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Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jon-

Rovaniemen taidemuseo avattiin lokakuussa 1986 ark-

ka toiminta-alueena on Lapin lääni lukuun ottamatta

kitehti, professori Juhani Pallasmaan saneeraaman en-

Tornionjokilaaksoa ja Kemin seutua. Toimialueella on

tisen postiautovarikon tiloissa. Taidemuseon perustana

kaksitoista kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä,

on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suoma-

Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savu-

laisen nykytaiteen kasvava kokoelma. Taidemuseon

koski, Sodankylä ja Utsjoki. Museo avattiin 1975 Lap-

vaihtuvat näyttelyt kertovat monipuolisesti kuvataiteen

pia-talon yhteydessä. Vuonna 1992 museo sai uudet

koko kentästä myös kansainvälisesti. Pohjoisuus on yksi

tilat Arktikumissa, ja 1994 museon perusnäyttely

keskeinen näyttelyperuste. Rovaniemen kaupungin lap-

Selviytyjät sai Euroopan neuvoston museopalkinnon.

pilaisen taiteen kokoelma esittäytyy julkisissa tiloissa

Museon uusi perusnäyttely Pohjoiset keinot avattiin jou-

ja kaupunkiympäristössä. Taidemuseo nimettiin alue-

lukuussa 2003. Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen

taidemuseoksi 1993 ja sen puitteissa museo lainaa näyt-

taidemuseo muodostavat yhdessä kulttuuripalvelu-

telyitä, järjestää esitelmiä ja esityksiä sekä tutkii ja te-

keskukseen kuuluvan museotoimen.

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

Museon perustehtävä on toimialueen historiaan ja luon-

sissa saavutettavuutta edistävissä projekteissa. Taide-

toon liittyvän aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön

kasvatus ja yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden tiede-

suunnitelmallinen keruu, tallennus, tutkimus ja esitte-

kunnan kanssa ovat merkittäviä toiminta-alueita mu-

ly. Lisäksi museo toimii monissa Lapin luontoon ja

seossa.

kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa lausuntoja antavana asiantuntija- tai viranomaistahona. Lapin maakuntamuseo vietti 30-vuotispäiväänsä 1.10. työn merkeissä.

Lapin maakuntamuseo

Rovaniemen taidemuseo

Pohjoisranta 4

Lapinkävijäntie 4

96200 Rovaniemi

96100 Rovaniemi

www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo

www.rovaniemi.fi/taidemuseo
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Lapin maakuntamuseon toiminnassa 2005 korostui

kieli –sagans språk oli ensimmäisen kerran esillä Hel-

Pohjoiset keinot -perusnäyttelyn jälkityö, sisällön

singin Annantalossa vuonna 2003 nimellä Nukketeat-

täydentäminen ja havaittujen puutteiden kartoittaminen.

teri tuulispää –Mona Leo 100 v. Lapin taidetoimikunnan

Esimerkiksi suuri osa esihistoriateksteistä ja -kuvista

ja taiteilijan tyttären, Veronica Leon, kanssa pystyte-

muutettiin valolaatikoiden avulla toimiviksi transpa-

tyn Sadun kieli -näyttelyn työpajatoiminta joulukuussa

renttikuviksi ja ns. lintuaita sekä Euroopan neuvoston

oli suunnattu etupäässä matkailijoille. Kansainvälisenä

edellisen näyttelyn palkintohologrammi poistettiin.

lisänä museo pystytti joulukuussa Lapin taide-

Suuritöisin muutostyö kohdistui Rovaniemen pie-

toimikunnan kanssa yhtä Balkanin alkuperäiskansaa,

noismallien valaistuksen, kehikkojen uusimiseen ja

valakeita, esittelevän erikoisnäyttelyn, jonka tuotti

käyttöliittymän toimivuuden parantamiseen. Nykyinen

serbialainen Zajecarin museo.

perusnäyttely on saanut huomiota erityisesti onnistuneen kuvien käytön ja Lapin luonnon monipuolisen esit-

Kokoelmat ovat museon selkäranka. Lapin maakunta-

telyn vuoksi. Kohokohtina ovat suuret kuvaseinät sekä

museossa ne muodostuvat pääosin kansatieteellisistä

hirven ja karhun elontaivalta kuvaavat dioraamat. Ai-

esineistä, arkistoaineistosta, valokuvista, luonnontieteel-

kaa vievän perusnäyttelytyön jäljiltä museon muu työ

lisistä näytteistä ja joistakin arkeologisista löydöksistä.

palautui vähitellen uomiinsa, kesän korvalla tutkimus-

Esimerkiksi noin 300 000 valokuvan kokoelmien hoito,

ja kokoelmatyö jo elpyi entiselleen. Museo pystytti

järjestäminen ja asiakaspalvelutyö vaativat jatkuvasti

Arktikumissa vuonna 2005 kuusi erikoisnäyttelyä ja kol-

kasvavan työpanoksen. Museon kaksi opas-valvojaa te-

me kuvapainotteista näyttelyä talon ulkopuolella.

kivät Arktikumin näyttelyissä mm. 94 ryhmäopastusta.
Koululais- ja päiväkotiryhmiä vieraili eniten keväällä ja

Museon saamat lahjoitukset poikivat useita näyttely-

syksyllä. Matkailijoiden opastus oli kiireisintä joulun-

ja julkaisuaiheita. Eräs tällainen kokonaisuus oli väri-

aikaan. Yleisöluentoja ja -retkiä –lähes kaikki luonto-

kylläinen ja lapsuuden joulumuistoja herätellyt Hetken

aiheisia –museo järjesti eri yhteistyötahojen kanssa.

taide –joulupaperinäyttely, joka oli esillä vielä tammikuussa 2005. Perusnäyttelyn antia täydensi mm. valo-

Näyttelyiden ohella museon tutkimustyön tulokset oli-

kuvaaja ja kansantaiteilija Valto Pernun verrattomista

vat eri tavoin esillä julkisuudessa. Esimerkiksi museon

valokuvista koottu erikoisnäyttely Polkupyörällä Petsa-

kesäkuinen kaivaustyö Kemijärven Soppelassa oli

moon. Syksyllä esitelty Suomen käsityön museon tuot-

mediassa (TV, radio, lehdet) noin 20 kertaa esillä. Ar-

tama Latentista patentti – keksintöjen maailma -

keologisen kulttuuriperinnön suojeluun liittyviä lausun-

erikoisnäyttely kertoi suomalaisten erikoisimmista tek-

toja annettiin jo vakiintunut määrä, 31 kpl. Maakunnal-

nisistä oivalluksista. Joulunajan erikoisnäyttely Sadun

lisessa museotyössä etenkin arkeologin/intendentin,
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luonnontieteen amanuenssin ja maakuntamuseotutkijan

Vuonna 2005 Arktikumiin tutustui 73 187 henkilöä (ul-

asiantuntemusta käytettiin runsaasti, ja he toimivat

komaalaisia 41 % eli n. 41 500), joten kävijämäärä las-

useiden ohjausryhmien jäseninä. Yhtenä esimerkkinä

ki hieman (6 %) edellisvuodesta. Työhyvinvointiin vai-

on nelivuotinen Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -han-

kuttivat yhä talossa todetut kosteusvauriot ja niiden kor-

ke, jonka toteutuksesta vastaa Lapin ympäristökeskus.

jaustyöt. Arktikumin toimistotilojen ikkunat tiivistettiin,

Paikallismuseot, kulttuuri- ja luontopolkujen suunnitte-

keskikäytävän kaariosan vuoto korjattiin ja instituutti-

lijat, kaavoittajat, rakentajat, matkailun parissa työs-

osan lukuisat kosteusvauriot korjattiin. Keväällä kau-

kentelevät ja päättäjät turvautuvat yhä useammin maa-

punginhallitus myi laajasti korjatun museon luonnon-

kuntamuseon tietämykseen.

tieteen yksikön osakkeet Kiinteistö Oy Arktisen Instituutin haltuun. Laajamittaisten hallinnollisten muutos-

Museon hallinnossa tapahtui olennainen muutos museo-

ten, tilojen ja perusnäyttelyn korjaustöiden, niukkojen

toimenjohtaja Raili Huopaisen irtisanouduttua huhtikuun

henkilöresurssien ja toimintamäärärahojen oloissa mu-

alusta 2005 alkaen. Taidemuseonjohtaja Hilkka Liikka-

seon toiminnalliset tulokset olivat vuonna 2005 erin-

nen määrättiin vs. museotoimenjohtajaksi ja arkeologi

omaisia.

Hannu Kotivuori vastaamaan intendenttinä maakuntamuseon johtamisesta. Museotoimen eli Rovaniemen tai-

Rovaniemen taidemuseon vuosi 2005 oli osaltaan su-

demuseon ja Lapin maakuntamuseon yhteisty ö

rullinen, sillä kesällä nukkui pois museon pitkäaikainen

konkretisoitui myös muiden henkilöuudistusten seurauk-

amanuenssi Leena Lohiniva vaikean sairauden murta-

sena: museotoimi sai keväällä Teijo Rovanperästä yh-

mana.

teisen museomestarin, amanuenssi Sari Rautanen siirtyi kokonaan taidemuseolle ja syksyllä maakuntamu-

Vuosi oli juhlanäyttelyiden vuosi. Tärkein näyttely oli

seon määräaikaiseksi näyttelyamanuenssiksi saatiin

Reidar Särestöniemen juhlanäyttely kesällä. Näyttelyn

Tuija Alariesto. Kulttuuripalvelukeskukseen siirtyneen

näki n. 10 000 kävijää. Näyttely toteutettiin yhdessä

museosihteeri Marja-Liisa Ojan työt jaettiin siten, että

Särestöniemi museon kanssa ja sen yhteyteen järjes-

taidemuseon toimistosihteeri Johanna Nordström vas-

tettiin taidematkoja sekä luentoja.

tasi myös maakuntamuseon toimistotöistä. Museoiden
yhteistoiminnan tiivistymisen lisäksi vuodelle 2006 suun-

Aukusti Tuhkan 110v. juhlanäyttely sekä Ina Colliande-

niteltu Rovaniemen maalaiskunnan ja kaupungin yhdis-

rin 100v. juhlanäyttely koottiin museon omista kokoel-

tyminen sekä käyttöön otettava sopimus-ohjaus-järjes-

mista. Sipilan v. 1987 lahjoittama Tuhka-kokonaisuus

telmä teettivät paljon suunnittelutyötä museotoimessa.

oli nyt ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan esillä.
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Ina Collianderin teokset kuuluvat Jenny ja Antti Wihurin kokoelmaan.
Vuoden lopulla avattiin Jenny ja Antti Wihurin kokoelmasta näyttely Nordische Landschaft Berliininssä Skandinavian suurlähetystön tiloissa. Näyttelyn näki kuukauden aikana liki 12 000 vierasta. Rahasto julkaisi näyttelystä saksankielisen katalogin.
Taidemuseo jatkoi aktiivista projektityöskentelyä
Digmore-hankkeessa ja suunnitteli uusia EU-hankkeita. Myös taidekasvatus ja yhteistyö Lapin yliopiston
kanssa oli kiinteää.

Nordische Landschaft näyttelyn avajaiset
Berliinissä
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Juhani Perälä valitsee Lapin
maakuntamuseoon lahjoitettavaa hammaslääketieteellistä
aineistoa.
Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseo

Luonnontieteelliset kokoelmat

Kokoelmat

Luonnontieteellisiin kokoelmiin kerättiin kasvistotietoja

Kulttuurihistorialliset kokoelmat

maastokartoitusten yhteydessä. Kokoelma-aineiston ko-

Esinekokoelma karttui kertomusvuonna 380 objektilla.

konaismäärä oli kertomusvuoden lopussa noin 24 900

Suurin osa hankinnoista saatiin lahjoituksina. Uudet han-

näytettä. Ne sisältävät näytteitä seuraavista ryhmistä:

kinnat sisälsivät monipuolisesti erilaista aineistoa liitty-

hyönteiset ym. selkärangattomat, putkilokasvit,

en mm. Lapin matkailuun, saamelaiskulttuuriin, Rova-

selkärankaiset, kivet ym. geologiset näytteet, sammalet,

niemen sota-aikaan ja saksalaisiin sotilaisiin, sekä

jäkälät, sienet, ekologiset näytteet ja levät.

hammaslääkäritoimintaan.
Luonnontieteen yksikkö teki kasvistokartoituksia RovaEsineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa noin 16 980

niemen seudulla. Erityisesti inventoitiin uhanalaisten

esinettä. Sähköiseen muotoon luetteloitujen osuus ko-

putkilokasvien esiintymiä. Tutkimuksissa oltiin yhteis-

konaismäärästä oli 47 prosenttia. Diarioinnissa,

työssä Luonnontieteellisen keskusmuseon, Oulun yliopis-

luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytet-

ton kasv imuseon, Metsä hallituk se n se kä La pin

tiin Cumulus-tietokantaohjelmaa. Museon kokoelma-

ympäristökeskuksen kanssa. Kasvistoa kartoitettiin mm.

varaston uudet hyllyjärjestelmät hankittiin syksyllä, ja

Rovaniemen Pöykkölässä, Rovaniemen maalaiskunnan

ne odottavat pystyttämistä kesällä 2006.

Saarenkylässä, Louejärvellä, Louevaaralla, Vaattunkikönkäällä, Vianaavalla, Oikaraisessa, Narkauksessa, Vä-

Näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten museolla on

lijoella, Haukitaipaleessa ja Vammavaaralla; Tervolan

myös runsaasti arkeologisia maalöytöjä, joista valtaosa

Peuranpalossa ja Sivakkajärvellä; Ylitornion Tuore-

on luetteloitu muinaismuistolain (295/63) mukaisesti

rommaksessa.

Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Löytömäärä kasvaa vuosittain niin oman tutkimustyön kuin kansalais-

Luonnontieteen amanuenssi on ollut mukana Luonnon-

ten tekemien esinelahjoitusten kautta. Muutamia

tieteellisen keskusmuseon johtamissa valtakunnallisis-

maalöytöaineistoja on tilapäisesti deponoitu museolle

sa eläimistökartoituksessa. Talvilintulaskennassa lasket-

tutkimustarkoitusta varten. Lisäksi museo säilyttää so-

tiin reitti Rovaniemen maalaiskunnan Nivavaarassa.

pimuksen mukaisesti Rovaniemen kotiseutumuseon

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen arkistoon toimitettiin

(Totto ry) maalöytöjen kokoelmaa, joka sisältää mm.

lintuhavaintoja.

noin 80 kiviesinettä.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö on saanut asiantuntija-apua Oulun yliopiston kasvimuseosta
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Kuva-arkistoon saatiin
lahjoituksena mm. Rovaniemi-aiheisia kuvia.

ja eläinmuseosta sekä Luonnontieteellisestä keskus-

4453 kuvaa. Kuva-arkistosta toimitettiin 29 asiakkaalle

museosta.

yhteensä 134 kuvaa julkaisuihin, näyttelyihin, tutkimusja yksityiskäyttöön. Kuvat toimitettiin pääasiassa

Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikössä

digitaalisina tiedostoina. Vuoden aikana arkistossa kävi

säilytettäviin luonnontieteellisiin sekä arkeologisiin ko-

26 vierailijaa.

koelmiin on tutkijoilla, opiskelijoilla ja harrastajilla mahdollisuus tutustua työaikana. Näytteitä ja muuta aineis-

Museon valokuvaaja Jukka Suvilehto vastasi joko

toa on käytetty näyttelyissä sekä opetus- ja valistus-

museotyönä tai virkavapaalla ja tuotantoyhtiön palk-

toiminnassa ja lainattu mm. kouluille ja oppilaitoksille.

kaamana Auttin neidit ikkunalla -dokumenttielokuvaan
tulevien valokuvien käsittelystä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun hallinnoima Toinen Suomi -projekti on YLE

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet

TV2 Dokumenttiprojektin ja osa Audiovisuaalisen kult-

Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului

tuurin edistämiskeskus AVEK:in laajaa dokumenttielo-

31.12.2005 yhteensä 1029 päänumeroa. Kokoelmassa

kuvan koulutushanketta. Auttin neidit ikkunalla on yksi

on monenlaisia lahjoja, joita kaupunki on saanut Rova-

Toinen Suomi -projektin Lapin läänin tuotannoista.

niemellä käyneiltä vierailijoilta tai omien edustajiensa
vierailujen yhteydessä. Ystävyyskaupunkien lahjoja on

Toinen Suomi -projektin kanssa tehdyn yhteistyön an-

laitettu esille kaupungintalon vitriineihin ja kokous-

siosta Lapin maakuntamuseo saa esitysoikeudet tästä

huoneisiin.

