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Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jonka toiminta-alueena on
Lapin lääni lukuun ottamatta Tornionjokilaaksoa ja Kemin seutua. Vaikka museon
perustehtävät, esineellisen kulttuuriperinnön keruu, tallennus, tutkimus ja esittely,
ovat edelleen samat, on muutos museossa ollut voimakasta. Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kehittää Lapin historian, kulttuurin ja luonnon ajallisesti kattavia
tietovarantoja ja kokoelmia. Se myös esittelee kokoelmiaan monin eri tavoin ja
edistää opetusta, tiedonvälitystä ja alan tutkimusta. Lapin maakuntamuseo on
pohjoisten sisältöjen tuottaja opetuksessa, matkailussa ja muissa yhteistoimintaverkostoissa.
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. Rovaniemen kaupungin lappilaisen taiteen kokoelma esittäytyy julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristössä. Vaihtuvat näyttelyt ja tapahtumat tutustuttavat lumi- ja jäätaiteeseen, pohjoisen ja alkuperäiskansojen taiteeseen, kansainvälisen nykytaiteen ilmiöihin naamiotanssista ympäristö- ja yhteisötaiteeseen. Lapin
aluetaidemuseona museo lainaa näyttelyitä, järjestää esitelmiä ja esityksiä, tutkii ja
tekee tunnetuksi pohjoista kuvataidetta sekä kehittää palvelujen saavutettavuutta
esteettömiksi.
Rovaniemen taidemuseo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/taidemuseo

YLEISTÄ
Museotoimen toimintavuosi 2003 oli poikkeuksellinen, mutta aktiivinen ja tuloksekas. Sitä leimasivat suuret hankkeet: maakuntamuseo toteutti uuden perusnäyttelyn, taidemuseo oli aktiivisesti mukana kansainvälisen The Snow Show
–hankkeen valmisteluissa. Esteetön taidemuseo –projekti huipentui Euroopan
vammaisten teemavuoden päätapahtumien järjestäjäksi.
Lapin maakuntamuseon keskeisin ja työllistävin hanke vuonna 2003 oli uuden
perusnäyttelyn rakentaminen. Edellinen näyttely Selviytyjät suljettiin 31.3. 2003.
Vanhan näyttelyn purku- ja uuden näyttelyn rakentamistöihin jäi aikaa 9 kuukautta. Aikataulu oli erittäin tiukka. Uusi Pohjoiset keinot –näyttely avattiin yleisölle
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4.12.2003. Pohjoiset keinot jatkaa tarinaa pohjoisen ihmisen ja luonnon vaiheista.
Näyttelystä löytyy tuttuja elementtejä, mutta myös uusia keinoja kertoa tarinaa.
Rovaniemen kauppalan vuoden 1939 pienoismalliin liittyvä visuaalinen tietokanta
kertoo ”Talojen tarinoita” ja tuo museon kokoelmia helposti yleisön saataville.
Säveltäjä Tapio Tuomelalta näyttelyyn tilattu sävellys on osa näyttelyn kerrontaa.
Se sai aikaan myös uudenlaisen, antoisan yhteistyön Lapin kamariorkesterin kanssa, joka kapellimestari John Storgårdsin johdolla äänitti tilausteoksen ja kantaesitti
sen konserttiversion.
Huolimatta siitä, että perusnäyttely oli suljettuna suurimman osan vuotta ja että
Sars-epidemia vaikutti Kaukoidästä tulevien kävijöiden lukumäärään, kävijöitä oli
79 117, mikä on 98.8 % tavoitteesta. Lapin maakuntamuseon kävijöistä 58 % oli
ulkomaisia. Maat, joista vierailijoita oli eniten, ovat Saksa, Ranska, Alankomaat,
Espanja, Italia, Japani ja Venäjä.
Erikoisnäyttelyt kiinnostivat yleisöä. Erityisesti alkuvuoden nallenäyttely ja Turun
maakuntamuseon tuottama Koiramäki-näyttely syksyllä saavuttivat lapsikävijöiden
keskuudessa suuren suosion. Lapin maakuntamuseo on suosittu matkailukohde,
mutta museon toiminnassa myös lapset ja nuoret ovat erityisen tärkeä kohderyhmä. Museon pedagogista toimintaa on kehitetty suunnitelmallisesti kouluviraston
palkkaaman Arktikum-yhdysopettajan kanssa.
Rakennettuun ympäristöön, kiinteistöjen, tiestön ja vesistöjen rakentamiseen
sekä kaavoitus- ja maa-aineshankkeisiin liittyvät viranomaistehtävät ovat lisääntyneet vuosi vuodelta, mutta resurssit tehtävien hoitoon ovat pysyneet ennallaan.
Alueellisen rakennustutkijan toimi olisi välttämätön.

Lapin Maakuntamuseon uuden perusnäyttelyn
juliste, Karstium Oy / Dusan Jovanovic.

Pohjoisen taiteen esittelyt ja toimintaesteisten kävijöiden huomioon ottaminen
nostivat Rovaniemen taidemuseon kiinnostavuutta. Taidemuseossa esiteltiin taidetta ennätykselliset 29 eri kokonaisuutta sekä museotiloissa että virtuaaligalleria
Varikossa. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma oli vuoden aikana esillä 6
näyttelykokonaisuutena. Toimintoihin osallistui 23 000 henkilöä, joten lisäystä
edelliseen vuoteen tuli kymmenen prosenttia. Erityisesti lappilaisia oman alueen
taide kiinnosti ja toisaalta lappilainen taide tuli tunnetuksi valtakunnallisesti. Esteetön taidemuseo –projektin puitteissa kartoitettiin taidemuseon tilat ja toiminnat
eri toimintaesteisten ryhmien kanssa ja tehtiin ehdotukset saavutettavuuden parantamiseksi. Tämä toteutettiin EU:n vammaisten vuoden Mahdollisuus pieneen
unelmaan näyttelyissä ja tapahtumissa. Näyttelyitä oli mahdollisuus katsoa, kuunnella, tutustua ”eri kielillä” ja erilaisin palveluin.
Suosituimpia näyttelyitä olivat alkuvuodesta paljon keskustelua herättänyt
lappilaisen taiteen katselmus Ars Arctica, keväällä rovaniemeläislähtöisen Kari
Huhtamon 60-vuotisjuhlavuoden laaja näyttely ja kesällä Kalervo Palsan kohuttu
Toinen tuleminen sekä loppuvuoden huipennuksena suomalaisen kuvitustaiteen
rakastetuimpien kuvittajien Joulun satua. Uusia asiakasryhmiä ja yhteistyökumppaneita mutta ennen kaikkea uudenlaista vuorovaikutusta ja museokokemuksia
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toivat Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta kootut eri vammaisryhmien
ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä toteutetut moniaistiset näyttelyt. Asiakaskyselyn kommentin sanoin: ”vammaiset on otettu huomioon niin hyvin kuin se on
ollut inhimillisesti ottaen mahdollista”, joten tästä on hyvä jatkaa kehitystyötä.
Rovaniemen taidemuseon, Lapin yliopiston ja Lapin maakuntakirjaston yhteisessä
Digmo-projektissa toteutettiin museoiden kuva-arkistot ja yliopiston monimedia-arkisto. Taidemuseon verkkogalleria Varikko palveli alueen taiteilijoita ja yhä
kasvavaa yleisöä.
Esteetön taidemuseo –projekti jatkui esteettömien näyttelyiden ja verkkopalveluiden kehittämisenä. Moniaistisuus otettiin huomioon näyttelyiden ja toimintojen
suunnittelussa. Euroopan vammaisten teemavuoden 2003 Lapin päätapahtuma
järjestettiin Rovaniemen taidemuseossa. Esteettömän vuorovaikutuksen viikko
avautui EU:n kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12. ja päätösjuhlaa vietettiin
YK:n ihmisoikeuspäivänä 10. joulukuuta. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta koottuun Mahdollisuus pieneen unelmaan –näyttelyyn liittyi äänimaisemateos Kierros. Myös muut näyttelyt, työpajat, esittelyt ja tapahtumat järjestettiin eri
vammaisryhmien ja oppilaitosten kanssa yhteistyönä.

Kalervo Palsa, Omakuva 1979, vesiväri, Rovaniemen taidemuseo, Rovaniemen kaupungin
kokoelma. Kuva: Arto Liiti.

Taidemuseo oli aktiivisesti mukana organisoimassa talvella 2004 toteutuvaa The
Snow Show-tapahtumaa. Kemiin ja Rovaniemelle suunniteltavan lumi- ja jäätaidetapahtuman pääkuraattori, new yorkilainen galleristi Lance Fung vieraili museossa
useaan otteeseen vuoden aikana ja hänelle järjestettiin lukuisia tapaamisia kaupungin eri yhteistyötahojen kanssa. The Snow Show esittäytyi Venetsian biennaalissa Italiassa, sekä Skandinaviatalossa New Yorkissa.
Taidemuseon lähitulevaisuuden merkittävin tavoite on saada alkuun taidemuseorakennuksen laajennus vanhan postivarikon tiloihin. Hanketta valmistelee kiinteistön omistaja Rovaniemen Teollisuuskylä Oy.

LAPIN MAAKUNTAMUSEO
KOKOELMAT
Esinekokoelma täydentyi kertomusvuoden aikana 225 objektilla. Osa esineistä ostettiin, mutta suurin osa saatiin perinteiseen tapaan lahjoituksina. Esinekokoelmat
karttuivat monipuolisesti erilaisilla aineistoilla liittyen mm. saamelaiskulttuuriin, talviurheiluun ja Rovaniemen sota- sekä jälleenrakennusaikaan. Vuoden huomattavimmat esine- ja arkistoaineistolahjoitukset olivat Tuure Salon lahjoitus, joka liittyi
etupäässä hänen kaupunginjohtajakauteensa, sekä Leena Peltolan lisälahjoitus K.
M. Wallenius -kokoelmaan. Esineiden kokonaismäärä oli vuoden 2003 lopussa
noin 15 725 esinettä. Sähköiseen muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä oli 49 prosenttia. Erityisesti digitaalisten esinekuvien määrä lisääntyi vuoden
aikana huomattavasti. Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa
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siirryttiin KuvaMinttu-ohjelmasta käyttämään Cumulus-tietokantaohjelmaa.
31.5.2003 saakka esine- ja arkistoaineistokokoelmista vastasi viransijainen Vesa
Alén ja loppuvuoden varsinainen amanuenssi Hanna Kyläniemi. Alén jatkoi
31.12.2003 saakka tutkijana ja osallistui huomattavalla panoksella myös esinekokoelmatyöhön.
Vuonna 2003 esine- ja arkistoaineistokokoelmaan tekivät lahjoituksia Kimmo
Kaakinen, Matti Kallo, Matti Keskinarkaus, Kierrätyskeskus, Olli Kivinen, Aulis Koivunen, Hannu Kotivuori, Alli Liste, Olavi Martimo, Arja Moilanen, Kaisa Niemelä,
Leena Peltola, Juhani Rantajääskö, Anu Rautanen, Anita Ritalahti, Anja Sallinen,
Tuure Salo, Alli Tulkki, Liisa Törhönen-Köpman, Rauha Törmänen, Maaretta ja
Otto Vonlaufen sekä Lauri Yliruokanen.

Luonnontieteelliset kokoelmat
Luonnontieteellisiin kokoelmiin saatiin näytteitä putkilokasveista (100) sekä kasviesiintymätietoja 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 entiseen tapaan kasvistokartoituksia Rovaniemen
seudulla. Tutkimuksissa oltiin yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon,
Oulun yliopiston kasvimuseon sekä Lapin ympäristökeskuksen kanssa. Kasvistoa
kartoitettiin mm. Rovaniemen Korkalovaaralla, Harjulammella, Kirkonjyrhämällä,
Vennivaarassa, Alakorkalossa ja Pöyliöjärvellä; Rovaniemen maalaiskunnan Ounasjoella Koivusaarissa, Saarenkylässä, Syväsenvaarassa, Someroharjulla, Nuuksvaaralla, Varjakkavaaralla, Nookankairassa, Marrasjärvellä, Kontojärvellä, Louejärvellä, Pisajärvellä, Vaattunkikönkäällä, Vianaavalla ja Narkauksessa.
Luonnontieteen amanuenssi on ollut mukana Luonnontieteellisen keskusmuseon
johtamissa valtakunnallisissa eläimistökartoituksissa. Keskusmuseoon ilmoitettiin
sammakkoeläin- ja matelijahavaintoja. Talvilintulaskennassa laskettiin reitti Rovaniemen maalaiskunnan Nivavaarassa. Lisäksi Lapin lintutieteellisen yhdistyksen
arkistoon toimitettiin linnustotietoja ja lintuhavaintoja.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö on saanut asiantuntija-apua Oulun yliopiston kasvimuseosta ja eläinmuseosta. Geologista asiantuntija-apua on
saatu Geologian tutkimuskeskuksesta (GTK) uuden perusnäyttelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa ja muissa esihistoriaan ja luontoon ja ympäristöön liittyvissä
kysymyksissä.

Maakuntamuseon luonnontieteen yksikön kokoelmia on hyödynnetty Pohjoiset keinot -näyttelyssä.
Kuva: Veikko Vasama, Lapin maakuntamuseon
kokoelmat.

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
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aineistoa on käytetty näyttelyissä sekä opetus- ja valistustoiminnassa ja lainattu
mm. kouluille ja oppilaitoksille.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2003 yhteensä 1001
esinettä. Kokoelmassa on mitä erilaisimpia lahjoja, joita kaupunki on saanut Rovaniemellä käyneiltä vierailijoilta tai omien edustajiensa vierailujen yhteydessä.
Ystävyyskaupunkien lahjoja on pantu esille kaupungintalon vitriineihin ja kokoushuoneisiin.

