2011

Rovaniemen kaupungin
museotoimen toimintakertomus 2011
1

Rovaniemen kaupungin
museotoimen toimintakertomus
2011

SISÄLLYS
Lapin maakuntamuseo
			
03
Rovaniemen taidemuseo 				03
Rovaniemen museotoimen vuosi 2011		
04
Lapin maakuntamuseo 				05
Kokoelmat					05
Arkistot ja kirjasto 				
09
Näyttelyt 					12
Maakunnallinen museotyö 			
15
Museo ja yleisö 					17
Julkaisut 					20
Tiedotus ja markkinointi 				
21
Toimitilat 					21

Julkaisija: Rovaniemen kaupungin museotoimi

Rovaniemen taidemuseo 			
22
Näyttelyt 					22
Julkaisut 					27
Aluetaidemuseotoiminta 				29
Museokasvatus 					30
Kokoelmat 					33
Teoslainat 					34
Kirjasto ja kuva-arkisto 				
36
Toimitilat 					35
Tapahtumat 					37
Museotoimen hallinto 				38
Museotoimen henkilökunta 			
39
Talous 2011

Taitto: Arto Liiti

				45

Kannen kuva: Arto Liiti, Korundin aulan rakenteita

2

Lapin maakuntamuseo
Pohjoisranta 4
96200 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/maakuntamuseo

Rovaniemen taidemuseo
Lapinkävijäntie 4
96100 Rovaniemi
www.rovaniemi.fi/taidemuseo

LAPIN MAAkUNTAMUSEO

ROVANIEMEN TAIdEMUSEO

Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jonka toimintaalueena on entinen Lapin lääni lukuun ottamatta Tornionlaaksoa ja
Kemin seutua. Toimialueella on kaksitoista kuntaa: Enontekiö, Inari,
Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Museo avattiin 1975 Lappia -talon yhteydessä. Museolle valmistui uudet tilat Arktikum -taloon vuonna 1992.
Samassa yhteydessä valmistunut perusnäyttely Selviytyjät korvattiin
2003 Pohjoiset keinot -näyttelyllä. Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo muodostavat yhdessä kulttuuripalvelukeskukseen
kuuluvan museotoimen.
Museon perustehtävä on toimialueen historiaan ja luontoon liittyvän aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön suunnitelmallinen
keruu, tallennus, tutkimus ja esittely. Lisäksi museo toimii monissa
Lapin luontoon, ympäristöön, esineelliseen ja rakennettuun sekä
arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa neuvontapalvelua ja lausuntoja antavana asiantuntija- tai viranomaistahona. Museon laaja kuva-arkisto palvelee asiakkaiden moninaisia historialliseen
kuvamateriaaliin liittyviä tarpeita.

Rovaniemen taidemuseo avattiin lokakuussa 1986 arkkitehti, professori Juhani Pallasmaan saneeraaman entisen postivarikon tiloissa.
Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kasvava kokoelma. Taidemuseon vaihtuvat näyttelyt kertovat monipuolisesti kuvataiteen koko kentästä
myös kansainvälisesti. Pohjoisuus on yksi keskeinen näyttelyperuste. Rovaniemen kaupungin lappilaisen taiteen kokoelma esittäytyy
julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristössä. Taidemuseo nimettiin
aluetaidemuseoksi 1993, ja sen puitteissa museo lainaa näyttelyitä,
järjestää esitelmiä ja esityksiä sekä tutkii ja tekee tunnetuksi pohjoista
kuvataidetta. Taidekasvatus ja yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden
tiedekunnan kanssa ovat merkittäviä toiminta-alueita museossa.
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ROVANIEMEN MUSEOTOIMEN VUOSI 2011
Museotoimi toteutti kaikki siltä tilatut tuotteet.
Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat suunnitellulla
tavalla. Taidemuseon kokoelmatyötä hallitsi uusien taidevarastojen
järjestäminen uusien taideteosten saapuessa Rovaniemelle. Taide- ja
museokasvatustoiminta oli aktiivista.
Kulttuurikeskus Korundi avattiin toukokuun 25. päivänä jonka jälkeen vietettiin avajaisviikkoa avoimin ovin. Viikon aikana talossa
vieraili yli 6000 vierasta. Jenny ja Antti Wihurin rahaston uusista lahjoituksista koottu näyttely ”Nature Forte” sai erittäin positiivisen vastaanoton ja koko Korundi otettiin erityisen hyvin vastaan. Yhteistyö
talon toisen pääkäyttäjän, Lapin kamariorkesterin kanssa lähti hyvin
liikkeelle. Kulttuuritalo Korundi ostaa myynti- ja markkinointipalvelut
Arktikum Palvelu Oy:ltä joka hoitaa myös Korundikaupan ja –ravintolan toiminnat.
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyyn tehtiin asiakkaille uutena palvelumuotona audio guide -järjestelmä, johon laadittiin laaja
sisältöaineisto eri kieliversioineen. Perusnäyttely sai myös uudet infopäätteet, joiden avulla asiakas voi hahmottaa tilakokonaisuuden
ja saada syventävää tietoa eri aihealueista. Infopäätteiden asennus
tehtiin kuitenkin vasta vuoden 2012 puolella. Vaihtonäyttelytoiminta
toteutui suunnitellusti. Aluetyössä museo osallistui OKM:n Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hankkeeseen, jossa selvitettiin ei -ammatillisten museoiden tilaa Suomessa.
▶ Korundin avajaisissa 25.5. esiintyi myös Lapin yliopiston performanssiryhmä. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo
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Lapin maakuntamuseo
▶ Myyntitiski Napapiirin Lahja Oy:ssä Napapiirillä 28.6.2011.
Kuva: Jukka Suvilehto / Lapin maakuntamuseo.

Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Esinekokoelma karttui kertomusvuonna 180 objektilla, joista osa oli
lahjoituksia ja osa aktiivisia hankintoja. Vuoden kartunta oli keski
määräistä tasoa, eivätkä tulleet lahjoitukset määrällisesti olleet suuria.
Mielenkiintoisia olivat erityisesti erilaiset tekstiilit (naisten vaatteet)
1900-luvun alusta, sekä TAKO -yhteistyön hengessä tehdyt esinesiirrot
muista museoista.
Keväällä ja kesällä toteutettiin valtakunnallisessa TAKO-tallennusja kokoelmayhteistyössä ensimmäinen nykydokumentointiprojekti,

johon saatiin Opetus- ja kulttuuriministeriön innovatiivisiin hankkei
siin tarkoitettua avustusta 1840 €. Projekti oli osa pooli 5:n matkailuun
liittyvää dokumentointia. Siinä dokumentoitiin ja tallennettiin museon kokoelmiin Napapiirin Pajakylän matkamuistotarjontaa. Esinekokoelmat karttuivat 51 objektilla, jotka olivat etupäässä hankintoja
(ostoja). Arkistoaineisto karttui samalla tavalla 55 objektilla. Lisäksi
valokuvaaja Jukka Suvilehto dokumentoi matkamuistomyymälöitä,
matkamuistoja konteksteissaan sekä Pajakylää yleisemminkin valokuvaamalla. Nykydokumentoinnista kirjoitettiin raportti. Projektin
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▶ Dokumentointiprojektin tutkija Kiti Karvonen
Napapiirillä 18.5.2011. Kuva: Jukka Suvilehto /
Lapin maakuntamuseo.

kenttätyövaiheen suoritti Kiti Karvonen 1.-31.5.2011, joka piti
työpäiväkirjaa valokuvien kautta Cumulukseen luodussa uudessa
Oma dokumentointi – tietokannassa. Sitä on tarkoitus käyttää jatkossakin vastaavanlaiseen museon omaan työdokumentointiin.
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 18 898. Sähköiseen muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä on 41
prosenttia. Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin Cumulus-ohjelmaa.
Lapin maakuntamuseon esine-, arkisto- ja kuvakokoelmat
tulivat saavutettaviksi museon omaan web-kokoelmaselaimeen,
joka julkistettiin 15.6.2011. Selain hakee tiedot suoraan Cumulustietokannasta, missä voidaan määritellä reaaliajassa, mitkä aineistot soveltuvat julkiseen käyttöön. Rajoituksia aiheuttavat yleiset
tekijänoikeuslait ja yksityisyyden suoja. Yleisöpalaute selaimesta on ollut positiivista, ja useat asiakkaat ovat kertoneet katsoneensa aineistoa
uteliaisuudesta laajemminkin. Myös kyselyjä ja tilauksia on selaimen
kautta tullut kokoelmiin.
Kulttuurihistoriallisissa kokoelmissa olevat saamelaiseen kulttuu
riin liittyvät esinetiedot ovat Recalling Ancestral Voices (Repatriation
of Sámi Cultural Heritage) -projektin tietokannassa. Muita valtakunnallisia yhteistyökuvioita ovat Matkailumuseoverkosto ja TAKO-tallennusja kokoelmayhteistyö. Matkailumuseoverkostolla on yhteinen webportaali www.matkoilla.fi. TAKO-yhteistyössä aloitettiin pitkäjänteiset
nykydokumentointiprojektit, joissa Lapin maakuntamuseo on mukana
poolissa 5 (Liikenne-, viestintä- ja matkailupooli). Projektien tarkoitus

on luoda pitkällä aikavälillä valtakunnallinen ns. Suomi-kokoelma.
Kulttuurihistoriallisten esine- ja arkistoaineistokokoelmien hoidossa noudatettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista
ohjelmaa (2008). Heidi Pelkonen teki opetus- ja kulttuuriministeriön
Myytti-avustuksella luettelointi- ja digitointityötä esine- ja arkistoaineistokokoelmien parissa 1.1.–31.3.2011. Luetteloitavana oli etupäässä
arkistoaineistokokoelmissa oleva Lapin matkailuhistoriaan liittyvä
aineisto. Työ sisälsi myös kuvien digitointia ja luettelointia. Syksyllä
1.9.2011 alkaen toteutettiin Opetus- Ja kulttuuriministeriön 20 000 €
avustuksella laaja Rovaniemi-aineiston digitointiprojekti (tarkemmin
kohdassa kuva-arkisto ja arkistoaineisto).
Esine- ja arkistoaineistokokoelmien parissa tekivät harjoittelua Jussi
Maikkula, Julia Oikarainen ja Kiti Karvonen. Kokoelmiin kävi vuoden
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aikana tutustumassa useita opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin sekä pro gradu- ja väitöskirjatutkimusten aineistoina. Tärkeää
yhteistyöneuvottelua kokoelmista Petsamo-seura ry:n kanssa jatkettiin. Rovaniemen Lyskan seniorit ry jatkoi historia-aineistokeruutaan,
jonka päätteeksi myös museon kokoelmat mahdollisesti karttuvat esi
ne- ja arkistoaineistolahjoituksin.
Vuoden 2011 aikana käynnistyi kaksi ESR-hanketta, joissa Lapin
maakuntamuseo on osa-toimijana. Sápmi Miehtá on Saamelaisalueen
koulutuskeskuksen toteuttama projekti, jonka rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY -keskus. Hankeaika on 1.1.2011–31.12.2013.
Projektissa luodaan toimintamalli siitä, miten saamen kielen ja kulttuu
rin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti ja miten museoiden ja
kirjastojen saamelaisaineistot saadaan palvelemaan oppimista. Projektissa pilotoidaan ja kehitetään etäkoulutusta yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien, yliopistojen ja kulttuurilaitosten kanssa. Lisäksi
toteutetaan koulutusta etäopetusta tukeviin työvälineisiin, erilaisiin
oppimisympäristöihin ja niiden pedagogiikkaan. Lapin maakuntamuseo tuottaa hankkeessa virtuaalitietopaketin lapinpukuihin liittyvästä
perinteestä. Hankkeen yhteistyötahot ovat: Saamelaismuseosäätiö
(Siida), Lapin maakuntamuseo, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti,
Lapin yliopisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemen kaupungin perusopetus, Kalotti keskus (Inarin
kunta).
Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa
kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä yhteistyössä oppilai-