Yle TV2:ssa vuonna 2007 esitettävästä puolen tunnin
mittaisesta elokuvasta.

Arkisto ja kirjasto

Helmikuussa järjestettiin Kotiseutuyhdistys Rovaniemen
Totto ry:lle tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin kuva-ar-

Kuva-arkisto

kiston toimintaperiaatteista, kuvakokoelmista ja niiden
säilytyksestä.

Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa on n. 300 000
kuvaa. Vuoden 2005 kuvakartunta oli 546 kuvaa. Kokoelmat karttuivat muutamalla lahjoituksella ja oman

Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa säilytetään

kuvaustoiminnan kautta.

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n, Lapin Metsämuseoyhdistyksen ja Johtti Sápmelaèèat ry:n Marja

Kuvien diarioinnissa ja luetteloinnissa käytetään Cumu-

Vuorelaisen sekä Yrjö Kortelaisen kuvakokoelma. Syys-

lus-ohjelmaa. Tietokannassa oli vuoden 2005 lopussa

kuun puolesta välistä lähtien Lapin metsämuseoyhdistys
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Auli Pallarin piirustus Lapin sodan tuhoista koululaisen
näkökulmasta. Se kuuluu kveekarina toimineen kanadalaisen
Naomi Jackson Grovesin keräämään lappilaislasten piirustuskokoelmaan v. 1945 -1946.

ry:n kuvakokoelmaa digitoi Lapin maakuntamuseon ti-

Vuoden 2005 aikana digitoitiin 17 C-kasetille taltioitua

loissa Hanna Hynynen.

haastattelua.
Arkistossa säilytetään myös Kotiseutuyhdistys Rovanie-

Museoarkisto

men Totto ry:n äänitteitä.

Museoarkisto karttui kertomusvuoden aikana noin 215
objektilla. Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lo-

Havaintoarkisto

pussa noin 16 000 objektia, joista 22 % on luetteloitu
sähköiseen muotoon. Aiheeltaan kiinnostavin oli Kana-

Lapin lintutieteellisen yhdistyksen museolla säilytettävää

dan Suomen suurlähetystön kautta tullut lahjoitus, joka

lintuhavainto-, lehtileike- ja julkaisuarkistoa kartutettiin

sisälsi 141 lappilaisten lasten piirustusta. Ne on tehty

yhdessä yhdistyksen kanssa. Lisäksi koottiin lehti-

1946–1947 ja ovat kuuluneet Lapissa kveekareiden

leikkeitä muista luonto- ja ympäristöaiheista.

avustusjärjestössä toimineelle Naomi Jackson Grovesille.
Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytet-

Käsikirjasto

tiin Cumulus-tietokantaohjelmaa.

Lapin maakuntamuseon käsikirjasto karttui vuoden 2005
aikana 65 niteellä. Kirjat saatiin lahjoituksina, museoi-

Lehtileikearkisto

den julkaisuvaihtorenkaan kautta tai ostoina. Kirjat on

Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileike-

indeksoitu Lapin kirjasto -aineistohakujärjestelmään

arkistoa, johon kerätään Lapin maakuntamuseon toi-

kuuluvaan Museokirjastoon.

mialaan liittyviä lehtileikkeitä.

Näyttelyt

Äänitearkisto

Perusnäyttely Pohjoiset keinot

Lapin maakuntamuseon äänitearkistossa oli vuoden
2005 lopussa 123 C-kasettia, n. 60 avokelanauhaa ja
C-kaseteille ja avokelanauhoille on tallennettu pääasi-

TUHANNET VUODET POHJOISESSA –IKUISET MERKIT
HISTORIASSA

assa perinnehaastatteluja. Uudemmat haastattelut on

Lapin maakuntamuseon joulukuussa 2003 avattu uu-

tallennettu cd-levyille.

sittu perusnäyttely Pohjoiset keinot jatkaa ja syventää

32 cd-levyä. Arkistossa säilytetään lisäksi videonauhoja.

10

L APIN

MAAK UNTAMUSEO

Maakuntamuseon perusnäyttelyssä pääsee katselemaan karhua lähietäisyydeltä mutta turvallisesti.
Kuva: Veikko Vasama, Lapin maakuntamuseo.

edellisen Selviytyjät-näyttelyn tarinaa pohjoisen ihmi-

Peräpohjola-osiossa esitellään maakunnan perinteisiä

sen ja luonnon vaiheista. Entiseen tapaan näyttely ja-

elinkeinoja, kuten metsätöitä ja uittoa, kalastusta sekä

kaantuu maantieteellisesti ja ajallisesti kolmeen osaan.

hillastusta, erikoisuutena myös entisaikojen helmen-

Rovaniemeä, Peräpohjolaa ja Ylä-Lappia tarkastellaan

pyyntiä. Komea ja myyttinen metsäneläjä hirvi on pääs-

edeten esihistoriasta historiallisen ajan muutosvaiheiden

syt näkyvästi esille. Kivikauden elämänmuodosta ker-

kautta nykypäiviin. Lisäksi jokaisessa osiossa luodaan

tovat hylkeenpyytäjien talvikylä ja metsästäjä-kalasta-

katse tulevaisuuteen nuorten ihmisten kautta, joista ker-

jien kesäasuinpaikka. Vanha Sompio kylineen ja 1970-

rotaan valokuvin ja haastatteluin. Kerronta jatkuu siitä

luvun Savukosken baari kuuluvat aikamme kadonnee-

mihin jäätiin edellisessä perusnäyttelyssä 1993.

seen kansanperinteeseen. Perustan peräpohjalaiseen
historiaan luo kivikautisen elämän kuvaus. Muinaisista

Rovaniemi-salissa kauppalan pienoismallit ovat entistä

saaliseläimistä ovat esillä mm. kivikauden kukoistukselle

edustavammin esillä. Vuoden 1939 pienoismalliin liitet-

olennaiset hylje ja hirvi.

tiin Talojen tarinoita -käyttöliittymä, joka pyrkii kuvien
ja tekstien avulla avaamaan kävijöille 30 talon käyttö-

Ylä-Lapin elämyksellisen kokonaisuuden luovat saame-

historiaa eri aikoina. Teknisessä kokonaisuudessa

laiskulttuuri, poronhoito, erämaat ja tunturit. Revontu-

havaittuja toiminnallisia puutteita on korjattu muutta-

let ja karhu tuovat mukaan myyttisiä elementtejä, ja

malla ohjelmaa, valaistusta, rakenteita ja projek-toreita.

monilukuiset Lapin eläimet ja tunturimaisemien värikäs

Rovaniemestä kerrotaan myös muun muassa muinais-

kasvimaailma kertovat pohjoisen luonnon monimuotoi-

ten raudanvalmistajien tyyssijana, myöhempien aiko-

suudesta. Esihistoriaan kuuluvat metsäsaamelaisten

jen markkinapaikkana ja talviurheilukeskuksena. Tori-

kotakylä Juikenttä sekä Jäämeren rantamien muinais-

kuvaaja Valto Pernun kuvausteltta tykötarpeineen on

ten asukkaiden talvikylä Pulmankijärveltä. Eläimistöstä

edelleen nähtävänä ja Rovaniemen kaupunkilinnut ovat

ovat erityisesti esillä niin metsäpeura, poro kuin ahma.

saaneet persoonallista ilmettä FT Timo Helteen

Petsamo osana Lapin ja Suomen historiaa on saanut

kuvaamina. Esihistoriaseinämällä uudenlaista eloa tuo

oman kokonaisuutensa. Näyttelyn yläparven saamelais-

mm. keskiajan Ylikylän kesäistä elämää kuvaileva pie-

osasto tuo nähtäville ja kuuluville saamen kielten, mu-

noismalli. Rautakauden ja keskiajan turkiskauppaan viit-

siikin, pukujen ja käsitöiden moninaisuutta.

taa osiossa esiteltävä majava. Sotia edeltävän ajan
Rovaniemen markkinat -dioraama jatkaa vuosisataisen

Pohjoiset keinot -perusnäyttely pohjautuu monipuoli-

kauppaperinteen esittelyn nykyaikaan.

seen Lapin luonnon- ja kulttuuriperinnön tutkimukseen
ja tuntemukseen. Aidot esineet, näytteet, havainnolliset
pienoismallit, dioraamat, laadukkaat valokuvat, filmit,
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Valokuvaaja Valto Pernun kesällä 1930 tekemän Petsamon-retken kuvasadosta kootun
näyttelyn avajaisia vietettiin toukokuussa.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

äänet ja valot ovat kerronnan keskeiset keinot, joilla

1.2.–1.5.2005 ERÄMAASTA EU-SUOMEKSI

informatiivinen ja elämyksellinen ulottuvuus on pyritty

Suomen Metsästysmuseon ja Kalastusmuseoyhdistys

yhdistämään. Perusnäyttely, sen rakenteet, esineet, rek-

ry:n yhteistyönä toteutettu kiertonäyttely oli katsaus

visiitta ja valaistus tarvitsevat suunnitelmallista hoitoa

Suomen erähistoriaan –niihin välineisiin ja taitoihin, joi-

ja huoltoa. Näyttelyyn tehtiin muutamia muutoksia vuo-

den varassa metsästäjät ja kalastajat ovat tulleet toi-

den 2005 aikana. Esihistoria-seinän rakenteita tuettiin

meen tuhansien vuosien ajan.

ja vanhojen laatikoiden tilalle teetettiin uudet laatikot,
jotka mahdollistavat transparenttien tekstien valaisun

Tuli ja etenkin tulentekotaidot ja -välineet olivat kes-

sisältäpäin. Rovaniemi-pienoismallien rakenteiden tuke-

keisellä sijalla näyttelyssä. Kolmen eri aikakausia edus-

miseen ja valaistuksen uusimiseen tarvittavat suunni-

tavan nuotiosijan ympärille rakennetussa näyttelyssä

telmat ja tilaukset tehtiin vuoden 2005 syksyllä.

esiteltäviä eränkäynnin perusvälineitä ovat mm. suk-

Pienoismallien takana oleva lintuaita otettiin pois.

set, ahkio, veneet, verkko, koukkupyydykset, jousi sekä

Perusnäyttelyn normaaleja huoltotoimenpiteitä tehtiin

puukko ja kirves.

aina mahdollisuuksien mukaan huoltopäivinä niinä maaNäyttely kertoi pyyntivälineistössä tapahtuneista muu-

nantaina, jolloin Arktikum on yleisöltä suljettu.

toksista sekä toisaalta joidenkin ilmiöiden hämmästyttävästä muuttumattomuudesta. Näyttely teki selkoa

Erikoisnäyttelyt

myös Suomen asuttamisesta, väestökehityksestä, kaupan ja maatalouden varhaisvaiheista sekä rakennus-

(1.12.2004) –16.1.2005 HETKEN TAIDE –JOULUPAPERINÄYTTELY

tekniikoista.

Museon omaa tuotantoa ollut joulunäyttely katsoi

17.5.–18.9.2005 POLKUPYÖRÄLLÄ PETSAMOON

lahjakääreiden katoavaa kauneutta taiteen, graafisen

Lapin maakuntamuseon kesänäyttelyn suunnitteli ja to-

suunnittelun ja jouluisen tunnelman näkökulmis-

teutti valokuvaaja Veikko Vasama. Näyttelyssä oli esillä

ta. Näyttelyn perusrunkona olivat 1960-luvun joululahja-

valokuvia kansantaiteilija Valto Pernun kuvausmatkalta

paperit, joita täydennettiin 1950–2000-lukujen eri

Petsamoon kesällä 1930.

paperimalleilla sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan graafisen alan opiskelijoiden suunnittelemilla uusil-

Valto Pernun kuvausmatka Petsamoon lienee ollut kai-

la malleilla.

kin tavoin onnistunut ja elämyksellinen. Sen aikana
kertyneiden n. 80 erinomaisen valokuvan arvoa ja kiinnostavuutta lisää entisestään se, että miltei jokaiseen
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Valakit - Itä-Serbian tuntematon kansa - näyttely oli esillä
vuodenvaihteessa. Näyttelyn kuraattori Suzana Antic kokosi
näyttelyssä esillä olleet esineet ja valokuvat Zajecarin
museon kokoelmista.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

liittyi maininta kuvanottopaikasta, selitys tilanteesta tai

tely oli koottu Serbia ja Montenegron Zajecarin kansal-

kuvaajan humoristinen kommentti.

lismuseon kokoelmista. Näyttelyssä oli esillä pukuja ja
erilaisia asusteita, astioita ja rituaalileipien tekoon liittyviä välineitä sekä valokuvia.

Valto Pernu -verkkonäyttely löytyy osoitteesta http://
www.valtopernu.net/index.htm
29.9.–13.11.2005 LATENTISTA PATENTTI –KEKSINTÖJEN MAAILMA

Sadun kieli –sagans språk

Suomen käsityön museon kiertonäyttely kertoi keksijöiden työstä. Latentista patentti -näyttelyssä oli esillä

1.12.2005 –26.2.2006 MONA LEO, NUKKETEATTERITAITEILIJA –EN DOCKTEATERKONSTNÄR

keksintöjä pariltakymmeneltä keksijältä ja yritykseltä

Näyttely suomalaisen nukketeatterin voimahahmosta ja

eri puolilta Suomea. Näyttelyssä oli vahva ekologinen

ansioituneesta taiteilijasta.

näkökulma; kierrätysmateriaalit ja kestävä kehitys olivat kantavia teemoja. Varsinaisten keksintöjen ohella

Suomalaisen nukketeatterin uranuurtajan Mona Leon

näyttelyssä esiteltiin ihmisiä ideoiden takaa.

syntymästä oli v. 2003 kulunut sata vuotta. Lapin maakuntamuseo kunnioitti Mona Leon muistoa esittelemäl-

Näyttelyssä oli myös kurkistusluukkuja, joiden takaa löy-

lä hänen elämäntyötään näyttelyssä, joka oli suunnat-

tyi jokapäiväistä arkea helpottavia keksintöjä ja niiden

tu sekä lapsille että aikuisille. Näyttelyn suunnitteli Mona

keksimiseen liittyvää historiaa.
Joulupukki kävi tapaamassa Jannea ja Kurrea Mona Leon
nukketeatterinäyttelyssä.
Kuva: VeikkoVasama, Lapin maakuntamuseo.

Näyttelyssä kävijöille oli myös erilaisia pulmia ratkottavaksi. Vierailijat saivat jättää muille näyttelyssä
kävijöille oman arkipäivää helpottavan niksin tai keksiä
uusiokäyttöä jokapäiväisille kotitalousjätteille. Näyttelyyn liittyi myös työpajatoimintaa.
15.12.2005 –15.1.2006 VALAKIT –BALKANIN
TUNTEMATON KANSA
Arktikumin auditoriossa esillä ollut kansatieteellinen
näyttely toteutettiin yhteistyössä Lapin taidetoimikunnan
kanssa. Itäserbialaisesta valakkikansasta kertova näyt-
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Maakunnallinen museotyö

Leon tytär, taiteilija Veronica Leo. Näyttely oli kiehtova
tarina lahjakkaasta ja omapäisestä taiteilijasta, joka
monien vaiheiden kautta löysi nukketeatterin tärkeim-

Paikallismuseotyö

mä ksi ilmai sum uod oks een ja toi su oma laisel le

Ma aku nta mus eot utk ija ant oi asiant unt ija-ap ua

nukketeatterille myös laajaa kansainvälistä tunnustusta.

paikallismuseoille neuvontakäyntien aikana ja puhelimitse. Museovirasto myönsi harkinnanvaraista valtion-

Näyttelyssä nähtiin Mona Leon elokuva Den Osynliga

avustusta viidelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alu-

Handen (Näkymätön käsi 1962, ohj. Veronica Leo) sekä

ee n pa ikallismuse olle, yhtee nsä 11 400 eur oa.