ARKISTO JA KIRJASTO
Kuva-arkisto
Kuva-arkisto oli suljettu koko vuoden uuden perusnäyttelyn rakentamisen vuoksi.
Lapin maakuntamuseon kuva-arkiston arvioitu kuvamäärä on 280 000 objektia.
Vuonna 2003 kokoelmat karttuivat 1826 kuvalla, pääasiassa oman kuvaustoiminnan ja muutaman lahjoituksen kautta.
Kuvien diarioinnissa ja luetteloinnissa käytetään Cumulus-ohjelmaa. Tietokannassa on tällä hetkellä 3734 kuvaa. Vuoden aikana tiedot konvertoitiin KuvaMintusta
Cumulukseen. Konvertointi onnistui hyvin.
Lapin maakuntamuseon valokuvaaja ja kuva-arkistonhoitaja tutustuvat Pohjois-Pohjanmaanmuseossa Samuli Paulaharjun kuviin. Kuva: Veikko
Vasama, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Jukka Suvilehto keskittyi kertomusvuonna
museon uuden perusnäyttelyn kuvakokonaisuuksien suunnitteluun yhdessä kuvankäsittelijäksi palkatun valokuvaaja Veikko Vasaman kanssa.
Museon uusi perusnäyttely sisältää vajaat 400 vedosta ja suurin piirtein saman
verran digitaalitiedostoja Talojen tarinat-tietokannassa. Vain kolme jättikuvaa on
käsitelty muualla, kaikki muut valokuvat on käsitelty digitaalisesti museon omana
työnä.
Helmi-maaliskuussa museossa esillä ollut Matti A. Pitkäsen Poromiehet-näyttely
vaati toimenpiteitä ennen näytteillepanoa. 1980-luvun puolivälissä Rovaniemen
kaupungin hankkima, 100 kehystettyä Cibachrome-vedosta käsittävä Poromiehetnäyttely on kiertänyt ahkerasti Suomessa ja ulkomailla, mikä on kuluttanut näyttelyä. Näyttely kunnostettiin vaihtamalla passepartout-kehykset. Työ osoittautui
odotettua hankalammaksi, mutta näyttely saatiin kuitenkin kunnostettua.
Opetusministeriö myönsi maakuntamuseolle 1000 euron avustuksen digitaalikameran hankintaan.
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Lahjoituksia tekivät:
Ritva Heiskanen, Rainer Hiuspää, A. L. Johansen, Olli Kivinen, Leena Peltola, Aila
Pyhäjärvi, Rovaniemen kaupunki sekä Maaretta ja Otto Vonlaufen.
Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa ovat säilytyksessä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n, Lapin Metsämuseoyhdistyksen ja Johtti Sápmelaččat ry:n
Marja Vuorelaisen kuvakokoelmat sekä Yrjö Kortelaisen kuvakokoelma.

Museoarkisto
Museoarkisto karttui kertomusvuoden aikana noin 500 objektilla. Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa noin 15 500 objektia, joista 23 % on
luetteloitu sähköiseen muotoon.
Määrältään huomattavin lahjoitus arkistoaineistokokoelmaan oli noin 400 erilaista
kirjettä ja korttia sisältänyt kokonaisuus. Kirjeenvaihto on etupäässä 1910-1930
-luvuilta ja liittyy Rovaniemen kauppalan elämään.
Myös arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa siirryttiin käyttämään Cumulus-tietokantaohjelmaa.

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

Äänitearkisto
Lapin maakuntamuseon äänitearkistoon kuului vuoden 2003 lopussa noin 60
avokelanauhaa, lähes 100 c-kasettia sekä CD:lle tallennettua aineistoa. Vuoden
2003 kasettien kartunta oli 20 nauhaa, joista 17 saatiin lahjoituksena. Nauhoille
on tallennettu pääasiassa perinnehaastatteluja. Arkistossa säilytetään myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n äänitteitä sekä Lapin maakuntamuseon
videonauhoja ja muita tallenteita.

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 2003 aikana 112 niteellä. Kirjat saatiin lahjoituksina, museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta tai ostoina. Käsikirjastoon kuuluva K. M. Wallenius -kokoelma saatiin vuoden aikana kokonaan
9

luetteloitua. Siihen kuuluu kaikkiaan noin 400 nidettä. Kaikkiaan Lapin
maakuntamuseon käsikirjastoon kuului vuoden 2003 lopussa noin 3700 nimekettä. Käsikirjasto on indeksoitu Aurora-kirjastojärjestelmään yhteistyössä Lapin
maakuntakirjaston kanssa.

NÄYTTELYT
Perusnäyttely
Uuden perusnäyttelyn suunnittelu ja toteutus oli Lapin maakuntamuseon vuoden
2003 suurin hanke. Edellinen perusnäyttely Selviytyjät- näyttely pohjoisen ihmisen sitkeydestä suljettiin 31.3., minkä jälkeen alkoivat purku- ja uuden näyttelyn
rakennustyöt. Uusi näyttely sai nimekseen Pohjoiset keinot. (Keino: toimenpide,
menettely, neuvo, konsti, pohjoisessa myös tie, polku, ansapolku).
Se avattiin 4.12.

Perusnäyttelyn Ylä-Lappia esittelevän salin takaseinään kiinnitettiin suurkuva, joka on kooltaan
4,4 metriä x 17 metriä. Se on koostettu kaikkiaan 30 osakuvasta. Kuva: Vaikko Vasama, Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

Lapin maakuntamuseon oman henkilökunnan lisäksi näyttelytyöryhmään kuuluivat
näyttelyarkkitehti Yrjö Wiherheimo, saamelaiskulttuurin asiantuntija FL Klemetti
Näkkäläjärvi, hirvi- ja karhuaiheiden asiantuntija valokuvaaja Heikki Willamo. Näyttelyn musiikin sävelsi säveltäjä Tapio Tuomela ja äänitti Lapin kamariorkesteri kapellimestari John Storgårdsin johdolla. Näyttelytilan äänisuunnittelusta vastasivat
Juhani Liimatainen ja Juha Storm, valaistuksesta Valolaterna Oy. Näyttelyn nuket
toteutti kuvanveistäjä Paula Niemelä, multimedia-infopisteen Pasi Huttunen ja
Rovaniemen kauppalan pienoismalliin liittyvän visuaalisen tietokannan Prosopon
Oy. Eläinnäytteiden konservoinnin ja dioraamat toteutti Illuusio J. Henriksson Ky.
Paikallisten nuorten haastattelut teki toimittaja Olli Tiuraniemi. Näyttelyjulisteen,
banderollin ja kutsun suunnitteli Karstium Oy / Dusan Jovanovic.
Pohjoiset keinot -perusnäyttelyn geologisen johdanto-osuuden Menneisyyden
merkit toteutti Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Rovaniemen yksikkö.
Opiskelija Janne Toikka tutki, mikä tekstityyppi, koko ja leikkaus on museon
asiakkaiden mielestä miellyttävin lukea museon näyttelyissä. Selvitys oli osa Janne
Toikan opinnäytetyötä Lapin yliopistossa.
Näyttely sai Pohjois-Suomen Tavoite 1 -ohjelman mukaista rahoitusta Euroopan
aluekehitysrahastosta (EAKR).
POHJOISET KEINOT. Tuhannet vuodet pohjoisessa – ikuiset merkit historiassa.
Näyttely jatkaa Selviytyjät-näyttelyn tarinaa pohjoisen ihmisen ja luonnon vaiheista. Lapin maakuntamuseo pyrki löytämään myös uusia tapoja kuljettaa kertomusta: säveltäjä Tapio Tuomela on säveltänyt näyttelyn, ja Lapin kamariorkesteri kapellimestari John Storgårdsin johdolla on äänittänyt tilausteoksen osaksi näyttelyn
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kerrontaa. Musiikki on tehty Lapin maakuntamuseon näyttelytilaan ajatellen sekä
näyttelyn sisältöjä että tilojen akustiikkaa.
Yleisön pyynnöstä torivalokuvaaja Valto Pernun kuvausteltta, Savukosken baari ja
eläinten äänet ovat mukana myös uudessa näyttelyssä. Edellisessä näyttelyssä paikalliset nuoret kertoivat tulevaisuuden toiveistaan ja odotuksistaan. Nyt uudessa
näyttelyssä voi kuulla ja katsoa miten näiden nuorten elämä on kymmenessä
vuodessa muuttunut.
Myös Rovaniemen kauppalan pienoismallit vuosilta 1939 ja 1944 ovat mukana
näyttelyssä, mutta uutta on se, että vuoden 1939 pienoismallin kohteet kertovat
nyt kuvin ja tekstein ”Talojen tarinoita”. Talojen tarinat –teoksessa yhdistyvät aito
pienoismalli ja visuaalinen tietokanta.
Museoille perinteiseen esinepohjaiseen esittämistapaan liitettynä innovatiivinen
uuden tekniikan hyödyntäminen laajentaa käyttäjäkokemusta.
Luonto ja kulttuuri ovat Lapissa aina olleet lähellä toisiaan. Niin näyttelyssäkin,
jossa voi tutustua karhuun, hirveen ja myös niiden mytologiaan, tunturikasveihin
ja Ylä-Lapin luontoon. Rovaniemen kaupunkilinnut ovat päässeet FT Timo
Helteen tutkimina ja kuvaamina näyttelyyn.

Pohjoiset keinot -näyttelyn avajaisia vietettiin
3.12.2003. Kutsuvieraat toivotti tervetulleeksi museotoimenjohtaja Raili Huopainen. Kuva: Veikko
Vasama, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Petsamon historia osana Suomen historiaa on lyhyt, mutta mielenkiintoinen.
Petsamoa tarkastellaan näyttelyssä kulttuurien kohtaamisen kautta. Kolttasaamelaiset, matkailijat, virkamiehet ja monenlaiset kulkijat kohtasivat Petsamossa. Lapin
maakuntamuseo alueensa keskusmuseona esittelee myös saamelaiskulttuuria.
Näyttelyssä voi tutustua saamen kieliin, saamelaiseen musiikkiin, pukuihin, käsitöihin ja poronhoitoon.
Näyttelyn aikataso kulkee esihistoriasta nykypäivään. Esihistorian näyttely on tehty havainnolliseksi dioraamoin ja pienoismallein erityisesti lapsia varten.
Näyttelyn avajaiset pidettiin 3.12.2004. Näyttelyn avasi kaupunginjohtaja Mauri
Gardin ja rahoittajan puheenvuoron käytti lääninsivistysneuvos Helena Alhosaari.
John Storgårds, viulu, esitti Kaija Saariahon Nocturnen, Jiella-yhtye vanhaan Ilmari
Rasmuksen joikuun tekemänsä sovituksen Olát Ánde. Lapin kamariorkesteri kantaesitti Lapin maakuntamuseon tilaaman Tapio Tuomelan teoksen konserttiversion konsertissaan 4.12.2004. Konsertti radioitiin YLE Radio 1:ssä 5.12.2003.

Uudessa perusnäyttelyssä on myös uittoa ja
savottaelämää käsittelevä osio. Kuva: Veikko
Vasama.
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Erikoisnäyttelyt
YSTÄVÄNI NALLE (4.12.2002) – 2.2.2003.
Teddykarhun 100-vuotisjuhlanäyttely.
POROMIEHET 11.2. – 30.3.
Akateemikko Matti A. Pitkäsen (1930–1997) valokuvanäyttely esitteli poronhoitajasaamelaisten vuodenkiertoa Kyrön, Näkkälän ja Käsivarren paliskunnissa sekä
Koutokeinon alueella Norjassa.
PULA-AIKA 7.3. – 30.3.
Pohjois-Pohjanmaan museon tuottama kiertonäyttely kertoi esinein ja valokuvin
toisen maailmansodan ja sen jälkeisen ajan tavara- ja työvoimapulan aiheuttamasta säännöstelyn ja niukkuuden leimaamasta elämästä.
PYHYYS JA ARKKITEHTUURI 11.4. – 25.5.
Suomalais-ranskalaisena yhteistyönä valmistettu näyttely esitteli valokuvin eurooppalaisen kirkkoarkkitehtuurin historiaa, suomalaisten kivi- ja puukirkkojen
perinnettä sekä 1900-luvun modernia kirkkoarkkitehtuuria. Näyttely järjestettiin
yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan kanssa.

Maaret Lågjen kuva kuuluu Poromiehet -näyttelyyn. Kuva: Matti A. Pitkänen

AJATUKSIA. VALOKUVAAJA PAULI LAALO 1938 – 1998. 13.6. – 7.9.
Ulla Eton ja Sanna Eskelisen kokoama näyttely esitteli rovaniemeläisen Pauli Laalon lehtikuvaajana ja vapaana kuvaajana ottamia kuvia 1960-luvun alusta 1990luvulle. Laalon tavoitteena oli löytää ja ikuistaa kuvaustilanteessa ihmisen ajatus.
SIENINÄYTTELY 23.8. – 25.8.
Perinteinen syksyn sieninäyttely Arktikumissa kiinnosti jälleen yleisöä, varsinkin
kun sienivuosi oli pitkästä aikaa hyvä. Koululaisryhmien runsaus oli erityisen ilahduttavaa. Järjestäjinä toimivat Lapin maakuntamuseo, Lapin Sieniseura ja Lapin
Martat.
TALOJA, TILOJA 5.9. – 9.11.
Syyskuussa vietettyihin Euroopan rakennusperintöpäiviin liittyen oli Arktikumin
käytävätiloissa esillä julistenäyttely rakennetun ympäristön ilmiöistä ja muutoksista.
ENTEET JA ENNUSTEET KOIRAMÄEN TAPAAN 16.9. – 23.11.
Turun maakuntamuseon tuottama ja lapsille suunnattu näyttely perustui suomalaisen sarjakuvan taitajan ja lastenkirjojen tekijän, kirjailijan ja taiteilijan Mauri
Kunnaksen kolmeen kirjaan: Koiramäki, Koiramäen talossa ja Koiramäen talvi.
Näyttelyn aihepiiri koostui entisajan lasten elinympäristöön ja elämään liittyvästä
materiaalisesta ja henkisestä perinteestä. Kuvakankaat perustuivat Mauri Kunnaksen kirjojen alkuperäispiirroksiin.
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ANDREAS ALARIESTO – LAPIN MENNEISYYDEN TULKKI
1.12.2003 – (1.2.2004). Andreas Alariesto (1900–1989) oli itseoppinut naivisti,
jonka maalauksissa välittyy hänen tulkintansa kadonneesta Lapista ja sen ihmisistä.
Näyttelyn toteutti Rovaniemen taidemuseo.
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.

MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Paikallismuseotyö
Lapin maakuntamuseon toiminta-alueeseen kuuluu suurin osa Lapin lääniä,
yhteensä 13 kuntaa. Kaikkien niiden alueella, Utsjokea lukuun ottamatta, on
jonkinlaista museotoimintaa. Museoammatillisesti hoidettujen Saamelaismuseon,
Kultamuseon ja Särestöniemi-museon lisäksi alueella toimii yhdeksän kotiseutumuseota, useita erikoisaiheisia paikallismuseoita sekä lisäksi kaksi kotiseututaloa ja
useita kylämuseoita.
Maakunnalliseen työhön kuuluu ohjauksen ja asiantuntija-avun antaminen alueen
paikallismuseoille kaikissa museotyöhön liittyvissä kysymyksissä. Maakuntamuseotutkija on myös valvonut Museoviraston myöntämillä harkinnanvaraisilla avustuksilla tehdyt työt. Näitä avustuksia sai vuonna 2003 Lapissa kuusi paikallismuseota
yhteensä 11 800 euroa. Avustukset oli kohdennettu esineistön ja arkistoaineiston
luettelointiin, perusnäyttelyn uudistamiseen sekä museorakennusten kunnostamiseen. Ympäristönhoidon ja -suojelun työllistämistöinä (YTY-töinä) kunnostettiin
rakennuksia ja ympäristöä neljässä museossa.
Maakuntamuseotutkija teki kertomusvuoden aikana yhteensä 10 neuvontamatkaa kaikkiaan kuuteen museokohteeseen. Yhteydenpitoa museoväkeen on
pidetty myös puhelimitse ja sähköpostitse.

Syksyn runsaaseen sienisatoon kävi Arktikumin
sieninäyttelyssä tutustumassa myös paljon koululaisia. Kuva: Veikko Vasama, Lapin maakuntamuseon kokoelmat.

Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen kunnissa kierroksensa syksyllä 2002
aloittanut Pohjois-Pohjanmaan museon tuottama Pula-aika 1939–1954 -näyttely
oli vuoden 2003 aikana esillä Ranuan, Posion, Saarenkylän, Sodankylän ja Pelkosenniemen kirjastoissa, Inarin kunnan Ivalon kirjastossa sekä Kultamuseossa.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset ovat kuuluneet museon
työnjaossa osaksi maakunnallista museotyötä. Lapin maakuntamuseo on tehnyt
yhteistyötä Museoviraston rakennushistorian osaston, Lapin ympäristökeskuksen ja Rovaniemen kaupungin kaavoitustoimen kanssa. Vanhojen rakennusten
korjaajia on opastettu mm. avustusten hakemisessa.
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Maakunnallinen museolehti Raito ilmestyi kertomusvuoden aikana kaksi kertaa
(ks. myös kohta Julkaisut).

Arkeologinen toiminta
Uuden perusnäyttelyn esihistorian osuuden sisältötyön lisäksi arkeologinen
toiminta koostui pääosin viranomais-, tutkimus-, suojelu- ja opetustehtävistä.
Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön valvontaan liittyen arkeologi valmisteli
mm. 28 lausuntoa ja osallistui rakennustoimintaan sekä kaavoitukseen liittyviin
viranomaisneuvotteluihin. Arkeologi osallistui Kitkan ja Tenon osayleiskaavojen
valmisteluun ohjausryhmän jäsenenä. Tervolan Kiven ja kulttuurin kylä –hankkeen
sisältöä arkeologi toteutti ja valvoi asiantuntijana. Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kalastusmatkailuhankkeen 1.vaihe päättyi. Arkeologi ja luonnontieteen amanuenssi toimivat projektin asiantuntijoina.
Tutkimustyö kohdentui maastotarkastuksiin, joita tehtiin Rovaniemen seudun ja
Tervolan ohella mm. Sodankylän Sompion alueella, Kittilän Kiistalassa ja Kolarin
Teuravuoman maisemissa. Pieniä koekaivauksia tehtiin mm. Rovaniemen Kontojärven, Posion Himmerkin ja Sodankylän Mutenian muinaisjäännöskohteissa.
Muinaisjäännösten suojelua edistettiin mm. uusimalla Itä-Lapin muinaisjäännösluettelo yhteistyössä Museoviraston ja Lapin liiton kanssa. Rovaniemen maalaiskunnan käyttöön valmisteltiin suojelukohdeaineisto paikkatietojärjestelmää
varten. Arkeologiseen tiedotus-, valistus- ja opetustyöhön liittyen arkeologi piti
13 pyydettyä esitelmää tai useamman tunnin luentojaksoa. WSOY:n pyynnöstä
arkeologi on toiminut asiantuntijana laadittaessa uutta historian oppimateriaalia
yläasteelle.

MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2003 yhteensä 79 117 asiakasta, joista ulkomaalaisia oli 58 %. Ulkomaiset turistit olivat enemmistönä kesäkuukausina sekä
joulu- ja tammikuussa.
Valtakunnallisen museoviikon (12.-18.5.) teemana olivat museon ystävät ja
rakennusperintö. Lapin maakuntamuseo osallistui sunnuntaina 18.5. kansainväliseen museopäivään, jolloin Arktikumissa esitettiin tasatunnein filmejä, mm. Lapin
rakennusperintö -video. Kansainvälisenä museopäivänä 18.5. samoin kuin Rovaniemi-päivänä 7.9. Arktikumiin oli vapaa pääsy.

Yleisöluennot
Lapin maakuntamuseo järjesti Arktikumissa toimintavuoden aikana yleisöluentoja, joissa luontoaiheisissa olivat järjestäjinä mukana myös Lapin lintutieteellinen
yhdistys, Arktinen keskus, Lapin Sieniseura ja Lapin luonnonsuojelupiiri, kahdessa
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muussa lisäksi Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Rovaniemen seurakunta. Yhteensä yleisöluennoilla oli 545 osanottajaa.
Museon vetämän monivuotisen kevätkauden yleisöluentosarjan päättänyt Peräpohjolaa pitkin poikin sisälsi 6 luentokertaa: Kalevi Mäkinen: Jääkauden jäljet
Peräpohjolassa (13.2.), Jaakko Heikkilä: ”Jeesus seisoo Ruottin puolela.” Matka
rajan mentaliteettiin (27.2.), Mika Sarkkinen: Ihmisjälkiä Naarmankairassa (13.3.),
Petri Selander: Lappilainen keittiö (20.3.), Eino Lappalainen ja Tapio Muurinen:
Peräpohjolan aapasoilla (10.4.), Marja Tuominen: Annikki Kariniemi ja peräpohjalaisuus (24.4.).
Luontoaiheisia yleisöluentoja oli ohjelmassa 6: Ismo Kreivi, Antti Aholainen,
Markku Pernu, Pirkka Aalto ja Jorma Halonen: Ajankohtaista talvilinnuista ja lintujen rengastuksesta (2.3.), Leena Uimaniemi: Lapintiainen ja kuukkeli DNA-tutkimuksen kohteena (3.4.), Marja Härkönen: Perinteinen sienenkäyttö kaukomailla
(8.5.), Ismo Kreivi: Kevään lintuja (15.5.), Jorma Halonen: Lintuelämyksiä lasin läpi.
Talvilintujen ruokinta ja tutkimus (23.10.), Vesa Perttunen: Geologisia matkakuvia
Islannista (29.11.).
Lisäksi kuultiin Ari Lappalaisen luento Kalastuskulttuurin muutoksia (12.3.). TT
Heikki Kotila piti 17.5. Pyhyys ja arkkitehtuuri -näyttelyyn sekä valtakunnallisen
museoviikkoon liittyen yleisöluennon Pyhä tila – näkökulmia kirkkorakennuksen
merkitykseen.

Yleisöretket
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö järjesti yhdessä muiden kanssa
kaksi luontoretkeä: Luonnonkukkien päivän retken Rovaniemen maalaiskunnan
Ounasjoen Koivusaareen (15.6.) ja sieniretken Rovaniemen maalaiskunnan Vaattunkikönkäälle (30.8.).

Avoinnaoloajat
Vuonna 2003 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
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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 tai maahanmuuttajien erityistarpeet.
Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi museon opas-valvojat tekivät vuoden aikana yhteensä 80.
Lapsiryhmien opastuksia oli 115.
Rovaniemen kaupunkioppaat hoitivat opastuksia Arktikum-talon näyttelyissä
kymmenellä eri kielellä. Opastettuja näyttelykierroksia järjestettiin yhteensä 333.

Asiantuntijapalvelu ja neuvonta
Rovaniemen historiaan, esineisiin ja muihin museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä tuli vuoden aikana kohtalaisesti. Tiedustelijoina olivat sekä muut museot, eri
virastot että yksityiset henkilöt. Myös luontoon, kasveihin ja eläimiin liittyvää
neuvontaa annettiin entiseen tapaan.

Päiväkotilapsia tutustumassa Enteet ja ennusteet
Koiramäen tapaan -näyttelyyn Merja LehtovirtaAhon opastuksella. Kuva: Päivi Rahikainen, Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

Lappilaisten kirjastojen ja museoiden yhteinen Lapponica-tietopankki ja pohjoinen tiedonhakupalvelu on toiminut keväästä 2000 lähtien internetissä
(www.lapponica.net). Asiantuntijaverkostona toimivaan tietopalveluryhmään
kuuluu 18 kirjasto- ja museoalan ammattilaista, jotka vastaavat asiakkaiden kysymyksiin pääasiassa sähköpostin välityksellä. Lapin maakuntamuseosta tietopalvelussa on mukana maakuntamuseotutkija.

OPETUS
Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen henkilökunta teki kuluneen vuoden aikana yhteistyötä erityisesti Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan koulujen kanssa. Vuonna 2003 lähialueiden koululaisia vieraili Arktikumissa 3517 ja
muualta tulleita koululaisia 851.
Rovaniemen kaupungin koulutoimen rahoituksella luokanopettaja Katriina
Sarjas on toiminut Arktikum-yhdysopettajana. Koulut ovat nimenneet erityiset
Arktikum-kummit. Katriina Sarjas on työskennellyt Arktikumissa perjantaisin 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.
Ala-asteen viides- ja kuudesluokkalaisille järjestettiin maaliskuussa Pula pois- työpaja yhteistyössä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tekstiilityön
opiskelijoiden kanssa. Puolitoista tuntia kestäneeseen kokonaisuuteen kuului
opastettu kierros Pula-aika-näyttelyssä sekä kädentaitojen työpaja, jossa sai mm.
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oikoa rautanauloja, opetella parsimista ja tehdä paperinarusta avaimenperän.
Työpajaan osallistui kaikkiaan 12 ryhmää.
Lapin maakuntamuseon erikoisnäyttelyistä Enteet ja ennusteet koiramäen tapaan
(16.9.-23.11.2003) oli suunnattu erityisesti lapsille. Näyttelyyn tutustui 10 viikon
aikana 115 päiväkoti- ja koululaisryhmää eli yhteensä 2130 lasta. Näyttely oli
hyvin suosittu ja pidetty. Museon opas-valvojat pitivät ryhmille puolen tunnin
opastuksen, jossa kerrottiin Koiramäen tarina. Erityisesti huomiota saivat niin
vanhat tavat ja uskomukset kuin myös näyttelyssä esillä olleet vanhat esineet.
Opastukset olivat haasteellisia, sillä lapsia oli monenikäisiä, hyvin pienistä aina 5.-6.
luokkalaisiin asti.

JULKAISUT
Raito-lehden kevään numero oli painottunut luontoon liittyviin aiheisiin. Joulukuussa ilmestyneessä numerossa oli mm. Lapissa toimineisiin valokuvaajiin liittyviä
artikkeleita sekä hakemisto lehdessä vuosina 1998–2003 julkaistuista
artikkeleista.

Rovaniemeen keskustan ala-asteen viides luokkalaiset solmimassa paperinarusta avaimenperää
Pulapois -työpajassa. Kuva: Veikko Vasama, Lapin
maakuntamuseon kokoelmat.

Amanuenssi Kimmo Kaakinen on kuulunut Rovaniemen kaupungin tiedotuslehden toimituskuntaan. Museon henkilökunta on avustanut tekstein ja kuvin Rovaniemen kaupungin tiedotuslehteä ja Arktikumin Aviisia.

Julkaistut artikkelit ja tutkimukset
Huopainen, Raili:
- Yhteinen hallinto avaa uusia mahdollisuuksia. OSMA Suomen museoliiton juhlakirja 2003.
Kaakinen, Kimmo:
- Pohjoista luontoa neljän seinän sisällä. Raito 1/2003: 13 – 16.
- Luontoretkellä Oulangan luontokeskuksessa. Raito 1/2003: 17 – 19.
Kyläniemi, Hanna ja Rahikainen, Päivi:
- Northern Finland - a special culture area? Julkaistu artikkelikokoelmassa Making
and Breaking of Borders. Ethnological interpretations, Presentations, Representations. Studia Fennica Ethnologica 7. SKS
Kotivuori, Hannu:
- Kierikkikeskus – opintomatka menneisyyteen. Raito 1 / 2003:7-12.
Puuhun kirjoitettu. Raito 1 / 2003:26-33.
- Ylläs-Aakenuksen alueen muinaisjäännösten inventointi 2002. Toim. Anu Kuusisto. Metsähallitus. 2003:8-74.
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Vasama, Veikko:
- Valto Pernu, ihmisten kuvaaja. Raito 2/2003: 9 – 10.

