12.2008 – 14.1.2009)
• Pia-Maria Kortelainen (27.1.–24.4.2009)

• 13.–14.5. Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 		
86. vuosikokous Kokkolassa
• 18.5. Näyttelyesineiden nouto, Oulu.
• 25.–27.9. 34. Nordnorske historieseminar ja Roads to Ruija 		
-näyttelytyöryhmän kokous Skibotn, Norja.
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• 22.–25.10. Kirjamessut, Helsinki (Rovaniemen museotoimi oli mukana
Suomen museoliiton osastolla)
• 9.12. Muutos, jaksaminen ja luottamus – Jaakko Heinimäen luento,
kaupungintalo, Rovaniemi
Kimmo Kaakinen:

• 15.4.–30.9. näyttelyamanuenssi Pilke – pohjoisen metsien kestävä käyttö
-näyttelyssä, Metsähallitus (virkavapaalla museosta)
Arja Moilanen:
• 12.1.–25.5. Verso I – Museologian verkkokurssi. Aloitus- ja päätöspäivä,
Helsinki.

• 16.–17.2. Näyttelysuunnittelumatka Kultamuseoon, Tankavaara

• 28.1. Infoweb-koulutus, Rovaniemi.

• 9.3., 30.4., 25.5. Prosessikoulutus, Rovaniemi

• 16.–20.2. Tietoturvallisuuden peruskurssi, verkkokurssi

• 24.–25.3. Luonnontieteelliset museopäivät, Helsinki

• 24.2. ja 9.3. Prosessikoulutus, Rovaniemi

• 8.12. Kuuluuko luonto kaupunkiin? Rovaniemen luonto ja kaupungistuminen. Matti Leskelän luento, Arktikum, Rovaniemi

• 11.3. Cumulus-järjestelmän suunnittelu Kemijärven kotiseutumuseon
arkistokannaksi, Kemijärvi

• 9.12. Muutos, jaksaminen ja luottamus. Jaakko Heinimäen luento, Rovaniemi

• 12.3. Digiwiki-seminaari, Helsinki.
• 1.4. Työ ja terveys -koulutus, Rovaniemi

Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja):

• 5.5. Roads to Ruija -näyttelytyöryhmän kokous, Luulaja

• 4.2., 11.2., 24.2., 9.3. ja 30.4. Prosessikoulutus. Rovaniemi

• 18.5. Näyttelyesineiden nouto, Oulu

• 16.–17.2. Näyttelysuunnittelumatka Kultamuseoon, Tankavaara

• 26.5. Neuvottelu kuva-aineiston sijoituksesta Lapin maakuntamuseon ja
Suomen valokuvataiteen museon edustajien kesken, Helsinki

• 18.3. Tietoturvapäivä. Rovaniemi
• 1.4. Työhyvinvointiseminaari. Rovaniemi

• 5.6. Cumulus-koulutus ja tietokannan toteuttaminen Kemijärven 		
kotiseutumuseon käyttöön, Kemijärvi

• 4.–5.5. Roads to Ruija -näyttely, suunnittelumatka. Luleå, Ruotsi.

• 16.9. Cumulus-koulutus, Rovaniemi

• 25.–27.5. Neuvottelumatka. Suomen valokuvamuseo, Helsinki

• 25.–27.9. 34. Nordnorske historieseminar ja Roads to Ruija 		
-näyttelytyöryhmän kokous Skibotn, Norja

• 16.–18.6. Opplandsjern-symposium. Kittilbu. Norja
• 25.8. Maakunnallinen museopäivä. Rovaniemi
• 5.9. Valtakunnalliset arkeologian päivät. Tervola
• 14.9. Yhteistyöneuvottelu. Museovirasto. Helsinki
• 30.9. Interreg IV A Pohjoinen -koulutustilaisuus. Luleå, Ruotsi
• 2.11., 1.12. Laatutiimi-koulutus/Culture DQN. Rovaniemi
• 16.12. Maakuntamuseoiden johtajien tapaaminen. Museovirasto, Helsinki
Hanna Kyläniemi:
• 22.–23.1. Kokoelmaesinehankintamatka ja TAKO – tallennus- 		
ja kokoelmayhteistyöseminaari, Kansallismuseo, Helsinki
• 24.2. ja 9.3. Prosessikoulutus, Rovaniemi
• 17.3. Cumulus-infopäivä, Arktikum, Rovaniemi
• 30.3. Matkailumuseoverkoston kokous, Helsinki
• 16.9. Cumulus-koulutus, Rovaniemi