tosten, museoiden, yhdistysten ja julkisen sektorin kanssa. Hankkeessa kehitetään pilottien kautta moniaistista tilaa avoimena oppimisympäristönä, kohtaamis- ja rentoutumispaikkana. Hankkeessa
selvitetään myös, millaiset tekniset ratkaisut fyysisen tilan osalta sekä
toisaalta tietotekniset toteutukset mahdollistavat moniaistisen kokemuksen. Lapin maakuntamuseo rakentaa hankkeessa siirrettävän
muistelukäyttöön tarkoitetun tilan, jossa hyödynnetään museon
kokoelmia ja niihin liittyvää tietämystä. Laurea toimii hankkeen koordinaattorina. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin,
Metropolia ammattikorkeakoulun, Heinolan kansalaisopiston, Hämeen kylät ry:n, Päivälehden museon ja Lapin maakuntamuseon kanssa. Hanke on ESR-rahoitteinen ja sen kesto on 1.9.2011 - 31.12.2013
Näyttely- ja tutkimustarkoituksia varten museolla on runsaasti
myös arkeologisia maalöytöjä, joita säilytetään omana kokonaisuutena
luonnontieteen yksikön tiloissa. Pääosin ne liitetään puhdistamisen ja
luetteloinnin jälkeen Suomen kansallismuseon kokoelmiin. Museolla
säilytettävään aineistoon kuuluu Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto
ry:lle kuuluva kiviesinekokoelma ja Museoviraston tutkimustarkoituksiin deponoimia löytökokonaisuuksia. Museo vastaanottaa vuosittain
lukuisia löytäjien toimittamia muinaislöydöksiä. Oman arkeologisen
tutkimustyön tuloksena kaivetut ja kerätyt esihistorialliset löydöt käsitellään vastaavalla tavalla.
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Luonnontieteelliset kokoelmat
Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen kuoli 27. tammikuuta
2011. Uuden amanuenssin valintaprosessi venyi syksyyn ja valittu
henkilö, PhD Stephanie Lefrere, saattoi aloittaa vasta joulukuun alussa.
Kokoelma-aineiston kokonaismäärä oli kertomusvuoden lopussa edelleen noin 24 900 näytettä. Ne sisältävät näytteitä seuraavista ryhmistä:
hyönteiset ym. selkärangattomat, putkilokasvit, selkärankaiset, kivet
ym. geologiset näytteet, sammalet, jäkälät, sienet, ekologiset näytteet
ja levät. Kokoelmia ei voitu hoitaa, eikä uutta aineistoa voitu koota tai
vastaanottaa amanuenssin puuttuessa.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikössä säilytettäviin
luonnontieteellisiin sekä arkeologisiin kokoelmiin on tutkijoilla, opiskelijoilla ja harrastajilla mahdollisuus tutustua työaikana. Näytteitä ja
muuta aineistoa on käytetty näyttelyissä sekä opetus- ja valistustoi
minnassa ja lainattu mm. kouluille ja oppilaitoksille.

▶ Arkeologi Hannu Kotivuori tarkasti Kemijärven Outovaaran laessa vanhan
merkkipuun elokuussa. Kuva: Helena Kantola.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2011
yhteensä 1 135 päänumeroa. Kokoelmassa on monenlaisia lahjoja, joita kaupunki on saanut Rovaniemellä käyneiltä vierailijoilta tai omien
edustajiensa vierailujen yhteydessä. Ystävyyskaupunkien lahjoja on
laitettu esille kaupungintalon vitriineihin ja kokoushuoneisiin. Osa vitriineistä purettiin ja esineet palautettiin varastoon syksyn aikana.
Lapin maakuntamuseo | 8

▶ Rovaniemi-aineiston digitointiprojektissa käsiteltiin mm. Rovaniemelle osoitteeseen Rovakatu 11 vuonna 1959 valmistunut kerrostalo.
Kuva: Lauri Alanärä / Lapin maakuntamuseo.