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 220 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
220 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.
Kiinteistön paloturvallisuuteen liittyvät asiat kerrattiin ja opiskeltiin palopäällikkö
Veikko Kauppisen johdolla 24.3. Koulutustilaisuus muista talon turvallisuuteen
liittyvistä asioista järjestettiin 5.5.
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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. Esteettömyyteen pyrkivä toiminta pohjautuu taiteen,
tieteen, kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen tiiviissä yhteistyössä Lapin
yliopiston ja monikulttuurisen yhteisönsä kanssa.
1.11. – 12.1. VIRTAA. Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
Äänistä, liikkeestä, valosta ja eri materiaaleista koostuva näyttely herätti aistit
elämään.
15.11. – 12.1. Juha Saitajoki. SYDÄMEN LÄVISTÄMINEN.
Rovaniemeläissyntyinen Juha Saitajoki tarkasteli Roomassa sijaitsevan italialaisen
Gian Lorenzo Berninin tekemää veistosta Pyhän Teresan hurmio (1647-52).
Näyttely oli taiteellinen osa tohtorintutkintoa Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaan.
18.1.-2.3. ARS ARCTICA.
Lappilaisen taiteen kirjo ja osaaminen on tullut monipuolisesti esille Ars Arctica –
näyttelyissä. Ensimmäinen Ars Arctica järjestettiin vuonna 1969 rovaniemeläisten
taiteilijoiden aloitteesta. Rovaniemen kulttuuritoimisto tuli mukaan järjestelyihin
vuonna 1972 ja Rovaniemen taidemuseo 1993. Viimeksi Ars Arctica järjestettiin
vuonna 1997. Avoin tarjonta ja ulkopuolinen jury on mahdollistanut tasapuolisen
osallistumisen ja tuonut uusia tekijöitä esille. Palkinto on tuonut arvostusta, näyttelymahdollisuuksia ja julkisuutta.

John Court performassiteoksessaan ”Without
Space”. Kuva: Uula Kontio.

Viime vuoden 27. Ars Arctica tarkasteli ihmisenä olemista ja se oli myös uuden
sukupolven esiinmarssi. Uusien tekniikoiden ja ilmaisutapojen määrä oli suuri.
Thaimaalainen, New Yorkissa työskentelevä kuvataiteilija Top Changtrakul kokosi näyttelyn kaikkien aikojen suurimmasta tarjonnasta: 104 tekijää ja 264 teosta.
Changtrakul kertoi perustelussaan, miten näyttely esittelee erilaisia olemassaolon
edellytyksiä. Ensimmäinen huone kertoi nykypäivän elämästä, itsetutkiskelusta
ja tieteellisten havaintojen tekemisestä. Keskimmäisessä huoneessa tulivat ilmi
eläimelliset vaistomme; opimme hankkimaan ruokaa ja rakentamaan suojaa. Viimeisessä huoneessa kohtasimme hengellistä opastusta ja maailman neljä peruselementtiä. Changtrakul ei korostanut yksittäisiä tekijöitä erikseen, vaan tarkasteli
kokonaisuutta yhteisöllisestä näkökulmasta. Mielenkiintoisesti rakennetussa näyttelyssä oli esillä 70 teosta 45 tekijältä.
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Ars Arctica 2003 –palkinnon, 1500 euroa, sai kuvataiteilija John Court 8 tunnin
performanssiteoksellaan Without Space. Teos oli tapahtuma 2000 pyyhekumin
pyyhintämurujen päällä. Siinä taiteilija koetteli omia rajojaan kaiken ympäristöstä
kuuluvien hälyjen keskellä. Teokseen liittyi myös äänimaisema. Top Changtrakul
perusteli valintaansa sillä, että Courtin luonnos performanssiteoksesta oli lähtökohta myös näyttelyn idealle koota yhteisölliseen näkökulmaan perustuva Ars
Arctica.
John Court esitti palkitun, vaikuttavan performanssinsa Without Space 8. helmikuuta ja Ilona Kivijärven moniosainen performanssi oli 15.helmikuuta. Näyttelyn
kuvat olivat esillä virtuaaligalleria Varikossa.
Asiakaskyselyn mukaan näyttelyssä kävijä oli iältään 20-29 –vuotias rovaniemeläinen taiteesta kiinnostunut nainen. Naistaiteilijoiden teokset kiinnostivat erityisesti. Taiteilijoista kaivattiin lisää tietoja. Tieto näyttelystä saatiin lehdistä ja jonkun
suosittelemana.
18.1. 23.2. Seija Ulkuniemi. VALOTETUT ELÄMÄT. Perhevalokuvien monimerkityksinen maailma pohjoisessa.
Seija Ulkuniemi käsitteli neljässä installaatiossaan perhevalokuvien monimerkityksistä maailmaa, rajoituksia ja tottumuksia. Normaalisti yksityiseen elämään
kuuluvat kuvat olivat julkisesti kommentoitavina. Näin ne nousivat yleiselle tasolle
ja saivat tavallisesta yhteydestä poikkeavia tulkintoja. Katsojilla oli mahdollisuus
kirjoittaa avoimeen palautekirjaan ja vastata kysymyksiin. Vastaukset Ulkuniemi
käyttää väitöskirjatutkimuksensa Valotetut elämät materiaalina.
Seija Ulkuniemi piti näyttelyssä esitelmän työprosessistaan 18. helmikuuta.
28.2 - 30.3. OLEN OLEMASSA TOISELLA TAVALLA. Erityisryhmät
huomioon ottava museopedagoginen näyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston
kokoelmasta.
Olen olemassa toisella tavalla -näyttely nosti esille ajatuksen erilaisista taiteenkokijoista ja taidekokemuksista. Teosvalinnoissa ja näyttelyn rakentamisessa erityisryhmien tarpeet otettiin huomioon. Teokset sijoitettiin näyttelytilaan siten, että
ne kertoivat muotokielellään ja väreillään yhtenäistä tarinaa. Myös teosten nimet
ja teemat johdattelivat katsojaa ja hänen kokemustaan mahdollisimman esteettömästi. Näyttely sai nimensä Pekka Jylhän saman nimisestä teoksesta.
Olen olemassa toisella tavalla -näyttelyn avajaisvieraita. Kuva: Uula Kontio

Näyttelyn kokosivat Lapin yliopiston taidekasvatuksen opiskelijat museo- ja näyttelypedagogiikan kurssilla yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon kanssa.
Näyttelyn aikana järjestettiin näyttelyopastuksia sekä työpajoja. Opastukset joh-
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dattivat moniaistiseen ja kokonaisvaltaiseen näyttelykokemukseen, mihin näyttelyn teoksista tehdyt toisinnot, kuten korkokuvat, sanalliset kuvaukset ja äänimaailmat katsojaa johdattivat. Työpajoissa työstettiin näyttelyn aikana syntyneitä
kokemuksia ja ajatuksia. Työpajat soveltuivat kaikenikäisille ja -taitoisille.
Perheille suunnattu avoin työpajapäivä ja opastuksia järjestettiin talvilomaviikolla.
Asiakaskyselyn mukaan oltiin erittäin tyytyväisiä taiteilijavalintoihin, aiheeseen ja
käyntiin kokonaisuutena. Mukavana koettiin lupa ”hypistellä” taideteoksia.
7.3. – 30.3. ILTA SORRO – MATKAN VARRELTA.
Taiteilija Ilta Sorron (s. 1911) kahdeksas yksityisnäyttely liittyi Rovaniemen taidemuseon ”Lappilaisen taiteen talvi” -teemaan. Näyttelyssä oli esillä kattava
kokoelma maalauksia, tussi- ja vesiväritöitä sekä piirroksia lähes koko Ilta Sorron
taiteellisen tuotantokauden ajalta 1950-luvulta nykyaikaan asti. Teoksia oli lainassa sekä yksityisistä että julkisista kokoelmista. Ilta Sorro tunnetaan Lapin luonnon
taidokkaana ja hienostuneena kuvaajana. Hän on onnistunut välittämään katsojalle oman näkemyksensä pohjoisen maiseman erikoislaatuisesta luonteesta lukuisten herkän kauniiden suo-, tunturi- ja lumiaitamaalaustensa kautta. 1970-lukua
voidaan pitää taiteilijan tuotteliaimpana ja julkisesti tunnustetuimpana kautena.
91-vuotias taiteilija Ilta Sorro työskentelee edelleen pienimuotoisten tussi- ja
vesivärimaalausten parissa.
Näyttelyn yhteyteen valmistui taiteilijan elämää ja taiteellista toimintaa Lapissa
valottava julkaisu: Ilta Sorro – Matkan varrelta.
4.4. – 1.6. RETROSPECTIVE HUHTAMO. Kari Huhtamon 60-vuotisjuhlanäyttely.
Näyttely esitteli Suomen tunnetuimpiin kuvanveistäjiin kuuluvan Kari Huhtamon
tuotantoa yli 40 vuoden ajalta. Veistosten, reliefien, mobilien, mitalien ja muotokuvien lisäksi oli litografioita, serigrafioita sekä tekstiiliteoksia. Näyttely oli katsaus
hänen monipuoliseen tuotantoonsa ja abstraktin muotokielen kehityskulkuun.
Päiväkoti- ja koululaisryhmille järjestettiin Mobile-työpajoja. Kari Huhtamon
60-vuotisjuhlanäyttelyn osana julkaistiin hänen julkisia veistoksiaan ja työskentelyään esittelevä Internetjulkaisu osoitteissa www.rovaniemi.fi/taidemuseo ja
www.huhtamo.com.
6.6. - 28.9. KALERVO PALSA. TOINEN TULEMINEN.
Suuria tuntemuksia herättävä Kalervo Palsan näyttely Toinen tuleminen saapui
kierroksellaan Rovaniemelle. Kesän päänäyttely koostui taiteilijan omakuvista
maisemiin ja yöelämästä symbolisiin kuolemankuviin sekä sarjakuviin. Näyttelyn
tuotti Nykytaiteen Museo Kiasma.

Kalervo Palsa, Paluu 1983, guassi 52 x 42,5 cm.
Kuva: Arto Liiti.

Kittiläläistaiteilijan teoksissa kuvataan pohjoisen karua elämää viinan kiroineen
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ja seksuaalifantasioineen sekä kuoleman läsnäoloa. Palsan omakuvista heijastuu
taiteilijan kokema erilaisuuden tunne ja yksinäisyys. Läheisiään ja kotiseutunsa
maisemia hän kuvasi hyvin hellästi. Maalauksissaan taiteilija käytti hyvin räiskyviä
värisävyjä ja niiden voimakas kieli vaikuttaa suoraan katsojaan. Teoksissa näkyy
vaikutteita surrealismista, ekspressionismista ja naivismista ja aiheisiin vaikuttivat
Palsan nuorena luettu kirjallisuus sekä lapsena kuullut mystiset tarinat ja kulkumiesten karskeat seksuaalijutut. Töistä rankimmat voivat jopa järkyttää ja häiritä
herkimpien mielenrauhaa. Sarjakuvillaan, joihin osa maalauksistakin perustuu,
Palsa saattoi helpommin kertoa tarinoita ja tuoda ajatuksiaan esille esimerkiksi
sosiaalisesta tasa-arvoisuudesta. Kalervo Palsan näyttelyssä oli kaksi Jouni Järvenpään (tanssi) ja Marko Suorsan (musiikki) Kuolema – tanssiesitystä.
11.06. – 28.09. VALOA. Teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
Näyttely tarkasteli valoa eri näkökulmista. Suunnittelutyöryhmän erikoisasiantuntijana toiminut kuurosokea valitsi teoksia, jotka hahmottuivat erityisesti näkövammaisille. Maahanmuuttajien toivomuksesta taidemuseon tiedotteet laadittiin
selkeiksi. Palvelimme myös venäjän- ja englanninkielisin esittein.
28.8. – 28.9. ENSIMMÄINEN TULEMINEN. Kalle Lampelan maalauksia.
Nuoren rovaniemeläisen Kalle Lampelan (s. 1973) näyttely Ensimmäinen tuleminen keskittyi vuoden 2003 tammikuun ja elokuun välillä syntyneisiin maalauksiin.
Ei-esittävyys muuttui vähitellen lähes lapsenomaisesti maalattujen hahmojen
rehevään väri-ilotteluun. Töissään taiteilija käytti kaikkea mahdollista. ”Haluan
kyseenalaistaa tyylin käsitettä. En halua olla minkään tyylin edustaja, sillä minun
on mahdotonta pysyä jonkin tyylin, tekotavan tai määrittelyn sisällä. Tänään voin
tehdä abstraktia, mutta huomenna teen esittävää. Voi olla, että viikon kuluttua en
enää maalaa vaan olen siirtynyt videoon.”
Näyttelyjulkaisun taiteilijaluonnehdinnan kirjoitti FT Tuija Hautala-Hirvioja.
3.10. – 9.11. NIMETÖN TIE. Kuvanveistäjä U. K. Kärrin retrospektiivinen
näyttely.
Kalle Lampela, After the Fall -experience 3, 2003,
akryyli, lyijykynä, huopakynä, tussi, kuulakärkikynä,
vesiväri ja öljy kankaalle, 200 x 140 cm.
Kuva: Arto Liiti.