• 15.10. Opastus Alariesto-gallerian valokuva-arkiston järjestämiseen,
Sodankylä
• 19.10. Puolustusvoimien kuvakeskus, Helsinki
• 20.10. koulutus kokoelmien luetteloinnin kehittämisestä, Helsinki
• 21.10. Museoviraston kuva-arkisto, Helsinki
• 22.10. Kirjamessut, vierailu Suomen valokuvataiteen museossa
• 9.12. Muutos, jaksaminen ja luottamus. Jaakko Heinimäen luento, Rovaniemi.
• 9.–11. ja 16.–18.12 Office2007-koulutus, Rovaniemi.
Päivi Rahikainen:
• 27.–28.1. Lapin ammatillisten museoiden tapaaminen 			
Kultamuseossa Tankavaarassa
• 16. 4. Tutkimusaineiston kerääminen Kansallismuseon kansatieteellisen
käsikirjoitusarkiston kokoelmista Helsingissä
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• 17.4. Maakuntamuseotutkijoiden tapaaminen Museovirastossa Helsingissä

LUENNOT JA ESITELMÄT

• 29.4. Arvokkaiden rakennusten korjausosaamista Lappiin -hankkeen
koulutusseminaari

Hannu Kotivuori:

• 7.5. Lapin kotiseutuväen neuvottelupäivät Sallassa

• 4.4. Esihistoria matkailussa. Simo, Montajan saari.

• 28.5. Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeen ohjausryhmän kokous
Suvannon kylässä Pelkosenniemellä

• 8.5. Arkeologin ammatti. Ammattien aamupäivä, Lyseonpuiston lukio

• 16.9. Museonäyttelyihin tutustuminen Helsingissä
• 17.–18.9. Maakuntamuseotutkijoiden tapaaminen Kotkassa
• 19.–20.11. Lapin yleisten kirjastojen seminaari ja Lapponica-tapaaminen
Saariselällä
• 26.11. Maisemanhoidon seminaari Rovaniemellä

• 3.–5.6. Luentosarja Muinaisjäännökset ja niiden hoito (24 t). 		
Lapin ammattiopisto
• 16.–18.6. Tidiga spår av järnhanteringen i Norra Finland. 			
Opplandsjern-symposium, Kittilbu, Norja
• 25.8. Luonnehdintoja Lapin esihistoriasta. Maakunnallinen museopäivä.
Arktikum
• 5.9. Kivikauden Törmävaara. Valtakunnalliset arkeologian päivät. Tervola

Jukka Suvilehto:
• 4.2., 11.2., 24.2., 9.3. ja 30.4. Prosessikoulutus
• 16.–17.2. Näyttelysuunnittelumatka Kultamuseoon, Tankavaara
• 12.–13.3. Tähtiä kauppalassa -näyttelyn avajaiset Suomen rakennustaiteen
museossa, Helsinki. Matkan yhteydessä tapaaminen Jukka Kukkosen kanssa,
Suomen valokuvataiteen museo.
• 27.–29.3. Valokuvan kevät -symposium, Lahti
• 4.–5.5. Kveeniaiheisen näyttelyn suunnittelukokous, Luulaja, Ruotsi

Kimmo Kaakinen:
• 14.5. paneeli, Rovaniemen Luonnon ja Uusi Rovaniemi -lehden Luontoilta.
Rovaniemi
Päivi Rahikainen:
• 16.3. luento Maaseudun rakennusperintö murroksessa Lapin maakuntakirjaston Lapponica-salissa

• 26.5. Neuvottelu kuva-aineiston sijoituksesta Lapin maakuntamuseon ja
Suomen valokuvataiteen museon edustajien kesken, Helsinki
OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN
Marja-Liisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho:
• 9.3. Prosessikoulutus

Tuija Alariesto:

• 16.3. Sano se ääneen -koulutus, Turku

• Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän jäsen

• 1.4. Työ ja terveys -koulutus
• 22.4. KVTES-koulutus

• Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen www-sivu- ja tiedotustyöryhmän
jäsen, osallistuminen sähköisen asiakaspalvelun kehittämiseen (kokoukset)