Arkistot
Kuva-arkisto
Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat lahjoituksilla ja oman
kuvaustoiminnan tuloksena yhteensä 1600 kuvalla. Kuva-arkistossa on runsaat 300 000 kuvaa.
Kuva-arkistossa oli työharjoittelussa Ville Kumpulainen,
Karoliina Huhtanen ja Kreeta Jokela. Heidän työtehtävänään oli
pääasiassa vanhojen kuvien digitoiminen.
Opetusministeriö myönsi museolle Myytti-avustuksen
kokoelmien digitointiin. Avustus käytettiin Lapin matkailuaineiston luettelointiin, ja tehtävään palkattiin Heidi Pelkonen.
Tällä kertaa luetteloitiin uudempaa aineistoa 1980–1990-luvuilta.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin digitointiavustus alle
30-vuotiaita työllistäviin hankkeisiin. Projektiin sisällytettiin museon
kuva- ja arkistoaineistoon kuuluvien Rovaniemi-aineistojen seulonta,
digitointi ja luettelointi tietokantaan. Projektiin palkattiin Suvi Harju ja
Kiti Karvonen.
Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilasen työura Lapin maakuntamuseo
ssa päättyi 30.9. Hänen seuraajakseen valittiin Suvi Harju. Kuva-arkisto
oli suljettuna henkilövaihdoksen ajan syyskuusta vuoden loppuun.
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa.
Tietokannassa oli vuoden lopussa 11 231 kuvaa tietoineen. Cumulusohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen

laadinnassa. Arkistosta toimitettiin asiakkaille yhteensä 99 kuvaa digitaalisina tiedostoina. Kertomusvuonna Lapin maakuntamuseon tai
säilytettävänä olevien kokoelmien kuvia toimitettiin useisiin julkaisuihin ja näyttelyihin sekä yksityiskäyttöön. Osa valokuvista on nähtävillä
uudella museon kokoelmaselaimella Internetissä (enemmän kts. kulttuurihistorialliset kokoelmat).
Vuoden aikana arkistossa kävi 16 asiakasta.
Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa on säilytettävänä
seuraavat kuvakokoelmat: kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry,
Lapin Metsämuseoyhdistys, Johtti Sápmelaččat ry / Marja Vuorelainen
sekä Yrjö Kortelainen. Lapin metsämuseon kuvia on nähtävillä Internetissä Kantapuu-tietokannassa, www.kantapuu.fi.
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Arktisen keskuksen ja Lapin maakuntamuseon yhteiskäytössä
olevalla Arktikum-talon kuvalaitoksella tehtiin uusia järjestelyitä joulukuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Tilojen käyttö jaettiin kahteen
yhtä suureen osaan Arktisen keskuksen ja Lapin maakuntamuseon
välillä. Lapin maakuntamuseolla on vielä käytössään valokuvastudio,
sekä jälkikäsittelytiloja, joissa voidaan säilyttää valaistus- ja kuvausvälineistöä sekä tehdä esim. kuvien pohjustamista ja kehystystä, sekä
paikka jossa voidaan välivarastoida valokuvanäyttelyitä. Arktiselle
keskukselle puolestaan jäivät multivisio- ja videoeditointihuone sekä
pimiöt aputiloineen. Näiden tilojen saaminen heidän käyttöönsä oli
välttämätöntä, koska Arktisen keskuksen piti saada emeritusprofessori
Juha Pentikäisen kokoelmat Arktikumiin. Kokoelman siirto suoritettiin
jo helmikuun aikana.
Perinteinen valokuvanvalmistus Lapin maakuntamuseossa on
loppunut jo vuosia sitten, joten tilojen pieneneminen käyttämättömiltä osin ei tuota ongelmia. Käyttämättä on jäänyt myös paljon
perinteiseen kuvanvalmistukseen liittyvää laitteistoa; kehityslaitteita,
suurennuskoneita, altaita, mittareita, duplisointilaitteita jne. Osa tästä
20 vuotta vanhasta laitteistosta ja kalusteista on yhteisessä omistuksessa Arktisen keskuksen ja Lapin maakuntamuseon kanssa ja osan
omistaa jompikumpi. Lähes kaikki laitteisto, joilla ei katsottu olevan
enää käyttöä, lahjoitettiin Lapin yliopistolle opetuskäyttöön. Lisäksi
osa diaprojektoreista lahjoitettiin Rovaniemen oppimateriaalikeskukseen. Museolle jäi vielä mm. valopöytiä, kameroita, diaprojektoreita ja
elektroniikkaa, joilla katsottiin olevan mahdollista käyttöä jatkossakin.

Käyttökelvoton irtaimisto toimitettiin kaatopaikalle.
Arkistoaineisto
Arkistoaineistokokoelma karttui kertomusvuonna 88 objektilla lahjoitusten ja hankintojen ansiosta. Merkittävin kokonaisuus oli TAKOnykydokumentointiprojektissa hankittu matkamuistokokoelma (ks.
kulttuurihistorialliset kokoelmat).
Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa 18 592 objektia, joista 33 % on luetteloitu sähköiseen muotoon. Digitoitujen
aineistojen määrä kasvoi vuoden aikana huomattavasti kahdessa eri
projektissa.
Syksyllä aloitettiin laaja Rovaniemi-kokoelman digitointiprojekti
Ely-keskuksen alle 30-vuotiaille suunnatun avustuksen ansioista. Kiti
Karvonen aloitti 1.9. arkistoaineiston Rovaniemeä koskevan osuuden
järjestämisen, numeroinnin ja digitoinnin. Työ jatkuu 29.2.2012 saak
ka. Aineistoa luetteloitiin ja digitoitiin myös Myytti-projektissa (ks.
kulttuurihistorialliset kokoelmat). Arkistoaineiston diarioinnissa ja
luetteloinnissa käytettiin Cumulus-ohjelmaa. Lapin maakuntamuseon
kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008) myös arkistoaineistokokoelmien
osalta noudatettiin.
Arkistoaineiston merkitys tutkimuksellisesti kasvoi edelleen. Useampia siihen liittyviä kokonaisuuksia kysyttiin ja käytettiin aineistona
sekä opinnäytetyössä, laajemmassa tieteellisessä tutkimuksessa että
paikallishistorian tutkimisessa. Erityisesti mainittavia ovat lasten piiLapin maakuntamuseo | 10