TV 1:n 1981 tuottama dokumentti nukketaiteilija Mona

Maakuntamuseotutkija ohjasi ja valvoi näiden avustus-

Leosta ja hänen satumaailmastaan (Mona Leo, ohj. Lee-

ten käyttöä. Ne oli kohdennettu kokoelmien luettelointiin

na Paavonen). Joulukuussa näyttelyyn liittyi englannin-

ja hoitoon sekä perusnäyttelyn uudistamiseen ja tilojen

kielisiä työpajoja.

kunnostamiseen.

Napapiirin ja Santa Claus -hotellin vitriinit

Lapin maakuntamuseo järjesti paikallismuseoväelle tar-

Sekä Napapiirillä että Santa Claus -hotellissa on

koitetun museopäivän Tervolassa 21.6. yhdessä Tornion-

Arktikum-talon esittelyvitriini, joissa mainostetaan yh-

laakson maakuntamuseon ja Tervolan pitäjäseuran kans-

teistyössä Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuk-

sa. Päivään osallistui 25 henkeä. Ohjelmassa oli muun

sen näyttelyitä. Napapiirille valmistettiin 14.7.2005 uusi

muassa ajankohtaista museoasiaa, Tervolan kotiseutu-

näyttely aiheena samanismi. Santa Claus -hotellin au-

museon alueen esittely sekä tietoa museopihoista ja ki-

laan valmistettiin uusi näyttely 10.11.2005 nimeltä Jout-

vikauden tervolalaisista.

sen, pyhä lintu.
Maakuntamuseotutkija on vastannut Raito-lehden toiVarsinaisen näyttelytoiminnan lisäksi Lapin maakunta-

mittamisesta sekä rakennettuun kulttuuriympäristöön

museo, Elämäntapaliitto ja Kilpisjärven Saana-Veikot te-

liittyvistä tehtävistä. Euroopan rakennusperintöpäivien

kivät yhteistyössä valokuvanäyttelyn tunturiopas Yrjö

teemana 2005 oli Puistot ja puutarhat. Lappiin perus-

Metsälän ideoimasta liikuntajuhannuksesta. Näyttely oli

tettu alueellinen työryhmä organisoi tähän aihepiiriin

esillä Kilpisjärven retkeilykeskuksessa 25.6.-30.9.2005.

liittyen 13 tapahtumaa, joihin osallistui 440 henkeä.

Vuoden aikana museo asetti esille myös pienen Lapin
sotaa koskevan valokuvanäyttelyn kaupungintalon au-

Arkeologinen toiminta

laan ja yhdistyvän Rovaniemen kunniaksi teatterin
lämpiöön lääninhallituksen kanssa tuotetun Lappi lähti

Kemijärven kansalaisopiston tuella museo teki Kemijär-

ja palasi –näyttelyn.

ven Soppelassa metsäsaamelaisten asuinpaikalla
14
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Lapin maakuntamuseon kesäaskareihin liittyi metsäsaamelaisten asuinpaikan kaivaus Kemijärven
Soppelassa. Maanomistajat Ilmo ja Asko Kotajärvi
tarkastelevat Elina Alaräisäsen työskentelyä.
Kuva: Hannu Kotivuori, Lapin maakuntamuseo.

koekaivauksen 5.–17.6. Noin 25 vapaaehtoista avusta-

Tieteellinen julkaisutyö perustui pääosin museon tutki-

jaa tai kansalaisopiston kurssilaista osallistui eripituisina

muksissa paljastuneeseen esihistorialliseen aineistoon.

ajanjaksoina kaivaustyöhön. Tutkimuksissa löytyi

Eri julkaisuja varten arkeologi laati mm. Utsjoen

varhaiskeskiaikaan (n. 1200-lukuun) ja 1600- tai 1700-

Pulmankijärven koekaivauksesta artikkelin, lyhyen esi-

lukuun liittyvien rakennusten pohjia. Toimittaja-kirjaili-

historian Tapionkylän kylähistoriaan ja Helsingin yliopis-

ja Tapani Niemen toimiessa kaivausten epävirallisena

ton Kulttuurien tutkimuksen laitokselle artikkelin kult-

lehdistöpäällikkönä saivat tutkimukset runsaasti paikal-

tuuriperinnön suojelusta. Posion esihistoriaa varten ar-

lista ja valtakunnallista julkisuutta. Kaivausta esiteltiin

keologi laati esihistoriaosuuden Kiven ja raudan Posio.

noin 20 kertaa eri medioissa. Myös tutkimuksen tieteel-

Teoksen odotetaan ilmestyvän syksyllä 2006. Rovanie-

liset tulokset olivat erinomaiset, sillä paikalta löytyi ole-

men kulttuuripääkaupunkihakemusta valmistelevaan

tettavasti 1200-luvun karjalaisperäisiä pronssiesineitä

työryhmään arkeologi antoi etenkin kulttuurihistorial-

ja huomattavan hyvin säilynyt luuaineisto, jonka

lista tietoa ja sai tehtäväkseen laatia mm. Rovaniemen

osteologiset määritykset tehdään keväällä 2006.

historiasta tiivistelmän.

Museoviraston kanssa solmitun Lapin arkeologisen kult-

Tietoa esihistoriasta välittyi yleisölle myös arkeologin

tuuriperinnön suojelua koskevan yhteistyösopimuksen

vuoden aikana pitämien 12 kurssin, luennon tai esitel-

mukaisesti museo antoi 31 viranomaislausuntoa erilai-

män avulla. Tervolan Törmävaaran muinaispolkua var-

sista maankäyttöhankkeista. Ohjausryhmätyöskentely

ten arkeologi laati esihistoriallisista aihelmista tekstit

vaati huomattavaa työpanosta pelkästään Posiolla ja

kymmentä opastaulua varten ja valvoi Tervolan kun-

Utsjoella pidettyjen kaavakokousten vuoksi. Konsultti-

nan Kiven ja kulttuurin kylä -hankeen kivikauden

en puutteellisen arkeologisen osaamisen vuoksi kaavoi-

rakennemallien toteuttamista. Maastotarkastuksia ar-

hin jouduttiin tekemään runsaasti sisällön tarkistusta.

keologi teki mm. Kemijärvellä, Pelkosenniemellä,

Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat mitä moninaisim-

Ranualla, Rovaniemellä, Sodankylässä, Tervolassa ja

pia. Usein tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri maan-

Utsjoella. Ulkopuolisin matkakustannuksin tehtiin raja-

kä ytt ömu otojen suhde tta tod ett uih in muinais-

tuissa kaava- ja hankekohteissa inventointeja Kemijär-

jäännöksiin. Lapin ympäristökeskuksen hallinnoiman

ven Suomun, Tervolan Suuripään, Sodankylän Kevitsan

Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen arkeologi-

ja Vuotson alueilla.

sen osuuden toteuttajaksi palkattu arkeologi Mika Sarkkinen toimi museon tiloissa yhteistyössä ohjausryhmän
jäsenenä olevan museon arkeologin kanssa.
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Yleisöluentoja pidettiin seitsemän; Jukka Jokimäki: Lähiympäristön linnut (17.2.), Esteri Ohenoja: Uhanalaiset

Arktikum-taloon tutustui vuonna 2005 yhteensä 73 187

sienet Lapissa (16.3.), Markku Aikioniemi: Sompion Lapin

asiakasta.

erämaaluontoa (17.3.), Veikko Vasama: Valto Pernun valokuvia (8.9. ja 11.9.), Pirkka Aalto: Liminganlahdelta Käsi-

Valtakunnallisella museoviikolla ti–pe 17.–20.5.2005

varteen – 15 kesää lintulaskentoja Pohjois-Suomessa

järjestettiin Lapin maakuntamuseossa ja Rovaniemen

(27.10.), Jorma Halonen: Lintuharrastukseni huippuhetkiä

taidemuseossa Viestit-museoretki. Se oli tarkoitettu ala-

(17.11.), Olli-Pekka Karlin: Vuosi kameran takana (7.12.)

asteen 5.–6. luokkalaisille. Museoret ki tutustut-

Yleisötapahtumat ja -retket

ti viestinnän ja kotiseudun historiaan. Samalla se opetti esineiden ja kuvien tulkitsemista. Molempien muse-

Perinteinen sieninäyttely pidettiin tällä kertaa Rovanie-

oiden perusnäyttelyyn oli kätketty sinne kuulumaton

men kaupungin eläkeläistiloissa 20.–21.8. Järjestäjinä

esine, joka oppilaiden tuli löytää.

toimivat Lapin maakuntamuseo, Lapin Sieniseura ja Lapin Martat.

Museoviikolla toteutettiin myös Viirinkankaan ala-asteen
5. luokan historiaprojekti “
Konekiväärin tarina - miten

Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö järjes-

saksalaisen sotilaan ase päätyi koulun tontille?”
. Pro-

ti yhdessä muiden kanssa Luonnonkukkien päivän yleisö-

jektin aikana tutkittiin kotiseudun historiaa toisen maa-

retken Rovaniemen maalaiskunnan Vaattunkikönkäälle

ilmansodan ajalta. Museoviikon maanantaina 16.5. op-

19.6.

pilaat luovuttivat löydetyn esineen ja siihen liittyvät tarinat museon kokoelmiin.

Aukioloajat
Vuonna 2005 museo oli avoinna seuraavasti:

Yleisöluennot
Lapin maakuntamuseo järjesti Arktikumissa toiminta-

TALVIKAUSI

vuoden aikana yleisöluentoja, jotka olivat kaikki yhtä

7.1.–31.5. tiistai–sunnuntai 10–18

lukuun ottamatta luontoaiheisia. Niissä olivat järjestäjinä mukana myös Lapin lintutieteellinen yhdistys, Arkti-

KESÄKAUSI

nen keskus ja Lapin Sieniseura.

1.6.–15.6. joka päivä 10–18
16.6.–15.8. joka päivä 9–19
16.8.–31.8. joka päivä 10–18
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TALVIKAUSI

Tiedustelijoina olivat sekä muut museot, eri virastot että

1.9.–30.11. tiistai-sunnuntai 10–17

yksityiset henkilöt. Erityisenä kiinnostuksen aiheena oli

1.12.–8.1.2006 joka päivä 10–18

Lotta Svärdin Rovaniemen paikallisosaston historia sekä
esihistoriaan liittyvät kysymykset. Samoin luontoon, varsinkin kasveihin ja eläimiin, liittyvää neuvontaa annet-

Opastukset

tiin aiempien vuosien tapaan.

Opas-valvojat toimivat maakuntamuseon perus- ja
erikoisnäyttelyissä esittelijöinä ja keskusteluoppaina yk-

Lapin maakuntamuseo on mukana lappilaisten kirjas-

sittäisille kävijöille, koululuokille ja monille erityisryh-

tojen ja museoiden yhteisessä Lapponica-tieto-pal-

mille. Opastuksia on pyritty kehittämään ottaen huo-

velussa, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin pääasi-

mioon erityisryhmien, esim. näkövammaisten, afasia-

assa sähköpostin välityksellä. Tietopankin ja tietopal-

ja aivohalvauspotilaiden sekä maahanmuuttajien erityis-

velun osoite on www.lapponica.net.

tarpeet.

Opetus

Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi museon
opas-valvojat tekivät vuoden aikana yhteensä 94. Ro-

Lapin maakuntamuseo teki yhteistyötä erityisesti Ro-

vaniemen alueen koululuokkien opastukset olivat tiet-

vaniemen kaupungin ja maalaiskunnan koulujen kans-

tyyn aiheeseen tai aikakauteen liittyviä osaopastuksia

sa. Vuon na 2005 lähialue en koululaisia vieraili

pääosin Lapin maakuntamuseon omissa näyttelyissä. Pe-

Arktikumissa 2666 ja muualta tulleita koululaisia 756.

rinteinen joulunajan tonttupaja siirtyi Arktikum-Palvelu

Vuonna 2005 Arktikumilla ei ollut koululaissopimusta

Oy:n vastuulle. Syksyllä alkoivat nuorimmille museo-

maalaiskunnan koulujen kanssa. Maalaiskunnan koulu-

vieraille suunnatut eläinpolku-opastukset, joita tehtiin

laisia kävi 312 ja kaupungin koululaisia 2288 oppilasta.

yhteensä 30. Eläinpolku on osa Arktikumin tarjoamaa
Vuodesta 2002 saakka Rovaniemen kaupungin koulu-

teatteripakettia.

toimen rahoituksella toiminut Arktikum- yhdysopettajatoiminta päättyi kevätlukukaudella 2005. Yhdys-

Asiantuntijapalvelu ja neuvonta

opettajatoimintaa ansiokkaasti hoitanut Katriina Sarjas

Erilaisiin esineisiin, muinaisjäännöksiin, Rovaniemen his-

hoiti mm. Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuk-

toriaan ja museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä tuli

sen näyttely- ja työpajatoiminnasta tiedottamista Ro-

Lapin maakuntamuseoon vuoden aikana runsaasti.

vaniemen kaupungin kouluille, kehitti opetusaineistoa

17

L APIN

MAAK UNTAMUSEO

ja antoi museopedagogisia vinkkejä museon henkilö-

opetusalusta Taikametsä toimii valmistuessaan myös

kunnalle. Keväällä työstettiin erityisesti perusnäyttelyn

Lapin maakuntamuseon museo-opetuksen tukena.

saamelaiseen kulttuuriin liittyviä koululaistehtäviä.
Museoviikolla järjestettiin Viestit - museoretki 5.–6. luokkien koululaisille.

Julkaisut

1.10.2005 Lapin maakuntamuseon näyttelyamanu-

Maakunnallinen museolehti Raito ilmestyi kerran vuon-

enssina aloitti FM Tuija Alariesto. Näyttelyamanuenssin

na 2005. Numeron artikkelit liittyvät puistoihin ja puu-

toimenkuvaan kuuluu näyttelytoiminnan käytännön

tarhoihin, rakennettuun ympäristöön, perinteeseen ja

järjestelyiden lisäksi myös Lapin maakuntamuseon mu-

museoihin.

seo-opetuksen kehittäminen yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Jyväskylässä järjestetyt museolehtoripäivät

Amanuenssi Kimmo Kaakinen on kuulunut Rovaniemen

2005 antoivat erinomaisia teoreettisia välineitä

kaupungin tiedotuslehden toimituskuntaan. Museon

museopedagogiikan kehittämiselle. Syksyn 2005 aika-

henkilökunta on avustanut tekstein ja kuvin Rovanie-

na opetusministeriön järjestämä Kulttuuriperintö tutuksi

men kaupungin tiedotuslehteä sekä Arktikumin Aviisia.

-koulutus antoi konkreettisia työkaluja museo-opetuksen kehittämiseen ja kouluyhteistyön suunnitteluun tu-

Julkaistut artikkelit ja tutkimukset

levaisuudessa.

Hanna Kyläniemi:
Kylässä keskiajan kylässä. Raito 2005: 48–49.

Museo-opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä
sekä Arktikum-talossa toimivan Arktisen keskuksen että

Päivi Rahikainen:

Rovaniemen taidemuseon museolehtorin kanssa. Lisäksi
yhteistyökumppaneita ovat mm. Lapin yliopisto, Lapin

Jälleenrakennuskauden puistohistoriaa Rovaniemel-

taidetoimikunta, eri koulut ja muut tahot.

lä. Lapin Kansa 12.9.2005.
Kasvitarha pirtin päädyssä. Raito 2005: 11–14.

Lapin maakunt amuseo on mukana Lapin taide-

Vallitunsaaren kiehtova menneisyys. Raito 2005:

toimikunnan Taikametsä-projektissa. Projektin aikana

20–27.

luodaan verkko-opetusalusta, johon tulee sekä taidekasvatuksellista mutta myös kulttuurihistorialliseen aineistoon pohjautuvaa opetusmateriaalia. Verkko-
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Tiedotus ja markkinointi

Toimitilat

Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn pinta-ala on 949

Arktikum-Palvelu Oy. Museon sisäisestä ja oman alan

m2, vaihtonäyttelytilan 166 m2 ja luonnontieteen yksi-

kysymyksiin kuten näyttelyihin ja tutkimukseen liitty-

kön tilat 295 m 2 sekä

västä tiedottamisesta museo on pääosin vastannut itse.

