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Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jonka toiminta-alueena on
Lapin lääni lukuun ottamatta Tornionjokilaaksoa ja Kemin seutua. Museo avattiin
1975 Lappia-talon yhteydessä. Vuonna 1992 museo sai uudet tilat Arktikumissa, ja
1994 museon perusnäyttely Selviytyjät sai Euroopan neuvoston museopalkinnon.
Museon uusi perusnäyttely Pohjoiset keinot avattiin joulukuussa 2003. Museon
perustehtäviä ovat esineellisen ja muun kulttuuriperinnön keruu, tallennus, tutkimus ja esittely.
Lapin maakuntamuseo
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo
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 pyrkivät kertomaan monipuolisesti kuvataiteen koko kentästä myös kansainvälisesti. Pohjoisuus on kuitenkin 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. Museo on mukana yhteisö- ja
ympäristötaidehankkeissa sekä erilaisissa saavutettavuutta edistävissä projekteissa.
Taidekasvatus ja yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa ovat
merkittäviä toiminta-alueita museossa.
Rovaniemen taidemuseo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/taidemuseo

YLEISTÄ
Lapin maakuntamuseon toiminnassa korostui joulukuussa 2003 avatun Pohjoiset
keinot -näyttelyn jälkityö, sisällön täydentäminen ja havaittujen puutteiden kartoittaminen. Etenkin valaistus, pienoismallien kuvaliittymät ja eräät rakenteelliset
ratkaisut vaativat muutoksia. Näyttely sai huomiota erityisesti onnistuneen kuvien
käytön ja Lapin luonnon monipuolisen esittelyn vuoksi. Kohokohtina ovat suuret
kuvaseinät sekä hirven ja karhun elontaivalta kuvaavat dioraamat. Aikaa vievän
näyttelytyön jäljiltä museon perustyöt palautuivat vähitellen uomiinsa, kesän korvalla tutkimus- ja kokoelmatyö jo elpyi entiselleen. Erikoisnäyttelyitä museolla oli
kahdeksan.
Museon saamat lahjoitukset poikivat useita näyttely- ja julkaisuaiheita. Eräs täl4

lainen kokonaisuus oli värikylläinen ja lapsuuden joulumuistoja herätellyt Hetken
taide -joulupaperinäyttely. Toinen huomionarvoinen näyttelytoteutus oli Lapin lääninhallituksen kanssa tehty Lappi lähti ja palasi -valokuvanäyttely, joka esitteli evakkotaipaleen raskaita koettelemuksia. Perusnäyttelyn muinaista Ylikylää esittelevä
pienoismalli oli puolestaan lähtökohtana toteutettaessa Lapin yliopiston taiteiden
tiedekunnan mediatieteen yksikön kanssa lasten museosivuja (www.rovaniemi.fi/
lastenmuseo). Museoviraston innovatiivisten hankkeiden rahoituksella tehtyjen
sivujen nimeksi valittiin Kylässä keskiajan kylässä. Kouluyhteistyöhön osoitettu
luokanopettaja teki museopedagogista työtä koulutoimen rahoituksella. Kaikkiaan
noin 4 000 oppilasta vieraili toimintavuotena Arktikumissa.
Kuva-arkisto ja kokoelmat ovat museon selkäranka. Noin 300 000 kuvan kokoelmien hoito, järjestäminen ja asiakaspalvelutyö vaativat jatkuvasti kasvavan
työpanoksen. Museon kaksi opas-valvojaa tekivät peräti 137 kaikkia Arktikumin
näyttelyitä koskevaa ryhmäopastusta. Koululais- ja päiväkotiryhmien opastus on
kiireisintä joulunaikaan. Yleisöluentoja ja -retkiä – valtaosa luontoaiheisia – museo
järjesti yhdessä muiden kansssa 12, ja niillä oli noin 400 osallistujaa.

Eri vuosikymmenten joulupaperit toivat iloa ja väriä
maakuntamuseon joulunäyttelyyn. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Myös museon tutkimustyön tulokset olivat eri tavoin esillä julkisuudessa. Neljä
perusnäyttelyn esihistoriasisältöä käsittelevää artikkelia on nähtävissä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen ylläpitämillä sivuilla. Arkeologisen kulttuuriperinnön
suojeluun liityviä lausuntoja annettiin jo vakiintunut määrä, noin 30 kpl. Maakunnallisessa museotyössä arkeologin, amanuenssin ja maakuntamuseotutkijan
asiantuntemusta käytettiin runsaasti, ja he ovat useiden ohjausryhmien jäseniä.
Yhtenä esimerkkinä on nelivuotinen Lapin Kulttuuriympäristöt tutuksi -hanke, jonka
toteutuksesta vastaa Lapin ympäristökeskus. Paikallismuseot, kulttuuri- ja luontopolkujen suunnittelijat, kaavoittajat, rakentajat, matkailun parissa työskentelevät ja
päättäjät turvautuvat yhä useammin maakuntamuseon tietämykseen.
Vuonna 2004 Arktikumiin tutustui noin 77 700 henkilöä, joten kävijämäärä laski
hieman edellisvuodesta. Henkilökuntaa vaivasivat monet sisäiset ongelmat, kuten
talossa todetut kosteusvauriot. Museo eli niukkojen toimintamäärärahojen varassa, mutta kokonaisuutena toimintavuoden tulokset ovat hyviä.
Rovaniemen taidemuseon alkuvuoden toimintaa hallitsi Rovaniemellä järjestetty
suuri talvitaidetapahtuma The Snow Show. Museossa koottiin näyttely kansainvälisten taiteilijoiden ja arkkitehtien luonnoksista ja pienoismalleista. Samaan yhteyteen koottiin Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta edustava näyttely
lappilaisilta taiteilijoilta. Tapahtuman avajaisten yhteydessä museossa vieraili satoja
median edustajia ympäri maailmaa. Museo teki talvitaidetapahtumasta julkaisun
Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahan turvin.

Perusnäyttelyn pienoismalli keskiaikaisesta Rovaniemen
Ylikylästä on täynnä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Kuva:
Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Kesälle museo järjesti Pang-kaupunkitaidetapahtuman yhdessä Jutajaisten kanssa.
Siinä lappilainen kuvataide levittäytyi ympäri kaupunkia erilaisina kokonaisuuksina
ja performansseina.
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Kesällä museossa nähtiin Jorma Purasen suuri valokuvanäyttely pohjoisilta alueilta,
ja syksyllä järjestettiin lappilaisen Helena Junttilan laaja yksityisnäyttely. Junttilan
yhteydessä julkaistiin kuraattori Leena Lohinivan tutkimukseen perustuva kirja
taiteilijan elämästä ja tuotannosta.
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kuvataideopiskelijoiden kanssa toteutettiin
jälleen yksi kokoelmanäyttely Kohtaamisia taiteessa. Yhteistyö tarjosi taidemuseon
yleisölle ja etenkin kouluille hyvin suunniteltua taidekasvatusmateriaalia ja työpajoja.
Taidemuseo on ollut aktiivisesti mukana Digmore-kulttuuriprojektissa, jonka tavoitteena on saattaa Lapin kulttuuriperintöä digitaalisesti yleisön saavutettavaksi. Hanketta johtaa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, ja mukana on maakuntakirjasto
sekä museoita Kemistä ja Torniosta.
Vuoden 2004 kävijämäärä laski hieman edellisvuodesta. Syynä oli lähinnä se, että
museon seinien sisällä ei järjestetty aikaisempaa määrää tapahtumia, vaan moni
koki museon aikaansaannoksia museon ulkopuolella.

LAPIN MAAKUNTAMUSEO
KOKOELMAT
Esinekokoelma karttui kertomusvuonna 873 objektilla. Suurin osa hankinnoista
saatiin lahjoituksina. Uudet hankinnat sisälsivät monipuolisesti erilaista aineistoa
liittyen mm. saamelaiskulttuuriin, Rovaniemen sota-aikaan ja saksalaisiin sotilaisiin,
Lotta Svärdiin, rahoihin ja Rovaniemen kouluihin (erityisesti kotitalousoppilaitokseen).
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa noin 16 600 esinettä. Sähköiseen
muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä oli 47 prosenttia. Saamelaiseen
kulttuuriin liittyvät esineet luetteloitiin tietokantaan Myytti-avustuksella palkatun
tutkijan toimesta.
Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin Cumulustietokantaohjelmaa.

Luonnontieteelliset kokoelmat
Luonnontieteellisiin kokoelmiin saatiin näytteitä putkilokasveista (10) sekä 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 ja jäkälät, sienet, ekologiset näytteet ja levät.
Luonnontieteen yksikkö teki edelleen kasvistokartoituksia Rovaniemen seudulla.
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Erityisen huomion kohteena olivat uhanalaisten putkilokasvien esiintymät. Tutkimuksissa oltiin yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon, Oulun yliopiston
kasvimuseon, Metsähallituksen sekä Lapin ympäristökeskuksen kanssa. Kasvistoa
kartoitettiin mm. Rovaniemen Alakorkalossa, Rantavitikalla, Kirkonjyrhämällä,
Pöykkölässä ja Ounasvaaralla; Rovaniemen maalaiskunnan Saarenkylässä, Ounasjokisuistossa, Varjakkavaaralla, Lehtojärvellä, Marrasjärvellä, Louejärvellä, Louevaaralla, Pisajärvellä, Hirvaalla, Valajaisella, Ojanperällä, Koskenkylässä, Jyrhämäjärvellä,
Vanttauskoskella, Kaihuanvaaralla ja Narkauksessa; Ranuan Palovaaralla ja Saukkojärvellä; Tervolan Tuiskukivalossa, Konttikivalossa, Poikkimaanaavalla, Vähäjoella ja
Rakkaviidassa.
Luonnontieteen amanuenssi on ollut mukana Luonnontieteellisen keskusmuseon
johtamissa valtakunnallisissa eläimistökartoituksissa. Talvilintulaskennassa laskettiin
reitti Rovaniemen maalaiskunnan Nivavaarassa. Lisäksi Lapin lintutieteellisen yhdistyksen arkistoon toimitettiin lintuhavaintoja.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö on saanut asiantuntija-apua Oulun yliopiston kasvimuseosta ja eläinmuseosta sekä Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteellisiin (nisäkkäät, linnut, hyönteiset, kasvit,
kivet ym.) sekä arkeologisiin kokoelmiin, jotka eivät ole näyttelyissä, 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.

Harvinainen Liekovarpio on yksi esimerkki tunturien
kasvimaailmasta perusnäyttelyn Ylä-Lappia esittelevässä
osassa. Kuva: Veikko Vasama, Lapin maakuntamuseon
kokoelmat.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2004 yhteensä
1009 esinettä. 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.

ARKISTO JA KIRJASTO
Kuva-arkisto
Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa on n. 300 000 kuvaa. Vuoden 2004 kuvakartunta oli 894 kuvaa. Pääasiassa kokoelmat karttuivat oman kuvaustoiminnan
kautta. Nurmeksen museo luovutti kokoelmistaan valokuvaaja Iikka Paavalniemen
Rovaniemellä kuvaamia lasinegatiiveja 17 kappaletta.
Kuvien diarioinnissa ja luetteloinnissa käytetään Cumulus-ohjelmaa. Tietokannassa
on tällä hetkellä 4193 kuvaa. Kuva-arkistosta toimitettiin 30 asiakkaalle yhteensä
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132 kuvaa julkaisuihin, näyttelyihin, tutkimus- ja yksityiskäyttöön. Kuvat toimitettiin
pääasiassa digitaalisina tiedostoina. Digitaalisesta kuvankäsittelystä on vastannut
valokuvaaja Jukka Suvilehto. Vuoden aikana arkistossa kävi 39 vierailijaa.
Lapin maakuntamuseo ja Lapin lääninhallitus toteuttivat yhdessä evakkoaiheisen
valokuvanäyttelyn Lappi lähti ja palasi 3.9. – 29.10.2004 Kalotinlinnan tyhjään
liikehuoneistoon. Museon valokuvaaja Jukka Suvilehto yhdessä kuva-arkistonhoitaja Arja Moilasen kanssa suunnitteli ja toteutti näyttelyn. Lääninhallitus vastasi
kustannuksista.
Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa on säilytyksessä Kotiseutuyhdistys Rovaˇ ˇ ry:n Marja
niemen Totto ry:n, Lapin Metsämuseoyhdistyksen ja Johtti Sápmelaccat
Vuorelaisen kuvakokoelmat sekä Yrjö Kortelaisen kuvakokoelma.

Museoarkisto

Posetiivari, marakatti ja uteliasta yleisöä viime vuosisadan
alkupuolen Rovaniemellä. Kuva: Iikka Paavalniemi, Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

Museoarkisto karttui kertomusvuoden aikana noin 300 objektilla. Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa noin 15 800 objektia, joista 23 % on luetteloitu sähköiseen muotoon.
Määrältään huomattavin ja aihepiiriltään innostavin lahjoitus oli 1960-luvun joululahjapapereita sisältänyt kokonaisuus. Tämän lahjoituksen pohjalta tehtiin näyttely
Hetken taide.
Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulus-tietokantaohjelmaa.