rustukset (kveekari Naomi Jackson Groves ja Hakalan lapset), Hanna
Suokkaan (os. Kouri) laaja kirjeenvaihto ja Seitapiirin arkisto. Lisäksi
Rovaniemen Lyskan seniorit ry:n näyttely- ja kirjahankkeeseen kartoitettiin edelleen aineistoa museon arkistoaineistosta (kirjeitä,
pöytäkirjoja, piirustuksia jne.).
Lehtileikearkisto
Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon
kerätään museon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä.
Äänitearkisto
Äänitearkisto karttui 2 C-kasetilla. Äänitearkistossa on 396 C-kasettia,
n. 60 avokelanauhaa ja 32 cd-levyä. Arkistossa säilytetään lisäksi video
nauhoja. C-kaseteille ja avokelanauhoille on tallennettu pääasiassa
perinnehaastatteluja. Uudemmat haastattelut on tallennettu cd-levyille. Arkistossa säilytetään myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto
ry:n äänitteitä.

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

Käsikirjasto
Lapin maakuntamuseon käsikirjasto palvelee ensisijaisesti museon
omaa henkilökuntaa. Kirjasto muodostuu kolmesta kokoelmasta: kulttuurihistoria (kaikkiaan n. 3 800 nimekettä), Wallenius-kokoelma (420
nimekettä) ja luonnontieteen kokoelma (luettelointi kesken). Kulttuu
rihistorian kokoelman inventointi ja luetteloinnin täydentäminen
saatiin valmiiksi vuoden 2011 aikana yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon sekä ostopalveluna Rovaniemen kaupunginkirjaston kanssa.
Käsikirjaston kartunta vuonna 2011 oli 110 nimekettä, joista suurin osa
on saatu museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta. Lapin maakuntamuseon käsikirjasto on osa Museokirjastoa, joka kuuluu Lapin kirjasto
-ryhmään. Käsikirjaston kirjat ovat löydettävissä osoitteesta www.
lapinkirjastot.fi.
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NÄYTTELYT

Perusnäyttely Pohjoiset keinot
Lapin maakuntamuseon nykyinen perusnäyttely valmistui joulukuussa 2003. Ulkoasusta vastasi näyttelyarkkitehti Yrjö Wiherheimo ja
sisällöstä pääosin museon henkilökunta. Näyttely perustuu pääosin
aikaisempaan Selviytyjät-näyttelyyn.
Perusnäyttely Pohjoiset keinot vaatii jatkuvaa ylläpitosiivousta ja
huoltoa, jota toteutettiin suunnitelmallisesti koko vuoden ajan. Museomestari huolehti yhteistyössä muun museohenkilökunnan kanssa
tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä. Vuoden 2011 aikana
perusnäyttelyyn valmistui edellä mainittu audio guide -järjestelmä.
Lisäksi heti seuraavan vuoden alussa saatiin toimintaan uusi infojärjestelmä, jonka sisältöä tehtiin koko vuosi 2011. Henkilökunnan kirjoittamien tekstien koontityöhön palkattiin loppuvuodeksi FM Jonna
Mölläri. Infopäätteiden ohjelmistosuunnittelusta vastasi Lassi Pentikäinen.
Erikoisnäyttelyt

▶ Kotainstallaatio Lapin maakuntamuseon Pohjoiset keinot-perusnäyttelyssä.
Kuva: Jukka Suvilehto / Lapin maakuntamuseo

Vuonna 2010 avatuista näyttelyistä Iikka Paavalniemen kolme maisemaa – 1900-luvun alun valokuvia Rovaniemeltä oli esillä 30.1.2011
saakka. Vuoden 2011 aikana avattiin neljä erikoisnäyttelyä: Vienan
sydän, Kultaa!, Tiet Ruijhaan ja Realms of Belonging – Kuulumisen ulot
tuvuuksia.
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Paavo Hamunen: Vienan sydän 4.2.–3.4.2011
Paavo Hamusen valokuvanäyttely esitteli nykypäivän
valokuvia Vienan Karjalasta 2004–2010 väliseltä ajalta.
Näyttelyn kuvat ovat Hamusen Vienan Karjalan matkoilta. Kuvat ovat arkipäivän realismia, tapahtumia ja
kylämaisemia. Vienan Karjalan kylämiljööt ovat kauniita ja säilyneet vuosisatoja lähes muuttumattomina.
Luonnon merkitys ihmisten arkipäivässä on suuri.
Vanhempi väestö elää kotiseudullaan kalastusta,
metsästystä ja pienimuotoista viljelyä harrastaen.
Kultaa! 15.4.–11.9.2011
Kulta kimaltaa ja kiehtoo. Se herättää intohimoja,
se saa valtaansa ja on vallan väline. Kultaa! -näyttely
lähestyi tätä kiehtovaa alkuainetta eri näkökulmista.
Näyttely kertoi niin kullan synnystä, etsinnästä ja hyödyntämisestä kuin myös monipuolisesta käytöstä.
Sekä tietysti ihmisen kultaan liittämistä merkityksistä
ja ikiaikaisesta kullan kaipuusta. Kultaa! oli Geologian
tutkimuskeskuksen 125-vuotisjuhlanäyttely, ja se
toteutettiin yhteistyössä GTK:n, Lapin maakuntamuseon, Kultamuseon ja Agnico-Eaglen Kittilän-kaivoksen kanssa.
Tiet Ruijhaan –Roads to Ruija – Veien till
Ruija 23.9.−30.10.2011
Pohjois-Suomen asukkaat hakeutuivat sankoin joukoin Jäämeren
ehtymättömien kala-apajien ääreen jo 1700-luvun alkupuolelta alkaen. Norjan rannikko aina Tromssasta Kirkkoniemeen oli heille paremman elämän lähde, kalalla rikkauksia suoltava Eldorado, jota kutsuttiin
Ruijaksi. Suuri osa Ruijan polulla seilanneista lopulta asettui pysyvästi
Jäämeren rannan asukkaaksi, joita alettiin kutsua norjalaisittain kveeneiksi. Heidät tunnetaan luotettavina, ahkerina ja taitavina työntekijöinä, joiden suomalaiset esi-isät toivat tullessaan Ruijaan mm. hirsira-