Arktikum-talon kokoelma- ja työtilojen lisäksi museolla

toimisto- ja työtilat 577 m 2.

on erillinen kokoelmavarasto. Lapin maakuntamuseon
Lapin maakuntamuseon kotisivut löytyvät osoitteesta

ja Arktisen keskuksen yhteiskäytössä ovat yleisötilat,

www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo (http://www.rova-

luokka-huone, auditorio, kuvalaitos sekä puu- ja

niemi.fi/?deptid=697). Kotisivujen rakennetta uudistet-

metalliverstaat.

tiin ja sisältöä päivitettiin.
Luonnontieteen yksikön tiloissa Arktikumin instituuttiLapin maakuntamuseon kotisivuilta löytyvälle Lapin mu-

rakennuksessa ovat amanuenssin ja arkeologin työ-

seot -sivulle kerättiin Lapin maakuntamuseon toimi-

huoneet sekä tilat näytteiden käsittelyä, kokoelmia,

alueen museoiden yhteystiedot ja kuvaukset museoi-

arkistoja ja määräaikaisia työntekijöitä varten.

den keskeisestä toimialasta. Lapin museot -sivu löytyy
osoitteesta www.rovaniemi.fi/lapin museot

ARKTIKUM

(http://

Talon pinta-ala

www.rovaniemi.fi/?deptid=14926 ).

Lapin maakuntamuseon tiloja
Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelukeskuksen

Arktisen keskuksen ja

verkkolehti Roiske perustettiin vuoden 2005 lopussa.

museon yhteistiloja

Ensimmäinen numero ilmestyi joulukuussa, ja lehti on

Luonnontieteen yksikkö,

luettavissa osoitteessa www.rovaniemi2011.fi/roiske

Arktikumin instituuttiosa

4523 m2
1526 m2
1461 m2
295 m2

(htt p://www.rovaniemi2011.fi/?Dept ID=14318).
VARASTO

Roiskeen toimituskuntaan kuuluu näyttelyamanuenssi

Silmutie 2

Tuija Alariesto.

720 m2

Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu
palo- ja murtohälyttimin. Näyttely-tiloissa ja luonnontieteen yksikön kokoelmatiloissa on myös kosteuden ja
lämpötilan säätö.
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Talven tunnelmia -näyttely
Kuva: Jouko Kultima

Näyttelyt

yksityiskohdat rajautuvat valkoisen lumen kanssa. Teoksista välittyy kaamoksen hiljainen, tasainen ja varjoton

Rovaniemen taidemuseon toiminnan painopisteenä on

valottomuus. Uudemmassa grafiikassa talvi esiintyy

suomalainen nykytaide, pohjoinen ja alkuperäiskanso-

pelkistetympänä, kuten Lea Ignatiuksen (1913 –1990)

jen taide sekä yhteisö- ja ympäristötaide. Vuotuisessa

tai Janne Laineen (s. 1970) maisemissa.

näyttelyohjelmassa esitellään lappilaisen ja lappilaissyntyisen taiteilijan tuotantoa, Jenny ja Antti Wihurin

Taiteilijat, jotka asuvat tai ovat viettäneet pitkiä aikoja

rahaston kokoelman näyttelyitä sekä koti- ja kansain-

Pohjois-Suomessa, kuvaavat talvea useammin kuin

välisen nykytaiteen ilmiöitä.

muut. Hailuodossa asuvan Teuvo-Pentti Pakkalan (s.
1920) grafiikassa avautuu talvinen Lappi susineen, poroineen ja kotineen. Lapin entisen läänintaiteilijan Matti

Kokoelmanäyttelyt

Jaukkurin vesivärimaalaukset kuvaavat pihanäkymiä
Simosta. Aimo Kanerva (1909 –1991) vietti hyvin pal-

15.12.2004 –23.1.2005 TALVEN TUNNELMIA,
TEOKSIA JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTON
KOKOELMASTA

jon aikaa Lapissa ja maalasi maisemia eri vuodenaikoina.

Rovaniemen taidemuseo kokosi Jenny ja Antti Wihurin

Talven tunnelmia voi välittää myös humoristisesti, ku-

kokoelmasta näyttelyn, jonka teemana on talvi suoma-

ten Gunnar Pohjola (s. 1927) tai naivistisella lämmöllä

laisessa nykytaiteessa. Vaikka talvi on erittäin keskei-

kuten Juhani Linnovaara (s. 1934) tai Tuomas Mäntynen

nen vuodenaika Suomelle, ei se kuvataiteen kannalta

(s. 1932). Toisaalta etenkin Lapissa monet taiteilijat ovat

ole ollut kovinkaan inspiroiva. Talvisia aiheita toteute-

kokeneet talven hyvinkin ahdistavana ja pelottavanakin

taan yleensä talvella, mutta luonnon valon vähäisyys

vuodenaikana. Timo K. Mukka kirjoitti lumen pelosta ja

asettaa omia rajoituksiaan etenkin maalaustaiteelle.

Reidar Särestöniemi ahdistui myös talven lähetessä. Kalervo Palsa (1947 – 1987) kuvasi talven ankeutta ja

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta talvea ku-

kylmyyttä monissa teoksissaan. Talven tunnelma voi

vaavia maisemakuvia löytyy lähinnä taidegrafiikasta.

välittyä katsojalle myös ei-esittävässä taiteessa. Kemi-

Mustavalkoisessa grafiikassa taiteilijoita on viehättänyt

järvellä asunut taiteilija Pentti Tulla (1937 – 1988) toi

tumman ja vaalean voimakkaat kontrastit, jotka esiin-

talven tunnelmia hänelle tyypillisissä pistemaalauksissa.

tyvät selkeästi Suomen lumisessa talvessa. Esimerkiksi

Talvi välittyy usein myös erilaisissa aiheissa, kuten Mar-

Vilho Askolan (1906 –1994) sekä Erkki Tantun (1907 –

jatta Tapiolan (s.1951) hevosen kalloa kuvaavissa öljy-

1985) puupiirroksissa rakennetun ympäristön tummat

värimaalauksissa.
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Tänään kotona -näyttely
Kuva: Janne Honkasilta

Pohjoisten valokuvaajien Jaakko Heikkilän (s. 1956) sekä

tuneen ja herkän ilmaisun. Eräät taiteilijat ovat luoneet

Esko Männikön (s. 1959) teoksissa talvi on olennainen

merkittäv än osan taiteestaan kuvaamalla koti-

osa kuvattavien ihmisten elämää. Jorma Purasen (s.

ympäristöä, kuten Rafael Wardi, Heikki Tuomela tai Ta-

1951) teossarjassa ”
Kuvitteellinen kotiinpaluu”saame-

pani Raittila. Ina Collianderin tai Marjatta Hanhijoen

laiset kuvataan usein talvista maisemaa vasten.

akvarelleissa tai Erik Granfeltin asetelmissa on aistittavissa kotoinen rentous. Inari Krohnin lelut tai Pentti Kas-

Talvella on vuodenaikana selvästi merkitystä suomalai-

kip uron ruoka -aihe inen grafiikka osoit taa t aas

seen väri ja muotomaailmaan. Hankien pehmentämät

keskittynyttä, tutkivaa otetta tuttuun aiheeseen.

muodot ja luonnossa esiintyvät värisävyt eivät ole räikeitä eivätkä hyökkääviä. Talviset kuvat ovat usein rau-

Myös tämän päivän taiteessa, kuten valokuvassa, ko-

hallisia, jopa uneliaita, mutta saattavat sisältää myös

din esineistö esiintyy usein, vaikkapa Raakel Kuukan

mystisiä elementtejä ja viittauksia kuolemaan.

asetelmallisissa sohva-aiheissa.

Jaakko Heikkilän tai

Esko Männikön valokuvissa näemme arkisissa kotiolois28.1. –27.3.2005 TÄNÄÄN KOTONA, TEOKSIA JENNY
JA ANTTI WIHURIN RAHASTON KOKOELMASTA

saan eleleviä ihmisiä. Nämä kuvat kertovat tietyistä

Koti on monelle kuvataiteilijalle aiheena läheinen ja help-

nostalgiasta.

paikoista tiettyinä aikoina, pysähtyneestä ajasta ja ehkä

po. Kodin sisustuksesta ja yksityiskohdista on hyvä tehdä
luonnoksia, sommitelmia ja väriharjoitelmia eikä aihet-

Näyttelyssä oli esillä maalauksia, piirustuksia, grafiik-

ta tarvitse lähteä etsimään kaukaa. Monet luonnokset

kaa, veistoksia sekä valokuvia.

päätyvät myös valmiiksi teoksiksi.
Oikeastaan vasta realismi 1800-luvulla toi kotoiset ai-

1.4. –8.5.2005 PIILOSSA, OPETUSNÄYTTELY JENNY JA
ANTTI WIHURIN RAHASTON KOKOELMASTA

heet kuvataiteeseen vaikka etenkin Alankomaissa oli

Piilossa –näyttely toi esille suomalaista nykytaidetta Jen-

jonkin verran maalattu idyllisiä kotinäkymiä aiemmin-

ny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta. Näyttely ja

kin. Myös asetelmat kodin astioista ja liinavaatteista il-

työpajat toteutettiin yhdessä Lapin yliopiston kuvataide-

man varsinaista vanitas -sanomaa kaiken katoavaisuu-

kasvatuksen opiskelijoiden kanssa.

desta yleistyi vähitellen.
Piilossa –näyttelyn teemassa yhdistyivät seikkailu, leikAsetelmia tai kodin interiöörikuvausta ei yleensä ole ar-

ki ja salaisuudet, mutta myös yksinäisyyden ja erilai-

vostettu ns. suurena taiteena. Kuitenkin monet taiteili-

suuden kohtaaminen. Erityisesti päiväkoti- ja ala-aste-

jat ovat saaneet juuri näissä aiheissa näkyviin vapau-

ikäisille suunnatussa pedagogisessa näyttelyssä ja
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työpajoissa oli mahdollisuus kokea piiloon menemisen,

0.12.2005 –19.02.2006 INA COLLIANDER

etsimisen ja löytämisen riemua sekä valon ja varjon leik-

Taidegraafikko Ina Collianderin (1905-1985) syntymästä

kejä. Teosten värimaailma oli hillitty ja harmoninen.

tuli kuluneeksi 100 vuotta syksyllä 2005. Collianderin

Näyttelyn työpajoja oli myös yläaste-, lukio-, ja

puupiirrosenkelit ovat taidegrafiikan ystävien suosikke-

aikuisryhmille.

ja. Uskonnollisten aiheiden ohella hän kuvasi myös kodin yksityiskohtia ja elinpiiriä; perhettä, äitiyttä ja lap-

24.9. - 27.11.2005 MAATA NÄKYVISSÄ, TEOKSIA
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTON KOKOELMASTA

sia.

Maata näkyvissä –huuto on tuttu meriaiheisista kerto-

Ina Behrsen ryhtyi opiskelemaan taidetta 17-vuotiaana

muksista, kun matkalaisille pitkän matkan jälkeen

Neuvostoliitossa. Vuonna 1923 hän muutti Suomeen ja

taivaanrannalta alkaa vihdoin häämöttää rannan silhu-

toimi ensin lastenhoitajana Kauniaisissa, mutta hakeu-

etti.

tui pian silloiseen Taideteolliseen keskuskouluun, josta
valmistui v. 1928. Kirjailija Tito Collianderin kanssa Ina

Näyttelyn teokset valittiin maa-teeman ympäriltä. Maata

meni naimisiin loppuvuodesta 1930. Opintojaan hän

näkyy sekä merellä että myös maankamaralla pysyville.

jatkoi Münchenissä, jossa opiskeli grafiikan tekoa ja

Mukaan otettiin niin ranta- kuin puhtaita meri- ja maa-

vedostamista. Vapaaksi taiteilijaksi jäätyään hän alkoi

aiheita. Maa voi olla positiivinen voima mutta yhtä lailla

vuodesta 1933 lähtien keskittyä erityisesti puupiirros-

kahlitsija tai uhka, vedestä nouseva karikko.

tekniikkaan. Asuminen Viron Petserissä ja sen luostarin
vaikutuspiirissä 1936-39 oli merkittävää: molemmat

Vanhemmissa teoksissa maisema oli itsenäisenä kuva-

Collianderit liittyivät ortodoksiseen kirkkoon. Yhteys

uksen kohteena, kun taas uudemmissa teoksissa ihmi-

ikonitaiteeseen ja uskonnon tematiikka alkoivat näkyä

nen oli mukana osana maisemaa. Maa on ihmiselle myös

taiteilijan tuotannossa.

tärkeä identiteetin kannalta.
Ina Collianderin läpimurtonäyttely oli v. 1957 ArtekisRovaniemen taidemuseon yläkerran kahteen näyttely-

sa, jossa ilmaisuvoimaiset enkelit tulivat suurelle ylei-

saliin kootuista teoksista osa oli perinteisiä maisemia.

sölle tutuiksi. Collianderin puupiirroksissa näkyi alusta

Mukana oli sekä maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia,

lähtien vapaa, persoonallinen käsittelytapa. Laatan jos-

mutta myös valokuvalla on vahva osuus uudemmissa

kus epäsäännöllinenkin perusmuoto ja puun syyt saivat

teoksissa. Myös maata näkyvissä –huudon piilossa ole-

näkyä. Collianderin leikkausjäljestä ja viivasta välittyy

va osa (meri) oli vahvasti mukana näyttelyn teoksissa.

tietynlainen primitiivisyys. Ennen sotia aloittaneista
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Mikko Kuorinki: Yhdeksän
kysymystä -viedoinstallaatio
Kuva: Janne Honkasilta

28.1. –27.3.2005 YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ- VIDEOINSTALLAATIO, MIKKO KUORINKI

graafikoista hän haki tietoisimmin vaikutteita kansainvälisestä modernismista.

Mitä toivot kaikesta eniten?
1960-luvulla taiteilijan näyttelyosallistuminen oli

Kuka olisit mieluiten?

aktiivisinta: hänet valittiin mm. kahdesti Suomen edus-

Mikä tekee sinut onnelliseksi?

tajaksi Venetsian biennaaliin. Vanhuusvuosiinsa saakka

Mikä tekee sinut surulliseksi?

työvireensä säilyttänyt Colliander piti ensimmäisen ret-

Mitä kaipaat?

rospektiivisen näyttelynsä Helsingin Taidehallissa 1973.

Mikä on parasta mitä sinulle on tapahtunut?

Kuluneet vuosikymmenet ovat vakiinnuttaneet hänen

Mikä on kauheinta mitä sinulle on tapahtunut?

asemansa yhtenä sotien jälkeisen modernismin klas-

Mikä tekee elämästäsi elämisen arvoisen?

sikkona.

Mikä tekisi elämästäsi sietämättömän?