Lehtileikearkisto
Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon kerätään
Lapin maakuntamuseon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä.

Äänitearkisto
Lapin maakuntamuseon äänitearkisto karttui vuoden 2004 aikana kolmella c-kasetilla.

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

Käsikirjasto
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto karttui vuoden 2004 aikana 110 niteellä.
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Kirjat saatiin lahjoituksina, museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta tai ostoina.
Kaikkiaan Lapin maakuntamuseon käsikirjastoon kuului vuoden 2004 lopussa noin
3 800 nimekettä. Käsikirjasto on indeksoitu Aurora-kirjastojärjestelmään yhteistyössä Lapin maakuntakirjaston kanssa.

NÄYTTELYT
Perusnäyttely
POHJOISET KEINOT
Tuhannet vuodet pohjoisessa – ikuiset merkit historiassa
Lapin maakuntamuseon joulukuussa 2003 avattu uusittu perusnäyttely Pohjoiset
keinot jatkaa ja syventää edellisen Selviytyjät-näyttelyn tarinaa pohjoisen ihmisen
ja luonnon vaiheista. Entiseen tapaan näyttely jakaantuu maantieteellisesti ja ajallisesti kolmeen osaan. Rovaniemeä, Peräpohjolaa ja Ylä-Lappia tarkastellaan edeten
esihistoriasta historiallisen ajan muutosvaiheiden kautta nykypäiviin.
Rovaniemi-salissa kauppalan pienoismallit ovat entistä edustavammin esillä, kun
vuoden 1939 pienoismallin Talojen tarinoita voi tutkia kuvin ja tekstein käyttöliittymän avulla. Rovaniemestä kerrotaan myös muun muassa muinaisten raudanvalmistajien tyyssijana, myöhempien aikojen markkinapaikkana ja talviurheilukeskuksena. Torikuvaaja Valto Pernun kuvausteltta tykötarpeineen on edelleen nähtävänä,
ja Rovaniemen kaupunkilinnut ovat saaneet persoonallista ilmettä FT Timo
Helteen kuvaamina. Esihistoriaseinämällä uudenlaista eloa tuo keskiajan Ylikylän
kesäistä elämää kuvaileva pienoismalli.
Peräpohjola-osiossa esitellään maakunnan perinteisiä elinkeinoja, kuten metsätöitä
ja uittoa, kalastusta sekä hillastusta, erikoisuutena myös entisaikojen helmenpyyntiä. Komea ja myyttinen metsäneläjä hirvi on päässyt näkyvästi esille. Kivikauden
elämänmuodosta kertovat hylkeenpyytäjien talvikylä ja metsästäjä-kalastajien
kesäasuinpaikka. Vanha Sompio kylineen ja 1970-luvun Savukosken baari kuuluvat
aikamme kadonneeseen kansanperinteeseen.
Ylä-Lapin elämyksellisen kokonaisuuden luovat saamelaiskulttuuri, poronhoito,
erämaat ja tunturit. Revontulet ja karhu tuovat mukaan myyttisiä elementtejä, ja
monilukuiset Lapin eläimet ja tunturimaisemien värikäs kasvimaailma kertovat
pohjoisen luonnon monimuotoisuudesta. Esihistoriaan kuuluvat metsäsaamelaisten kotakylä Juikenttä sekä Jäämeren rantamien muinaisten asukkaiden talvikylä
Pulmankijärveltä. Petsamo osana Lapin ja Suomen historiaa on saanut oman
kokonaisuutensa. Näyttelyn yläparven saamelaisosasto tuo nähtäville ja kuuluville
saamen kielten, musiikin, pukujen ja käsitöiden moninaisuutta.
Pohjoiset keinot -perusnäyttely pohjautuu monipuoliseen Lapin luonnon- ja kulttuuriperinnön tutkimukseen ja tuntemukseen. Aidot esineet, näytteet, havain-

Uroshirvi on vaikuttava ilmestys näyttelyssäkin. Kuva:
Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.
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nolliset pienoismallit, dioraamat, laadukkaat valokuvat, filmit, äänet ja valot ovat
kerronnan keskeiset keinot, joilla informatiivinen ja elämyksellinen ulottuvuus on
pyritty yhdistämään.

Erikoisnäyttelyt
ANDREAS ALARIESTO – LAPIN MENNEISYYDEN TULKKI (1.12.2003)
– 1.2.2004
RIITMOTTI JA SAPLUUNA 10.2. – 28.3.
Turun maakuntamuseon tuottama kiertonäyttely esitteli entisajan rakentamista ja
sisustamista. Näyttelyn aihepiiriin liittyi kaksi yleisöluentoa.
SADAN VUODEN SAVOTTA 6.4.–30.5.2004
Näyttely koostui Raimo Sallisen akvarelleista, jotka ovat kuvitusta kirjailija Arto
Paasilinnan teokseen Sadan vuoden savotta (2003, WSOY).
HILJAINEN KYLÄTIE 1.6. – 12.9
Kuvatoimisto Leukun valokuvanäyttely kertoi pohjoisten syrjäkylien elämästä.
SIENINÄYTTELY 21.8. – 23.8.
Jokasyksyinen sieninäyttely Arktikumissa kokosi jälleen runsaasti yleisöä, myös
koululaisia, esittelypöytien ääreen. Järjestäjinä toimivat Lapin maakuntamuseo,
Lapin Sieniseura ja Lapin Martat.
LAPPI LÄHTI – JA PALASI 3.9. – 29.10.
Kalotinlinnassa esillä ollut valokuvanäyttely Lapin evakkotaipaleesta toteutettiin
Lapin maakuntamuseon ja Lapin lääninhallituksen yhteistyönä.
DUODJI 21.9. – 14.11.2004
Varangin Saamelaismuseon tuottama Duodji-näyttely esitteli Venäjän, Suomen,
Ruotsin ja Norjan saamelaisten uusia saamenkäsitöitä.
HETKEN TAIDE – JOULUPAPERINÄYTTELY 1.12.2004 - (16.1.2005)
Museon omaa tuotantoa ollut joulunäyttely katsoi lahjakääreiden katoavaa kauneutta taiteen, graafisen suunnittelun ja jouluisen tunnelman näkökulmista. Näyttelyn perusrunkona olivat 1960-luvun joululahjapaperit, joita täydennettiin 1950
– 2000-lukujen eri paperimalleilla sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan
graafisen alan opiskelijoiden suunnittelemilla uusilla malleilla.

Kirjailija Arto Paasilinna vieraili Sadan vuoden savotta
-näyttelyn avajaisissa. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

NAPAPIIRIN JA SANTA CLAUS -HOTELLIN VITRIINIT
Sekä Napapiirillä että Santa Claus -hotellissa on Arktikum-talon esittelyvitriini,
joissa mainostetaan Lapin maakuntamuseon ja samassa talossa toimivan Arktisen
keskuksen näyttelyitä. Napapiirillä esitellään lasten talvielämää arktisilla alueilla.
Santa Claus -hotellin vitriinin aiheena ovat pohjoiset jalkineet.
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MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Paikallismuseotyö
Maakuntamuseotutkija antoi asiantuntija-apua paikallismuseomuseoille neuvontakäyntien aikana ja puhelimitse. Museovirasto myönsi harkinnanvaraista avustusta neljälle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle, yhteensä
11 400 euroa. Maakuntamuseo järjesti museoväelle tarkoitetun museokokouksen
21.4. ja kesätyöntekijöille tarkoitetun koulutuspäivän 22.6. Maakuntamuseotutkija
on vastannut myös rakennettuun ympäristöön liittyvistä tehtävistä sekä toimittanut Raito-lehteä.

Arkeologinen toiminta
Kemijoki Oy:n tuella museo teki kaivauksia ja inventointeja Sodankylän Mutenian
alueella 5. –16.6. Mutenian kyläkummulla seitsemän vapaaehtoisen avustuksella
tehdyissä tutkimuksissa löytyi historialliseen aikaan liittyviä asumuspohjia. Samalla
paikannettiin Rieston- ja Muteniajoen entisten uomien reunamilta kymmenkunta
aikaisemmin tuntematonta muinaiskohdetta. Lausunnonantoa tukevia koekaivauksia tehtiin Rovaniemen Kampsajärvellä ja Tervolan Törmävaarassa.

Arktikumissa pidetyn maakunnallisen museokokouksen
järjestäjien puolesta puheenvuoron käytti museotoimen
johtaja Raili Huopainen. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

Inventointeja tehtiin Tervolan Suuripään alueella Metsähallituksen tuella ja Kemijärven Ailangan seudulla Kemijärven kaupungin avustuksella. Posion kunta kustansi
puolestaan kahden viikon mittaisen täydennysinventoinnin, jonka tuloksena löytyi
parikymmentä aikaisemmin tuntematonta muinaisjäännöskohdetta. Rakennustoimintaan liittyvät muinaisjäännösten tarkastukset suuntautuivat mm. Pellon Nuasjärvelle, Kemijärven Luusuaan, Tervolan Varejoelle, Rovaniemen maalaiskunnan
Auttiin, Lehtojärvelle, Marrasjärvelle, Misiin ja Jaatilaan. Ranuan Suhangon kaivosalueelle johdettavien 110 kV:n voimalinjojen alla tehtiin tarpeelliset maastotarkastukset, joiden matkakuluista vastasi Empower Oy. Tutkimusraporttien valmistelu ja
löytöaineistojen museaalinen käsittely jatkuu kevään 2005.
Museoviraston kanssa solmitun Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua
koskevan yhteistyösopimuksen mukaisesti museo antoi 31 viranomaislausuntoa
erilaisista maankäyttöhankkeista. Ohjausryhmätyöskentely vaati huomattavaa
työpanosta pelkästään Posiolla ja Utsjoella pidettyjen kaavakokousten vuoksi.
Konsulttien puutteellisen arkeologisen osaamisen vuoksi kaavoihin jouduttiin
tekemään runsaasti sisällön tarkistusta. Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat mitä
moninaisimpia. Usein tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri maankäyttömuotojen
suhdetta todettuihin muinaisjäännöksiin. Lapin ympäristökeskuksen hallinnoiman
Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen arkeologisen osuuden toteuttajaksi
palkattu arkeologi Mika Sarkkinen toimi museon tiloissa yhteistyössä ohjausryhmän jäsenenä olevan museon arkeologin kanssa.
Arkeologi laati Lehtojärven kesätapahtumaa varten pienen esihistorianäyttelyn
ja kulttuuripysäkin informaatiotauluun alueen muinaisuutta käsittelevän tekstin.
Tieteellinen julkaisutyö perustui pääosin museon tutkimuksissa paljastuneeseen
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esihistorialliseen aineistoon. Neljä arkeologin laatimaa internet-artikkelia julkaistiin
englanniksi Arktisen keskuksen ylläpitämillä Barentsin alueen informaatiosivustoilla.
Lapin muinaisia talvikulkuvälineitä käsittelevä kokooma-artikkeli on Taiteiden tiedekunnan Talven tuntemus -julkaisussa.
Tietoa esihistoriasta välittyi myös Tervolassa pidetyn Kivikausi-kurssin ja useiden
esitelmien avulla. Lapin maakuntamuseon tuottamien lasten museosivujen, Kylässä
keskiajan kylässä, sisällöksi otettiin arkeologiseen pohjamateriaaliin kytkeytyvät
Juikentän ja Ylikylän arkeologiset löydöt. Myös WSOY:n uusi historian oppikirja
Kauan sitten sisältää arkeologin ehdotuksesta aikaisempaa runsaammin pohjoisia
alueita koskevaa historiatietoa. Kirjan oheistuotteena toteutetulle CD-levylle Äänimatka Suomen historiaan luettiin muutamia arkeologin kirjoittamia tarinoita Lapin
muinaisuudesta.

Arkeologisia kaivauksia Sodankylän Muteniassa Lokan
tekojärven avarissa maisemissa. Kuva: Hannu Kotivuori,
Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2004 noin 77 000 asiakasta.
Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin 17.–22.5.2004. Viikon aikana oli Arktikumin käytävässä esillä lasten piirustuskilpailun töitä, jotka liittyivät museon perusnäyttelyn esihistorian osioihin. Kansainvälisenä museopäivänä Arktikumiin oli
ilmainen sisäänpääsy. Ohjelmassa oli Sadan vuoden savotta -näyttelyn esittelyjä ja
erilaisia filmiesityksiä Polariumissa. Rovaniemi-päivä 12.9.2004 oli myös ilmaispäivä,
jolloin ohjelmassa oli perusnäyttelyn esittelyjä, mm. Timo Helle kertoi Rovaniemen kaupunkilinnuista.