Kemijärveläinen Urpo Kalevi Kärri (s. 1940) juhli 20-vuotista taiteilijauraansa. Lappeenrannassa syntynyt ja kasvanut puuntaitaja muutti Lappiin 60-luvulla rajavartioston palvelukseen. Vapaaksi taiteilijaksi Kärri siirtyi vuonna 1983 työstäessään
Rovaniemen Ounasrinteen kappelin Miserere-alttarireliefiä.
Lapissa Kärri on tunnettu lukuisista julkisista veistoksistaan. Kelohonka muodostui
Kärrille tärkeimmäksi veistosmateriaaliksi. Lapin lumiset ja kylmät talvet ovat antaneet loistavat puitteet työstää myös lunta ja jäätä. Aiheet teoksiin tulevat musii-
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kista, Kalevalasta, historiasta, filosofiasta ja Lapin luonnonilmiöistä. Huomatuimpia
teoksia on Joulumaan porot Rovaniemen lentoasemalla. Kahdeksan teräksistä,
Böömin kristallein kimaltelevaa satuporoa loikkaa lentoaseman kalliolta kaaressa
ilmaan. Joulumaan porosta on kehittynyt Rovaniemen matkailun tunnus. Pitkälle
harkittuna muotona poro toimii myös koruna tai pinssinä. Näyttelyn yhteydessä
ilmestyi FM Hilkka Hiikkasen kirjoittama Kärrin elämästä ja tuotannosta kertova
näyttelyjulkaisu.
3.10.-30.11. UUSIMMAT. Valikoima viime vuosien aikana hankittuja teoksia Jenny
ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
Martti Aiha, Ari Alatalo, Sari Bremer, Stefan Bremer, Tom Engblom, Stig Fredriksson, Pentti Hakala, Markku Hakuri, Marjatta Hanhijoki, Nils Haukeland, Outi
Heiskanen, Marjo Hyttinen, Timo Ilonen, Martti Isomettä, Tapio Junno, Anne
Koskinen, Jarmo Kurki, Kalle Lampela, Juha Nenonen, Maija Närhinen, Kimi Pakarinen, Jussi Pakkanen, Antti Salokannel, Jaakko Tornberg, Marjukka Vainio, Viggo
Wallensköld, Teuvo Ypyä ja Seppo Öfverström.
Uusimmat esitteli 28 taiteilijalta hyvin moninaisin tekotavoin valmistettuja teoksia,
joita ei ole aikaisemmin ollut esillä kokoelman näyttelyissä Rovaniemen taidemuseossa. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman vaikutus on ollut kaupunkiyhteisölle, Lapin yliopistolle ja ennen kaikkea taiteilijoille ja taiteen ystäville
hyvin moninainen. Kulttuurimatkailun elämyksille kokoelmalla ja Juhani Pallasmaan
suunnittelemalla taidemuseolla on merkittävä asema Alvar Aallon arkkitehtuurin
ja Arktikumin rinnalla.
14.11.2003 - 25.01. JOULUN SATUA JA SADUN JOULUA. Suomalaista kuvitustaidetta.
Joulusesongin aikaan taidemuseon valtasi suomalainen kuvitustaide. Lumoavat
kuvitukset kertoivat satujen kaksikasvoisesta joulusta ulottuen seimen ääreltä ja
enkelien maailmasta Joulupukin ja tonttujen salaperäisiin touhuihin. Originaalitöiden lisäksi esillä oli vedoksia, kirjoja, joululehtiä, tietokoneanimaatiota ja installaatiota vuosilta 1906 - 2003.
Varhaisimmat originaalityöt olivat suomalaisen kuvakirjataiteen uranuurtajan Venny Soldan-Brofeldtin tekemiä. Unohtumattomia kuvamaailman luojia ovat olleet
luonnollisesti Rudolf Koivu ja Martta Wendelin. He kuvittivat vuosikymmenien
ajan satukirjojen ohella myös joululehtiä.

Martti Aiha, Catherine, 1999, metalli, silikoni, lamput, 250 x 100 x 120, Rovaniemen taidemuseo,
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma.

Uudemmasta kuvitustaiteesta esiteltiin Leena Airikkalan, Riikka Juvosen, Maija
Karman, Matti Kodan, Virpi Talvitien, Henna Takkisen, Ulla Vaajakallion ja Pekka
Vuoren originaalitöitä. Mauri Kunnaksen jouluaiheisia kuvia oli vedoksina. Tove
Janssonin kuusiaihe sekä vedoksina että installaationa kertoi muumien käsityksen
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joulusta. Näyttelyn kuvakirjat tutustuttavat myös moniin muihin kuvittajiin.
Tuoreimpia kuvituksia olivat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden
työt, joiden teemana olivat Zachris Topeliuksen joulusadut (mm. ”Tähtisilmä”,
”Peikkojen joulu” ja ”Jouluyö”). Kuvituksissa mentiin tutun punanuttuisen Joulupukin takana oleviin legendoihin. Näyttelyssä oli toiminnallisia opastuksia sekä
Muumimamman askartelupöytä, minkä äärellä voi tehdä kuvituksista löytyviä
joulukoristeita.
03.12. – 11.01. MAHDOLLISUUS PIENEEN UNELMAAN. Euroopan vammaisten teemavuoden moniaistinen näyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston
kokoelmasta.

Kilo -aulatilan näyttelyt
6.6. – 10.8. ANIMAATIOITA RAKKAUDESTA, Tuomo Nevalainen ja Leevi
Lehtinen.
6.6. – 10.8. LYHYTELOKUVIA LIMINGASTA, Samuli Kontion videoteoksia
yhteistyössä Roger That Family -ryhmän kanssa.
15.08. – 28.09. Riitta Uusitalo. SARJAKUVIA.
Hersyvän huumorin mestari ja palkittu sarjakuvataiteilija, taidemaalari ja –graafikko Riitta Uusitalo esittäytyi ensimmäistä kertaa Rovaniemellä. Arjen tilanteet ja
maailman ilmiöt synnyttävät kutkuttavia kuvia ja tarinoita. Sarjakuva ja kuvataide
elävät rentoa yhteiselämää. Sarjakuvaruudut voivat muuttua maalauksiksi tai päinvastoin. Uusitalo vedostaa herkkiä puupiirroksia, maalaa valtavia seinämaalauksia,
tekee lavastuksia sekä suunnittelee julisteita, kirjan kuvituksia ja Nasu-sarjakuvahahmoista koruja. Häneltä on ilmestynyt kymmeniä julkaisuja ja niitä on käännetty
mm. ruotsin ja korean kielelle.
Nasu, napakkasaparoinen anarkistiäiti, on Riitta Uusitalon luoma sarjakuvapersoona, joka skeittailee, laulaa suihkussa ja vierailee tv-ohjelmissa. Näyttely oli
kooste eri sarjakuvaoriginaaleista, mukana oli myös kirjoja, kortteja, koruja ja animaatioita. Näyttelyn aikana järjestettiin työpajoja. Koko perheelle avoin työpaja
järjestettiin Taiteiden puolesta -tapahtumassa lauantaina 6.9. Rovaniemi-päivien
aikaan.

Riitta Uusitalo. Kuva: Leena Lohiniva.
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03.10.-30.11. SÄILYTIN. TAIKON ILOINEN ARKI 2003.
Taikon iloinen arki -näyttelysarjan tarkoituksena on innostaa yleisöä pohtimaan
kauniin, käytännöllisen ja muotoillunkin arjen merkitystä. Vuonna 2003 teemana
oli säilytin. Säilytin voi olla toimiva käyttöesine tai ihailtava taide-esine, vaikkapa

ajatuksen säilyttämiseen. Näyttelyssä oli esillä muun muassa parfyymipullo, rakkauskirjekotelo, pannumyssy, hapatusruukku, neulatyyny, kastevesipullo, uurna ja
lasivitriini. Tekijöitä näyttelyyn kutsuttaessa rajattiin töiden kokoa, ei käytettäviä
materiaaleja tai tekniikoita. Näyttelyssä oli 48 tekijää, muun muassa Irma Annanpalo, Alma Jantunen, Maila Klemettinen, Sirkka Könönen, Eero Lintusaari,
Marjaleena Piippo, Harri Syrjänen, Anri Tenhunen, Heli Valaja, Olli Vasa, Irma
Weckman, Terhi Vähäsalo ja Anna-Maria Väätäinen.
Näyttelyn työryhmään kuuluivat tekstiilitaitelija Ariadna Donner ja keraamikko
Ulla Fogelholm Helsingistä sekä taidekäsityöläiset Irma Annanpalo ja Tuija Heikkinen Rovaniemeltä.
03.12. – 11.01. MAHDOLLISUUS PIENEEN UNELMAAN. Moniaistisuus ja
käytettävyys minitekstiileissä ja muotoilussa. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden töitä.

Pasi Ahponen. Kuva: Leena Lohiniva.

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.
20.11. – 26.01. Sydämen lävistäminen. Juha Saitajoki
24.01. – 27.09. Seppo Öfverström
27.01. – 02.12. Ars Arctica
05.09. – 27.10. Pertti Saari
28.09. – 02.12. Ilona Kivijärvi
03.12. – 08.02. Pasi Ahponen

Rovaniemen taidemuseon pihassa
18.1. alkaen Top Changtrakul. THAIMAALAISET PELIT: YKSIJALKAINEN KANI,
JUOKSE KUIN ROSVO JA APINA JUOKSEE KEPILLE.
”Päätin tuoda thaimaalaisia pelejä pihallenne, koska esitykseni kertoo kulttuurien
välisestä vaihdosta, miksei käyttää lapsia lähettiläinä. Pelit ovat helposti toteutettavissa, kaikkia pelejä voi lyhentää tai pidentää sen mukaan kuinka paljon tilaa ja
materiaaleja on saatavilla. Pelit eivät vaadi paljoa. Vain ryhmän ystäviä yhdessä ja
päätöksen siitä kummalla puolella kukakin haluaa pelissä olla. Lapset voivat lukea
säännöt, ja pelata. He eivät tarvitse palloa, mailaa, kypärää tai edes pelihansikasta.
Tämä tekee peleistä hyvin helppoja pelata. Ainoa mitä tarvitaan on tarpeeksi
pelaajia pelejä pelaamaan. Uskon, että pelatessaan näitä pelejä, lapset luovat erilaisen vuoropuhelun ja ymmärtävät millaista on olla lapsi Thaimaassa.”
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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 uudenlaista kaupunkikuvaa. 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 taiteilija-seura).

ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA
Rovaniemen taidemuseo on toiminut Lapin läänin toisena aluetaidemuseona Kemin taidemuseon rinnalla vuodesta 1993. Rovaniemen taidemuseon alueeseen
luuluu 13 lapin läänin kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi,
Posio, Ranua, Rovaniemi, Roveniemen maalaiskunta, Salla, Savukoski, Sodankylä
ja 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.

Taidemuseon kokoamat näyttelyt
Kun hyttynen heräsi: Rovaniemen maalaiskunnan päiväkodit (2 lainaa)
Paperipaja –näyttely: Rovaniemen maalaiskunnan päiväkodit (10 lainaa)
Einari Junttila – 100 vuotismuistonäyttely: Lapponica sali, Lapin maakuntakirjasto,
Kemijärven kulttuurikeskus, Jokkakallion palvelutalo, Sodankylän kirjasto, Koilliskairan luontokeskus
Vuotoksen rakennettu todellisuus / valokuvia Mervi Autti: Koilliskairan luontokeskus
Rafael Wardi: Jokkakallion palvelutalo
Kävijöitä oli noin 10 000.
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MUSEOPEDAGOGIIKKA
Työpajoja ja opastuksia
Työpajoja järjestettiin koululaisille ja erilaisille ryhmille myös seuraavien näyttelyjen aikana. Opastettuja kierroksia ja työpajoja koululaisille ja ryhmille oli 209 ja
niihin osallistui yhteensä 3341 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.

TAVOITTEILLA ESTEETÖN TAIDEMUSEO

Joulun satua ja sadun joulua -näyttelyä opastaa
museolehtori Hanne Luukkanen.
Kuva: Annukka Tihinen.

Rovaniemen taidemuseon Esteetön taidemuseo –projekti
Esteetön ympäristö merkitsee, että kaikki voivat toimia siinä yhdenvertaisina. Mitä
esteettömämpi ympäristö, sitä vähemmän vammaisuutta.
Pohjoismaisella tasolla museoiden saavutettavuuden parantamiseksi alettiin toimia 1990-luvun lopulla. Lapissa Esteetön taidemuseo -projekti käynnistyi syksyllä
2002 Rovaniemen taidemuseon organisoimana. Museoviraston rahoittaman valtakunnallisen Esteetön museo -projektin tavoitteena on saavutettavuuden ja esteettömyyden edistäminen. Projektissa on kuusi taidemuseota, jotka ovat muun
muassa tehostaneet tiedotustaan ja tehneet moniaistisia näyttelyitä yhteistyössä
erityisryhmien kanssa sekä suunnitelleet ”esteettömien museoiden” yhteisiä näyttelyhankkeita kuten Kohtaamisia taiteessa.
Rovaniemen taidemuseon ensimmäinen esteettömyyden periaatteelle tehty
näyttely Give Me a Hand – Taidetta ihmisyydestä oli erityisesti maahanmuuttajille
suunnattu opetusnäyttely. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta valituissa
töissä korostui ihmisten erilaisuus ja moninaisuus. Näyttelystä ja sen monipuolisesta oheisohjelmasta vastasivat Lapin yliopiston taidekasvatuksen opiskelijat.
Näyttelyn avajaisissa huhtikuussa 2002 Keskustan ala-asteen maahanmuuttajaluokka toi tuulahduksen omista kulttuureistaan.
Projektisihteeri Sari Salovaara Valtion taidemuseosta on toiminut hankkeen asiantuntijana ja kouluttajana. Rovaniemellä marraskuussa 2002 järjestetyn koulutuksen
yhteydessä tehtiin Rovaniemen taidemuseon tilojen kartoitus esteettömyyden
näkökulmasta. Toinen koulutus helmikuussa 2003 keräsi noin sata innostunutta
eri alojen asiantuntijaa eri puolilta Lappia. Tällöin yhteistyö lujittui ja vauhdittui
27

muun muassa paikallisen vammaisneuvoston, maahanmuuttajien, Rovaniemen
vammais- ja kansanterveysjärjestöjen, Rovalan viittomakielen koulutusryhmän,
erityiskoulujen, romanien, saamelaisten, eri alojen suunnittelijoiden, muiden museoiden sekä opiskelijoiden ja nuorten kanssa. Koulutuksessa käsiteltiin elämysten
ja tiedon välittämistä näkövammaisille asiakkaille, monikulttuurisuuden ottamista
huomioon museotyössä, saavutettavuuden viestintää sekä yleensä ottaen esteettömyyden tavoitteita ja käytännön mahdollisuuksia niiden saavuttamiseksi.