Rovaniemen taidemuseon Jenny ja Antti Wihurin rahas-

Neljästä videosta ja neljästä valokuvasta koostuva Yh-

ton kokoelmassa on noin sata Ina Collianderin teosta.

deksän kysymystä syntyi tarpeesta kohdata ihminen

02.12. avatussa näyttelyssä esiteltiin taidegraafikon elä-

kasvoista kasvoihin julkisissa tiloissa, joissa emme yleen-

mäntyötä aina 1930-luvulta alkaen, esillä oli grafiikkaa,

sä näe toista tai ole avoimina kommunikaatioon. Näyt-

vesivärejä ja piirroksia sekä luonnoksia. Suomalaisen

telyn ytimenä on video, jossa viideltäkymmeneltä eri-

väripuupiirrostaiteen uranuurtaja ja kehittäjä huomioitiin

ikäiseltä ja taustaiselta ihmiseltä Turussa, Helsingissä,

myös vuonna 2005 mm. Ateneumissa sekä Oulun, Hä-

Berliinissä ja Rovaniemellä on kysytty samat yhdeksän

meenlinnan ja Lapinlahden taidemuseoiden näyttelyis-

yllä olevaa kysymystä.

sä.
Esittämällä ihmisille (liian) isoja kysymyksiä halusin rikNäyttelyn yhteydessä TaT, FT Sisko Ylimartimo luennoi

koa kasvotonta ihmismassan pintaa, tutkia sitä ja tart-

13.12.2005 klo 17-19 aiheesta Enkelikuvia taiteessa

tua siihen. Yhdeksän kysymystä -kokonaisuus toimii
vastavoimana arkemme hektisyydelle ja välinpitämättömyydelle. Näyttely haastaa katsojan miettimään omia

Muut näyttelyt taidemuseossa

arvojaan, ja sitä mistä ne ovat muodostuneet. Näkyykö
arvomaailmani jokapäiväisessä elämässäni, teenkö mitä

14.12.2004 –23.01.2005 SUOMEN KUVATAIDEJÄRJESTÖJEN LIITON 66. VUOSINÄYTTELY

haluan ja haluanko mitä teen?
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Lähestymällä muita lähestyin myös itseäni, omia

Heian-kausi oli taiteiden kukoistuksen aikaa. Hovissa

pelkojani ja estojani. Kalvavin tunne maailmassa on

harrastettiin kaikkia taidelajeja, kuvataiteita, kalligrafiaa,

kokemus siitä, ettei ole mitään yhteistä jonkun ihmisen

musiikkia, kirjallisuutta ja näyttämötaiteita. Hovissa pi-

tai ihmisryhmän kanssa, ei mitään yhtymäkohtaa. Työni

dettiin juhlia ja taidenäyttelyitä, runokilpailuja ja

kautta pyrin eroon tästä vieraantuneisuuden kokemuk-

keskustelutilaisuuksia. Hoviväki eli loisteliasta elämää

sesta.

toisin kuin rahvas, niinpä myös pukeutuminen ja kaikenlainen esteettisyys näkyi hoviväen elämässä, jonka

1.4. –26.6. GENJIN TARINA, KUVITUSTAIDETTA JA
KALLIGRAFIAA JAPANISTA

pääasiallinen ajanvietto oli seurustelu.

Genjin tarina eli Genji Monogatari on japanilaisen kir-

Genjin tarina koostuu kaikkiaan 54 luvusta, jotka voi-

jallisuuden klassikko, joka ilmestyi n. vuonna 1000. Kirja

daan jakaa Hikaru Genjin elämäntarinan kertovaan alku-

on yksi maailman vanhimmista romaaneista. Genjin ta-

osaan ja hänen poikansa Kaorun elämästä kertovaan

rinaa pidetään Japanin Heian -kauden proosan ja

loppuosaan. Kalligrafisen kertovan osan lisäksi tarina

romaanikirjallisuuden merkittävimpänä teoksena. Sen

kuvitettiin jo varhain e-maki kuvakääröiksi. Näissä ta-

aiheet ovat todellisessa maailmassa ja uudenlainen ih-

rina eteni p itkittäissuunnassa yama to-e tyyliin

miskuvaus ja maailmankatsomus avasivat uuden ulot-

maalattuna. Yamato-e , eli japanilainen maalaustyyli

tuvuuden kirjallisessa ilmaisussa. Kirjan kirjoittaja

erottui kiinalaisesta ja kehittyi juuri Heian –kaudella,

Murasaki Shikibu (970-1015) jäi varhain äidistään or-

jolloin elettiin kansallisen kukoistuksen aikaa ja etsittiin

voksi, mutta isä perehdytti tyttärensä kirjallisuuden klas-

tietoisesti aitoa japanilaista ilmaisutapaa. Genjin tari-

sikoihin ja näin hän kiinnostui kirjallisuudesta.

na edustaa hovin hienostunutta ilmaisua ja on erinomainen lähde tuon ajan taiteiden ja japanilaisen estetiikan
tutkimiseen.

Genjin tarinan näyttämö on tuhannen vuoden takainen
Kioto, joka silloin oli nimeltään Heiankyô, “
Tyynen rauhan pääkaupunki”
. Keisarin hovi ja hallitus toimivat siellä

Huhtikuussa avatussa näyttelyssä esiteltiin Ranuan

790-luvulta 1860-luvun lopulle, vaikka Heian-kautena

Japanitalon viime vuonna lahjoituksena saamia e-maki

tunnettu ajanjakso päättyi 1185 kun poliittinen valta

- kuvakääröistä tehtyjä painoteoksia, joiden aiheena on

siirtyi hovilta sotilashallitukselle. Tarinassa kuvataan

Genjin tarina. Niiden lisäksi esillä oli Japanitalon kai-

Japanin hovin elämää ja päähenkilön Genji-prinssin kau-

awase –kokoelma, jossa Genjin tarina oli maalattu

neutta ja sekalaisia romansseja.

simpukankuoriin.

Kai-awase on samalla eräänlainen

muistipeli, jossa pelaajan tulee tunnistaa oikea luku
Genjin tarinan 54 luvusta. Kalligrafiaa näyttelyssä
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Reidar Särestöniemi:
Tundra kukkii, 1966,
öljy kankaalle
Kuva: Sanna Ikäläinen

edustaivat japanilaisen kalligrafistin Shôka Zaitsun 54

Reidar tunnetaan hyvin värikkäistä, paksulla väri-

Genjin tarinan tanka-runoa suurikokoisissa sermeissä.

massalla maalatuista ekspressiivisistä maisema- ja
eläinaiheistaan joita hän maalasi alkukauden hillitympien

Näyttelyn järjestäjinä toimi Japanitalo Ranualta ja Ro-

ja kubistishenkisten henkilökuvien jälkeen. Reidar oli

vaniemen taidemuseo.

tutkinut tarkkaan Lapin luontoa. Hän löysi värinsä ja
muotonsa suoraan horsman kukista, maaruskan väreistä

Näyttelyn yhteydessä järjestettiin Teeseremonia näy-

ja sammaleisten kivien pinnoista. Hän teki erilaisia

tös sunnuntaina 22.05. klo 14.00. Lisäksi koululaisille

materiaalikokeiluja, joiden avulla hän pyrki saavutta-

tarjottiin kalligrafia ja origami työpajoja toukokuussa.

maan mahdollisimman aidon luonnon tunnun symboliikkaa sisältäviin aiheisiinsa.

15.5. –18. 9. REIDAR SÄRESTÖNIEMI, 80 V.
JUHLANÄYTTELY

Reidar Särestöniemi ei saanut suurta arvostusta taide-

Reidar Särestöniemi on yksi Suomen tunnetuimmista

piireissä. Häntä pidettiin liian populaarina ja erikoisena

ja kiistellyimmistä kuvataiteilijoista. Hänen syntymäs-

median suosikkina. Taideteosten hintoja kauhisteltiin ja

tään tuli 14.5.2005 kuluneeksi 80 vuotta. Reidar syntyi

paksujen maalipintojen kestävyyttä epäiltiin. Teosten

Kittilän Kaukosessa Alma ja Matti Kaukosen seitsemän-

suuret signeerauksetkin herättivät paheksuntaa ja tai-

tenä lapsena. Taideopintoja Särestöniemi suoritti Suo-

teilijaa pidettiin ylpeänä keikarina, joka käytti hyväk-

men Taideakatemiassa sekä Repin-Instituutissa Lening-

seen lappilaista taustaansa. Myöhempi tutkimus on

radissa. Taiteellinen läpimurto tapahtui Helsingissä v.

osoittanut, että Reidar oli taiteilijana luova, rehellinen

1952. Reidar palasi kotitilalleen Särestöön, jonka pää-

ja omaperäinen. Osaltaan hänestä tuli oman julkisuu-

rakennukseen hän aluksi kunnosti itselleen ateljeen.

tensa uhri. Hän myönsi että pellenä on oltava jos halu-

Reidarin ystävä arkkitehti Robert Gunst piirsi Reidarille

aa menestyä, mutta ajan myötä se käy rasittavaksi.

uuden ateljeen, joka valmistui 1960-luvun lopussa. Pian

Loppuaikana Reidar väsyikin vakavasti ja kuoli keväällä

sen jälkeen valmistui Reima Pietilän suunnittelema

1981.

galleriarakennus ateljeen viereen. Ateljee paloi uudenvuoden aattona 1977. Heti tuhon jälkeen Reidar raken-

Juhlavuoden kunniaksi Rovaniemen Taidemuseo ja

nutti Pietilöillä uuden ateljeen vanhan vaarapellon ylä-

Särestöniemi-museo kokosivat juhlanäyttelyn, joka ker-

päähän.

toi keskeisiltä osin taiteilijan tuotannosta. Särestöniemimuseon näyttelyn kokosi museon johtaja Liisa Tervahauta-Kauppala. Rovaniemen Taidemuseon teosten valinnasta vastasivat museon johtaja Hilkka Liikkanen työ-

25

R OVANIEMEN

TAIDEMUSEO

parinaan taidehistorian tohtori Tuija Hautala-Hirvioja,

ovat näin sidoksissa taiteilijan omaan kulttuuriin. Viime

joka on viimevuosina tutkinut Reidarin julkisuuskuvaa.

vuosina Merja Aletta on tehnyt maalauksellisia pastelli-

Näyttely pyrki seuraamaan taiteilijan taiteellista kehi-

teoksia, jotka poikkeavat huomattavasti aikaisemmas-

tystä alkuajoista menestysvuosiin. Mukana oli myös pii-

ta tuotannosta.

rustuksia, luonnoksia, grafiikkaa sekä mitaleja. Näyttelyn yhteydessä oli lisensiaatti Virpi Vaattovaaran toimit-

Merja Aletta Ranttila syntyi vuonna 1960 Karigas-

tama verkkojulkaisu, joka löytyy osoitteesta: www.rova-

niemellä, saamenkieliseen kotiin. Kun Merja oli

niemi.fi/taidemuseo. Juhlavuoden kunniaksi ilmestyi Ars-

puolitoistavuotias, perhe muutti Lemmenjoelle, jossa isä

Nordica sarjassa professori Marjut Aikion kirjoittama ja

työskenteli kansallispuiston vartijana ja kullankaivajana.

Matti Aikion kuvittama kirja Särestö, Taiteilijan koti.

Merja Aletta opiskeli Lapin taidekoulussa Torniossa 198082 sekä Rovaniemen Taide- ja käsiteollisuus oppi-

Näyttely avattiin Rovaniemen Taidemuseossa Reidarin

laitoksessa graafisella linjalla vuosina 1982-86. Hän on

syntymäpäivänä 14.5. ja Särestöniemi-museossa jär-

pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteis-

jestettiin syntymäpäiväjuhlat toiveella, ettei Ounasjoki

näyttelyihin kotimaassa ja ulkomailla 1980-luvulta läh-

jäiden lähdön takia kovasti tulvi. ”
Olen aina saanut jäi-

tien. Julkista tunnustusta hän on saanut apurahoina ja

denlähdön syntymäpäivälahjaksi”onkin Reidar itse ai-

palkintoina, mm. Lastenkulttuurin valtionpalkinto 1993

kanaan todennut. Näyttelyn yhteyteen järjestettiin lu-

sekä Urpo ja Maija Lahtisen säätiön taidepalkinto vuon-

entoja sekä opastettuja yleisömatkoja Rovaniemen

na 1994.

Taidemuseosta Särestöniemi-museoon.
Rovaniemen taidemuseossa avattiin Merja Aletta
29.6. –4.9. KERPEROS, MERJA ALETTA RANTTILA

Ranttilan retrospektiivinen näyttely 1.7.2005. Näytte-

Merja Aletta Ranttila tunnetaan värikkäistä puu- ja

lyssä oli esillä alkuajan piruja sekä myöhemmin tehtyjä

linopiirroksissaan. Teoksissaan Merja Aletta kuvaa usein

valoisampia teoksia, uusimmat olivat pastellimaalauksia

nais- ja eläinhahmojen kautta naisena olemisen tuskaa

keväältä 2005. Lisäksi taiteilija itse kokosi näyttelyyn

ja onnellisuutta. Toinen puoli hänen tuotantoa käsittää

kollaasimaisen tilateoksen, missä on osia vuosien var-

lasten- ja oppikirjojen kuvituksia sekä lapinaiheisia ku-

rella tehdyistä töistä.

via. Merja Aletta on kuvittanut ja kirjoittanut saameksi
myös kolme lastenkirjaa. Ne ovat hellää ja rakastavaa

8.9. –2.10. MARKO SUOMI

kuvausta oman pienen Antti-Ánde -pojan seikkailuista

Marko Suomi on syntynyt Enontekiöllä vuonna 1970.

jäniksen, linnun ja kalan kanssa. Myös muiden kirjojen

Kiinnostus luontoon heräsi jo varhain, lukion jälkeen

tarinat tapahtuvat saamelaisessa elämänmuodossa ja

Marko suoritti kaksivuotisen puutarhakoulun Rova-
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Ulla Pohjolan näyttelyn avajaiset
Kuva: Kaija Kähkönen

niemellä. Lapin taidekoulun hän kävi Torniossa vuosina

via arjesta ja pyhästä, ihmisestä, hiljaisuudesta.

1991-1993 ja valmistui taiteen maisteriksi Lapin yliopis-

Kirjoessaan hän kohtaa hitauden ja ajan kerrostumat,

tosta vuonna 1998. Kuvataideakatemiasta hän valmis-

pysähtymisen, kuuntelemisen, katsomisen. Kädet ker-

tui vuonna 2001 taidegrafiikan osastolta. Tällä hetkellä

tovat tarinoita menneistä ja tulevista, tästä hetkestä,

hän asuu ja työskentelee Lahdessa.

läsnäolosta. Materiaalin tuntu on sormenpäissä, tunteet
ja mielikuvat siirtyvät kosketuksen kautta teoksiin. Hän

Rovaniemen taidemuseon näyttelyssä oli esillä perho-

yhdistää teoksiinsa käsin- ja konekirjontaa, värjäystä,

sia, kovakuoriaisia, sudenkorentoja, hämähäkkejä ja

luonnonmateriaaleja ja tekokuituja, helmiä, nappeja,

muita pikkuhyönteisiä esittäviä grafiikanvedoksia. Ve-

pihlajanmarjoja, ruusunlehtiä, silkkiorganzaa, hehkuvia

dokset Marko Suomi laittoi esille kuin perhoskokoelmaksi

sametteja ja kirpputorilöytöjä. Tietyt aiheet ja teemat

tai hyönteisten terraarioksi. Monissa teoksissa hyöntei-

kulkevat mukana vuosia ja muuttavat hitaasti muoto-

set kuvattiin ikään kuin ne olisi kiinnitetty neuloihin

ansa. Värit avaavat muistumia menneeseen ja tulevaan,

lävistettynä alustaan, kuten keräilijät tekevät. Ne ovat

näkymättömiin mielenmaisemiin.

toisenlaisia luontokuvia, ikään kuin luonnontieteilijän
hyönteiskokoelma. Teokset olivat kooltaan hyvin pie-

Kirjonnan lisäksi teoksia yhdistävänä, koko tuotannon

niä, ne vaativat astumaan askelen lähemmäksi. Näyt-

läpikulkevana piirteenä on töiden esittävyys. Ihminen,

telyä näytti varjostavan huoli luonnosta.

kasvu, yksinäisyys, yhteys, muisti, muisto, odotus,
unohtaminen, rakkaus, kohtaaminen, kasvit, portti, ovi,

Marko Suomi on osallistunut useisiin yhteisnäyttelyihin

kauneus, luonto, kiertokulku, itämainen taide ja orto-

ja pitänyt yksityisnäyttelyitä. Edellisen kerran Suomen

doksisuus ovat antaneet merkkinsä hänen töillensä.

teoksia oli esillä Rovaniemen taidemuseossa Barentsin

Myös kuolema-aihe on kulkenut mukana koko taiteilija-

alueen nuorten taiteilijoiden näyttelyssä New Potatoes 2001.

ura n. Po hjola kert oo tö itte nsä o levan eläm äntilanteittensa ja tunteittensa muistomerkkejä, merkin-

Marko Suomen teoksia on mm. Rovaniemen taidemu-

töjä pienistä ja suurista kuolemista, irtipäästämisistä

seon kokoelmissa, Kalevan kokoelmissa, Haaparannan

arjessa. Pohjolan teoksissa on samanlaista taiteen ja

kunnan kokoelmissa ja Kemin kaupungin kokoelmissa

käsityön suurta synteesiä kuin esimerkiksi aasialaises-

sekä Helsingin kaupungin taidemuseon kokoelmissa.