Yleisöluennot
Lapin maakuntamuseo järjesti Arktikumissa toimintavuoden aikana yleisöluentoja,
joissa luontoaiheisissa olivat järjestäjinä mukana myös Lapin lintutieteellinen yhdistys, Arktinen keskus, Metsähallitus ja Rovaniemen seudun luonnonsuojeluyhdistys,
kahdessa muussa lisäksi Lapin ympäristökeskus.
Luontoaiheisia yleisöluentoja pidettiin kahdeksan; Timo Helle: Elämä lyhyt, pyrstö
pitkä – kuvia harakoista ja muista Lapin pääkaupungin asukkaista (6.3.), Pirkka
Aalto: Hömötiaisen vuosi (6.3.), Olli-Pekka Karlin: Kevään muuttolinnut ja niiden
tunnistaminen (5.5.), Pauliina Kulmala: Tikankontti ja muut uhanalaiset – kasvien
suojelu Lapissa (11.5.), Ismo Kreivi: Syksyn linnut ja niiden määrittäminen (30.9.),
Jukka Jokimäki: Lapin talvilinnut (28.10.), Tapani Niemi: Lapin henkinen jälleenrakennus ja luonto (6.11.), Jukka Jokimäki: Katoaako kuukkeli Suomesta? (25.11.).
Lisäksi kuultiin rakennusperintöaiheisia yleisöluentoja; Tapio Pukema: Hirsirakennusten korjaaminen (9.3.), Tarja Outila: Jälleenrakennuskauden pientalojen korjaamisen haasteet (16.3.).
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Yleisöretket
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö järjesti yhdessä muiden kanssa
kaksi luontoretkeä: Luonnonkukkien päivän retken Rovaniemen Pöykkölän kotiseutumuseon ympäristöön (13.6.) ja sieniretken Rovaniemen maalaiskunnan
Kaihuanvaaralle (28.8.).

Avoinnaoloajat
Vuonna 2004 museo oli avoinna seuraavasti:
talvi

7.1.–31.5.

tiistai–sunnuntai 10–18

kesä

1.6.–15.6.
16.6.–15.8.
16.8.–31.8.

päivittäin 10–18
päivittäin 9–19
päivittäin 10–18

talvi

1.9.–30.11.
1.12.–6.1.

tiistai–sunnuntai 10–17
päivittäin 10–18

Opastukset
Opas-valvojat toimivat maakuntamuseon perus- ja erikoisnäyttelyissä esittelijöinä
ja keskusteluoppaina yksittäisille kävijöille, koululuokille ja monille erityisryhmille.
Opastuksia on pyritty kehittämään ottaen huomioon erityisryhmien, esim. näkövammaisten, afasia- ja aivohalvauspotilaiden sekä maahanmuuttajien erityistarpeet.
Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi museon opas-valvojat tekivät vuoden aikana yhteensä 137, näistä
koululaisryhmiä 17. Joulunäyttelyn aikaan tonttupajassa vieraili 15 valvojien opastamaa päiväkoti/koululaisryhmää.

Asiantuntijapalvelu ja neuvonta
Erilaisiin esineisiin, muinaisjäännöksiin, Rovaniemen historiaan ja museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä tuli kulttuurihistorian yksikköön vuoden aikana runsaasti.
Tiedustelijoina olivat sekä muut museot, eri virastot että yksityiset henkilöt. Erityisenä kiinnostuksen aiheena oli Lotta Svärdin Rovaniemen paikallisosaston historia
sekä esihistoriaan liittyvät kysymykset. Samaten luontoon, varsinkin kasveihin ja
eläimiin, liittyvää neuvontaa annettiin aiempien vuosien tapaan.

OPETUS
Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen henkilökunta teki kuluneen vuoden
aikana yhteistyötä erityisesti Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan koulujen
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kanssa. Vuonna 2004 lähialueiden koululaisia vieraili Arktikumissa 3 259 ja muualta
tulleita koululaisia 751.
Rovaniemen kaupungin koulutoimen rahoituksella luokanopettaja Katriina Sarjas
on toiminut Arktikum-yhdysopettajana. Koulut ovat nimenneet erityiset Arktikum-kummit. Katriina Sarjas on työskennellyt Arktikumissa keskiviikkoisin ja mm.
tiedottanut opettajille sähköpostitse Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen näyttelyistä sekä valmistellut Lapin maakuntamuseon uudistetusta perusnäyttelystä oppilastehtäviä. Museon henkilökunta on yleensäkin saanut yhdysopettajalta tärkeää apua pedagogisissa kysymyksissä.
Vuoden 2004 aikana valmistuivat lasten pohjoiset museosivut, joille annettiin
nimeksi Kylässä keskiajan kylässä. Ne pohjautuvat perusnäyttelyssä esillä oleviin
pienoismalleihin ja arkeologisiin löytöihin. Sivut toimivat opetusmateriaalina noin
10-vuotiaille lapsille joko museovierailun tukena tai itsenäisenä kokonaisuutena.
Sivuilla vieraillaan keskiajan Ylikylässä ja Sompiossa animaation keinoin. Hanke on
toteutettu yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan audiovisuaalisen
mediakulttuurin koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa. Sitä varten on saatu
Museoviraston avustus museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

Työpaja tarjosi Riitmotti ja sapluuna -näyttelyssä käyneille
koululaisille käsillä tekemistä. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

Maaliskuussa järjestettiin yhteistyössä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan teknisen työn ja tekstiilityön lehtoreiden ja opiskelijoiden kanssa Hirsinurkkatyöpaja.Työpaja oli tarkoitettu viides- ja kuudesluokkalaisille, ja siihen osallistui
kaikkiaan 12 ryhmää.

JULKAISUT
Maakunnallinen museolehti RAITO ilmestyi vuonna 2004 yhden kerran. Sen artikkelit liittyivät mm. Lapin esihistoriaan, luontoon, museokokoelmiin ja jälleenrakennuskauden arkkitehtuuriin.
Amanuenssi Kimmo Kaakinen on kuulunut Rovaniemen kaupungin tiedotuslehden toimituskuntaan. Museon henkilökunta on avustanut tekstein ja kuvin Rovaniemen kaupungin tiedotuslehteä sekä Arktikumin Aviisia.

Julkaistut artikkelit ja tutkimukset
Kimmo Kaakinen:
- Lapin puronvarsilehdot – eteläistä rehevyyttä pohjan perillä. Metsä-Lappi, toukokuu 2004: 16.
Hannu Kotivuori:
- Seal hunters´dwellings by the River Kemijoki in the Stone Age. http://
www.barentsinfo.org/
- Ylikylä – Medieval Rovaniemi. http://www.barentsinfo.org/
- Rowhouses on the coast of the Arctic Ocean. http://www.barentsinfo.org/
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- Age of iron. http://www.barentsinfo.org/
- Hankien taivaltajat: muinaisajan talvikulkuvälineet / Ancient Conveyances in Finland. Talven tuntemus / Sense of Winter. Toim. /Ed. by M. Huhmarniemi & T. Jokela
& S. Vuorjoki. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja. Sarja D. Opintojulkaisuja 9, 20–31.
- Historiaa veitsen terällä. Raito 2004: 24–26.
- Muinaisjäännökset ja metsätalous. Metsä-Lappi, toukokuu 2004: 12-13.
Darja Heikkilä ja Hanna Kyläniemi:
- Lapinnukkeja, lapinpukuisia nukkeja ja nukkeja Lapista. Raito 2004:17-23.

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Arktikum-Palvelu Oy. Museon
oman alan kysymyksiin kuten näyttelyihin ja tutkimukseen liittyvästä tiedottamisesta museo on pääosin vastannut itse. Lapin maakuntamuseon www-sivut löytyvät osoitteesta www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo

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

Arktikum
Talon pinta-ala
josta maakuntamuseon tiloja
ja yhteisiä tiloja
Luonnontieteen yksikkö, Arktikumin instituuttiosa
Varasto

4523 m2
1526 m2
1461 m2
295 m2
720 m2

Arktikum-talon Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyttimin.
Näyttelytiloissa ja luonnontieteen yksikön kokoelmatiloissa on myös kosteuden ja
lämpötilan säätö. Varastotilojen hälytysjärjestelmät uusittiin.
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ROVANIEMEN TAIDEMUSEO
NÄYTTELYT
Rovaniemen taidemuseon toiminnan painopisteenä on suomalainen nykytaide,
pohjoinen ja alkuperäiskansojen taide sekä yhteisö- ja ympäristötaide. Vuotuisessa
näyttelyohjelmassa esitellään lappilaisen ja lappilaissyntyisen taiteilijan tuotantoa,
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman näyttelyitä sekä koti- ja kansainvälisen
nykytaiteen ilmiöitä.

Kokoelmanäyttelyt
3.12.2003 – 25.01.2004. MAHDOLLISUUS PIENEEN UNELMAAN. Moniaistinen
näyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
6.2.–28.3.2004. TALVIUNIA. Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
Talviunia – Hibernations on Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta koottu
suomalaisen nykytaiteen näyttely. Teokset kuvaavat suomalaista talvea; kaamosta,
salaperäistä, pelottavaakin kuoleman läheisyyttä sekä kevään ja valon kaipuuta ja
odotusta.
Näyttelyn taiteilijoista suurin osa on kotoisin Pohjois-Suomesta, mutta mukana on
myös muutama taiteilija etelämpääkin kuten Risto Suomi ja Jukka Mäkelä.
Lappilaisia taiteilijoita näyttelyssä edustivat: Kaija Kiuru, Ilona Kivijärvi, Markku
Heikkilä, Jaakko Heikkilä, Juhani Tuominen, Pertti Lohiniva, Arto Liiti, Tom Engblom,
Eija Isojärvi, Merja-Aletta Ranttila, Helena Junttila, Eemil Karila, Kalle Lampela.
18.3.2004. Vesivärinäyttely Jenny ja Antti Wihurin kokoelmasta kuvataidekoulun
oppilaille taidemuseolla (6 vesivärimaalausta).
2.4. – 30.5.2004. KOHTAAMISIA TAITEESSA. Museopedagoginen näyttely Jenny
ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.

Talviunia -näyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta. Kuva: Rovaniemen taidemuseo.

Kohtaamisia taiteessa –näyttely haastaa katsojan henkilökohtaiselle tutkimusmatkalle. Matka kulkee näyttelysalien halki yhteisestä yksityiseen. Elämän erilaisia kohtaamisia lähestytään kolmen tarkentavan kohtaamisteeman avulla ja nykytaiteen
keinoin ilmaistuina. Ensimmäisessä salissa teemana on sukupolvien ja ajankulun
kohtaaminen. Teoksissa sukupolvien välinen näennäinen kuilu kapenee kaikkia
yhdistävien tarinoiden ja esineiden muodossa. Toinen sali johdattaa kohtaamaan
toiset henkisyyden, fyysisyyden ja sosiaalisuuden tasolla. Teoksissa kuvataan erillisyyden, ulkopuolisuuden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia sekä sitä, miten sillat
rakentuvat osapuolten välille. Kolmannessa salissa jokainen joutuu lopulta kohtaamaan itsensä. Teokset toimivat kokijan peilinä – taiteen herättämät ajatukset
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sekä tunteet vievät katsojan syvälle omaan henkiseen ja ruumiilliseen minuuteen.
Näyttelyn pääteemojen muodostama kokemuksellinen maailma tarjoaa ainutkertaisen kohtauspaikan elämän ja nykytaiteen kerroksellisuudessa. Kutsumme kaikki
mukaan sukupolvia lähentävälle aikamatkalle!
Näyttelyn ovat suunnitelleet ja koonneet Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen
opiskelijat taidemuseo- ja näyttelypedagogiikan kurssilla yhteistyössä Rovaniemen
taidemuseon kanssa. Näyttelyn aikana järjestetään myös opiskelijoiden ohjaamaa
museopedagogista toimintaa. Opastukset ja työpajat ovat avoinna kaikenikäisille.
Näyttelyn aikana järjestettiin rastityyppinen työpaja, joka liittyy näyttelyn teemoihin. Työpaja koostui sarjasta erilaisia kuvallisia ja kirjallisia tehtäviä, joissa pyrittiin
mm. eläytymään taiteeseen uudella tavalla ja tarkastelemaan töitä erilaisista näkökulmista. Harjoitukset sopivat kaikenikäisille, mutta kävijöiden joukossa toivottiin
olevan erityisesti vanhuksia ja lapsia. Työpajoihin osallistui yhteensä 44 ryhmää,
666 henkilöä.
27.5.–22.8.2004. NÄKYMIÄ. Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta koottu näyttely kertoo näkemisestä
ja siitä miten eri tavoilla voimme ajatella näkemisen kohdetta.
Näkymiä taiteessa on perinteisesti maisema, taiteilijan valitsema kohde, johon hän
haluaa katsojan kiinnittävän huomionsa. Usein näkymä avautuu jonkin rakenteen
kautta, ikkunan, oven tai vaikkapa peilin, jolloin taiteilija rajaa näkymän jo itse kuvassa ja huomioi näin samaan kuvaan erilaisia tiloja.
Vaikka maisema ei aina kerrokaan siitä, onko taiteilija ollut itse luonnossa kuvaa
tehdessään, voidaan itse näkymän perspektiivistä päätellä, mistä se on mahdollisesti kuvattu. Tapani Raittila kertoo TV- haastattelussaan, että hän on kuvannut
paljon ikkunastaan avautuvaa satamaa. Koskaan hän ei ole lähtenyt ulos, vaan on
antanut maiseman vähitellen sisäistyä kotinsa ikkunasta maalattavaksi. Itse ikkuna
ei kuitenkaan näy näissä maisemissa. Veikko Vionoja on usein kuvannut maalaisidyllejään ikkunan kautta. Kuvassa nähdään elementtejä sisätilasta sekä ulkona
vallitsevasta maisemasta ja säästä. Vaikka ikkuna ei kuvassa aina näykään, voi kuvasta hyvin ajatella, että sitä katsotaan ikkunan kautta.