Kuvaileva opastus näkövammaiselle Kari Huhtamon näyttelyssä. Kuva: Leena Lohiniva.

Kevättalvella 2003 esillä ollut museopedagoginen näyttely Olen olemassa toisella
tavalla nosti esille ajatuksen erilaisista taiteenkokijoista ja taidekokemuksista.
Näyttelyn teosvalinnoissa ja rakentamisessa otettiin huomioon erityisryhmien
tarpeet. Teokset sijoitettiin näyttelytilaan siten, että ne kertoivat muotokielellään
ja väreillään yhtenäistä tarinaa. Myös teosten nimet ja teemat johdattelivat katsojaa ja hänen kokemustaan mahdollisimman esteettömästi. Näyttelystä vastasivat
Lapin yliopiston taide- ja näyttelypedagogiikan kurssille osallistuneet opiskelijat
yhdessä Rovaniemen taidemuseon kanssa. Työpajoissa ja opastuksissa oli keskeistä moniaistinen kokeminen.

Euroopan vammaisten vuosi 2003
Esteettömän vuorovaikutuksen viikko - Mahdollisuus pieneen unelmaan
3.-10.12.2003 Rovaniemellä
Tiedotustilaisuus ja avajaiset kaikista tapahtumista järjestettiin EU:n vammaisten
päivänä 3.12. Rovaniemen taidemuseossa. Esteettömän vuorovaikutuksen tekijät
olivat paikalla. Tilaisuuteen järjestettiin induktiosilmukka ja erilaiset tulkkaukset.
EU:n vammaisten vuoden tarkoituksena oli ajaa vammaisten oikeutta tasavertaisuuteen. Vuoden pääteemat olivat syrjimättömyys, osallisuus ja ihmisoikeudet.
Teemavuoden suojelijana toimi tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Lapset esittelivät unelmaleluja Joulupukille Napapiirillä. Lapin yliopiston teollisen
muotoilun opiskelijat suunnittelivat yhdessä päiväkotien lasten kanssa toiveiden
leluja. Ne olivat leikittävissä Rovaniemen taidemuseon näyttelyssä.
Lehdistötilaisuus, Oma bändin esitys, puheet ja näyttelyiden esittelyt vetivät taidemuseon näyttelytilan täyteen. Pääsy museoon oli tehty kaikille esteettömäksi.
Erityispalvelut muun muassa teksti- ja viittomakielen tulkkaus, induktiosilmukka
ja avustajia järjestettiin niitä tarvitseville. Tapahtuman taiteilija taidemaalari ja vaikeasti näkövammainen Pasi Ahponen saapui saattajan kanssa avajaisiin. Ahposen
maalausten näyttely oli virtuaaligalleria Varikossa ja kaksi maalausta oli ripustettu
tietokoneen viereen seinälle. Tapahtuma kokonaisuudessaan kuvattiin ja videoitiin.
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Näyttelyt Rovaniemen taidemuseossa 3.12.2003-25.1.2004
Vammaisten teemavuoden Lapin päätapahtumat olivat taidemuseossa. Näyttelyt
teosvalintoja myöten, työpajat, toiminnalliset opastukset ja tapahtumat olivat
yhteistyötä eri vammaisryhmien ja oppilaitosten kanssa. Kaikki näyttelytekstit oli
luettavissa pistekirjoituksella, teosten lähelle pääsi pyörätuolilla ja osa teoksista oli
kosketeltavia. Taidemuseon liikuntaesteettömät tilat kartoitettiin. Saavutettavuuteen muilta osin tehtiin parannuksia muun muassa opasteita ja tiedotusmateriaalia selkiytettiin. Alakerran näyttelytilaan asennettiin induktiosilmukka.
MAHDOLLISUUS PIENEEN UNELMAAN. Moniaistinen näyttely Jenny ja Antti
Wihurin rahaston kokoelmasta sekä Riikka Korpelan ja miikka Ahlmanin ääniteos
KIERROS
Näyttely painottui esteettömään vuorovaikutukseen ja taiteen kokemisen moniaistisuuteen. Se oli osa syksyllä 2002 alkanutta Esteetön taidemuseo -hanketta.
Siinä tavoitteena on elämysten ja tiedon välittäminen vammaisille, monikulttuurisuuden huomioon ottaminen, saavutettavuus viestinnässä ja kaikenlainen esteettömyys ja osallisuus museotyössä. Keväällä 2003 Olen olemassa toisella tavalla
-näyttely nosti esille ajatuksen erilaisista taiteenkokijoista ja taidekokemuksista.
Teosvalinnoissa ja näyttelyn rakentamisessa erityisryhmien tarpeet otettiin huomioon. Teokset sijoitettiin näyttelytilaan siten, että ne kertoivat muotokielellään
ja väreillään yhtenäistä tarinaa. Myös teosten nimet ja teemat johdattelivat katsojaa ja hänen kokemustaan mahdollisimman esteettömästi. Näyttelyn kokosivat
Lapin yliopiston taidekasvatuksen opiskelijat museo- ja näyttelypedagogiikan
kurssilla yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon kanssa.
Mahdollisuus pieneen unelmaan -näyttelyn asiantuntijoina toimivat vammaiset ja
erityisesti kuurosokea viittomakielen opiskelija sekä taidekasvatuksen opiskelijat,
taidemuseon museolehtori ja kuraattori. He tekivät omat taideteosehdotuksensa
ja perustelut miksi juuri nämä edustavat teemaa Mahdollisuus pieneen unelmaan.
Näistä ehdotuksista rakentui muotoja ja unelmia tarkasteleva kokonaisuus. Myös
taidemuseon Internet-sivut käytiin läpi vammaisen käyttäjän näkökulmasta.
Maahanmuuttajat ja vielä heikosti suomen kieltä osaavat olivat myös mukana
tiedotteiden ja tekstien tekemisessä. Uudistamisessa on otettu huomioon kaikinpuolinen saavutettavuus.
Mahdollisuus pieneen unelmaan –näyttely noudatti vammaisten vuoden pääteemoja syrjimättömyys, osallisuus ja ihmisoikeudet. Esillä oli niin pieniä kuin
suuriakin unelmia. Näyttelyssä painottui muotojen erilaisuus, ihmisyys ja unelmat.
Taiteilijoista mukana olivat muun muassa Kaija Kiuru, Pekka Jylhä, Pirkko Nukari,
Jaakko Heikkilä, Outi Heiskanen, Pentti Kaskipuro ja Helena Junttila. Opastukset
ja esittelyt olivat toiminnallisia. Omatoimisesti sai kosketella taideteoksia, kokeilla sormivirkkausta Katja Tukiaisen Virkkuukoukku-maalauksen äärellä tai luoda
muovailuvahasta värikkäitä muotoja. Vammaisille taidemuseo tuli tutuksi.

Mahdollisuus pieneen unelmaan. Kuva: Leena
Lohiniva.

Ääniteos Kierros oli osa näyttelykokonaisuutta. Teoksen äänimateriaali on nau29

hoitettu kesällä 2003. Tekijät kertoivat: ”Kiersimme kaikkien rovaniemeläisten
tunteman siltojen lenkin muutamana eri päivänä. Pysähdyimme mielenkiintoisten
äänten luo. Joskus ääni tuli meitä vastaan. Etsimme sellaisia ääniä, jotka yleensä
jäävät huomioimatta, mutta myös niitä, joiden perusteella tietyt paikat tunnistetaan. Nyt kuultavissa oleva teos on koostettu tuosta materiaalista. Ääniä on
yhdistelty ja käsitelty. Teosta voi kuunnella puhtaana äänenä.” Palautelaatikkoon
jätetyissä viesteissä ääniä kehuttiin usein piirrosten kera mahtaviksi tai hyvä idea,
että nauhoititte ääniä, joita kuulee joka päivä, mutta joihin ei monestikaan kiinnitä
huomiota tai voi saada inspiraation kuunnella ulkona kävellessään millaisia ääniä
ympärillä kuuluu, ei vain sitä mikä näkyy tule enää tarkkailleeksi. Kiitos ideasta!
Joitakin alkoi pelottaa kun siinä oli epämääräisiä ääniä.
Näyttely ja ääniteos olivat myös Internetissä osoitteessa www.rovaniemi.fi/
taidemuseo.
NÄPPITUNTUMA, PIENTEN PIENET JA SUURET UNELMAT ja NÄIN ON
NÄPPIKSET!
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijoiden suunnittelemia kosketeltavia
tekstiilitaideteoksia, leluja ja käyttöliittymiä. Lähtökohtana suunnittelussa oli käyttäjälähtöisyys ja osallisuus.
KARHOTIN. Kynäveistoksia ja kolmiulotteisia maalauksia
Kuurosokeiden Kommunikaatio ja kulttuuri -kurssilla valmistuneita teoksia. ”Taideilmaisu luo mahdollisuuden tavoittaa oma sisin. Jaetut kokemukset myös yhdistävät erilaisia ihmisiä.” Hajuefektein ja erikoisvärein maalatut kynänmuotoiset
veistokset saivat runsaasti huomiota. Teosten yhteydessä ollut kuurosokeiden
tietopaketti toi uudella tavalla esille mahdollisuudet ja rajoitukset kommunikoida
ja ilmaista itseään.
TAP – TAP. PERFORMANSSEJA
Näyttelyiden aikana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan T-A-P -työpajan performansseja.

Mahdollisuus pieneen unelmaan -näyttelystä.
Kuva: Leena Lohiniva.

PASI AHPONEN. MAALAUKSIA
Näyttely oli esillä taidemuseon ylläpitämässä virtuaaligalleria Varikossa
www.rovaniemi.fi/galleriavarikko. Se on erikoistunut lappilaiseen taiteeseen.
Räiskyvien maalausten tekijä ja vaikeasti näkövammainen Pasi Ahponen ”Greenwood” (s. 1968) asuu ja työskentelee Ivalon Koppelonkylässä Ivalojokivarressa.
Pasi Ahponen oli tapahtumaviikon ainoa vammainen taiteilija. Avajaisissa hän esitteli taidettaan ja kertoi työskentelystään. Hänelle tämä oli loistava tilaisuus esitellä
töitään museossa ja myös koko maailman saavutettavissa Internetissä. Taiteilija
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pääsi näin laajan yleisön tietoisuuteen. Hän oli tyytyväinen saamaansa mahdollisuuteen kohdata taidetta, taideihmisiä ja tavata muita vammaisia sekä luoda uusia
yhteyksiä taiteen tunnetuksi tekemiseen.
Päätöstapahtumassa 10.12. YK:n ihmisoikeuksien päivänä oli valtuutettu Pertti
Ahokkaan puhe ja T.A.P. –ryhmän performansseja, Opetusministeriön Vammaiset ja kulttuuri –toimikunnan sihteeri Outi Lindroosin terveiset, pyörätuolitanssia
sekä yhdistysten puheenvuoroja ja loppukeskustelu.
Vammaisten vuodelle ja tapahtumaviikolle asetetut tavoitteet, syrjimättömyys,
osallisuus ja ihmisoikeudet, toteutuivat. Tapahtumat keräsivät odotettua suuremman yleisömäärän ja laajan kiinnostuksen myös viestimissä. Tapahtumaviikon
3.-10.12. aikana kävijöitä oli 1500 ja näyttelyiden aikana 3.12.2003-25.1.2004
yhteensä 4100. Viikon aikana kaikille oli vapaa pääsy. Rovaniemen taidemuseon
Esteetön taidemuseo –projekti sai nopeasti ja luontevasti vammaisten vuoden
kautta erinomaisen yhteistyöverkoston ja uusia ajatuksia taidemuseon toimintoihin. Lapin yliopiston, Rovalan ja Vammaisneuvoston kanssa tehty tiivis yhteistyö
sai aikaan vaikuttavat näyttelyt sekä toimivat teemavuoden tapahtumat keskitetysti taidemuseossa. Tapahtumaviikko dokumentoitiin monipuolisesti.
Asiakaskyselyiden mukaan näyttelyn aihe oli erittäin kiinnostava, tiedotus toimi
hyvin ja taidemuseossa käyntiin kokonaisuutena oltiin tyytyväisiä. Vammaiset
ihmiset kohderyhmänä on otettu huomioon ”hienosti” ja ”niin hyvin kuin se on
ollut inhimillisesti ottaen mahdollista”. Tästä on hyvä jatkaa kehitystyötä.
Tapahtuman puitteissa taidemuseon palvelut voitiin toteuttaa erityistarpeiden
vaatimusten mukaisesti. Taidemuseo avasi ja loi uudenlaisia toimintamuotoja ja
käytäntöjä. Asiantuntijoina toimivat vammaiset vuorovaikutuksessa taidemuseon
henkilökunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdessä työskentely
poisti molemminpuolisia ennakkoluuloja ja kehitti erilaisuuden ymmärtämistä.
Saavutettavuus ja tapahtuman jälkeinen yhteydenpito sekä työskentely uusien
toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään vakiinnuttamaan muun
muassa siten, että taidemuseon osuus kirjataan vammaispoliittiseen ohjelmaan.
Uudet asiakkaat ovat nyt asiantuntijoita ja kanta-asiakkaita mutta myös tekijöitä.
Esteettömän vuorovaikutuksen viikon pääjärjestäjinä toimivat Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan vammaisneuvosto, RoVaKa ry, Rovaniemen taidemuseo
ja Lapin yliopisto.