▶ Kultaa! –näyttelyn esineistöä. Kuva: Jukka Suvilehto / Lapin maakuntamuseo.

kentamisen ja karjatalouden.
Tiet Ruijhaan -näyttelyssä kerrottiin elävästi Ruijaan matkanneiden
ja Norjan rannoille asumaan jääneiden ihmisten elämästä iloineen ja
suruineen. Näyttely tuotettiin Ruijan kveenimuseon, Lapin maakuntamuseon ja Norrbottenin museon yhteistyönä. EU:n Interreg IV A Pohjoinen -rahasto tuki näyttelyn toteuttamista.
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▶ Realms of Belonging -näyttely avattiin 18.11. Etualalla taiteilija Patrik Huse, takana avajaisissa puhunut
psykiatri Antti Liikkanen.

Patrick Huse: Realms of Belonging 19.11.2011–29.1.2012

Muut näyttelyt

Norjalainen Patrick Huse tunnetaan kansainvälisesti yhtenä merkittävimpänä globalisaatiota ja ihmisen ja ympäristön suhdetta töissään käsittelevänä taiteilijana. Huse on erityisen kiinnostunut globalisaation aiheuttamista muutoksista niin ympäristölle kuin siellä
asuville ihmisille. Realms of Belonging – Kuulumisen ulottuvuuksia oli
sekä näyttely että kirja, mutta myös yhteiskunnallinen projekti ja taideteos. Näyttelyssä pohdittiin paikallisuuden ja perinteisen tietouden
merkitystä pohjoisilla alueilla elävien ihmisen identiteettien muodostumiselle. Patrick Huse on huolissaan pohjoisten kulttuurien hiipumisista, niiden erityispiirteiden menettämisestä ja paikallisen tietouden
häviämisestä.

Arktikumin Aurora-salissa oli esillä Lapin maakuntamuseon tuottama
Valto Pernun Polkupyörällä Petsamoon -näyttelyn kuvia 21.1.2011–
17.3.2011 välisenä aikana. Paavo Hamusen kuvien esilläoloa jatkettiin
näyttelyn päättymisen jälkeen Aurora-salissa 4.4.–27.5.2011, ja Lapin
maakuntamuseon tuottama Marja Vuorelaisen Mökkejä ja maalikyliä -näyttely oli esillä Aurora-salissa 27.5.2011 lähtien.
Lapin maakuntamuseon tuottama Yläkerran mummon kutomat villasukat -näyttely oli esillä Lähteentien pirtillä 2.5.–29.7.2011.
Valokuvanäyttely kertoo rovaniemeläisen Pulsan suvun elämästä
1900-luvun alkupuolelta näihin päiviin asti.
Tiet Ruijhaan -näyttely esillä Sodankylässä kesällä 13.6.–31.8.2011.
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▶ Kotiseutuyhdistys Kemijärven Kotikiekerö ry:n puheenjohtaja
Pekka Narkilahti esittelee kotiseutumuseon päärakennuksen
nurkalla olevaa viirakiveä museotapaamisen osallistujille 18.8.
Kuva: Ulla Viitanen / Lapin maakuntamuseo.

MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Paikallismuseotyö
Lapin maakuntamuseon toiminta-alueeseen kuuluu suurin osa entisen Lapin läänin alueesta, kaikkiaan 12 kuntaa. Kaikissa kunnissa on
Utsjokea lukuun ottamatta jonkinlaista museotoimintaa.
Maakuntamuseotutkija antoi asiantuntija-apua paikallismuseoille
puhelimitse, sähköpostitse ja neuvontakäyntien aikana (16 matkaa,
joilla oli yhteensä 21 kohdetta). Ilahduttavasti viiden paikallismuseon
väkeä kävi Lapin maakuntamuseossa keskustelemassa museoasiois
ta tai tutustumassa johonkin eritysteemaan. Museovirasto myönsi
harkinnanvaraista valtionavustusta kuudelle Lapin maakuntamuseon
toiminta-alueen paikallismuseolle, yhteensä 23 000 euroa. Maakuntamuseotutkija ohjasi ja valvoi näiden avustusten käyttöä. Ne oli kohdennettu kokoelmien luettelointiin, näyttelyiden parantamiseen ja
museorakennusten korjaamiseen. – Rovaniemen kotiseutumuseon ja
Posion kotiseutumuseon esinekokoelmien luettelointikortistot kopioi
tiin Lapin maakuntamuseolle.
Lapin maakuntamuseossa työskenteli vuoden loppuun asti Museoviraston hallinnoimassa Paikallismuseotoiminnan kehittäminen
-hankkeessa projektitutkijana FM Ulla Viitanen. Hankkeen aikana
järjestettiin mm. Paikallismuseoiden toiminta 2010 -kysely, jossa
selvitettiin laajasti ja monipuolisesti ei-ammatillisten museoiden toimintaa. Kyselyn pohjalta laadittiin työryhmän loppuraporttiin katsaus