Näkymiä -näyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta. Kuva: Rovaniemen taidemuseo.

Graafikko Elina Luukanen kuvaa mielellään sisätiloja, joissa ovien ja peilien kautta
näemme eri huoneisiin tai eri puolille huonetta. Ankara perspektiivikuvaus johtaa
katsetta eteenpäin tilassa ja luo illuusion matkasta tilasta toiseen. Ari Saarto kuvaa
taas valokuvissaan ahtaita käytävänäkymiä, jotka päättyvät seinään tai suljettuun
oveen. Nämä näkymät ovat usein pelottavia ja ahdistavia.
Susanna Gottberg kuvaa usein rakennuksia ja ikkunoita, joista kuultaa päällekkäisiä
ja sisäkkäisiä näkymiä. Keskeisenä elementtinä on valo, joka heijastuu eri tiloissa
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luoden monikerroksista syvyysvaikutelmaa kohteeseen.
Näkymä ei aina ole konkreettinen, vaan se voi olla mielikuva muistoihin tai vaikka
uniin. Teija Immosen näkymät viittaavat nuoruuden muistikuviin. Heikki Kukkonen
avaa taas rauniokuvillaan mielikuvia kauemmas historiaan. Heimo Suntion näkymät viittaavat usein syvällisiinkin ajatusmaailmoihin. Sisäisen maiseman kuvaaminen antaa tilaa mielikuvitukselle ja katsojalle uuden tavallisuudesta poikkeavan
näkymän, ehkä tien omaan sisäiseen maisemaan.
10.9. – 10.10.2004. PUUTA JA MUUTA. Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston
kokoelmasta.
Vaikka taideteoksen materiaali ei välttämättä olekaan teoksessa määräävä tekijä,
vaikuttaa se kuitenkin teoksen lopputulokseen. Nykyisin taiteilijalla on lähes täysi
vapaus valita materiaali, johon toteuttaa teoksensa, ilman ankaria sääntöjä. Ajatus
taideteoksen olemuksesta on myös muuttunut niin, ettei siltä enää vaadita satojen
vuosien säilyvyyttä, mikä on vapauttanut taiteilijat hauraidenkin materiaalien käytölle.
Puuta ja muuta -näyttelyyn on koottu eri materiaaleista valmistettuja taideteoksia.
Lähtökohtana on puu eri muodoissaan, mutta myös kivi, paperi, tekstiili, lasi sekä
lukuisia muita materiaaleja on edustettuna.
Suomessa puun käyttö kuvataiteessa ei perinteisesti ole ollut kovin yleistä. Se on
toiminut lähinnä luonnosten materiaalina. Puu katsottiin olevan rakennusten, huonekalujen ja koriste-esineiden materiaali ja yleistä lähinnä kansantaiteessa. (Ben
Renvall, Taakankantaja, 1940, Albin Kaasinen, Pyhä Pietari, 1961) Ns. materiaaliromantiikka yleistyi Suomessa 1950-luvulla, jolloin puun ja luonnonkiven käyttö
yhdistettiin käsillä tekemisen uuteen arvostukseen. Toisaalta nämä materiaalit soveltuivat hyvin siirtymävaiheeseen kohti modernia ja abstraktia kuvanveistoa (Kain
Tapper). Moni tämän päivän taiteilija on löytänyt puun osana luonnon materiaaleja (Kaija Kiuru), ilmaisuvoimaisena veistosmateriaalina (Pasi Karjula) tai puusepäntyön tarkkoina kokonaisuuksina (Tom Engblom).
Erilaisten materiaalien yhdistäminen yleistyi Euroopassa kubismin tuoman kollaasitekniikan myötä. Ranskan verbistä coller johdettu sana viittaa liimaamiseen, jossa
erilaisia materiaaleja voitiin liimata kaksi- tai kolmiulotteisiksi kuviksi. Suomeen
menetelmä kotiutui hieman myöhemmin informalismin myötä. (Aarno Salosmaa,
Sommitelma I-IV, 1979). (Juhani Tuominen, Tekstum, 1995, Hannu Väisänen, Värillinen tila, 1996). Monissa veistoksissa yhdistyy puu ja kivi (Veikko Hirvimäki) tai
teos on koottu erilaisista käsitellyistä puupalasista tai rakennusmateriaaleista (Kari
Cavén, Jyrki Siukonen). Teoksiin on voitu yhdistää lasia tai mosaiikkimaista keramiikkaa (Aarne Jämsä).

Puuta ja muuta -näyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston
kokoelmasta. Kuva: Rovaniemen taidemuseo.

Teokset voivat rakentua erilaisista valmiista esineistä. 1900–luvun alkupuolella da18

daistit käyttivät sattumanvaraisesti löytämiään esineitä taiteessaan. Taidetta voitiin
tehdä mistä vain, vaikka roskista. Suomeen materiaali- ja esinekoosteet rantautuivat vasta myöhemmin. Puhtaasti esinetaiteilijoita edustaa meillä Juhani Harri. Oululaisen Reijo Hukkasen materiaalivalikoima on myös erittäin laaja. Jussi Heikkilän
näyttelyssä nähtävät käsitetaiteelliset teokset koostuvat kirjoista.
Puuta ja muuta -näyttely ei ole kattava esitys eri materiaalien käytöstä taiteessa. Metallit, muovit ja muut teolliset materiaalit ovat taiteessa suosittuja. Myös
liikkuvat koneet sekä filmit on jätetty pois. Kuitenkin näyttely pyrkii kertomaan
nykytaiteen moni-ilmeisyydestä ja erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa visuaalista
sanomaa.
8.10. – 5.12. 2004. VÄRILLISTÄ. Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
Väri on mielenkiintoinen ja lähes kaikkiin elämänaloihin liittyvä tekijä. Se on itsestään selvä jokapäiväisen elämän elementti, niin itsestään selvä, että sitä harvoin
tulee ajatelleeksi tai edes nähdyksi, ellei se provokatiivisesti pistä silmään.
Värillä on erittäin runsaasti symbolisia merkityksiä. Lähes kaikilla kulttuurilla, kansoilla ja uskonnoilla on omat merkityksensä eri väreille. Kristinuskon liturgiset värit
tunnetaan kirkkovuoden aikana vaihtuvissa kirkkotekstiileissä. Islamilaisille vihreä
merkitsee rauhaa ja punainen uhrausta. Historia tuntee monia väreihin liittyviä
tapoja ja sääntöjä mm. pukeutumisessa ja rakennetussa ympäristössä.
Värit vaikuttavat mielialaan. Eri kulttuureissa käsitys surun ja ilon väreistä vaihtelevat, mutta yleensä psykologiassa ajatellaan punaisen kiihdyttävän ja vihreän
rauhoittavan. Eri värien vaikutusta voidaan pitää kuitenkin hyvin yksilöllisenä kokemuksena.
Taiteen tekemisessä on tiedettävä joukko lainalaisuuksia joista tutkitut väriteoriat
kertovat. Valon väri on valkoinen joka prismassa (sateenkaari) hajoaa eri väreihin.
Kun kaikkia väripigmenttejä sekoitetaan keskenään syntyy kuitenkin musta. Värit
erottuvat vain valossa ja itse valon väri vaikuttaa näkyviin väreihin. Punaisella lampulla valaistussa huoneessa kaikki yksityiskohdat näyttävät punaisilta. Tästä syystä
eri värien sävyjä on mahdotonta muistaa. Jos haluat valita sohvaasi juuri saman
värisen tyynyn, ei se onnistu ilman mallitilkkua, sillä kaupassa olevan valon väri
saattaa olla aivan eri kuin kodissasi vallitseva valon väri.
Värien käyttäytyminen eri yhteyksissä on hyvin mielenkiintoinen. Vierekkäiset väripinnat vaikuttavat toisiinsa niin, että jos viereistä väriä vaihdetaan, muuttuu myös
tarkasteltavan värin luonne. Sama väri myös ’hakee’ itseään toisaalta tilassa ja
silmä löytää sen helposti, jos sellainen on olemassa. Jos esimerkiksi maalauksessa
on vain pieni alue punaista ja samaan tilaan tuodaan kokonaan punainen väripinta,
korostuu maalauksen punainen kohta, vaikka se ei muussa ympäristössä olisikaan
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huomattava. Täysin yhdellä värisävyllä maalattu maalaus voi näyttää tunkkaiselta,
mutta pieni pilkku vastaväriä jossain kohdassa saattaa ’virittää’ teoksen ja koko
teos muuttuu kiinnostavaksi. Jos samaa intensiteettiä olevia värejä rinnastetaan
keskenään, alkaa värien rajapinnat vilistä silmissä ja syntyy kineettinen vaikutelma.
Tehokeinoa käytettiin taiteessa etenkin modernistisella 70-luvulla. Puhutaan myös
väriperspektiivistä. Tietyt värit näyttävän vetäytyvän taustaan kun taas toiset värit,
kuten keltainen, tahtovat hyökätä eteen.
Koska väri on suoraan riippuvainen valon väristä, on realistisen kuvan luomisessa
osattava nähdä eri sävyt riippumatta siitä minkä ’tiedämme’ värin olevan. Luonnosta harvoin löytää puhdasta valkoista ja myös varjot ovat kaikkea muuta kuin
harmaita. Viereiset elementitkin heijastavat pintoihin omia värejään.
Nykytaiteessa värejä käytetään lähinnä tunnelman luomisessa. Teokset herättävät mielialoja ja harkituilla väripinnoilla johdattavat tunnetilaa tiettyyn suuntaan.
Nyt esillä olevassa näyttelyssä väriä on ajateltu niin, että teokset on valittu tietyn
hallitsevan värin mukaan. Ensimmäisen salin hallitseva väri on vihreä. Toisessa salissa hallitsevat värit ovat punainen ja sininen. Kuitenkin maalauksissa on lukuisia
muitakin värejä, joiden rinnastumista hallitsevaan väriin voi tarkastella. Mukana on
mm. Timo Aallon ja Paavo Räbinän yksivärisiä teoksia, Raili Tangin, Mari Rantasen
ja Nanna Suden voimakkaita väritulkintoja, Lauri Laineen ja Kari Laitisen harkittuja
värisommitelmia sekä Tor Arnen hienostuneita maalauksia. Esillä on myös värigrafiikkaa mm. Päivi Lempiseltä.
15.12.2004. – 23.1.2005. TALVEN TUNNELMIA. Teoksia Jenny ja Antti Wihurin
rahaston kokoelmasta.
Rovaniemen taidemuseo on koonnut Jenny ja Antti Wihurin kokoelmasta näyttelyn, jonka teemana on talvi suomalaisessa nykytaiteessa. Vaikka talvi on erittäin
keskeinen vuodenaika Suomelle, ei se kuvataiteen kannalta ole ollut kovinkaan
inspiroiva. Talvisia aiheita toteutetaan yleensä talvella, mutta luonnon valon vähäisyys asettaa omia rajoituksiaan etenkin maalaustaiteelle.
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta talvea kuvaavia maisemakuvia löytyy lähinnä taidegrafiikasta. Mustavalkoisessa grafiikassa taiteilijoita on viehättänyt
tumman ja vaalean voimakkaat kontrastit, jotka esiintyvät selkeästi Suomen lumisessa talvessa. Esimerkiksi Vilho Askolan (1906 – 1994) sekä Erkki Tantun (1907
– 1985) puupiirroksissa rakennetun ympäristön tummat yksityiskohdat rajautuvat
valkoisen lumen kanssa. Teoksista välittyy kaamoksen hiljainen, tasainen ja varjoton
valottomuus. Uudemmassa grafiikassa talvi esiintyy pelkistetympänä, kuten Lea
Ignatiuksen (1913 – 1990) tai Janne Laineen ( s. 1970) maisemissa.
Taiteilijat, jotka asuvat tai ovat viettäneet pitkiä aikoja Pohjois-Suomessa, kuvaavat
talvea useammin kuin muut. Hailuodossa asuvan Teuvo-Pentti Pakkalan (s. 1920)
grafiikassa avautuu talvinen Lappi susineen, poroineen ja kotineen. Lapin entisen
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läänintaiteilijan Matti Jaukkurin vesivärimaalaukset kuvaavat pihanäkymiä Simosta.
Aimo Kanerva (1909 – 1991) vietti hyvin paljon aikaa Lapissa ja maalasi maisemia
eri vuodenaikoina.
Talven tunnelmia voi välittää myös humoristisesti, kuten Gunnar Pohjola ( s.
1927) tai naivistisella lämmöllä kuten Juhani Linnovaara (s. 1934) tai Tuomas
Mäntynen (s. 1932). Toisaalta etenkin Lapissa monet taiteilijat ovat kokeneet talven hyvinkin ahdistavana ja pelottavanakin vuodenaikana. Timo K. Mukka kirjoitti
lumen pelosta ja Reidar Särestöniemi ahdistui myös talven lähetessä. Kalervo
Palsa (1947 – 1987) kuvasi talven ankeutta ja kylmyyttä monissa teoksissaan.
Talven tunnelma voi välittyä katsojalle myös ei-esittävässä taiteessa. Kemijärvellä
asunut taiteilija Pentti Tulla (1937 – 1988) toi talven tunnelmia hänelle tyypillisissä
pistemaalauksissa. Talvi välittyy usein myös erilaisissa aiheissa, kuten Marjatta Tapiolan ( s.1951) hevosen kalloa kuvaavissa öljyvärimaalauksissa.
Pohjoisten valokuvaajien Jaakko Heikkilän (s. 1956) sekä Esko Männikön (s. 1959)
teoksissa talvi on olennainen osa kuvattavien ihmisten elämää. Jorma Purasen (s.
1951) teossarjassa Kuvitteellinen kotiinpaluu saamelaiset kuvataan usein talvista
maisemaa vasten.