VIESTINTÄ
Rovaniemen taidemuseon viestinnän tavoitteena on tehdä taidemuseo tunnetuksi, herättää mielenkiinto taiteeseen ja tuoda asiakkaita taidemuseoon oppimaan ja
kokemaan elämyksiä sekä osallistumaan elämysten tuottamiseen esteettömästi.
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Periaatteena on asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen ja huomioon ottaminen
sekä vuorovaikutus. Vammaisten vuoden aikana taidemuseon viestintää ja erityisesti verkkopalveluja kehitettiin muun muassa siten, että saavutettavuuspalvelut
on esitelty selkeästi kotisivulla. Viestinnässä painopiste siirtyi entistä enemmän
vuorovaikutteiseen suoraan ja helposti avautuvaan viestintään. Painotuotteet
ja opasteet tehtiin saavutettaviksi. Taidemuseon toiminnat päivittyivät verkossa
sekä osa näyttelyistä oli esillä Galleria Varikossa.
Asiakaskyselyjä tehtiin Ars Arctica, Olen olemassa toisella tavalla, Kalervo Palsa ja
Mahdollisuus pieneen unelmaan -näyttelyistä.
Taidemuseosta on toimitettu tiedotusmateriaalia viestimille, museoille, taidemuseon ystäville, kouluille, yhdistyksille, järjestöille, erilaisille kunnallisille organisaatioille sekä Suomeen että ulkomaille. Painopisteenä on ollut matkailu ja erityisryhmät. Taidemuseolla on omat sivut internetissä www.rovaniemi.fi/taidemuseo.
Tiedotustilaisuuksia on järjestetty vaihtuvien näyttelyiden ja tapahtumien yhteydessä. Taidemuseon näkyvyys Lapin alueen viestimissä oli erittäin vilkasta. Valtakunnallinen kynnys ylitettiin Ars Arctica, Kari Huhtamo, Joulun satu ja Mahdollisuus
pieneen unelmaan -näyttelyissä.

KOKOELMAT
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma
Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma, johon 31.12.2003 kuului 2311 teosta. Kertomusvuoden aikana Rovaniemen kaupunki hankki kokoelmaan 2 teosta, sekä Jenny
ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 13 teosta. Kokoelma lisääntyi yhteensä 15
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.

Rovaniemen kaupungin kokoelma
Kokoelmassa oli vuoden loppuun mennessä 723 teosta. Hankintojen painopisteenä on lappilainen taide. Teokset sijoitetaan kaupungin toimitiloihin. Kertomusvuoden aikana kokoelmaan liitettiin 16 teosta, joista ostoja oli 12 teosta ja yksi
kaupunginhallituksen tilaus.
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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.

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

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman kartunta 2003
Aro Kaisu
Ilonen Timo
Koistinen Johanna
Koistinen Johanna
Kurki Jarmo
Kurki Jarmo
Kurki Jarmo
Kurki Jarmo
Väyrynen Pekka
Väyrynen Pekka
Ypyä Teuvo
Astala Lauri
Astala Lauri
Eemil Karila
Kaija Kiuru

Lumpeita, 2002, öljy
Västanfjärd, 2001, öljy
Ruusu III, 2002, akvatinta, pehmeäpohja, etsaus
Ruusu VII, 2002, akvatinta, pehmeäpohja, etsaus
30/5/97, 2002, piirustus
24/7/97, piirustus
3/7/97, piirustus
/97, piirustus
Anteeksianto,1998-99, sekatekniikka
Elämän salaisuus, 1998-99, sekatekniikka
Katsokaa itse eteenne, 2002, installaatio
Suunnitelma, 1993, installaatio
Neljän elementin teoria, 1995, installaatio
Heavenly Beach 1, 2002, öljy kankaalle
Private, 2002, tilateos

Kaija kiuru, Private 2002, tilateos. Kuva: Arto Liiti.

Rovaniemen kaupungin kokoelman kartunta 2003
Marja Helander
Miina Alajärvi
Mervi Autti
Tuula-Maija Magga
Jari Mikkola
Pirjo Nykänen

Nimetön, 2001, värivalokuva
Kuiskaus 1-2, 2002, digitaalinen tuloste
Vuotos palaa, 2002, digitaalinen tuloste valokuvapaperille
Máttar ahkku, 2002, poronnahka, poronsarvi
Pilkkakirves, 2002, digitaalinen kuvamontaasi
Musta sade 1, 2000-01, akryyli paperille
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Jukka-Pekka Selin
Hilkka Ukkola
Hilkka Ukkola
Pekka Hermanni Kyrö
Anni Kosola
Rosa Liksom
Väinö Tiger
Kaija Kiuru
Kalle Lampela
Yan Przekomiec

Täydellä teholla, 2002, värivalokuva
Lehti lammessa, 2002, monotypia, syväpaino
Varisseet lehdet, 2002, monotypia, syväpaino
Kaupunginjohtaja Matti Pelttarin muotokuva,
2003, öljy
nimetön (lapsia pihalla), 1951, pastelli
Pohjoinen kaupunki, 2002
nimetön (Hiihtokilpailu), 1955, tussipiirros
Kosketus, 2003, paperi
Fall (level 6), 2003
Maisema, 1998, öljy

Suomen kulttuurirahaston kokoelma
Suomen kulttuurirahasto lahjoitti nimikkokokoelmaansa vuoden aikana Eemil
Karilan teoksen Attraction, 2003.

Teoslainat
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma
Lahden taidemuseo / Reino Hietanen Retrospektio 19.10.2002-6.1.2003
Reino Hietanen: Katkaistu kolmio, 1996, kollaasi
Reino Hietanen: Kiilat, 1996, akryyli
Reino Hietanen: Pyramidi, 1998, kollaasi
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
Tikanojan taidekoti, Vaasa / Eemu Myntti & Aimo Kanerva & Carl Wargh 14.1.
- 8.3.2003
Aimo Kanervan akvarellimaalaukset:
Maisema, 1957
Inari II, 1957
Maisema Syväjärveltä (Marrasjärvi), 1955
Karhumäestä Kuusajoelta, 1943
Utsjoen törmältä, 1964
Metsäsaareke (Sateinen päivä Raattamassa), 1966
Kaksi puuta, 1967
Kaksi puuta, 1968
Kevät Ounasjoelta, 1968
Kuusikkoa, 1969
Ketomellan harjulta I, 1973
Ketomellan harjulta II, 1973
Kevät Ketomellassa, 1973
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Hiirenvirnaa, 1968
Kukkivaa varpua, 1970
Suopursu, 1971
Kullerot, 1972
Tervakukkia, 1972
Ketomellan harjulta I, 1973
Vaivaiskoivun oksa, 1972
Tervakukkia, 1974
Omakuva, 1970-72
Carl Warghin akvarelli:
Syysvesi, 1980
Sara Hildenin taidemuseo, Tampere 8.2.-27.4.2003, Joensuun taidemuseo 22.5.7.9.2003 ja Turun taidemuseo 14.11.2003 – 18.1.2004 / Antti Tanttu
Antti Tantun teokset
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
Gallen-Kallelan Museo, Espoo 1.2.-18.5.2003 ja Saamelaismuseo Siida, Inari
18.6.2003-15.2.2004 / Yhteinen maa – pohjoisten kansojen nykytaide ja taidekäsityö
Helena Junttila: Naaraskarhu, 1997, öljy
Pirkko Nukarin 60-vuotisnäyttely, Forum Box, Helsinki, 6.-30.3.2003
Pirkko Nukari: Nature morte, 1991, pronssi

Yhteinen maa -näyttelystä. Helena Junttila, Naaraskarhu, 1997, öljy. Kuva: Leena Lohiniva.

Lapinlahden taidemuseo 1.6.-15.9.2003 / Lehmä näkyvissä
Heikki W.Virolainen; Ovatko lehmät hyödyttäneet ihmiskuntaa enemmän kuin
kaikki maailman kenraalit, 1971-86, pronssirepousse
Heikki Konttinen: Pakettiin, 1991, pronssi
Teuvo-Pentti Pakkala: Kaksi kannua, 1973, litografia
Tampereen taidemuseo 18.10.2003-29.2.2004 / Mystiikan portit
Susanna Gottberg: Lähestyminen, 1993, öljy
Maaria Wirkkala: Jano, 1990, tilateos
Tuomo Saali: Fransiskus, 1989, öljy
Marja Helander: Ukin ja mummin häät, 1995, valokuva
Kalervo Palsa: Patteri, 1972, vesiväri
Veikko Hirvimäki: Syvä muisti, 1998, sekatekniikka
Kaija Kiuru: Paratiisi, 1997, puu
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Jarmo Kukkonen: Hiljaisuuden pöytä, 1998, öljy
Jarmo Kukkonen: Valkeneva yö, 1999, öljy
Jarmo Kukkonen: Muuntaja, 1998, öljy
Pekka Jylhä: Mitä se elämä on?, 1996-97, tilateos
Tikanojan taidekoti, Vaasa 10.6.-7..9.2003 ja Salon taidemuseo 20.9.-9.11.2003 /
Laps´ Suomen – Suomen taiteen lapsiaiheita
Oskari Jauhiainen: Pikku-Maija, 1940, pronssi
Heikki Konttinen: Pikkupojan ihme, 1956, pronssi
Oulun taidemuseo, 5.6.-14.9.2003 / Hannu Sirén
Hannu Sirén: With, 1991, sekatekniikka
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
Amos Anderssonin taidemuseo, 21.11.2003- 11.1.2004 / Juhani Linnovaara
Juhani Linnovaara: Talvi, 1957-58, öljy
Rovaniemen kaupungin kokoelma
Särestöniemi-museo, lokakuu 2002-marraskuu 2003
Reidar Särestöniemi: Paennut viulu, 1961, öljy
Tampereen taidemuseo 18.10.2003-29.2.2004 / Mystiikan portit
Helena Junttila: Suokuningas, 1996, öljy
Lapin maakuntamuseo 2.12.2003-1.2.2004 / Andreas Alariesto – Lapin menneisyyden tulkki, 44 Andreas Alarieston maalausta, 1 pienoismalli ja 5 Arabian
Alariesto-vuosilautasta.
Rovaniemen taidemuseosta lainattiin vuoden 2003 aikana 59 teosta / 17 lainaa
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta, 52 teosta / 3 lainaa Rovaniemen
kaupungin kokoelmasta.

KIRJASTO, ARKISTO JA DIGMO
Taidemuseo on jatkanut kuluvana vuonna käsikirjaston kartuttamista lähinnä
museoilta julkaisuvaihtona saaduilla näyttelyjulkaisuilla. Vuoden lopussa käsikirjastossa oli noin 3600 nidettä.
Taidemuseo ylläpitää Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaan liittyvää
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sekä lappilaista kuvataidetta käsittelevää lehtileike- ja kuva-arkistoa. Taiteilijahaastatteluja on taltioitu näyttelyiden ja tutkimuksen yhteydessä.

Digmo-hanke
Digmo on Rovaniemen taidemuseon, Lapin maakuntakirjaston ja Lapin yliopiston
yhteinen digitointihanke, jonka tavoitteena on saattaa Lapin kulttuuria yleisön
saataville verkon kautta. Digmo aloitti toimintansa syyskuussa 2001. Hanke jatkuu
vuoden 2004 helmikuun loppuun. Digmo saa rahoituksensa Lapin lääninhallituksen koordinoimasta EAKR:n Tavoite 1 –ohjelmasta ja Rovaniemen kaupungilta.
Hankkeessa ovat mukana myös Särestöniemi-museo ja Alariesto galleria.
Hankekokonaisuuteen on yhdistetty museoaineistojen digitointi, monimedia-arkiston ja sen käyttöliittymän kehittäminen sekä digitaalisiin arkistoihin liittyvien tekijänoikeuksien selvittäminen ja sopimuskäytäntöjen luominen. Digmo-hakkeessa
on kehitetty tietoyhteiskuntaa tuoden kulttuuriperintöä helpommin yleisön
tavoitettaville.
Vuoden 2003 aikana Digmo-hankkeen toimesta toteutettiin museoiden kuvaarkistot ja yliopiston monimedia-arkisto. Alariesto gallerian kuva-arkisto julkaistiin
myös internetissä. Se on Suomessa ensimmäinen julkinen taidekokoelma, joka
on kokonaisuudessaan esillä tietoverkossa. Digmo-hankeessa toteutettiin kaksi
3-ulotteista käyttöliittymää, Lapin maakuntakirjaston Lappi-osaston uutuudet
–kirjastoselain ja Andreas Alarieston Lapin kylä-pienoismallin 3D-mallinnus.

TAPAHTUMAT
1.1
2.2.
1.2.
3.3.
4.4.
4.4.
6.5.
5.5.
12.-18.5.
5.5.
8.8.
9.9.
9.9.
11.11.

Kamarikonsertti I / Lapin kamariorkesteri
’Maanantaipiriste’
Seija Ulkuniemen luento
Kamarikonsertti II / Lapin kamariorkesteri
’Orkesterilaisten talvikattaus’
Rovakvartetin konsertti
Kamarikonsertti III / Lapin kamariorkesteri
’Kevättä kohti’
Harmonikka konsertti
Kari Huhtamo esittelee omaa näyttelyä
Äitienpäiväkonsertti
Museoviikko, taidemuseo tarjosi näyttelyt, työpajat ja
esittelyt ilmaiseksi koko viikon!
Konsertti (Kulttuuritoimiston järjestämä)
Barokkikonsertti / Lapin kamariorkesteri
Kamarikonsertti I / Lapin kamariorkesteri
Lääketehtaan tilaisuus
Kamarikonsertti II / Lapin kamariorkesteri
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12.12.
3.-10.12.
9.-10.12.