sa taiteessa, jossa näitä kahta ei perinteisesti eroteta
toisistaan. Aiheet, kirjontatekniikka ja symbolit liittyvät

7.10. –4.12. ULLA POHJOLA

kiinteästi ikivanhoihin perinteisiin ja Pohjola kokeekin

Ulla Pohjola on tamperelainen tekstiilitaiteilija, joka on

olevansa osa traditiota ja kiertokulkua kirjontatöittensä

erikoistunut kirjontaan. Hän kirjoo pienillä pistoilla ku-

kautta.
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Aluetaidemuseotoiminta

Rovaniemen, Kemin ja Salon taidemuseoiden näyttelyissä esiteltiin Pohjolan kirjontatöitä vuosilta 1993 2005, ja näyttelyt juhlistivat samalla hänen kymmen-

Rovaniemen taidemuseo on toiminut Lapin läänin toise-

vuotista taiteilija-uraansa. Hän on pitänyt kymmeniä yk-

na aluetaidemuseona Kemin taidemuseon rinnalla vuo-

sityisnäyttelyitä ja ollut mukana lukuisissa yhteisnäyt-

desta 1993. Rovaniemen taidemuseon alueeseen kuu-

telyissä Suomessa ja ulkomailla. Pohjolan teoksia on

luu 13 Lapin läänin kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi,

mm. seuraavissa kokoelmissa: Sorlandets Kunstmuseum

Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Rova-

(Norja), Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö, Valtion

niemen maalaiskunta, Salla, Savukoski, Sodankylä ja

taidekokoelmat, Designmuseo, Lönnströmin taidemu-

Utsjoki.

seo, Suomen käsityömuseo, Tampereen kaupunki ja
Salon taidemuseo. Kytäjän kirkon seurakuntasalin taide-

Lapin aluetaidemuseona Rovaniemen taidemuseo neu-

tekstiili Hyvinkäällä ja Nupurin kappelin antependiumin

voo ja ohjaa kuntia, taiteilijoita, taideyhdistyksiä ja har-

Espoossa on Pohjolan suunnittelema ja valmistama.

rastajia kuvataideasioissa, inventoi kuntien, seurakun-

Pohjola on Muu ry:n, ORNAMON, TEXON, Tampereen

tien, yritysten ja yksityisten taidekokoelmia, tutkii ja

taiteilijaseuran sekä Pirkanmaan muotoilu- ja taidete-

dokumentoi lappilaista ja saamelaista taidetta, valmis-

ollisuusyhdistys Modus ry:n jäsen. Pohjolalle on myön-

taa kiertonäyttelyitä ja julkaisuja, järjestää näyttelyitä

netty Valtion muotoilutoimikunnan 3-vuotinen taiteili-

ja tuottaa opetusmateriaalia. Esteetön taidemuseo –

ja-apuraha vuosiksi 2005-07.

projektin myötä toiminta laajeni verkko- ja erityisryhmien palvelujen kehittämiseen ja koulutuksen järjestämiseen.

Julkaisut

Taidemuseo toimii museoiden ja kirjastojen yhteisessä

GALLERIA VARIKKO www.rovaniemi.fi/galleriavarikko

Lapponica-tietopalvelutiimissä www.lapponica.net.
Verkkogalleria Varikko on erikoistunut lappilaisen taiteen esittelyyn. Varikossa on kolme galleriaa, ART, jois-

Amanuenssi Sari Rautanen neuvoi ja auttoi Rovanie-

ta A ja T ovat taidemuseon ja R Rovaniemen kuvataide-

men seurakuntaa seurakunnan historiahuoneen näyt-

koulun käytössä. Varikko on osa Digmo-hanketta.

telyn suunnittelussa ja toteutuksessa kesän ja syksyn
2005 aikana.
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Piilossa -näyttelyn työpaja
Kuva: Sanna Ikäläinen

Aluenäyttelyt 2005

Kokoelmat

Kevätnäyttely Muurolan päiväkodissa 20.4.-8.5.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma

Äitejä ja lapsia, Jokkakallion palvelutalo 25.4.-5.6.
Viesti, maakuntamuseossa, vk 20 2005

Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin ra-

Naapurissa, Jokkakallion palvelutalo 2.10.-2.12.

haston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma,
johon 31.12.2005 kuului 2333 teosta. Kertomusvuoden
aikana Rovaniemen kaupunki hankki kokoelmaan 4 te-

Museopedagogiikka

osta ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto 11 teosta. Kokoelma lisääntyi kaikkiaan 15 teoksella.

Työpajoja ja opastuksia
Piilossa -näyttelyn yhteydessä Lapin kuvataide-

Kokoelman taidehankinnat on suorittanut Jenny ja Ant-

kasvatuksen opiskelijat ohjasivat työpajoja koululaisille

ti Wihurin rahaston taideostotoimikunta, johon kuului-

ja päiväkotilapsille.

vat professori Leena Peltola ja taidemaalari Jukka Mäkelä sekä Rovaniemen kaupungin edustajana taidemuseojohtaja Hilkka Liikkanen.

Opastettuja kierroksia ja työpajoja koululaisille ja ryhmille oli 169, joihin osallistui yhteensä 2629 henkilöä.

VUODEN 2005 KARTUNTA
Lauri Astala: Jatkuvuus, 1995, installaatio

Taidesampo

Tom Engblom: Lävistyksiä, 2005, installaatio

Rovaniemen taidemuseo ja Lapin yliopiston taide-

Markku Heikkilä: In Effigie –sarja, valokuva

kasvatuksen laitos toteuttivat yhteistyössä pedagogi-

Anssi Jääskeläinen: Epäonnistunut rakkausyritys, 2005,

sen Taidesampo-verkkonäyttelyn. Se on tehty Rovanie-

värikynä ja pellavaöljyvernissa paperille

men taidemuseon, Jenny ja Antti Wihurin rahaston ny-

Pia Lehti: Talviunilla, 2003, grafiikka

kytaiteen kokoelman teoksista ja tarkoitettu koulujen

Pia Lehti: Kuninkaan tytär I, 2003, grafiikka

kuvataideopetukseen. Taidesampo toimii internet-ver-

Pia Lehti: Kuninkaan tytär II, 2004, grafiikka

kossa osoitteessa www.taidesampo.net/rovaniemi/.

Heikki Marila: Tyäkkäri, 2001, öljy

Taidesampo on osa Digmo-hanketta.

Lars-Gunnar Nordström: Ympyrä, 2005, öljy
Marjukka Paunila: Yön kukka, 2003, tempera, öljy
Marjukka Paunila: Aamukaste, 2003, tempera, öljy
Ulla Pohjola: Korppi sydämessä, 2004, kirjonta
Markus Rissanen: Pattern Jam. 2004, akryyli kankaalle
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Jaakko Rönkkö: Pieni vuoto II, 2003, lumppupaperi ja

Merja Aletta Ranttila: Kuinka saamelainen tuli Saamen-

tussi

maahan, 2005, vesiväri, lyijykynä

Pekka Vesterinen: Maalaus, 2003, öljy kankaalle

Merja Aletta Ranttila: Mallikuvitusta satuun Kuinka Saamelainen tuli Saamenmaahan, 2005, vesiväri, lyijykynä
Aukusti Tuhka: Aihe Lapista, 1955

Rovaniemen kaupungin kokoelma

Marko Suomi: Yhteiskuntahyönteisiä I, 200
Suoma Ylisuvanto: Kevät, 2003, akryyli

Kokoelmassa oli vuoden loppuun mennessä 754 teosta.
Hankintojen painopisteenä on lappilainen taide. Teokset sijoitetaan kaupungin toimitiloihin. Kertomusvuoden

Sipilän kokoelma

aikana kokoelmaan liitettiin 18 teosta, joista yksi oli kaupunginhallituksen tilausteos, ostoja 14 teosta, lahjoi-

Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu

tuksia yksi sekä kaksi aikaisemmin kirjaamatonta teos-

35 teosta Aukusti Tuhkan grafiikkaa.

ta, jotka tulivat esiin teoksia inventoitaessa..

Valtion vakuusrahaston kokoelma

VUODEN 2005 KARTUNTA
Liisa Eloranta: Lapin kesäyössä jokaisella tunturilla on

Valtion taidemuseo deponoi vuonna 1994 Rovaniemen

oma aurinkonsa, 2000, keramiikka

taidemuseoon 64 teosta, jotka ovat osa Suomen Sääs-

Jaakko Heikkilä: (Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan)

töpankki Oy:n kokoelmaa.

Antti Liikkasen muotokuva, 2005, valokuva
Richard Kautto: Yön syli, 2005, akryyli

Suomen kulttuurirahaston kokoelma

Ilona Kivijärvi: Reppu, 2004, huopa, oksat, paperimassa,
valokuva

Suomen kulttuurirahasto lahjoitti vuonna 2000 Rova-

Pertti Lohiniva: Portti, 2005, sekatekniikka kankaalle

niemen taidemuseolle 96 kuvaa käsittävän valokuva-

Pertti Lohiniva: Mahdollisuus, 2005, sekatekniikka

kokoelman Matti Saanio: Lapin eiliset kuvat, sekä vuon-

alumiinille

na 2003 yhden maalauksen (Karila: Attraction).

Juhani Niskanen: Tulvaniitty II, 2005, vesiväri
Juhani Niskanen: Tulvaniitty V, 2005, vesiväri

Westerlundin kokoelma

Leena Nykänen: Spacecowgirls nr 12, 2005, silkkimaalaus

Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2001 Rauni Wes-

Merja Aletta Ranttila: Ande ja Gálle Guolanas, 2004,

terlundin lahjoituksena 97 teoksen kokoelman, johon

vesiväri, guassi ja lyijykynä
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kuuluu Nikolai Iszelennovin, Maria Lagorion ja Adelaide

Kostet Juhani: Auringonkiloa Perämerellä, 1985, öljy

de Lagorion teoksia.

kankaalle
Krohn Inari: Järvimaisema, 1988, etsaus
Krohn Inari: Nimetön, 1985, etsaus

Sirkka ja Mikko Jokelan kokoelma

Kumpulainen-Sokka Maija: Kehitys, 1988, lino

Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2005 testamentti-

Kuusela Viktor: Kunnallisopisto II, 1979, litografia

lahjoituksena Sirkka ja Mikko Jokelalta 51 teosta käsit-

Kyyhkynen Juho Kustaa: Talo Kemijärveltä, 1899

tävän taidekokoelman.

Luukanen Elina: Vuosien jälkeen, 1987, akvatinta
Luukanen Elina: Tutkijan pöytä, 1985, väriakvatinta

SIRKKA JA MIKKO JOKELAN KOKOELMAN TEOKSET

Montell-Saanio Elsa: Markkinat, raanu

Tuntematon: Vaaramaisema, 1978, kuivaneula

Puusa V.: Vyörykkä, öljy

Alariesto Andreas / Arabian vuosilautanen

Raittila Tapani: Suihkukaivo, 1981, vesiväri

Alariesto Andreas / Arabian vuosilautanen

Raittila Tapani: Kaupunkikuva, 1989, vesiväri

Alariesto Andreas / Arabian vuosilautanen

Raittila Tapani: Asetelma / kukkavaasi lipastolla, 1978,

Alariesto Andreas / Arabian vuosilautanen

öljy kovalevylle

Alariesto Andreas / Arabian vuosilautanen

Raittila Tapani: Freesioita, 1960, vesiväri

Alariesto Andreas / Arabian vuosilautanen

Raittila Tapani: Kevätilta, 1951, vesiväri

Andreas Alariesto taidelautanen

Raittila Tapani: Mikko Jokelan muotokuva, 1952, lyijykynä

Askola Vilho: Nimetön / maalaismaisema, 1982, puu-

Raittila Tapani: Kukkia maljakossa, 1992, öljy

piirros

Raittila Tapani: Lehmiä laitumella, 1978, vesiväri ja lyijy-

Askola Vilho: Nimetön / talvimaisema, 1958, puupiirros

kynä paperille

Hamara Aarne: Maisema, 1959, öljy

Raittila Tapani: Nimetön / lehtipuu, 1994, vesiväri

Hamara Aarne: Tunturimaisema, 1959, vesiväri

Raittila Tapani: Vaaleanpunainen talo, 1945, vesiväri

Hamara Aarne: Savusauna, 1959, vesiväri

Raittila Tapani: Mikko Jokelan muotokuva, lyijykynä

Hänninen Pentti: Lapin pöllö, 1988, väriakvatinta

Raittila Tapani: Aihe Kreikasta I, 1989, vesiväri

Isoneva? Emilia: Nimetön, 1976, akvatinta

Raittila Tapani: Maisema, 1969, vesiväri

Jaatinen Eeli: Kolme puuta, 1959, vesiväri

Raittila Tapani: Silta, 1954

Junttila Einari: Nimetön maisemamaalaus, vesiväri

Raittila Tapani: Talvimaisema, 1975, vesiväri

Kaskipuro Pentti: Tomaatti, 1988, akvatinta

Riippa Esa: Shakki ja Matti, 1985, akvatinta ja etsaus

Koivikko Pentti: Nimetön, 1985, litografia

Rouvinen Väinö: Keskustelu, 1977, akvatinta

Koljonen Veli: Riekkopari, 1984, öljy

Särestöniemi Reidar: Nimetön, 1963, öljy
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Särestöniemi Reidar: Nimetön, 1963, öljy

Gottberg Susanne: 29. helmikuuta, 1997, öljy

Särestöniemi Reidar: Suopursuja, 1963, öljy

masoniittilevylle

Vakkala M.: Uitto, 1955, kuivaneula

Gottberg Susanne: Käännetty, 1997, öljy kovalevylle
Karjula Pasi: Nimetön, 1996, puu

Teoslainat

Karjula Pasi: Pyhä mies, 1997, puu

Rovaniemen taidemuseosta lainattiin vuoden 2005 ai-

Kauhanen Pekka: Suuri yksijalkainen, 1984, pronssi

kana muille taidemuseoille tai taiteilijoille näyttelyihin

Koch Ari: Syntymästään säikähtänyt, 1998, puu

57 teosta / 8 lainaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston

Koivusalo Jussi: Satupyramidi, 1959, pronssi

kokoelmasta, 1 teos / 1 laina Rovaniemen kaupungin

Konttinen Markus: Oksaruusu ja kirsikankukka,

kokoelmasta.