Ernesto Neto & Ocean North, pienoismalli The Snow
Show -talvitaidetapahtumaan, The Snow Show - Origo
-näyttely. Kuva: Rovaniemen taidemuseo.

Talvella on vuodenaikana selvästi merkitystä suomalaiseen väri ja muotomaailmaan. Hankien pehmentämät muodot ja luonnossa esiintyvät värisävyt eivät ole
räikeitä eivätkä hyökkääviä. Talviset kuvat ovat usein rauhallisia, jopa uneliaita, mutta saattavat sisältää myös mystisiä elementtejä ja viittauksia kuolemaan.

Muut näyttelyt taidemuseossa
14.11.2003 – 25.1.2004. JOULUN SATU - suomalaista kuvitustaidetta.
3.12.2003 – 25.01.2004. KIERROS. Riikka Korpelan ja Miikka Ahlmanin ääniteos
Näppituntuma, Pienten pienet ja suuret unelmat ja Näin on näppikset! Käyttäjälähtöinen suunnittelu tekstiilissä ja muotoilussa.
06.02. – 28.3.2004. RUNOJEN JÄLJET. Antti Tenetzin jäämultimediateos taidemuseon pihassa.
06.02. – 28.03.2004. THE SNOW SHOW – Origo, lähtökohtia The Snow Showtaiteelle.
Näyttelyssä esiteltiin The Snow Show-talvitaidetapahtumaan osallistuneiden taiteilijoiden ja arkkitehtien lumeen ja jäähän toteutettujen teosten luonnoksia ja
pienoismalleja. Suunnittelijat toimivat arkkitehti- taiteilijapareina:
Steven Holl – Jene Highstein, Tadao Ando – Tatsuo Miyajima, Zaha Hadid – Cai

Eva Rothschild & Anamorphosis, pienoismalli The Snow
Show -talvitaidetapahtumaan, The Snow Show - Origo
-näyttely. Kuva: Rovaniemen taidemuseo.
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Guo-Qiang, Hollmen, Reuter, Sandman – Robert Barry, Arata Isozaki – Yoko
Ono, Juhani Pallasmaa – Rachel Whiteread, Lebbeus Woods – Kiki Smith, Future Systems – Anish Kapoor, Asymptote – Osmo Rauhala, Anamorphosis – Eva
Rothschild, Diller + Scofidio – John Roloff, LOT-ek – Top Changtrakul, Morphosis
– Do-Ho Suh, Enrique Norten – Lawrence Weiner, Ocean North – Ernesto
Neto, Studio Granda – Lother Hempel, William & Tsien – Carsten Höller, sekä
kaksi korkeakouluopiskelijoiden kilpailun voittajateosta: Halldor Arnar Úlfarsson
– Pernille Louise Klausen, Insbruckin yliopisto – Cabriel de la Cruz Martin.
02.04. – 30.05.2004. NYRKKIPYYKKIÄ JA POLKUJA TAI BENININ ORANSSIA.
Päivi Meriläinen ja Aino-Kaarina Pajari
Päivi Meriläinen - Nyrkkipyykkiä
Teokset lähtevät naisen ja suomalaisen naisen arjesta. Materiaaleina olen käyttänyt
omia äidiltäni ja suvun naisilta saatuja pitsejä ja liinoja, lasikuitua, puuta, kultaa ja
hopeaa. Teokset ovat pienoisveistoksia.
Ristin juurella -teos kertoo naisen asemasta kristinuskossa. Nainen on se toinen,
alapuolella ja miehelle alamainen. Toinen teoksen jaloista on kullattu - kertoo
myös naisen pyrkimyksestä tasa-arvoon. Hakeutumisesta samaan glooriaan miehen kanssa. Naispappeus hyvänä esimerkkinä naisen paikan hakemisesta naisen
ehdoilla patriarkaattisen kirkon sisällä.
Harkitaan -teos on naisen työn arvostamisesta ja naisen työn uudelleen arvioinnista nyky-yhteiskunnassa kertova. Teoksessani pullataikinan nousun odottelu
kuvaa symbolisesti asiaa.
Kerrasta poikki -teos kertoo perheväkivallasta. Suomi on Euroopan perheväkivaltaisin maa. Perheväkivalta on kierre joka jatkuu isältä pojalle. Teoksellani haluan
sanoa, että naiset pystyvät katkaisemaan kierteen. Se on liitto kertalyömisellä ohi.
Valkea juhannus -teos kertoo naisen puhtaudesta. Juhannus oli pakana-aikaan
sadon ja hedelmällisyyden juhla. Siis hyvin myönteinen naiselle. Kirkon ottaessa
juhlan Johannes Kastajan syntymäpäivä juhlaksi, merkitys hävisi. Kirkon juhlana
juhannuksesta tuli juhannusmorsian - neitsyt, sävytteinen asia. Naisen puhtaus on
asia, joka näyttää huolestuttavan kaikkia maailman miehiä. Tähän asiaan otan kantaa teoksellani.
Aino-Kaarina Pajari - Polkuja tai Beninin oranssia
grafiikkaa ja mustesuihkutulosteita
1990-luvun alussa Jyväskylään muuttanut Aino-Kaarina Pajari on löytänyt carborundumista omimman grafiikan menetelmän, mikä sopiikin hyvin hänen taiteelliseen ilmaisuunsa. Pajarin teosten lähtökohtina ja teemoina ovat erilaiset ”polut”,
erilaiset kävely- ja pyöräilyreitit, reittiverkostosta muodostuneet loputtomat kuvi22

ot, joihin limittyvät ympäröivän arjen tarinat, viitteet paikan historiaan ja kulttuurista kimpoava värimaailma. Teokset on toteutettu carborundum- tekniikalla, joka
on taidegrafiikan menetelmistä uusimpia. Carborundum mahdollistaa suurikokoisten, maalauksellisten vedosten tekemisen. Garborundumlaatta ei kuitenkaan kovin
hyvin kestä useiden vedosten ottamista ja jopa kahden samanlaisen vedoksen
aikaansaaminen saattaa kokeneellekin graafikolle tuottaa vaikeuksia. Tästä syystä
teokset ovat uniikkimaisia.
Reittiteema on kehittynyt Aino-Kaarina Pajarin mielessä vähitellen hänen lenkkeillessään koiransa kanssa kotikaupungissaan Jyväskylässä ja sen ympäristössä. Pajari
on tutkinut Jyväskylän karttoja ja ilmakuvia ja hänen aiemmat teoksensa pohjautuvatkin todellisiin polkuihin, teihin ja katuihin, joita hän on kulkenut. Teoksissaan
Pajari haluaa tuoda yleisön katseltavaksi yhden omista näkemyksistään ilmaistuna
abstraktein kuvioin, joihin kaikkiin kuitenkin liittyy lukematon määrä pieniä kertomuksia.
Joulukuussa 2003 Pajari matkusti Beniniin, Villa Karon stipendiaatiksi tarkoituksenaan tutkia sikäläisiä polkuja ja reittejä. Kuukausi oli kuitenkin lyhyt aika kattavan
reittiverkoston hahmottamiseen. Sen sijaan Pajari törmäsi syvään terrakotan
oranssiin. Maa, savimajat, rapautuneet seinät, jopa harmattanin Saharasta puhaltama hiekkapöly ilta-auringon siivilöimänä, kaikki oli samaa ”Beninin oranssia”,
jota tarttui myös kameraan. Näyttelyyn Pajari on toteuttanut grafiikan vedoksia
ja valokuvia mustesuihkutulosteina pohjautuen tuohon väriin. Carborundumin ja
mustesuihkutulosteiden muodostamista abstrakteista kuvioista saattaa hahmottaa polkuja, karttoja, ilmakuvia, kukkasia tai eläinhahmoja. Teosten katsomista ja
ymmärtämistä voisi verrata lapsena monen harrastamaan pilvien tarkasteluun,
mielikuvat ovat vapaita.
04.06. – 05.09. KARTTOJA JA KERTOMUKSIA. Jorma Purasen valokuvia.

Jorma Puranen, ”karttoja ja kertomuksia”. kuva: Rovaniemen taidemuseo.

Jorma Puranen on yksi maailmalla menestyneimmistä valokuvataiteilijoistamme.
Hän on kiinnostunut valokuvan ja historian välisestä suhteesta kuten myös maisemakuvauksen uudenlaisesta käytöstä. Puranen rakentaa maisemistaan monimerkityksisiä tiloja, joissa hän käsittelee maiseman, kulttuurin, historian ja identiteetin
yhteyttä. Maisemasta tulee kulttuurinen rakennelma hänen asetellessaan luontoon
historiallisia kuvia ja erikielisiä tekstejä. Kuvat sisältävät monenlaisia kertomuksia.
Nimeämällä paikat voimme löytää ne kartoistamme; oli kartta sitten mielessämme tai paperilla.
Jorma Puranen on syntyjään (1951) Pohjanmaalta Pyhäjoelta. Hän on opiskelut
valokuvausta 1973-1978 Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä, missä hän
toimi valokuvataiteen professorina 1995-1998. Puranen on luennoinut ympäri
maailmaa ja julkaissut myös jonkin verran kirjoituksia.
Purasella on ollut useita yksityisnäyttelyitä ja ryhmänäyttelyitä ulkomailla ja Suo23

messa. Merkittävimpiä saavutuksia ovat valinta Englannissa järjestettävään The Year
of Photography and Electric Image -näyttelyyn 1998. Fotofinlandian voitto 1992.
Viimeisimpiä Suomen näyttelyitä on Varjoja, heijastuksia ja kaikkea sellaista -näyttely 2002 Hippolyte galleriassa Helsingissä. Sama näyttely on ollut esillä myös
Berliinissä ja Kööpenhaminassa. Kuvitteellinen kotiinpaluu -näyttely on ollut Portlandissa Yhdysvalloissa 2002.
27.08. – 03.10. HAPSU JA PIETU. Simo Heikkilän ja Petteri Laitin huonekaluja ja
käyttöesineitä.
Simo Heikkilä on kansainvälisesti arvostettu sisustusarkkitehti, joka valittiin vuoden 2003 huonekalusuunnittelijaksi. Hänen töitään on ollut esillä niin ympäri
Eurooppaa kuin muuallakin maailmassa. Simo Heikkilälle on myönnetty muun
muassa Bruno Mathsson -palkinto 1999.

Hapsu ja Pietu -näyttely, Petteri Laitin käsitöitä. Kuva:
Rovaniemen taidemuseo.