Lapin yrittäjien tilaisuus
Mahdollisuus pieneen unelmaan. Euroopan vammais
ten teemavuoden tapahtumaviikko
Tekijänoikeusseminaari

TOIMITILAT
Rovaniemen taidemuseon näyttely-, toimisto- ja työskentelytilat ovat osoitteessa
Lapinkävijäntie 4. 1940-luvulla valmistuneeseen postivarikkoon saneeratun taidemuseon kokonaispinta-ala on 1215 m², josta vaihtuvien näyttelyiden osuus on
288 m² ja vakiokokoelmien esittelytila 468 m².
Vuonna 2003 taidemuseo oli avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 12-17, 297
päivänä. Kävijöitä taidemuseossa oli 22 420. Kokonaiskävijämäärä mukaan lukien
alueelliset näyttelyt oli noin 100 000.

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
Varajäsen
Varapuheenjohtaja
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
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Leena Sokero
Ville Vuorjoki
Matti Mykkänen
Ilkka Länkinen
Liisa Halonen-Laiti
Helka Urponen
Satu Alaraudanjoki
Kirsti Niukkanen
Aki Mikkonen
Heikki Poikela
Martti Ruokamo
Tuomas Louhela
Suoma Yli-Suvanto
Nina Ollikainen
Keijo Flink
Eino Mäntylä
Kari Rautiainen
Pirjo Ruusala
Leo Zimmermann

Varajäsen
Jäsen
Varajäsen

Terho Iljin
Sirpa Halonen
Tiina Lindfors

Kaupunginhallituksen edustajana oli 24.3.2003 asti Kari Tuominen ja 25.3.2003
alkaen Risto Airaksinen.

Lautakunnan kokoukset
Lautakunta kokoontui 7 kertaa. Käsitellyistä asioista kertyi 67 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)
Amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000)
- virkavapaana 1.7.–31.12.
Arkeologi Hannu Kotivuori (1987)
Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)
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
Tutkimusapulainen Mauri Aittaniemi 1.1.-15.2.
Vs. amanuenssi Vesa Alén 1.1. – 31.5. ja tutkija 1.6.-31.12.
Suunnittelija Pasi Huttunen 1.6. – 30.6. ja 1.9. – 31.10.
Puuseppä Jouni Karjalainen 1.4. – 31.7., 27.10. – 7.l2.
Valvoja-opas Hannele Laatikainen 9.6. – 8.7.
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Suunnittelija Paula Niemelä 21.1. – 20.7., 13.10. – 12.11.
Valvoja-opas Joni Palosaari 7.7. – 6.8.
Näyttelyrakentaja Henry Posio 1.6. – 30.6.
Puuseppä Tapio Posio 17.3. – 7.12.
Valvoja-opas Niko Oinas 1.-31.7.
Konservaattori Tuija Toivanen 1.7. – 13.7. ja 11.8. – 30.9.
Valokuvaaja Veikko Vasama 1.1.-31.12.

Henkilökunnan koulutus, opintomatkat, luennot ja
osallistuminen työryhmiin
Raili Huopainen:
- Työkaluja museotyön kehittämiseen. Suomen museoliiton 80-vuotisjuhlaseminaari 11.-12.11.
Kimmo Kaakinen:
- Kemiläisten jalanjäljillä -seminaari Rovaniemellä 13.3.
- Suomen ympäristökeskuksen järjestämä kasviharrastajien seminaari Lahdessa
9.–10.8.
- Matkailualueista maisemalaboratorioita -seminaari Rovaniemellä 30.9.
- Suomen museoliiton järjestämä Luonto museossa -seminaari Porissa
15.–16.10.
- Uutisointi verkkoviestinnässä -seminaari Rovaniemellä 30.10.
Hannu Kotivuori:
- Arktikumin suojelujohtajana osallistunut Ounasvaaralla turvallisuuskoulutukseen
25.4. ja vastannut Arktikumin turvapäivästä 5.5.
- Pohjoiskalottimuseoiden kokous ja esitelmä Uumajassa 10.-11.9.
Arja Moilanen:
- Suomen museoliiton Kuva-arkisto -seminaari Helsingissä 7.–8.5.
Päivi Rahikainen:
- Lapponica-tietopalveluryhmän kokous Torniossa ja Kemissä 20.–21.2.
Lapin maakuntamuseon henkilökunnan opintomatka Ouluun Pohjois-Pohjanmaan museoon 20.1.

Luennot ja esitelmät
Hannu Kotivuori:
25.1. Pohjois-Suomen muinaisjäännökset. Pudasjärven kansalaisopisto.
8.2. Kolarin Teuravuoman ja Lapin muinaisuus. Lapin yliopisto / TKK. Kolari.
13.2. Kivikauden käsityöt. Länsi-Pohjan ammatti-instituutti. Tervola.
27.3. Pyyntikansan merkit Ylläksen ja Pallaksen välimailla. Metsähallitus.Ylläksen
toimipiste.
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19. / 23.5. Kivikauden Tervola. Puukivilla / Varejoen koulu. Tervola.
2.8. The House Pits in Tervola, Kemijoki River Area. Pohjoismainen tutkijaseminaari. Yli-Ii.
4.9. Kemijoen kivikautinen asutus. Pohjanhovi. Rovaniemi.
10.9. Laplands landskapsmuseets regional arbete. Pohjoiskalottimuseoiden kokous Uumajassa.
15.9. Prehistory of Lapland. Arktikum. Rovaniemi.
27.9. Kalasta leipää – entisajan kalastus ja kalastusvälineet. Jerisjärven apaja –seminaari. Muonio.
8.10. Muinaislöytöjä Posiolta. Posion kansalaisopisto.
17.10. Hankien taivaltajat – muinaiskansan talviset kulkuvälineet. Lapin yliopisto.
Taiteiden tiedekunta.
27.11. Terassi 5000 – Tervolan kivikautta. Varejoen koulu. Tervola.

Osallistuminen työryhmiin
Raili Huopainen:
- Asiantuntijana Arktikum-Palvelu Oy:n hallituksessa.
- Rovaniemen kaupungin edustajana Joulusäätiön Joulupukin kotiluola –hankkeen
ohjausryhmässä.
Kimmo Kaakinen:
- Lapin yliopiston täydennyskoulutuskoulutuskeskuksen Kemiläisten jalanjäljillä
-projektin ohjausryhmän jäsen.
- Metsähallituksen Pyhä-Luosto-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyörymän jäsen.
Hannu Kotivuori:
- Asiantuntijana Lapin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen Kemiläisten jalanjäljillä -hankkeessa. Päättynyt 2003.
- Asiantuntijana Tervolan kunnan Kiven ja kulttuurin kylä –hankkeessa.
- Ohjausryhmän jäsenenä Posion kunnan Kitkan osayleiskaavatyössä.
- Ohjausryhmän jäsenenä Utsjoen kunnan Tenon osayleiskaavatyössä.

ROVANIEMEN TAIDEMUSEO
Vakinainen henkilökunta
taidemuseosihteeri Tuula Haataja (1986, Digmo –projektissa 1.1. – 31.12.)
museolehtori Riitta Kuusikko (1993, Digmo –projektissa 1.1.2001 – 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 – 31.12.)
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Määräaikaiset työntekijät
museolehtorin sijainen Hanne Luukkanen (1.1. – 31.12.)
toimistosihteerin sijainen Johanna Nordström (1.1. – 31.12.)
verkkosivujen suunnittelu Annukka Tihinen (21.5. – 27.6. ja 20.10. – 31.12.)
Laava-Jää-Metsä –julkaisun suunnittelu Anne-Mari Uutela (1.7. – 31.7.)

Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
apulaisvahtimestari Alpo Keskinarkaus, osa-aikainen (8.10.2002 – 30.5.2003)
apulaisvahtimestari Veikko uusitalo (2.6. – 1.12.), osa-aikaisena (2.12.2003
– 1.2.2004)

Kesäharjoittelijat
Antti Örn (2.6. – 1.7.)
Veera Kuure (16.6. – 11.7.)
Rosa Lohiniva (1.7. – 31.7.)
Emilia Alariesto (1.7. – 25.7.)
Sonja Ylisirniö (1.7. – 31.8.
Ulpu Tonteri (4.8.– 3.9.)

Työmarkkinatuella palkatut
Jaana Kainulainen (11.4. – 10.5.)
Simo Oinas (22.4. – 21.5.)
Jori Kelottijärvi (13.11. – 31.12.)
Hanna Hynynen (26.11.2003 – 25.2.2004)

Muut
siviilipalvelusmies Uula Kontio (29.11.2002 – 26.11.2003)
siviilipalvelusmies Sami Louhela (8.12.2003 – 2004)
Esteetön taidemuseo -projekti Sari Salovaara 1.1. - 30.4.

Muut harjoittelijat
Veikko Uusitalo, Process valmennus (27.1. – 5.3.)
Hannu Aikio, markkinointi assitentti / aikuiskoulutuskeskus (7.1. – 20.1. ja 31.3.
– 14.5.)
Aatos Ahonen (5.5. – 16.5.)
Irina Nikulina, Suomen kielen jatkokurssi / Rovala, (5.5. – 16.5. ja 1.9. – 19.9.)
Nikolay Nikulin, Suomen kielen jatkokurssi / Rovala, (5.5. – 16.5. ja 1.– 19.9.)
Toni Korkalo, työharjoittelu (11.8. – 21.11.)
Heidi Meltaus, työharjoittelu (1.9. – 21.11.)
Daniel Tejeiro, CIMO-harjoittelija (1.9. – 2004)
Aira Huovinen, Lapin yliopisto (5.9. – 19.12. välisen ajan)
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Saara Nordberg, Tet-jakso (29.9. – 3.10.)

Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat
projektisihteeri / taidemuseosihteeri Tuula Haataja:
- Kuvatuotannon infotilaisuus, Communication Pro, Espoo, 27.3.
- Digitaalisen kuvankäsittelyn jatkokurssi, Vantaa, 22. – 23.4.
- Valokuva-arkisto –seminaari, Helsinki, 7. – 8.5.
- FinnGraf –messut, Jyväskylä, 25.9.
- Wihurin rahaston henkilökunnan opastaminen Cumulus-ohjelman käyttöön,
Helsinki, 21.11.
- Cumulus 6.0 Infotilaisuus, Communication Pro, Helsinki, 24.11.
- PageMaker –peruskurssi, Vantaa, 27. – 28.11.
projektipäällikkö / museolehtori Riitta Kuusikko:
- Teema 2003 –päivät, Helsinki, 13. – 14.2.
- Nodem –seminaari, Helsingborg, 17. - 19.3.
- e-Culture Net –asiantuntijatapaaminen, Helsinki, 28.3.
- Valokuva-arkisto seminaari, Helsinki, 7. – 8.5.
- EU–hanke vaikuttaa –työkaluja ja malleja –seminaari, Helsinki, 17. – 18.11.
taidemuseonjohtaja Hilkka Liikkanen:
- Teema 2003 –päivät, Helsinki, 13. – 14.2.
kuraattori Leena Lohiniva:
- Yhteinen maa –seminaari, Espoo, 30. – 31.1.
- Teema 2003 –päivät, Helsinki, 13. – 14.2.
- Suuret setelit –museologian seminaari, Jyväskylä, 3. – 4.4.
- Verkkonäyttelyn suunnittelu, Vantaa, 5. – 6.5.
- Vuorovaikutteisuuden jäljillä –seminaari, Jyväskylä, 26.5.
- Verkkonäyttelyn suunnittelu II, Vantaa, 19. – 20.9.
- Verkkonäyttelyn suunnittelu III, Vantaa, 23. – 24.10.
- Saavutettu? –Saavuttavatko kaikki kulttuurin? –seminaari, Jyväskylä, 19.11.
- Kulttuurienergiaa! –seminaari, Jyväskylä, 20.11.
- PageMaker –peruskurssi, Vantaa, 27. – 28.11.
vahtimestari Jouni Sälevä:
- Asiakaspalvelun uhat ja vaarat –ja miten niihin varaudutaan, Helsinki, 25.3.
kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen:
- Valokuva-arkisto –seminaari, Helsinki, 7.– 8.5.
koko henkilökunta
- Esteetön museo –koulutukset taidemuseolla 3.2.
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Luennot ja esitelmät
Hanne Luukkanen:
- Taidemuseo- ja näyttelypedagogiikan kurssi, Lapin yliopisto
4. ja 11.12.
Riitta Kuusikko:
- Digmo-hankkeen esittely

Toimikunnat, työryhmät ja luottamustehtävät
Tuula Haataja, henkilöstön edustaja kulttuuritoimen johtoryhmässä
Hilkka Liikkanen, Rovaniemen kaupungin edustaja Särestöniemen museosäätiössä

TALOUS
Lapin Maakuntamuseo
Palkkamenot sosiaalikuluineen
Kiinteistömenot
Kiinteät menot (atk-, posti-, puhelin- ja painatuskulut)
Muut menot

348 666 €
928 375 €
42 315 €
19 269 €

Menot yhteensä
Tulot
Netto

1 338 625€
127 544€
1 211 081€

Valtionosuus (kaupungin tulotili)
Netto valtionosuus huomioiden

16 287€
1 048 207 €

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

208 746€
109 447 €
33 482 €
50 191 €

Menot yhteensä
Tulot yhteensä
Netto

401 866 €
36 360 €
365 506 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)
Netto valtionosuus huomioiden

114 012 €
251 494 €