paikallismuseotyöstä Suomessa sekä toimenpide-ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.
Lapin maakuntamuseo järjesti 18.8.2011 Kemijärvellä paikallismuseoväelle maakunnallisen museopäivän, jonka teemana oli Kohtaamisia museoissa. Päivän aikana tutustuttiin Kemijärven moottorikelkkamuseoon ja kotiseutumuseoon. Kemijärven kulttuurikeskuksen
tiloissa projektitutkija Ulla Viitanen kertoi paikallismuseokyselyn tuloksista, näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto ja museopedagogi Lotta
Leskelä esittelivät Lapin maakuntamuseossa laadittuja oppimispolkuja ja Kemijärven kotiseutumuseon ”emäntä” Helena Poikolainen kertoi kokemuksiaan erityisryhmien opastuksista. Lisäksi keskusteltiin
ryhmissä museoiden yleisöpalvelukysymyksistä. Päivään osallistui 28
henkeä.
Tutkija vastasi yhdessä toimituskunnan kanssa Raito-lehden toimit
tamisesta.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset ovat kuuluneet tutkijan työsarkaan. Tutkija antoi tietoja erityisesti Rovaniemeä
koskeviin rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiin sekä vastasi eri
viranomaistahojen ja yksityishenkilöiden tekemiin rakennusperintöä
koskeviin kysymyksiin. Hän myös valvoi kahden Museoviraston jakaman entistämisavustuksen käyttöä.
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Arkeologinen toiminta

▶ Arkeologi Hannu Kotivuori tutkii Kemijärven Outovaaran merkkipuuta.
Kuva: Helena Kantola.

Lapin maakuntamuseon esimiehenä toimiva intendentti vastaa myös
museon arkeologisesta työstä. Museoviraston kanssa solmitun ja joulukuussa 2009 uusitun Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön suojelua
koskevan yhteistyösopimuksen mukaisesti museo antoi 38 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-,
rakennus- tai maankäyttöhankkeista. Intendentti / arkeologi osallistui
kymmeniin kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai
ohjausryhmän jäsenenä. Lausuntojen määrä laski edellisvuodesta, sillä
Saamelaismuseo Siidaan saatiin lausuntojen laatijaksi Utsjoen, Inarin
ja Enontekiön kunnista vastaava arkeologi Eija Ojanlatva helmikuussa
2011.
Maakunta-, yleis- sekä asemakaavoihin tehtiin arkeologisia kohteita
koskevia muutoksia ja lisäyksiä. Suurten yleisten ja monien yksittäisten
rakennushankkeiden vuoksi museo teki kesäaikana joukon maastotarkastuksia ja inventointeja, joiden matkakulut kustansi pääosin
hankkeen toteuttaja. Maastotarkastuksia tehtiin runsaasti Rovaniemellä ja Kemijärvellä, joitakin Sodankylässä, Sallassa, Posiolla, Ranualla
ja Tervolassa. Museo jatkoi inventointia Sodankylän Unarin alueella.
Hetkellisesti arkeologisena apuna kokoelmatyössä oli FM Juha-Pekka
Joona.
Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat mitä moninaisimpia. Usein
tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri maankäyttömuotojen suhdetta
todettuihin muinaisjäännöksiin. Intendentti / arkeologi piti vuoden
aikana kahdeksan eri tahojen pyytämää esitelmää ja toimi pääkouluttajana Lapin ammattiopistolla pidetyllä Muinaisjäännökset ja niiden
hoito -kurssilla (21 t).
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MUSEO JA YLEISÖ
Arktikum -taloon tutustui vuonna 2011
yhteensä 72 945 asiakasta, joten kävijämäärä
kasvoi edellisvuodesta 4 %.
Aukioloajat
Vuonna 2011 museo oli avoinna seuraavasti:

Talvikausi
10.1.–31.5. tiistai–sunnuntai 10–18

▶ Rantavitikan peruskoulun 3. luokka tutustui opettajansa Jenni Uimaniemen kanssa syyskuussa Lapin maakuntamuseon oppimispolkuun Kauan
eläköön esine! Kuva: Jukka Suvilehto / Lapin maakuntamuseo.

Kesäkausi
1.6.–10.6. joka päivä 10–18
11.6.–31.8. joka päivä 9–19
Talvikausi
1.9.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–18
1.12.–15.1. joka päivä 10–18
24.12. suljettu
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Opastukset

Seniorityö

Opas-valvojat toimivat keskusteluoppaina yksittäisille kävijöille. Eri
laisia teema-opastuksia on suunnattu erityisesti lapsiryhmille. Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia sekä koti- että ulkomaalaisille vieraille kertyi vuoden aikana yhteensä 122.

Lapin maakuntamuseo aloitti keväällä 2010 uuden ikäihmisille suun
natun museotarjonnan yhteistyössä Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin kanssa. Museosta kaksi henkilöä vierailee kuukausittain
Helmikammarilla vetämässä muistelukerhoa. Toiminnan tarkoitus on
jakaa vastavuoroisesti keskustellen erilaisia muistoja ja tukea senio
reiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tarjoamalla monipuolista museopalvelua myös muualla kuin museon toimitiloissa. Toiminta on
pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Vuoden 2011 aikana kokoontumiskertoja oli yhteensä 10. Yksi niistä oli näyttelyvierailu Arktikumiin
ja toinen Helmikammarin kanssa yhteistyössä järjestetty kevätretki
Ranuan Saukkojärvelle kotiseutu- ja koulumuseoon. Muistelukerhoon
osallistui keskimäärin 10 ihmistä / kerta.