Helsingissä syntynyt Simo Heikkilä (s.1943) asuu ja työskentelee nykyään Jyväskylässä. Hän valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta sisustusarkkitehdiksi vuonna
1967. Pitkän suunnittelu-uransa aikana hän on opettanut taideteollisessa- ja teknillisissä korkeakouluissa. Lisäksi hän on toiminut vierailevana professorina Ruotsissa ja Norjassa. Hänen kalusteitaan valmistavat ja markkinoivat muun muassa
Avarte ja ruotsalainen Klaessons.
Näyttely taustalla on Heikkilän tekemä gallup-kysely, jossa vastaajat nimesivät
ne tärkeät esineet, jotka muodostavat ihmisen asumisen perustan. Heikkilä on
suunnitellut teoksensa näiden vastausten pohjalta. Simo Heikkilän suunnittelemat
kodin kalusteet ja esineet ovat valmistaneet käsityöläiset eri puolilla Suomea.
Näyttely puhuu paikallisen valmistustavan ja paikallisten materiaalien puolesta.
Hän myös haluaa tuoda esille, että vähemmälläkin tullaan toimeen. Ekologisuus
tulee esille materiaalien paikallisuudessa muun muassa aterimien hopea on Kittilän kaivoksesta ja pöydän kannen tammi Fiskarsin metsästä.
Petteri Laiti (s.1950) on Utsjoelta kotoisin oleva nykyään Inarissa asuva saamenkäsityön mestari. Hänet tunnetaan saamelaisen taidekäsityön uranuurtajana
ympäri maailmaa. Arktisia, hitaasti uusiutuvia materiaaleja ja saamelaista käsityöperinnettä kunnioittava Petteri Laiti käsittelee taitavasti monia erimateriaaleja.
Hopeinen poromerkin muotoinen korvakoru on kuin veistos, poronluukoristeiset
kuksat, lusikat ja puukot ovat äärimmilleen viimeisteltyjä taidonnäytteitä.
Petteri Laiti haluaa kotiseudullaan Lapissa vaalia esi-isiltä perittyä muotokieltä, kädentaitoja sekä kykyä valmistaa luonnonaineista toimivia käsitöitä = Sámi Duodji.
Esimerkiksi kuksa, pahkakuppi oikein käytettynä kestää sukupolvesta toiseen
– jopa komistuu!
Petteri Laitin kädentaidot on palkittu monin eri huomionosoituksin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Hänen töitään on ollut esillä kymmenissä eri näyttelyissä ympäri maailmaa niin Euroopassa kuin USA:ssa ja Japanissakin. Suurelle suo-

Hapsu ja Pietu -näyttely, Simo Heikkilän suunnittelema
keittiö. Kuva: Rovaniemen taidemuseo.
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malaiselle yleisölle hän tuli tutuksi television Juhla Mokka -mainoksista muutaman
vuoden takaa.
08.10. – 05.12. RAKKAUS. Taikon iloinen arki.
Näyttelysarja Taikon iloinen arki järjestetään vuonna 2004 kolmatta kertaa. Tämänvuotisella näyttelyllä Teollisuustaiteen liitto ORNAMO ry:n taidekäsityöläiset
haluavat tarttua aiheeseen, joka ei jätä ketään kylmäksi. Rakkaus – Kärlek, kär
lek. Haluamme aiheella yllyttää jäsenemme rikkomaan materiaalisidonnaisuutta
ja lähestymään teemaa vapaasti. Käytännön syistä asetettiin ainoastaan koko- ja
kappalerajoite, jotta näyttelyä voidaan ikään kuin lähettää matkalaukussa. Rakkaus
– näyttelyyn osallistuu 57 taikolaista noin sadalla työllä. Kokonaisuus on poikkitaiteellinen ja kaikkia materiaaleja on edustettuna. Näyttelyn työryhmään kuuluvat
tekstiilitaiteilija Ariadna Donner ja keramiikkataiteilija Catharina Kajander sekä
Rovaniemellä muotoilija Irma Annanpalo ja taidekäsityöläinen Tuija Heikkinen.
15.10. – 05.12. TEOKSIA. Helena Junttila.
Ihmisen ja eläimen erityisesti karhun kohtaaminen, leikkisä eroottisuus, ilo
ja suru ovat tunnusomaista kuvataiteilija Helena Junttilan teoksissa. Unet
ja tarinat kietoutuvat arkielämän kokemuksiin yhteisen muistimme uumenista.
Ihminen tai eläin ei ole ensisijainen, vaan osa laajempaa kokonaisuutta. Aiheena
on usein hetki ennen tapahtumaa. Teoksissa avautuu ajaton lappilainen maiseman
avaruus yksityiskohtanaan kaukainen saari, puunrunko tai pari sekä musta aurinko.
Maalausten maisema hehkuu maanläheisissä punaisen ja sinisen syvissä sävyissä.
Tussipiirustusten liehuvahiuksiset naiset, naamiokasvoiset miehet ja lempeät eläimet kertovat elämän eri tilanteista. Eläinhahmot esittävät ihmisen voimavaroja
mutta myös eläimellistä puolta itsestämme osana luontoa. Taidokas viiva muuttuu
hiuksenhienosta vedosta sysimustaksi hahmoksi, muodoksi. Vesivärimaalaukset
ovat kuin vedenalaisia monikerroksisia maisemi väriliukumineen. Tussilaveeraukset
rikastuttavat ilmaisua monivivahteisten piirustusten ja utuisten vesivärimaalausten
välimaastossa.

Helena Junttilan näyttely. Kuva: Rovaniemen taidemuseo.

Helena Junttila (s. 1963) kartoittaa matkaa ajassa läpi merkittävien paikkojen, tilojen ja tapahtumien. Paikka, aika ja etäisyys ovat läsnä. Kokemus ja menneisyyden
muisto yhdistyvät. Töissä on nähtävissä paikallisuus, kulttuurisuus, historiallisuus
ja tekijänsä persoonallisuus. Koko ympäristö ja luonnon monimuotoisuus elävät täysillä. Tussipiirroksissa yhdistyvät eteerisyys ja voima. Maalauksissa taidokas
sommittelu ja värien käyttö imaisevat katsojanteoksen sisään. Tilantuntu on hyvin
voimakas.
Näyttely Teoksia on Helena Junttilan taiteen ensimmäinen laaja esittely. Mukana
on teoksia eri vuosilta. Öljyvärimaalaukset Karhuliisa (1999), Suokuningas (1996)
ja Hauki (1999) linjaavat nykysymbolismin suuntaviivoja. Tussipiirrosten herkkä ja
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voimakas viiva piirtyy selkeänä. Aiheet kertovat taiteilijan voimakkaasta yhteydestä
alitajunnan viesteihin. Viime aikoina syntyneet maalaukset kuvaavat korentojen ja
kasvien asuttamaa arkaaista maisemaa.
Helena Junttila (s.1963) asuu ja työskentelee Askan kylässä, Sodankylässä.
Vuonna 2003 hänelle myönnettiin valtion 3 -vuotinen työskentelyapuraha.
Näyttelyyn liittyi julkaisu: Helena Junttila. Kirjoittajat Helena Junttila, Leena Lohiniva
ym. Kustannus-Puntsi. Jyväskylä 2004.
14.12.2004 – 23.01.2005. SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITON 66.
VUOSINÄYTTELY.

Galleria Varikko www.rovaniemi.fi/galleriavarikko
Verkkogalleria Varikko on erikoistunut lappilaisen taiteen esittelyyn. Varikossa on
kolme galleriaa, ART, joista A ja T ovat taidemuseon ja R Rovaniemen kuvataidekoulun käytössä. Varikko on osa Digmo-hanketta.

Rovaniemen taidemuseon pihassa
PANG - Public Art Northern Genre – Pohjoinen kaupunkitaidetapahtuma kesällä
2004.
Taidemuseo on toiminut tapahtumavastaavana Rovaniemellä järjestettävän pohjoisen alueen taiteilijoille suunnatun yhteisö- ja ympäristötaidetapahtuman järjestelyissä. PANG on osa kesäistä Jutajaiset Folklorefestivaalia. Rovaniemen värikäs
historia huimine tarinoineen on paikkasidonnaisen ja prosessiluonteisen PANG
-tapahtuman pohjana. Taidetapahtuman tarkoituksena on löytää uusia tapoja kaupunkiin saapumisen, luonnonmaiseman ja urbaanin ympäristön kohtaamisen kuvaamiseksi sekä luoda uudenlainen identiteetti Rovaniemelle kaupunkina. Päämääränä on tuottaa taidetta kaikille esteettömästi. Tapahtuman taiteellisen perustan
suunnittelu, rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden hankkimista jatkettiin ja tehtiin
taiteilijavalinnat. Omat sivut julkistettiin taidemuseon sivulla ja esitteet painettiin.
Työryhmään kuuluvat vastaava Leena Lohiniva (Rovaniemen taidemuseo), Tom
Engblom, Kaija Kiuru ja Kalle Lampela (Lapin taiteilijaseura).

Maj-Lis Skaltje, Maja, PANG - Puplic Art Northern Genre,
pohjoinen kaupunkitaidetapahtuma. Kuva: Rovaniemen
taidemuseo.

ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA
Rovaniemen taidemuseo on toiminut Lapin läänin toisena aluetaidemuseona
Kemin taidemuseon rinnalla vuodesta 1993. Rovaniemen taidemuseon alueeseen
kuuluu 13 Lapin läänin kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi,
Posio, Ranua, Rovaniemi, Rovaniemen maalaiskunta, Salla, Savukoski, Sodankylä ja
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Utsjoki.
Lapin aluetaidemuseona Rovaniemen taidemuseo neuvoo ja ohjaa kuntia, taiteilijoita, taideyhdistyksiä ja harrastajia kuvataideasioissa, inventoi kuntien, seurakuntien, yritysten ja yksityisten taidekokoelmia, tutkii ja dokumentoi lappilaista ja
saamelaista taidetta, valmistaa kiertonäyttelyitä ja julkaisuja, järjestää näyttelyitä ja
tuottaa opetusmateriaalia. Esteetön taidemuseo -projektin myötä toiminta laajeni
verkko- ja erityisryhmien palvelujen kehittämiseen ja koulutuksen järjestämiseen.
Taidemuseo toimii museoiden ja kirjastojen yhteisessä Lapponica-tietopalvelutiimissä www.lapponica.net. Se on osa Digmo-hanketta.

Aluenäyttelyt
1.12.2003 – 1.2.2004. ANDREAS ALARIESTO – LAPIN MENNEISYYDEN
TULKKI. Lapin maakuntamuseo, Arktikum.
Rovaniemen taidemuseo kokosi Lapin maakuntamuseolle näyttelyn itseoppineen
naivistin Andreas Alarieston (1900-1989) maalauksista Rovaniemen kaupungin
kokoelmasta. Näyttelyn aikana Arktikumissa kävi 13.490 kävijää, joista 5638 vuoden 2004 puolella.
25.3. – 30.4.2004. Vesiväriteoksia Jenny ja Antti Wihurin kokoelmasta Rovaniemen
lasten ja nuorten kuvataidekoululla, 2 teosta.
29.4. – 5.6.2004. VIIMEINEN UITTO. Marjatta Koivulehdon uittoaiheisia kuvia
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta Rovalan palvelutalolla. 2 valokuvaa.
noin 160 kävijää.
27.8.-27.10.2004. POHJOINEN MAISEMA, WIPAK VALSRODE, Saksa. Professori
Leena Peltolan kokoama näyttely, johon kuuluu 40 teosta Jenny ja Antti Wihurin
rahaston kokoelmasta. Bregenz.
1.9.-1.10.2004. ANDREAS ALARIESTO – LAPIN KUVIA. Lapponica-galleria. 42
teosta Rovaniemen kaupungin kokoelmasta.
1.10.-14.11.2004. TIEDÄN PAIKAN ARMAHAN. Rovalan palvelutalo. 10 kotiin
liittyvää teosta Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
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MUSEOPEDAGOGIIKKA
Työpajoja ja opastuksia
Opastettuja kierroksia ja työpajoja järjestettiin koululaisille ja ryhmille oli 166,
joihin osallistui yhteensä 2600 henkilöä.

Taidesampo
Rovaniemen taidemuseo ja Lapin yliopiston taidekasvatuksen laitos toteuttivat
yhteistyössä pedagogisen Taidesampo-verkkonäyttelyn. Se on tehty Rovaniemen
taidemuseon, Jenny ja Antti Wihurin rahaston nykytaiteen kokoelman teoksista ja
tarkoitettu koulujen kuvataideopetukseen. Taidesampo toimii internet-verkossa
osoitteessa www.taidesampo.net/rovaniemi/. Taidesampo on osa Digmo-hanketta.