1996, öljy kankaalle
Konttinen Markus: Tuntematon, 1996, öljy kankaalle

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTON KOKOELMASTA

Kylänpää Hannele: Jänis, 1995, pronssi

Oulun taidemuseo / Pensselit santaan –kuvataiteilijoi-

Kylänpää Hannele: Koira, 1996, pronssi

den Hailuoto 18.8.2004 –2.1.2005

Kylänpää Hannele: Musta kissa, 1997, keramiikka

Teuvo-Pentti Pakkala: Aittarakennuksia, 1985, ak-

Laaksonen Tero: Uurna, 1997, öljy kankaalle

varelli

Lampela Kalle: Uusi kielioppi #5 , 2002, öljy kankaalle

Jenny ja Antti Wihurin rahasto / Pohjoinen maisema,

Luostarinen Leena: Lootuksia, 1991, öljy paperille

Bregenz Itävalta 27.11.2004 – 29.1.2005 ja Berliini

Luostarinen Leena: Siniset lootukset, 1991, öljy

7.11.- 31.12.2005

paperille

Airas Mirja: Hylätty morsian, 1984, vesiväri pape-

Mäkelä Jukka: Kuppi kuumaa, 1998, öljy kankaal-

rilla

le

Airas Mirja: No-näytelmä, 1985, vesiväri paperilla

Mäkelä Jukka: Maisema, 1998, öljy kankaalle

Enckell Carolus: Morandin ikkunat VI, 1991, vesi-

Määttänen Lotta: Koira, 1997, öljy kankaalle

väri paperilla

Niemelä Jaakko: Sarjasta rautalankaorkesteri n:o

Enckell Carolus: Nature Morte I, 1992, vesiväri

6, 1991-1992, rautalanka, moottori

paperilla

Nukari Pirkko: Uikku lepää, 1998, pronssi

Erkkilä Jaana: Kaislikossa, 1994, carborundum

Rantanen Silja: Taustasta, 1990, öljy kankaalle

Erkkilä Jaana: Sieltä hän tulee, 1989, pehmeäpohja,

Rauhala Osmo: Pohjantähteä etsimässä, 1991, öljy

akvatinta

ja vaha kankaalle
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Roos Nina: Maalaus, 1996, öljy akryylille

Kunstnerner´s Hus, Oslo 8.4.-4.5.2005 Paul Osipowin

Ruusuvaara Liisa: Virtahepo, 1969, pronssi

näyttely

Saukkonen Teemu: Hyvä maku, 1999, öljy ja ak-

Paul Osipow: Pieni, 1997-99, akryyli ja hiili kan-

ryyli kankaalle

kaalle

Suomi Risto: All along the watchtower, 2001, öljy
ja lehtikulta kankaalle

Tikanojan taidekoti, Vaasa 10.6.-28.8.2005 ja Salon tai-

Tanttu Antti: Kuukausista julmin, 1997, seka-

demuseo 17.9.-23.10.2005

tekniikka kankaalle

Orientalismi

Tanttu Antti: Veteraani, 1999, sekatekniikka kan-

Antti Salokannel: Käärmeenlumoojan hattu, 1988,

kaalle

mezzotinto paperille

Terno Nina: Pässi, 1986, pronssi

Helena Pylkkänen: Musta poika, 1978-79, pronssi

Tuominen Sinikka: Valoverho, 1992, öljy kankaalle
Wargh Carl: Maisema II, 1976, vesiväri paperille

Tampereen taidemuseo 7.3.-11.5.2005 ja Amos Anders-

Wargh Carl: Sisäkuva taustana puita, 1980, vesi-

sonin taidemuseo Turku 11.5.-7.8.2005 näyttelyyn Vuo-

väri paperille

den nuori taiteilija – Viggo Wallensköld

Vellonen Senja: Aavistus, 1994, vesiväri paperille

Viggo Wallensköld: Sijainen, 2000, öljy paperille

Virolainen Heikki W.: Ovatko lehmät hyödyttäneet

Viggo Wallensköld: Muistot, 2000, öljy paperille

enemmän ihmiskuntaa kuin kaikki maailman ken-

Viggo Wallensköld: Kreivitär, 1999, öljy paperille

raalit, 1971-1986, pronssi

Viggo Wallensköld: Rauha, 1998, öljy paperille

Helsingin kaupungin taidemuseo, Meilahti 1.10.2004 –

Hyvinkään taidemuseo 18.9.-23.10.2005 Kaisu Aron

2.1.2005 ja Wäinö Aaltosen museo / Turun kaupungin-

näyttely
Kaisu Aro: Lumpeita, 2002, öljy kankaalle

museo 14.1.-6.3.2005 / Henry Wuorila-Stenberg
Henry Wuorila-Stenbergin teokset:
Maalaus, 1987, öljy

Ateneumin taidemuseo 28.10.2005 –5.3.2006 Ina Col-

Maalaus, 1988-90, öljy

liander -näyttely

Maalaus, 1987, öljy

Ina Colliander: Seppelöity tyttö, 1950, väripuu-

Maalaus, 1988-90, öljy

piirros

Minulla ei ole, minä en tiedä, minä en ymmärrä,
1993, öljy
Hihhulit, 2001, öljy
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ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOKOELMASTA

myöntämästä Pohjois-Suomen Tavoite 1 –ohjelmasta

Tuusulan museo / Halosenniemi 11.9.2005 –23.1.2005

sekä Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupungeilta.

Voimaa ja väriä – Reidar Särestöniemi Pekka Halosen
Digmore-hankkeen tuloksista on tiedotettu hankkeen

vieraana
Reidar Särestöniemi: Tundra kukkii, 1966, öljy kan-

www-sivuilla, tiedotusvälineissä, seminaareissa ja

kaalle

tapaamisissa. Digmoresta on tehty esite, jota on jaettu
laajasti kotimaassa ja ulkomailla. Digmoren kotisivut
löytyvät osoitteesta www.digmo.fi/digmore.

Kirjasto, arkisto ja Digmore
Taidemuseo on jatkanut kuluvana vuonna käsikirjaston

DIGMORE - DIGITAALINEN KULTTUURIPERINTÖ –
HANKE

kartuttamista lähinnä museoilta julkaisuvaihtona saa-

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa pilottiratkaisuna

duilla näyttelyjulkaisuilla. Vuoden lopussa käsikirjastossa

kuva-arkisto ja tietokantaratkaisu Lapin läänin toiseen

oli noin 3750 nidettä.

aluetaidemuseoon, Kemin taidemuseoon sekä konseptisuunnittelu vastaavan järjestelmän toteuttamiseksi

Taidemuseo ylläpitää Jenny ja Antti Wihurin rahaston

muihin ammatillisesti hoidettuihin museoihin Lapin lää-

taidekokoelmaan liittyvää sekä lappilaista kuvataidetta

nissä. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa yhteis-

käsittelevää lehtileike- ja kuva-arkistoa. Taiteilija-

käytöllisiä ohjelmistoratkaisuja eri kaupunkien ja orga-

haastatteluja on taltioitu näyttelyiden ja tutkimuksen

nisaatioiden välillä sekä selvittää eri ohjelmistojen yh-

yhteydessä.

teensopivuutta.
Digmoressa toteutettiin useita digitoituja kokonaisuuk-

Digmore-hankkeet

sia Lapin kulttuuriperinnöstä verkkoympäristössä ja

Rovaniemen taidemuseo on ollut mukana Digmore -

hanke tuotti hyödyllistä tietoa digitaalisten aineistojen

Lapin kulttuuriperinnön digitointihankkeissa. Digmore -

tallennukseen, arkistointiin ja levitykseen liittyvissä ky-

hankkeissa rakennetaan Lapin digitaalista kulttuuri-

symyksissä. Hankkeessa jatkettiin Rovaniemen taide-

verkkoa ja kehitetään uusia työmenetelmiä kulttuuri-

museoon ja sen alueen museoihin sekä Lapin yliopis-

perinnön saavutettavuuteen. Hankkeiden hallinnoijana

toon toteutettujen kuva- ja monimedia-arkistojen ke-

on Lapin yliopisto ja toimijoina yliopiston lisäksi Rova-

hittämistä ja aineistojen tallentamista. Hankkeen aika-

niemen, Kemin ja Tornion museot ja kirjastot. Hank-

na tutkittiin eri aineistomuotojen, kuten 3D-mallien,

keet ovat saaneet rahoituksen Lapin lääninhallituksen

äänitiedostojen ja videoiden tallentamista tietokantoi-
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hin. Rovaniemen taidemuseon merkittävä suomalaisen

DIGMORE - UUDET TYÖMENETELMÄT –HANKE

nykytaiteen kokoelma Jenny ja Antti Wihurin rahaston

Digmoressa kehitettiin Rovaniemen, Kemin ja Tornion

kokoelma, joka käsittää yli 2000 taideteosta on digitoitu

museoiden sekä Lapin yliopiston digitaaliseen arkistoin-

kokonaisuudessaan ja tallennettu tietokantaan. Taide-

tiin liittyviä työmenetelmiä ja käytäntöjä. Hankkeessa

museossa toteutettiin kokoelman tietokannasta yleisöl-

koulutettiin muistiorganisaatioiden henkilöstöä hallitse-

le suunnattu käyttöliittymä.

maan tietoverk koasiointiin ja kultt uuriperinnön
digitointiin liittyviä työmenetelmiä sekä tuottamaan
kulttuurisisältöä tietoverkkoihin.

Digmore-hankkeessa Andreas Alarieston tarinat, laulut
ja haastattelut on digitoitu ja tallennettu tietokantaan.
Maalauksiin liittyvät tarinat on myös liitetty osaksi

Digmoressa järjestettiin koulutusta museotietokanta-

internetissä toimivaa Alarieston kuva-arkistoa.

ohjelmiston hallintaan, kuvien, videoiden ja äänen
digitointiin ja arkistointiin, museokirjastojen luettelointiin

Lapin maakuntakirjaston Alvar Aallon arkkitehtuurista

ja tietokantoihin liittyvää koulutusta. Koulutusta on jär-

kertova verkkosivusto on uusittu Digmoren toimesta.

jestetty yksilöidysti eri organisaatioiden tietojärjes-

Uudistuksessa on pyritty tuomaan arkkitehtonisesti ar-

telmien ja tarpeiden mukaan.

vokas kirjastorakennus panoraamakuvauksen avulla
Lisäksi järjestettiin kaksipäiväiset Tekijänoikeusseminaari

mielenkiintoisella tavalla esitellyksi.

ja Kuva-arkistojen koulutuspäivät Rovaniemellä sekä
Lapin maakuntakirjaston kulttuurihistoriallisesti arvokas

yksipäiväinen Digitaalinen kuva painotyössä -seminaari Ke-

karttakokoelma on digitoitu ja siitä on julkaistu Poh-

missä. Näille koulutuspäiville osallistui henkilöstöä Aineen

joiskalotin vanhat kartat -verkkosivusto. Sivusto on lii-

taidemuseosta, Tornionlaakson maakuntamuseosta, Ke-

tetty osaksi Lapinkävijät –sivustoa. Vanhat kartat ku-

min taidemuseosta, Kemin historiallisesta museosta, Lapin

vaavat Lappia, Pohjoiskalottia ja Pohjoismaita. Sivuille

maakuntamuseosta, Lapin maakuntakirjastosta, Lapin yli-

on digitoitu yhteensä 15 pääosin 1600- ja 1700-luvuilla

opistosta ja Rovaniemen taidemuseosta.

julkaistua yksittäistä karttalehteä sekä Olof Treskin
1642-1643 Kemin ja Tornion Lappia kuvaavista kartoista

Tapahtumat

julkaistu kirja vuodelta 1928. Kartat on tallennettu myös
Cumulus-tietokantaan.

10.1.

AVAJAISKONSERTTI, Lapin kamariorkesteri

18.1.

Professori Tuija Hautala-Hirviojan luento
Talven hevonen –pinnasta piilotajuntaan,
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1.2.

luentosarjasta Wihurin kokoelma nykytai-

19.11.

Yksityistilaisuus

TAIDEMUSEO

teen peilinä

26.11.

Taiteiden puolesta päivä taidemuseolla

Professori Tuija Hautala-Hirviojan luento

27.11.

Taiteiden puolesta päivä taidemuseolla

Elämän valttikortti –ahdingosta aurin-

13.12.

Sisko Ylimartimon luento: Enkelikuvia
taiteessa

koon, luentosarjasta Wihurin kokoelma
nykytaiteen peilinä
8.2.

Professori Tuija Hautala-Hirviojan luento

Toimitilat

Nimetön –irti aiheesta, luentosarjasta
Wihurin kokoelma nykytaiteen peilinä
10.2.

KONSERTTI, Lapin kamariorkesteri

Rovaniemen taidemuseon näyttely-, toimisto- ja

15.2.

Professori Tuija Hautala-Hirviojan luento

työskentelytilat ovat osoitteessa Lapinkävijäntie 4. 1940-

Circulografi –pensselistä bittiin, luento-

luvulla valmistuneessa postiautovarikossa. Saneeratun

sarjasta Wihurin kokoelma nykytaiteen

taidemuseon kokonaispinta-ala on 1215 m2, josta vaih-

peilinä

tuvien näyttelyiden osuus on 288 m2 ja vakiokokoelmien

12.3.

Kaupungin vastaanotto

esittelytila 468 m2.

13.3.

Kaupungin vastaanotto, Suomi-Unkari
seuran vuosijuhlatilaisuus

Kävijät

23.3.

KONSERTTI, Lapin kamariorkesteri

26.3.

Konsertti, kulttuuritoimiston järjestämä

Vuonna 2005 taidemuseo oli avoinna tiistaista sunnun-

22.5.

Teeseremonia näytös

taihin kello 12 -17, yhteensä 295 päivänä. Kävijöitä tai-

29.5.

Seitakuoron konsertti

demuseossa oli 24 688. Kokonaiskävijämäärä alueelli-

3.6.

Vaaranlammen koulun päättäjäiset

set näyttelyt sekä Pohjoinen maisema –näyttelyn Sak-

9.9.

Professori Marjut Aikion luento: Särestö –

san ja Itävallan kävijät mukaan lukien oli noin 39 000

taiteilijan koti

kävijää.

12.9.

Professori Tuija Hautala-Hirviojan luento:

14.9.

Taidehistorioitsija Juha Ilvaksen luento:

13.10.

KONSERTTI, Lapin kamariorkesteri

12.11.

Nuorten kulttuuri-iltamat

18.11.

Energialaitoksen henkilöstöjuhla

Tarinoiden Reidar
Reidar Särestöniemen taide
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Rovaniemen kaupungin museotoimen hallinto kuuluu

Amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000)

kulttuurilautakunnalle. Lautakunnan alaisena toimivat

Arkeologi Hannu Kotivuori (1987)

kult tuurit oimist o, Lapin kamar iorkest eri, Lapin

Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)

maakuntakirjasto ja museotoimi, joka käsittää Lapin

Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995)

maakuntamuseon ja Rovaniemen taidemuseon.

Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen (1995)
Museosihteeri Marja-Liisa Oja (1981 –31.5.2005)
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985)

Kulttuurilautakunnan kokoonpano

Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)

Puheenjohtaja Kauko Nevala

Antti Liikkanen

Museomestari Teijo Rovanperä (14.3.2005 alkaen)

Varapuheenjohtaja Jukka Mäyrä

Maria Soukka

työajasta 50% maakuntamuseossa

Pertti Ahokas

Taimi Tolvanen

Tarja Ahonen

Kai Väistö

MÄÄRÄAIKAISET TYÖNTEKIJÄT

Antti Brunni

Sini Yli-Suvanto

Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto 1.10.2005–

Liisa Halonen-Laiti

Elise Ylitalo

Graafikko Suvi Pohjoisaho 1.5. - 31.7.2005 ja 1.8. –
14.8.2005

Leena Jääskeläinen

Tutkimusapulainen Jussi Mäkinen 15.8. –14.12.2005
Museovalvoja Jenni Siivola 13.6. –15.8.2005

Jäsenyydet

Museovalvoja Marika Matikainen 4.7. –19.8.2005

Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museo-

Valokuvaaja Veikko Vasama 1.8. –31.8.2005 ja 21.11.

liitossa. Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemu-

–12.12.2005

seo kuuluvat Pohjoiskalotin museot -nimiseen yhteis-

Kesätyöntekijä Maarit Karppinen 1.6. –30.6.2005

toimintaverkostoon.

Kesätyöntekijä Linda Ylitolonen 4.7. –3.8.2005
Työmarkkinatukilainen Maria Suvanto 14.3. –13.6.2005
Työmarkkinatukilainen Juho Huttu-Hiltunen 13.6. –

Museotoimen henkilökunta

13.7.2005
Harjoittelija Suvi Myllylä 8.8. –14.9.2005

Lapin maakuntamuseo
HENKILÖKUNNAN KOULUTUS, SEMINAARIT JA MATKAT
VAKINAINEN HENKILÖKUNTA

Arktikumin henkilökunta vieraili Santaparkissa 17.1. ja

Museotoimenjohtaja Raili Huopainen (1983 –31.3.2005)

Napapiirin Joulutalossa 8.12. Kulttuuritoimi järjesti

Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen (1987)

kevätretken Nivankylään 20.5, Rovaniemen museotoi-
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30.9.–2.10. Komsakulttuurista kirkkokenttiin –Saame-

mi syysretken Inarin Siidaan 12.–13.9. ja Lapin maa-

laisalueen 10 000 vuotta arkeologin

kuntamuseo museoretken Tornioon 16.12.

näkökulmasta -seminaari Inarin Siidassa
Tuija Alariesto:
3.11.

Rovaniemen kaupungin sähköinen asiointi,

Hanna Kyläniemi:

julkaisujärjestelmä SevenWeb -koulutus

6.4.

7.11.

Lapin lääninhallituksen Luovuus-seminaari

Digmore-projektin digitaalisen kuvan
teoria

10.–11.10. ja

7.4.

LapIt:n xp-kurssi

21.–22.11. Opeko:n (Opetusalan koulutuskeskus)

16.–17.5.