• 10.–11.11. Museolehtoripäivät, Turku

• Arktikumin yhteistyöpalaveri (YTY)

• 30.11. Selkokielen kurssi, Rovala-Opisto
Kimmo Kaakinen:
• Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän jäsen
Hannu Kotivuori:
• Arktikum-Palvelu Oy:n hallituksen asiantuntijajäsen
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• Rovaniemen kulttuuripalvelukeskuksen johtoryhmän jäsen
• Soklin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi, ohjausryhmän jäsen
• Kemijärven säännöstelyn seurantaryhmän jäsen
• Kultaisia elämyksiä Lapista -hankkeen (Kultamuseo) ohjausryhmän jäsen.
• Kulttuurin ketju (Culture DQN) -hankkeen jäsen
• Lapin luovien alojen koordinaatiotyöryhmän (Lapin liitto) jäsen
Hanna Kyläniemi:
• saamelaismuseoiden Recalling Ancestral Voices -hankkeen yhteyshenkilö
• valtakunnallisen Matkailumuseoverkoston jäsen
• valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyöhankkeen jäsen
• Lapin liiton luovien alojen koordinaatiotyöryhmän varajäsen
• Kulttuurin ketju (Culture DQN) -hankkeen jäsen
• Saamelaisen virtuaali- ja oppimisympäristöhankkeen Vuosttas lávki – Ensi
askel -esiselvityshanke (Saamelaisalueen koulutuskeskus, ESR-hanke) jäsen
• Arktikumin opasteiden uusimisen ja kahvilan tuotekehittelyn 		
työryhmän jäsen
• Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän jäsen
• Rovaniemi Design Week -tapahtuman yhteyshenkilö ja Arktista pilkettä
(Arktinen keskus, Pilke ja Lapin maakuntamuseo) -tapahtuman jäsen
• Metsähallituksen Pilke – pohjoisen metsien kestävä käyttö 		
-näyttelytyöryhmän jäsen
Päivi Rahikainen:
• jäsenenä Lapin ympäristökeskuksen hallinnoimassa Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeen ohjausryhmässä sekä Kemijärven, Pelkosenniemen,
Posion, Sallan ja Savukosken kulttuuriympäristöohjelmatyöryhmissä
• jäsenenä Arvokkaiden rakennusten korjausosaamista Lappiin ja Kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi -hankkeiden
ohjausryhmässä
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MUSEOTOIMEN HENKILÖKUNTA | ROVANIEMEN TAIDEMUSEO
Vakinainen henkilökunta
• Museosihteeri Tuula Valjakka 					
(1986, vuorotteluvapaalla 1.9.2008 – 25.8.2009, 			
palkattomalla lomalla 26.8.2009 – 30.9.2009, 				
opintovapaalla 1.10.2009 – 31.12.2009)
• Amanuenssi Riitta Kuusikko (1993)
• Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen (1986)
• Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen (1993)
• Yleisönpalvelusihteeri Jaana Tolla (2005)
• Museoavustaja Ulla Metsälehto (2006)
• Museolehtori Kaija Kähkönen (2007)
• Museomestari Teijo Rovanperä (2005), 				
työajasta 50 % maakuntamuseossa

• Museoavustaja työllistämistuella Juha Heikkinen 			
(1.6.2009 – 30.11.2009)
• Museoavustaja työllistämistuella Reijo Pihlaja 				
(2.11.2009 – 1.7.2010)
Kesäharjoittelijat
• Joonas Setälä (1.6.2009 – 30.6.2009)
• Lasse Kangas (1.7.2009 – 31.7.2009)
Työmarkkinatuella palkatut
• Jari Moilanen (19.1.2009 – 30.1.2009)
• Tiia Kuha (9.2.2009 – 8.5.2009)

Määräaikaiset työntekijät
• Museosihteerin sijainen Johanna Nordström 				
(1.9.2008 – 25.8.2009 vuorotteluvapaan sijainen, 			
26.8.2009 – 30.9.2009 palkattoman loman sijainen, 			
1.10.2009 – 31.12.2009 opintovapaan sijainen)
• Graafikko Mika Junna (19.10.2009 – 18.11.2009)
• Tutkija Jonna Katajamäki (12.10.2009 – 11.2.2010)
Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
• Atk-tukihenkilö työllistämistuella Sari Niemelä 			
(1.9.2008 – 28.2.2009)