KOKOELMAT
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma
Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma, johon 31.12.2003 kuului 2318 teosta. Kertomusvuoden aikana Rovaniemen kaupunki hankki kokoelmaan 7 teosta. Kokoelma lisääntyi
kaikkiaan 7 teoksella.
Kokoelman taidehankinnat on suorittanut Jenny ja Antti Wihurin rahaston taideostotoimikunta, johon kuuluivat professori Leena Peltola, taidemaalari Jukka
Mäkelä ja Jorma Lakkonen sekä Rovaniemen kaupungin edustajina taidemuseojohtaja Hilkka Liikkanen ja amanuenssi Leena Lohiniva.
Jaakko Heikkilä: Coney Island, 2001, kromogeeninen värivalokuva alumiinille
Jaakko Heikkilä: Öland, 2000, kromogeeninen värivalokuva alumiinille
Aino-Kaarina Pajari: Lintu tai kala, 2003, carborundum. 1/1, 70 x 190
Antti Linnovaara: Jälkitila, 2002, akryyli kankaalle
Liisa Rautiainen: Ihon kipu, 2002, sekatekniikka kankaalle
Jyrki Setälä: Tuolla, 2004, kollaasi
Pasi Karjula: Paha taikina, 1999, puu

Rovaniemen kaupungin kokoelma
Kokoelmassa oli vuoden loppuun mennessä 736 teosta. Hankintojen painopisteenä on lappilainen taide. Teokset sijoitetaan kaupungin toimitiloihin. Kertomusvuoden aikana kokoelmaan liitettiin 11 teosta, joista ostoja oli kahdeksan teosta ja
yksi lahjoitus ja kaksi kaupungin hallussa ollut aikaisemmin kirjaamatonta teosta.
tuntematon: nimetön rasvaliituteos
Kari Tuisku: Sisarukset sarjasta Kivalo, 2004, kipsi, hiekka, akryyli puulle
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Leila Lipiäinen: S’on kymmentä vaille – Kuttura, Suvanto, Tulppio, Petkula, Angeli,
2004, installaatio / teräs, poronsarvi
Maria Kausalainen: Odottava I, 2003, akvatinta
Nina Säkkinen: Sarjasta Kaukana – Kotona, 2002, vesiväri
Kristiina Karinen: nimetön
T.Depin: nimetön
Helena Junttila: Korento, 2004, akvarelli
Helena Junttila: Korennon maja, 2003, akvarelli
Samuli Kontio: Toska II, 2004, öljy
Aino Vuori: Entisen suntion kultainen harrastus, 1991, öljy

Sipilän kokoelma
Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu 35 teosta Aukusti Tuhkan
grafiikkaa.

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

Suomen kulttuurirahaston kokoelma
Suomen kulttuurirahasto lahjoitti vuonna 2000 Rovaniemen taidemuseolle 96
kuvaa käsittävän valokuvakokoelman Matti Saanio: Lapin eiliset kuvat, sekä vuonna
2003 yhden maalauksen (Karila: Attraction).

Westerlundin kokoelma
Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2001 Rauni Westerlundin lahjoituksena 97
teoksen kokoelman, johon kuuluu Nikolai Iszelennovin, Maria Lagorion ja Adelaide de Lagorion teoksia.

Teoslainat
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma
Helsingin kaupungin taidemuseo, Japanin kiertonäyttely The Art of Finland: Land
of Nature and Living Myth, 3 näyttelypaikkaa, 18.7.2003 – huhtikuu 2004
Helena Junttila: Karhu-Liisa, 1999, öljy
Amos Andersonin taidemuseo / Juhani Linnovaara, 21.11.2003 – 11.1.2004
Juhani Linnovaara: Talvi, 1957-58, öljy
Turun taidemuseo / Antti Tanttu, 14.11.2003 – 18.1.2004
Antti Tantun teokset
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Henkipatto, 1989, puupiirros
Suuri alasin, 1989, puupiirros
Kasvukipuja, 1991, puupiirros
Kuukausista julmin, 1997, sekatekniikka kankaalle
Salaisuus, 1997, sekatekniikka kankaalle
Houdinin perintö, 1997, sekatekniikka kankaalle
Veteraani, 1999, sekatekniikka kankaalle
Binah, 1999, sekatekniikka kankaalle
Wäinö Aaltosen museo, Turku, 31.10.2003 – 11.1.2004 ja Oulun taidemuseo
14.2. – 25.4.2004 / Inari Krohn ”Luonto ja fantasia”
Inari Krohn: Kohtaus, 1970, öljy
Inari Krohn: Kielekkeellä, 1979, vesiväri
Inari Krohn: Syysaamu, 1979, vesiväri
Inari Krohn: Talven hevonen juoksee pois, 1980, vesiväri
Tikanojan taidekoti / Unten mailla, 16.6. – 5.9.2004
Hannele Kylänpää: Yöpuku, 1986, pronssi
Markku Keränen: Unikuva, 1986, tempera
Jari Huhta: J.H. ja Tiina Reunanen I, 2000, valokuva, tussi, lyijykynä
Jari Huhta: J.H. ja Tiina Reunanen II, 2000, valokuva, tussi, lyijykynä
Marjo Lahtinen: Pää II, makaava, 1985, graniitti
Risto Suomi: Sweet Dream, 1990, litografia
Oulun taidemuseo / Pensselit santaan – kuvataiteilijoiden Hailuoto 18.8.2004
– 2.1.2005
Teuvo-Pentti Pakkala: Aittarakennuksia, 1985, akvarelli
Jenny ja Antti Wihurin rahasto / Pohjoinen maisema, Valsrode, Saksa
28.8. – 27.10.2004
Airas Mirja: Hylätty morsian, 1984, vesiväri paperilla
Airas Mirja: No-näytelmä, 1985, vesiväri paperilla
Enckell Carolus: Morandin ikkunat VI, 1991, vesiväri paperilla
Enckell Carolus: Nature Morte I, 1992, vesiväri paperilla
Erkkilä Jaana: Kaislikossa, 1994, carborundum
Erkkilä Jaana: Sieltä hän tulee, 1989, pehmeäpohja, akvatinta
Gottberg Susanne: 29. helmikuuta, 1997, öljy masoniittilevylle
Gottberg Susanne: Käännetty, 1997, öljy kovalevylle
Jylhä Pekka: Hyökkäys, 1991, täytetty korppi, puu, lasi
Karjula Pasi: Nimetön, 1996, puu
Karjula Pasi: Pyhä mies, 1997, puu
Kauhanen Pekka: Suuri yksijalkainen, 1984, pronssi
Koch Ari: Syntymästään säikähtänyt, 1998, puu
Koivusalo Jussi: Satupyramidi, 1959, pronssi
Konttinen Markus: Oksaruusu ja kirsikankukka, 1996, öljy kankaalle
Konttinen Markus: Tuntematon, 1996, öljy kankaalle
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Kylänpää Hannele: Jänis, 1995, pronssi
Kylänpää Hannele: Koira, 1996, pronssi
Kylänpää Hannele: Musta kissa, 1997, kekramiikka
Laaksonen Tero: Uurna, 1997, öljy kankaalle
Lampela Kalle: Uusi kielioppi #5 , 2002, öljy kankaalle
Luostarinen Leena: Lootuksia, 1991, öljy paperille
Luostarinen Leena: Siniset lootukset, 1991, öljy paperille
Mäkelä Jukka: Kuppi kuumaa, 1998, öljy kankaalle
Mäkelä Jukka: Maisema, 1998, öljy kankaalle
Määttänen Lotta: Koira, 1997, öljy kankaalle
Niemelä Jaakko: Sarjasta rautalankaorkesteri n:o 6, 1991-1992, rautalanka, moottori
Nukari Pirkko: Uikku lepää, 1998, pronssi
Rantanen Silja: Taustasta, 1990, öljy kankaalle
Rauhala Osmo: Pohjantähteä etsimässä, 1991, öljy ja vaha kankaalle
Roos Nina: Maalaus, 1996, öljy akryylille
Ruusuvaara Liisa: Virtahepo, 1969, pronssi
Saukkonen Teemu: Hyvä maku, 1999, öljy ja akryyli kankaalle
Suomi Risto: All along the watchtower, 2001, öljy ja lehtikulta kankaalle
Tanttu Antti: Kuukausista julmin, 1997, sekatekniikka kankaalle
Tanttu Antti: Veteraani, 1999, sekatekniikka kankaalle
Terno Nina: Pässi, 1986, pronssi
Tuominen Sinikka: Valoverho, 1992, öljy kankaalle
Wargh Carl: Maisema II, 1976, vesiväri paperille
Wargh Carl: Sisäkuva taustana puita, 1980, vesiväri paperille
Vellonen Senja: Aavistus, 1994, vesiväri paperille
Virolainen Heikki W.: Ovatko lehmät hyödyttäneet enemmän ihmiskuntaa kuin
kaikki maailman kenraalit, 1971-1986, pronssi
Helsingin kaupungin taidemuseo, Meilahti 1.10.2004 – 2.1.2005 ja Wäinö Aaltosen museo / Turun kaupunginmuseo 14.1. – 6.3.2005 / Henry Wuorila-Stenberg
Henry Wuorila-Stenbergin teokset:
Maalaus, 1987, öljy
Maalaus, 1988-90, öljy
Maalaus, 1987, öljy
Maalaus, 1988-90, öljy
Minulla ei ole, minä en tiedä, minä en ymmärrä, 1993, öljy
Hihhulit, 2001, öljy
Rovaniemen kaupungin kokoelmasta
Lapin maakuntamuseo 2.12.2003 – 1.2.2004 / Andreas Alariesto – Lapin menneisyyden tulkki, 44 Andreas Alarieston maalausta, 1 pienoismalli ja 5 Arabian
Alariesto-vuosilautasta
Joensuun taidemuseo / Saara Tikka. Maalauksia neljältä vuosikymmeneltä
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17.6. – 29.8.2004
Saara Tikka: Hedelmänkorjuu, 1977, öljy
Tuuli Mukka / näyttely Pellossa 14.6. – 31.8.2004
Tuuli Mukka: Pinnan läpi, 2001, akryyli
Tuuli Mukka: Pinnan alla, 2001, akryyli
Tuusulan museo, Halosenniemi / Voimaa ja väriä – Reidar Särestöniemi Pekka
Halosen vieraana
Reidar Särestöniemi: Tundra kukkii, 1966, öljy
Rauni Upola / Maalauksia kolmelta vuosikymmeneltä, 31.12.2004 – 31.5.2005
Rauni Upola: Pyryn jälkeen puhaltaa suvi. 1981, öljy
Rovaniemen taidemuseosta lainattiin vuoden 2004 aikana 69 teosta / 10 lainaa
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta, 55 teosta / 5 lainaa Rovaniemen
kaupungin kokoelmasta.

KIRJASTO, ARKISTO JA DIGMORE
Taidemuseo on jatkanut kuluvana vuonna käsikirjaston kartuttamista lähinnä museoilta julkaisuvaihtona saaduilla näyttelyjulkaisuilla. Vuoden lopussa käsikirjastossa
oli noin 3700 nidettä.
Taidemuseo ylläpitää Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaan liittyvää
sekä lappilaista kuvataidetta käsittelevää lehtileike- ja kuva-arkistoa. Taiteilijahaastatteluja on taltioitu näyttelyiden ja tutkimuksen yhteydessä.

Digmore-hankkeet
Rovaniemen taidemuseo on mukana Digmore - Lapin kulttuuriperinnön digitointihankkeissa. Digmore -hankkeissa rakennetaan Lapin digitaalista kulttuuriverkkoa
ja kehitetään uusia työmenetelmiä kulttuuriperinnön saavutettavuuteen. Hankkeiden hallinnoijana on Lapin yliopisto ja toimijoina yliopiston lisäksi Rovaniemen,
Kemin ja Tornion museot ja kirjastot. Hankkeet saavat rahoituksen Lapin lääninhallituksen myöntämästä Pohjois-Suomen Tavoite 1 -ohjelmasta sekä Rovaniemen,
Kemin ja Tornion kaupungeilta. Hanke kestää vuoden 2005 loppuun.
DIGMORE - DIGITAALINEN KULTTUURIPERINTÖ -hanke
Hankkeessa rakennetaan Rovaniemen, Kemin ja Tornion museoiden sekä Lapin
yliopiston yhteinen kuva- ja monimedia-arkisto sekä tuotantojärjestelmä, jota
hyödynnetään tutkimuksellisessa, koulutuksellisessa ja kaupallisessa tarkoituksessa.
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa yhteiskäytöllisiä ohjelmistoratkaisuja eri kaupunkien ja organisaatioiden välillä sekä selvittää eri ohjelmistojen yhteensopivuutta.
32

DIGMORE - UUDET TYÖMENETELMÄT -hanke Projektissa kehitetään Rovaniemen, Kemin ja Tornion museoiden sekä Lapin yliopiston digitaaliseen arkistointiin liittyviä työmenetelmiä ja käytäntöjä. Tietoyhteiskunnassa on keskeistä turvata
tiedon saatavuus. Kulttuurilaitokset ovat tietoyhteiskunnan perusrakennetta.
Muistiorganisaatiot toimivat yhteiskunnassa aktiivisina tieto-organisaatioina, jotka
keräävät, tallettavat, tutkivat ja jalostavat tietoa tietotuotteiksi.