Digmore-projektin digitaalisen valokuvauk-

tuvassa koulussa

18.–19.5.

Valtakunnalliset museopäivät Oulussa

Museoliiton museolehtoripäivät Jyväskylässä

21.6.

Maakunnalliset museopäivät Tervolassa

18.5.

Digmore-projektin tekijänoikeusseminaari

sen kurssi

kulttuuriperintöopetusmalli monikulttuuris9.–10.11.

Kimmo Kaakinen:

5.–6.9,

19.4.

Digmore-projektin tekijänoikeusseminaari

10.–11.10. ja

17.5.

Natura 2000 -päivä

21.–22.11. Opeko:n (Opetusalan koulutuskeskus)

9.6.

Natura-teemapäivä: luontomatkailu, Kolari

10.6.

Rovaniemen kaupungin sähköinen asiointi,

kulttuuriperintöopetusmalli monikulttuuristuvassa koulussa

intran www-palvelukoulutus
6.–7.8.

12.12.

16.11.

Museoliiton museosiivous -koulutus (koko-

7.10.

Digmore-projektin objektikuvaus

hallitus
elmatilat) Lahdessa

Museoliiton luonnontieteelliset museopäivät Jyväskylässä

3.11.

Lähteen äärellä –seminaari, Lapin läänin-

Suomen ympäristökeskuksen kasviharrastajaseminaari, Hailuoto ja Oulu

3.–5.10.

7.11.

Rovaniemen kaupungin sähköinen asiointi,
julkaisujärjestelmä SevenWeb -koulutus

Maisa Laitinen:

Natura 2000 -projektin päätösseminaari

22.2.

LapIt:n xp-kurssi

20.4.

Rovaniemen kaupungin työterveyshuollon

9.–10.11.

Museoliiton museolehtoripäivät Jyväskylässä

ensiapukurssi

Hannu Kotivuori:
18.–19.4.

Digmore-projektin tekijänoikeusseminaari

18.–19.5.

Valtakunnalliset museopäivät Oulussa

21.6.

Maakunnalliset museopäivät Tervolassa
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Merja Lehtovirta-Aho:

16.-18.11. ja

20.4.

1.-2.12.

Rovaniemen kaupungin työterveyshuollon

HALLINTO

EVTEK-instituutin museomestariopinnot

ensiapukurssi
6.11.

Museoliiton museosiivous -koulutus Lahdessa
LUENNOT JA ESITELMÄT

Arja Moilanen:

Hannu Kotivuori

14.3. ja

27.1.

Alisen Kemijoen kivikautinen asutus, Lapin

21.2.

Rovaniemi kulttuurien kohtauspaikkana

12.4.

Mitä tiedämme Kemijärven muinaisuudes-

19.4.

Perehdyttämisluento (1) arkeologiseen

31.3.

LapIt:n excel- ja word-koulutus

18-19.4.

Digmore-projektin tekijänoikeusseminaari

rajavartioston kilta
esihistoriallisella ajalla

15. ja 22.6. Rovaniemen kaupungin sähköinen asiointi
1.-2.9.

Digmore-projektin kuva-arkistokoulutus

ta? Kemijärven kansalaisopisto

5.-6.10. ja
12.-13.10. LapIt:n excel-kurssi

kaivaukseen (3 t), Kemijärven kansalaisopisto

Päivi Rahikainen
6.-7.4.

21.4.

Rakennusperinnön hoidon ja korjaus-

16.-17.5.

opisto

Digmore-projektin valokuvauskurssi
14.5.

Tervolan varhaisin asutus, opaskurssi (8 t),

21.5.

Sinetän, Songan ja Lehtojärven muinai-

21.6.

Kivikauden tervolalaiset, maakunnalliset

3.9.

Kivikauden Törmävaara. Menneisyyden

Tervolan kansalaisopisto

Jukka Suvilehto
6.4.

Digmore-projektin digitaalisen kuvan

18.-19.4.

Digmore-projektin tekijänoikeusseminaari

16.-17.5.

Digmore-projektin digitaalisen valokuvauk-

suus, Sinetän kyläyhdistys

teoria

museopäivät Tervolassa

sen kurssi
7.10.

Perehdyttämisluento (2) arkeologiseen
kaivaukseen (3 t), Kemijärven kansalais-

rakentamisen neuvottelupäivät Helsingissä

jäljillä, valtakunnalliset arkeologian päivät

Digmore-projektin objektikuvaus

Tervolan Varejoella
30.9.

Teijo Rovanperä
18.-19.5.

Asunto Jäämeren rannalla –Pulmankijärven tutkimuksia, Komsasta kirkko-

Valtakunnalliset museopäivät Oulussa

22.-23.9,

kenttiin –Saamelaisalueen arkeologian 10

27.-28.10,

000 vuotta. Seminaari Inarin Siidassa
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24.8.

Museotoimen visiot. Kulttuurilautakunnan

Ohjausryhmän jäsen Posion kunnan Kitkan osa-

kokous Pohtimolammella

yleiskaavatyössä.

12.10.

Utsjoen Pulmankijärven varhaismetallikau-

Ohjausryhmän jäsen Utsjoen kunnan Tenon osa-

den asutus, Rovaniemellä

yleiskaavatyössä.

15.11.

Näyttely yhdistää mennyttä ja tulevaa,

Ohjausryhmän jäsen Lapin ympäristökeskuksen Lapin

Lapin yliopisto, Rovaniemi 2011 -kulttuuri-

kulttuuriympäristöt
tutuksi -hankkeessa.

pääkaupunkihanke

Asiantuntija Tervolan kunnan Kiven ja kulttuurin kylä Hanna Kyläniemi:

hankkeessa.

7.11.

Kylässä keskiajan kylässä –museosivut,

Suunnitteluryhmän jäsen Rovaniemi 2011 -kulttuuri-

Lähteen äärellä –seminaari, Lapin läänin-

pääkaupunkihankkeessa.

hallitus, Rovaniemellä
Hanna Kyläniemi:
Jukka Suvilehto:

Jäsen Rovaniemen kuvataidekoulun, Rantavitikan pe-

18.11.

Luento Museoviraston järjestämässä

ruskoulun, Lapin yliopiston Arktisen keskuksen tiede-

“
Digikäytännöt museoissa”-koulutus-

keskuksen ja Lapin maakuntamuseon yhteishankkeessa

päivillä Vapriikissa Hän esitteli museoiden

Kuvitettu ja kuviteltu aika.

arkistoväelle Lapin maakuntamuseon
kokemuksia digitaalisesta arkistoinnista ja

Arja Moilanen:

kuvankäsittelystä.

Arktikumin yhteistyöpalaveri (YTY).
Päivi Rahikainen:

OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN

Jäsenenä Tietoa ja toimeentuloa Lapin kulttuuri-

Kimmo Kaakinen:

ympäristöstä -ESR-hankkeen Itä-, Tunturi- ja Pohjois-

Natura 2000 -ohjelma Lapin voimavaraksi -hankkeen

Lapin ohjausryhmissä (Lapin kulttuuriympäristöt tutuk-

maakunnallisen työryhmän jäsen.

si -hanke).

Levin matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen
-hankkeen ohjausryhmän jäsen.
Hannu Kotivuori:
Asiantuntija Arktikum-Palvelu Oy:n hallituksessa.
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Museoavustaja Kati Korkala (1.12.2005 –31.5.2006)

VAKINAINEN HENKILÖKUNTA

KESÄHARJOITTELIJAT

Taidemuseosihteeri Tuula Haataja (1986, Digmore –

Ekaterina Rakkolainen (30.5. –29.6.2005)

projekteissa 1.1. –31.12.)

Maria Rakkolainen (13.6. –12.7.2005)

Museoleht ori Riitt a Kuusikk o (1993, Digmore –

Sari Kivelä (4.7. –3.8.2005)

projekteissa 1.1. –31.12.)
Taidemuseonjohtaja Hilkka Liikkanen (1986)

TYÖMARKKINATUELLA PALKATUT

Kuraattori Leena Lohiniva (1990 –k. 5.7.2005)

Soila Mikkonen (27.9.2004 –26.3.2005)

Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen (1993)

Mari Oinas (24.1. –23.2.2005)

Yleisöpalvelusihteeri Jaana Tolla (15.7.2005 alkaen)

Mikko Niskanen (2.2. –31.5. ja 13.6. –15.7.2005)

Museomestari Teijo Rovanperä (14.3.2005 alkaen)

Sanna Ikäläinen (4.4. –26.6.2005)

työajasta 50% maakuntamuseossa

Saija Kestilä (18.4. –31.8.2005)
Sebastian Kuusiluoto (2.5. –1.8.2005)

MÄÄRÄAIKAISET TYÖNTEKIJÄT

Eini Rantala (15.8. – 14.11.2005)

Toimistosihteerin sijainen Johanna Nordström (1.1. –

Johanna Virkkula (6.9. – 25.12.2005)

31.12.2005)

Erkki Nampajärvi (1.11.2005 –31.3.2006)

Museolehtorin sijainen Eveliina Happonen (1.1. –
31.12.2005)

MUUT

Amanuenssi Kaija Kähkönen (2.2. –31.12.2005)

Siviilipalvelusmies Jouko Kultima (13.12.2004 –

Museoavustaja Ulla Metsälehto (1.9. –31.12.2005)

14.12.2005)

Yleisöpalvelusihteeri Paavo Olli (1.1. –31.1.2005)
MUUT HARJOITTELIJAT

Yleisöpalvelusihteeri Markku Pietilä (17.3. –27.7.2005)

Anniina Talvensaari, matkailuharjoittelija (10.2. –
15.4.2005)
KUNNALLISELLA TYÖLLISTÄMISTUELLA PALKATUT
TYÖNTEKIJÄT

Paula Lehtola, matkailuharjoittelija (10.2. –15.4.2005)

Apulaisvaht imestari Markku Pie tilä (23.9.2004 –

10.5.2005)

4.3.2005 ja 5.9. –4.12.2005)

Marjo Manner, matkailuharjoittelija (17.8. –18.9.2005)

Apulaisvahtimestari Alpo Keskinarkaus (24.1. –

Arttu Ranta, datanomiharjoittelija (4.10. –30.11.2005)

18.9.2005)

Paula Savolainen, matkailuharjoittelija (19.12.2005 –2006)

Janne Honkasilta, datanomiharjoittelija (16.2. –
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUS, SEMINAARIT JA MATKAT

18. –19.4. Tekijänoikeusseminaari, Rovaniemi

Projektisihteeri / taidemuseosihteeri Tuula Haataja:

16. –17.5. Valokuvauskurssi, Rovaniemi

3.2.

Cumulus-pääkäyttäjä –koulutus, Kemi

18. –19.5. Valtakunnalliset museopäivät, Oulu

6.4.

Digitaalisen kuvan teoria –kurssi, Rovanie-

10.6.

Ei ole lupaa –seminaari, Helsinki

mi

16.6.

Cumulus-koulutus, Kemi

EU-maksatuskoulutus, Lapin lääninhallitus,

27.6. - 4.7. International Conference, Arkangeli,

12.4.

Venäjä

Rovaniemi
18. –19.4. Tekijänoikeusseminaari, Rovaniemi

1.9. –2.9. Kuva-arkistokoulutus, Rovaniemi

16. –17.5. Valokuvauskurssi, Rovaniemi

12. –13.9. Museotoimen retki Sodankylään ja Inariin

18. –19.5. Valtakunnalliset museopäivät, Oulu

12.10.

10.6.

Ei ole lupaa –seminaari, Helsinki

16.6.

Cumulus-koulutus, Kemi

Digitaalinen kuva painotyössä –koulutus,
Kemi

14.10.

Lapponica-kokous, Sodankylä

1.9. –2.9. Kuva-arkistokoulutus, Rovaniemi

3.11.

Objektikuvauskoulutus, Rovaniemi

12. –13.9. Museotoimen retki Siidaan

7.11.

Kokoelmatyöpaja / Valtion taidemuseo,

12.10.

Digitaalinen kuva painotyössä –koulutus,

3.11.

Objektikuvauskoulutus, Rovaniemi

10.11.

Äänen ja videon digitointi –koulutus,

Oulu
10.11.

Kemi

Rovaniemi
16.11.

17. –18.11. Pohjoinen kulttuurinen kumppanuus –

Kohti semanttista webiä –seminaari,

seminaari, Joensuu

Helsinki
22.11.

Kohti semanttista webiä –seminaari,
Helsinki

Rovaniemi
16.11.

Äänen ja videon digitointi –koulutus,

22.11.

Cumulus-koulutus, Kemi

Cumulus-koulutus, Kemi

Projektipäällikkö / museolehtori Riitta Kuusikko:

Taidemuseonjohtaja Hilkka Liikkanen:

11. - 16.1. Cultural Service Desk –koulutus Tarto, Viro

27.1.

3.2.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokous
Helsinki

Cumulus-pääkäyttäjä –koulutus, Kemi

9.2. –11.2 Teema -05, Helsinki

9.2. –11.2 Teema -05, Ateneum

4.3.

Kuvasto ry:n hallituksen kokous, Helsinki

4.4. –5.4. Särestöniemien valinta, Helsinki

6.4.

Digitaalisen kuvan teoria –kurssi, Rovaniemi

18.5. –19.5.Museopäivät Oulussa
21.6.

14. –17.4. Cultural Service Desk –koulutus, Haapa-

Paikallismuseopäivä Tervolassa

18.8. –19.8. Museonjohtajien kesäpäivät Kangasalla

ranta, Ruotsi
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24.8. –25.8.Pohjoiskalottimuseopäivät Oulussa

7.4.

LapIT:n office xp koulutus

31.8. –

27.4. –28.4. Rovaniemen kaupungin työterveyshuollon ensiapukoulutus

3.9.

Documenta 50 avajaiset Kasselissa

8.9.

Ars Nordica-kokous Kemissä

28.10.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston tapaami-

Amanuenssi Kaija Kähkönen:

nen Helsinki

16.-17.5.

10.11.

1.-2.9.

Nordische Landschaft-näyttelyn ripustus ja

Kuva-arkistokoulutusta / Digmore-hanke,
Rovaniemi

avaus, Berliini
12.10.

Digitaalinen kuva painotyössä –koulutus,
Digmore-hanke, Kemi

Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen:
3.11.

27.4. –28.4. Rovaniemen kaupungin työterveyshuollon

Objektikuvauskurssi, Digmore-hanke,
Rovaniemi

ensiapukoulutus
16.-17.5.

Valokuvauskurssi, Digmore-hanke

18.5.–19.5. Museopäivät Oulussa

7.11. –

10.11.

Valokuvauskurssi, Digmore-hanke

Video ja ääni digitaaliseksi, Digmore-hanke

18.5. –19.5. Museopäivät Oulussa
14.-15.6.

Pohjoinen maisema –näyttelyn teosten

Toimikunnat, työryhmät ja
luottamustehtävät

tarkistus, Helsinki
1.-2.9.
30.9.

Kuva-arkistokoulutusta / Digmore-hanke,
Rovaniemi

Hilkka Liikkanen, Rovaniemen kaupungin edustaja

Kuvan digitointikoulutusta, Digmore-

Särestöniemen museosäätiössä.

hanke, Kemi
3.11.

Objektikuvauskurssi, Digmore-hanke,
Rovaniemi

7.11.

Kokoelmatyöpaja / Valtion taidemuseo,
Oulu

10.11.

Video ja ääni digitaaliseksi, Digmore-hanke

Vs. toimistosihteeri Johanna Nordström:
14.3. ja
31.3.

LapIT:n excel- ja word-koulutus
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Talous (2005)
7500 Maakuntamuseo
Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen

392 058 €

Kiinteistömenot

895 474 €

Kiinteät menot

32 608 €

Muut menot

36 169 €

Menot yhteensä

1 356 309 €

Tulot

86 171 €

Netto

1 270 138 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

186 032 €

Netto valtionosuus huomioiden

1 084 106 €

7600 Rovaniemen taidemuseo
Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen

225 068 €

Kiinteistömenot

119 791 €

Kiinteät menot

25 565 €

Muut menot

43 811 €

Menot yhteensä

414 235 €

Tulot yhteensä

38 565 €

Netto

375 670 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

118 384 €

HALLINTO