• Jenna Karinti (27.4.2009 – 26.6.2009)
• Aino Nevala (24.8.2009 – 23.10.2009)
• Pirkko Kuusipalo (27.8.2009 – 9.9.2009)
• Tuula Turkki (9.11.2009 – 8.3.2010)
• Kati Aakkonen (16.11.2009 – 28.2.2010)
• Riku Kunnari (7.12.2009 – 6.2.2009)
Muut harjoittelijat
• Mira Vaara (17.11.2008 – 8.2.2009)
• Mari Konttijärvi (4.2.2009 – 2.4.2009)

• Museoavustaja työllistämistuella Vesa Vuopala 		
(27.10.2008 – 31.1.2009, 3.2.2009 – 2.8.2009)

• Noora Karila (4.2.2009 – 2.4.2009)

• Kuvankäsittelijä työllistämistuella Samuli Jomppanen 		
(20.10.2008 – 19.4.2009)

• Rita Mutanen (1.6.2009 – 31.7.2009)

• Tapahtumajärjestäjä työllistämistuella Samuli Kontio 		
(27.10.2008 – 26.4.2009)

• Emma Wiman (2.10.2009 – 23.10.2009)

• Museoavustaja työllistämistuella Mila Launoila 			
(8.12.2008 – 7.6.2009)

• Karoliina Otra-aho (1.4.2009 – 30.6.2009)
• Reetta Eskola (1.7.2009 – 30.9.2009)
• Riku Kunnari (5.10.2009 – 1.12.2009)

• Museoavustaja työllistämistuella Svetlana Sinyavskaya 			
(1.4.2009 – 31.10.2009)
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUS, SEMINAARIT JA MATKAT

• 17.4. Wihurin rahaston kokous, Helsinki
• 22.4. von Boehm -lahjoitustapaaminen, Helsinki

Amanuenssi Riitta Kuusikko
• 26.1. Cumulus-järjestelmän suunnittelu Kemijärven kuvanveistoviikkojen
arkistokannaksi
• 28.1. Lapin museopäivä, Kultamuseo, Sodankylä
• 10.–11.2. Ajankohtaisseminaari digitoinnista – museot, arkistot, kirjastot
yhdessä, Helsinki
• 17.–18.2. Pathway-näyttelyn suunnittelutapaaminen, Oulu
• 3.-4.3. Tekijänoikeuskokous Museoliitossa ja näyttelyihin tutustuminen,
Helsinki
• 11.3. Cumulus-järjestelmän suunnittelu Kemijärven kotiseutumuseon
arkistokannaksi

• 14.5. Kulttuurimatkailutyöpajan vetäjänä, Pyhätunturi
• 9.10. Wihurin apurahajuhla, Helsinki
• 15.–19.11. Yhteistyöneuvotteluja, Pietari
Amanuenssi Sari Rautanen:
• 21.-23.1. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman uuden kokoelmaluettelon toimitusta sekä Leena Peltolan muistotilaisuus, Helsinki
• 13.3. Tutustuminen Oulun taidemuseon remontin tuloksiin, Oulu
• 29.10. J. K. Kyyhkysen näyttelyn ripustus, Kemijärvi
• 14.12. J. K. Kyyhkysen näyttelyn purku, Kemijärvi

• 13.3. Tutustuminen Oulun taidemuseon remontin tuloksiin, Oulu
• 5.6. Cumulus-koulutus ja tietokannan toteuttaminen, Kemijärven 		
kotiseutumuseo
• 8.–9.6. Näyttelycafe-koulutus, Mänttä
• 28.8.–3.9. Yhteistyöneuvottelut Flying Stories -näyttelystä, Narsaq ja
Qaqortoq, Grönlanti
• 15.10. Opastus Alariesto-gallerian valokuva-arkiston järjestämiseen,
Sodankylä
• 29.10. J. K. Kyyhkysen näyttelyn ripustus, Kemijärvi
• 6.11. J. K. Kyyhkysen näyttelyyn tutustuminen, Kemijärvi