TAPAHTUMAT
1.1.
2.2.
2.2.
2.2.
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
5.5.
16.10.
11.11.
2.12.
2.12.
4.12.

Avajaiskonsertti, Lapin kamariorkesteri
Tuija Hautala-Hirviojan luento: Katsaus lappilaiseen kuvataiteeseen1 / 4
Tuija Hautala-Hirviojan luento: Katsaus lappilaiseen kuvataiteeseen 2 / 4
Kamarikonsertti II, Lapin kamariorkesteri
Tuija Hautala-Hirviojan luento: Katsaus lappilaiseen kuvataiteeseen 3 / 4
Tuija Hautala-Hirviojan luento: Katsaus lappilaiseen kuvataiteeseen 4 / 4
Kamarikonsertti III, Lapin kamariorkesteri
Lapin kulttuurirahaston tilaisuus
Vaaranlammen koulun päättäjäisjuhla
KVL – Rovaniemi ry:n tilaisuus
Lapin kamariorkesterin konsertti
Taide ja diakonia -seminaari
Päiväkoti Reppuressun itsenäisyyspäivänjuhla
Taiteiden puolesta tapahtuma

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

KÄVIJÄT
Vuonna 2004 taidemuseo oli avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 12 -17, yhteensä
298 päivänä. Kävijöitä taidemuseossa oli 17 312. Kokonaiskävijämäärä mukaan
lukien alueelliset näyttelyt oli noin 27 312 kävijää.
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MUSEOTOIMEN HALLINTO
Rovaniemen kaupungin museotoimen hallinto kuuluu kulttuurilautakunnalle. Lautakunnan alaisena toimivat kulttuuritoimisto, Lapin kamariorkesteri, Lapin maakuntakirjasto ja museotoimi, joka käsittää Lapin maakuntamuseon ja Rovaniemen
taidemuseon.

Kulttuurilautakunnan kokoonpano
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Leena Sokero
Matti Mykkänen
Liisa Halonen-Laiti
Satu Alaraudanjoki
Aki Mikkonen
Martti Ruokamo
Suoma Yli-Suvanto
Keijo Flink
Kari Rautiainen
Leo Zimmermann
Sirpa Halonen

Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen
Varajäsen

Ville Vuorjoki
Ilkka Länkinen
Helka Urponen
Kirsti Niukkanen
Heikki Poikela
Tuomas Louhela
Nina Ollikainen
Eino Mäntylä
Pirjo Ruusala
Terho Iljin
Tiina Lindfors

Kaupunginhallituksen edustajana Risto Airaksinen.

Lautakunnan kokoukset
Lautakunta kokoontui 8 kertaa. Käsitellyistä asioista kertyi 58 pöytäkirjanpykälää.
Museotoimea koskevat asiat esitteli museotoimenjohtaja Raili Huopainen.

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

MUSEOTOIMEN HENKILÖKUNTA
LAPIN MAAKUNTAMUSEO
Vakinainen henkilökunta
Museotoimenjohtaja Raili Huopainen (1983)
Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen (1987)
Arkeologi Hannu Kotivuori (1987)
Amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000)
Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)
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Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995)
Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen (1995)
Museosihteeri Marja-Liisa Oja (1981)
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985)
Amanuenssi Sari Rautanen (1980)
- työajasta 20 % Lapin maakuntamuseon palveluksessa
Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)

Määräaikaiset työntekijät
Tutkija Darja Heikkilä 5.1.- 6.6.
Puuseppä Jouni Karjalainen 1.2. – 22.2., 21.6.–4.7., 8.–24.11.
Valvoja-harjoittelija Maarit Karppinen 12.7. – 9.8.
Valvoja-harjoittelija Daria Kovalevskava 15.12 – 25.12.
Valvoja-harjoittelija Marjo Lohela 15.6. – 10.8.
Valvoja-harjoittelija Marika Matikainen 1.6. – 18.7., 6. – 7.10 ja 13.12.2004
– 5.1.2005
Suunnittelija Jaana Niemelä 1. – 30.11.
TET-harjoittelija Reetta Ruotsalainen 27.9. – 1.10.
Valvoja-harjoittelija Jenni Siivola 2.8. – 9.8.
Valvoja-harjoittelija Minna Sorsa 21.6. – 20.7.
Museovalvoja Anna Varila 15.6. – 15.8.
Valokuvaaja Veikko Vasama 1.1 – 29.2.
Museologian harjoittelija Ulla Viitanen 17.5. – 24.6. ja 26.7. – 17.9.
Suunnittelija Elina Ylitervo 1. – 30.11.

Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat
Lapin maakuntamuseon henkilökunnan tutustumisretki Rovaniemen maalaiskunnan Lehtojärven kylään 24.8.
Museotoimen retkeily Rovaniemen maalaiskunnan Hirvaan Sukulanrakan hiidenkirnuille 20.9.
Kimmo Kaakinen:
- Suomen ympäristökeskuksen järjestämä kasviharrastajien seminaari Savonlinnassa 14.–15.8.
Hannu Kotivuori:
- Lapin maakuntakaava -seminaari Saariselällä 16 – 17.11.
- Maakunnallisten arkeologien neuvottelu Helsingissä 24 – 26.11.

Rovaniemen museotoimen syksyinen virkistysretki suuntautui Hirvaan Sukulanrakan hiidenkirnuille. Kuva: Päivi
Rahikainen, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Hanna Kyläniemi:
- Suomen museoliiton järjestämä Tunnista riskit, turvaa kokoelmat -verkkokurssi
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Maisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho:
- Pohjoiskalottimuseoiden vuosikokous Skellefteåssa 6. – 7.10.

Luennot ja esitelmät
Kimmo Kaakinen:
4.7. Lapin maakuntamuseon tervehdyspuhe Rovaniemen maalaiskunnan Lehtojärven kesätapahtumassa.
Hannu Kotivuori:
14. –15.2. Kivikausi-kurssi 1 (12 t). Tervolan kansalaisopisto. Tervola.
20. – 21.3. Kivikausi-kurssi 2 (8 t). Rovaniemi, Arktikum ja Tervola, Varejoki.
16.8. Tulijoita ja tulistelijoita YLE Radio 1:n tiedetoimitus.
23.8. Stone Age villages at Törmävaara. 22. Pohjoismainen arkeologikongressi.
Tervola.
8.9. Vanha rauta. Pohjanhovi. Rovaniemi.
18.9. Ehtymätön apaja – kalastuksen esihistoriaa. Kalasta leipää -seminaari. Lapin
yliopisto.
12.9. Rovaniemen synty / Kuinka rautaa tehtiin? Rovaniemi-päivien yleisöesittelyt.
Arktikum.
9.10. Lapin historiaa. Rovaniemen palvelualojen ammattioppilaitos.

Osallistuminen työryhmiin
Raili Huopainen:
- Asiantuntijana Arktikum-Palvelu Oy:n hallituksessa.
- Rovaniemen kaupungin edustajana Joulusäätiön Joulupukin kotiluola -hankkeen
ohjausryhmässä.
Kimmo Kaakinen:
- Metsähallituksen Pyhä-Luosto-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmän jäsen.
- Natura 2000 -ohjelma Lapin voimavaraksi -hankkeen maakunnallisen työryhmän jäsen.
Hannu Kotivuori:
- Ohjausryhmän jäsenenä Posion kunnan Kitkan osayleiskaavatyössä.
- Ohjausryhmän jäsenenä Utsjoen kunnan Tenon osayleiskaavatyössä.
- Ohjausryhmän jäsenenä Lapin ympäristökeskuksen Lapin kulttuuriympäristöt
tutuksi -hankkeessa.
- Asiantuntijana Tervolan kunnan Kiven ja kulttuurin kylä -hankkeessa.
- Asiantuntijana WSOY:n koulukirjaosaston Kauan sitten -teoksen sisältötyössä.
Arja Moilanen:
- Arktikumin yhteistyöpalaveri (YTY).
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Rahikainen Päivi:
- Alueellisten ohjausryhmien jäsen Lapin ympäristökeskuksen Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeessa.

ROVANIEMEN TAIDEMUSEO
Vakinainen henkilökunta
Taidemuseosihteeri Tuula Haataja (1986, Digmo ja Digmore –projekteissa 1.1.
– 31.12.)
Museolehtori Riitta Kuusikko (1993, Digmo ja Digmore –projekteissa 1.1.
– 31.12.)
Taidemuseonjohtaja Hilkka Liikkanen (1986)
Kuraattori Leena Lohiniva (1990)
Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen (1993, taidemuseon palveluksessa 80%
työajasta)
Apulaisvahtimestari Jouni Sälevä (1.1.2002 – 29.2.2004)

Määräaikaiset työntekijät
Toimistosihteerin sijainen Johanna Nordström (1.1. – 31.12.)
Museolehtorin sijainen Aira Huovinen (8.1. – 29.2. ja 1.5. – 31.5.)
Apulaisvahtimestari Veikko Uusitalo (2.2. – 31.3.)
Vahtimestarin sijainen Aira Huovinen (1.3. – 30.4.)
Tilapäinen vahtimestari Paavo Olli (7.6. – 31.12.)
Museolehtorin sijainen Eveliina Happonen (1.9. – 31.12.)
Esteettömien verkkosivujen suunnittelu Annukka Tihinen (20.10.2003 –
31.3.2004)

Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
Apulaisvahtimestari Veikko Uusitalo osa-aikainen (2.12.2003 – 1.2.2004)
Apulaisvahtimestari Mona Kinnunen osa-aikainen (1.3. – 30.4.)
Apulaisvahtimestari Erkki Partanen (8.3. – 31.10.)
Apulaisvahtimestari Satu Heikkinen (1.4. – 25.11.)
Apulaisvahtimestari Markku Pietilä (23.9.2004 – 4.3.2005)

Kesäharjoittelija
Anu Kokkonen (1.6. – 30.6.)
Minna Myöhänen (28.6. – 27.7.)

Työmarkkinatuella palkatut
Jori Kelottijärvi (5.1. – 21.1.)
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Hanna Hynynen (26.11.2003 – 25.2.2004)
Ville Ahola (26.1. – 25.5.)
Miina Alajärvi (23.6. – 27.8.)
Heidi Berg (2.2. – 1.3.)
Anna Hamari (1.6. – 31.7.)
Mari Oinas (16.3. – 28.5. ja 30.8. – 30.9.)
Soila Mikkonen (27.9. – 26.3.)

Muut
Siviilipalvelusmies Sami Louhela (8.12.2003 – 8.12.2004)
Siviilipalvelusmies Jouko Kultima (13.12.2004 – 2005)

Muut harjoittelijat
Daniel Tejeiro, CIMO-harjoittelija (1.9.2003 – 29.2.2004)
Satu Hiltunen, Lapin yliopisto (10.5. – 9.8.)
Heli Hannila, Lapin yliopisto (24.5. – 4.7.)
Sami Santasaari, työharjoittelu (24.5. – 24.8.)
Kaisu Kukkonen, työharjoittelu (30.8. – 15.10.)
Aino Nevala, TET-harjoittelu (8.10. – 15.10.)

Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat
Tuula Haataja:
- Valtakunnalliset museopäivät Tampereella 11.5.2004
- Muu@Net tiedotuspäivät Helsingissä 8.10.2004
Riitta Kuusikko:
- Nordic digital excellence in museum -seminaari Helsingissä 4.5. – 5.5.2005
- Valtakunnalliset museopäivät Tampereella 11.5.2004
- Lähde-seminaari Helsingissä 25.8.2004
Hilkka Liikkanen:
- Taide ja diakonia -seminaari Oulussa 11.11.2004
Leena Lohiniva:
- Tiedottajapäivät Helsingissä 18.3. – 19.3.2004
Sari Rautanen:
- Tunnista riskit, turvaa kokoelmat -verkkokurssi Helsingissä 27.9.2004

Toimikunnat, työryhmät ja luottamustehtävät
Hilkka Liikkanen, Rovaniemen kaupungin edustaja Särestöniemen museosäätiössä.
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TALOUS
Lapin Maakuntamuseo
Palkkamenot sosiaalikuluineen
Kiinteistömenot
Kiinteät menot (atk-, posti-, puhelin- ja painatuskulut)
Muut menot

371 288 €
857 780 €
27 127 €
48 425 €

Menot yhteensä
Tulot
Netto

1 304 620 €
117 592 €
1 187 027 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)
Netto valtionosuus huomioiden

165 318 €
1 021 709 €

Rovaniemen taidemuseo
Palkkamenot sosiaalikuluineen
Kiinteistömenot
Kiinteät menot (atk-, posti-, puhelin- ja painatuskulut)
Muut menot

206 695 €
117 002 €
29 645 €
59 232 €

Menot yhteensä
Tulot yhteensä
Netto

412 574 €
30 826 €
381 748 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)
Netto valtionosuus huomioiden

115 722 €
266 026 €
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