Vs. museosihteeri Johanna Nordström:
• 21.1. Infoweb-koulutus, Rovaniemi
• 22.4. KVTES-koulutus, Rovaniemi
• 9.11. Infoweb-koulutus, Rovaniemi
Kaija Kähkönen:
• 13.1. Infoweb-koulutus, Rovaniemi

• 12.11. Cumulus-koulutus, Kemijärven kuvanveistoviikot

• 23.2. Teatterin keinot käyttöön -kurssin pienryhmäpäivä Arktikumissa,
Rovaniemi

• 15.–19.11. Pathway-näyttelyn suunnittelumatka, Pietari, Venäjä

• 13.3. Tutustuminen Oulun taidemuseon remontin tuloksiin, Oulu

• 23.–26.11. Yhteistyöneuvottelut tulevista näyttelyistä, Arkangeli, Venäjä

• 30.–31.3. Teatterin keinot käyttöön -kurssi, Teatterimuseo, Helsinki

Riitta Kuusikko: luennot 2009
• 8.4. Aimo Kanerva ja marraskuulaiset
• 17.5. Andreas Alariesto – tarinankertoja Lapista
• 27.8. Andreas Alariesto. Sosiaalialan osaajapäivät, Pyhätunturi
Hilkka Liikkanen:
• 3.–8.1. Ystävyyskaupunkimuseon ja jäämaan avajaiset, Harbin, Kiina
• 22.1. Leena Peltolan muistotilaisuus, Helsinki

• 13.–14.5 Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 		
86. vuosikokous, Kokkola
• 28.8.–3.9. Yhteistyöneuvottelut Flying Stories -näyttelystä, Narsaq ja
Qaqortoq, Grönlanti
• 22.–25.10. Kirjamessut, Helsinki (Rovaniemen museotoimi oli mukana
Suomen museoliiton osastolla)
• 30.10. Taide oppimisen tapana -seminaari, Taideteollinen korkeakoulu,
Lapin yliopisto
• 9.11. Infoweb-koulutus, Rovaniemi
• 23.–26.11. Yhteistyöneuvottelut tulevista näyttelyistä, Arkangeli, Venäjä

• 17.–18.2. Pathway-näyttely palaveri, Oulu
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Yleisönpalvelusihteeri Jaana Tolla:

OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN

• 4.2. Kulttuurin prosessikoulutus, Rovaniemi
• 11.2. Kulttuurin prosessikoulutus, Rovaniemi
• 24.2. Kulttuurin prosessikoulutus, Rovaniemi
• 13.3. Tutustuminen Oulun taidemuseon remontin tuloksiin, Oulu
• 17.3. Kulttuurin prosessikoulutus, Rovaniemi

Museolehtori Kaija Kähkönen:
• Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen www-sivu- ja 			
tiedotustyöryhmän jäsen
• Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmä

• 21.4. KVTES-koulutus, Rovaniemi
• 3.9. Tulevaisuusverstas, Rovaniemi
• 14.9. Matkailuseminaari, Rovaniemi
• 2.11. Kulttuurin ketju, ohjelmatyöpaja, Rovaniemi
• 20.11. Museokauppojen neuvottelupäivät, Kansallismuseo, Helsinki

Kaija Kähkönen ja Riitta Kuusikko neuvottelemassa Flying Stories -näyttelyprojektista Narsaqissa. Kuva: Kaija Kähkönen, Rovaniemen taidemuseo.
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Talous 2009

5100 MAAKUNTAMUSEO

5200 ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

Menot

Menot

Palkkamenot sosiaalikuluineen		

385 153,58 €

Palkkamenot sosiaalikuluineen		

296 291,08 €

Kiinteistömenot				

338 090,56 €

Kiinteistömenot				

122 147,83 €

Kiinteät menot

Kiinteät menot

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

39 245,83 €

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

43 941,36 €

Muut menot				

247 992,38 €

Muut menot				

62 780,68 €

Menot yhteensä				

1 010 482,35 €

Menot yhteensä				

525 160,95 €

Tulot yhteensä				

262 028,18 €

Tulot yhteensä				

18 669,61€

Netto					

748 454,17 €

Netto					

506 491,34€

Valtionosuus (kaupungin tulotili)		

331 674,00 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)		

232 172,00 €

Netto valtionosuus huomioiden		

416 780,17 €

Netto valtionosuus huomioiden		

274 319,34 €
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