Yleisötapahtumat Arktikumissa
Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin Arktikumissa 16.–22.5.2011.
Kansainvälisenä museopäivänä 18.5.2011 oli avoimet ovet Arktikumissa klo 10–18.
Päivän ohjelmassa oli näyttelyamanuenssi Tuija Alarieston vetämiä
opastettuja kierroksia Kultaa! -näyttelyssä, ja museopedagogi Lotta
Leskelän ja Jonna Möllärin ohjaamia Pohjosen porukkaa -laukkuarvoituksia Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä.
11.9. Rovaniemi-päivänä oli Arktikumissa avoimet ovet. Esillä
olevaan Kultaa! -näyttelyyn liittyen järjestettiin luentoja ja kullanhuuhdontatyöpaja. Rovaniemi-päivän ohjelmassa Arktikumissa ja
naapurissa Pilkkeessä oli lisäksi eri toimijoiden järjestämiä näyttelyi
den esittelyjä, työpajoja, filmiesityksiä, historiakierroksia ulkoalueella
ja tarinatuokioita.
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▶ Museopedagogit Lotta Leskelä (edessä) ja Jonna Maria Mölläri.
Kuva: Jukka Suvilehto / Lapin maakuntamuseo.

Museo-opetus
Arktikumissa vieraili vuoden 2011 aikana Rovaniemen alueen koululaisia 2912, muualta tulleita leirikoululaisia 315. Koululaisille järjestettiin opastettuja näyttelykierroksia ja kouluille tiedotettiin Arktikumin
tapahtumista ja näyttelyistä säännöllisesti.
Lapin maakuntamuseo sai Lapin ELY:ltä avustuksen kahden museopedagogin palkkaamiseksi. Työhön palkattiin Jonna Mölläri
(1.12.2010–31.5.2011) ja Lotta Leskelä (1.1.2011–31.5.2011). Museopedagogit suunnittelivat Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyyn
kuusi oppimispolkua keväällä 2011. Oppimispolut ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä. Polkuja
on suunniteltu eri luokka-asteille. Ne soveltuvat moniin oppiaineisiin
ja syventävät monipuolisesti peruskoulun opetusta. Polut sisältävät
tehtäväosioita maakuntamuseon perusnäyttelyssä sekä Arktikumin
luokkahuoneessa. Polkuihin kuuluu myös pedagogista aineistoa, joka
on luokkahuoneen peda-kaapissa.
Oppimispolkuja testattiin Rovaniemen alueen seitsemällä eri kouluryhmällä (luokka-asteet 1, 3, 5 ja 7). Osallistujia näissä ryhmissä oli
yhteensä 134 henkilöä. Oppimispolkuja käytiin esittelemässä myös
kouluilla eri luokka-asteiden opettajille. Lotta Leskelä, Jonna Mölläri
ja Tuija Alariesto kävivät mm. Rantavitikan, Korkalovaaran ja Syväsenvaaran ja Katajarannan kouluilla.
Valmistumisen jälkeen oppimispolkuja käytti loppuvuoden 2011
aikana 18 ryhmää, joissa osallistujia oli yhteensä 810 henkilöä.
Oppimispolkujen kuvaukset ja ohjeet löytyvät museon nettisivuilta:
http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin_maakuntamuseo/Museo-opetus/Oppimispolut.iw3
Valtakunnallisella museoviikolla 19.–20.5. järjestettiin metsäteemainen Eksy metsään! -rastirata Rovaniemen 8. -luokkalaisille Arktikumissa ja tiedekeskus Pilkkeessä. Rastiradalla koululaiset pääsivät ratkaisemaan metsään liittyviä tehtäviä näyttelyitä ja pihapiiriä kiertäen.

Jokaisella rastilla oli asiantuntija ja tapaamisen ja tekemisen perusteella löydettiin annettuun tehtävään ratkaisu. Radalla metsään tutustuttiin mm. historian, monimuotoisuuden, taiteen, alkuperäiskansoihin
ja metsiin liittyvän tutkimuksen sekä metsästä saatavien tuotteiden
näkökulmista.
Eksy metsään! -rastiradan suoritti seitsemän luokkaa ja 165 oppilasta. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Lapin yliopiston Arktinen keskus, Lapin korkeakoulukirjasto, Lapin maakuntamuseo, Lapin metsämuseo, Rovaniemen taidemuseo ja Metsähallituksen tiedekeskus
Pilke.
Seminaarit
Arktikumissa järjestettiin Matkalla ajassa -inspiraatioseminaari
16.2. Seminaari käsitteli kulttuuriperintökasvatusta ja sitä, miten sen
voi tehdä kiinnostavaksi lapsille ja nuorille. Seminaarissa esiteltiin
teoriaa ja käytännön esimerkkejä aikamatkoista ja muista kulttuuri
perintöprojekteista. Seminaariin osallistui 35 henkilöä ympäri Lappia;
seminaari tavoitti niin museotoimijoita kuin opettajia, päiväkotien
henkilöstöä ja muita kiinnostuneita. Matkalla ajassa -inspiraatiopäivän
järjestivät Taikalamppu-yhteistyönä Lapin lastenkulttuuriverkosto,
Lapin maakuntamuseo ja Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARK.
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Asiantuntijapalvelu ja neuvonta
Erilaisiin esineisiin, muinaisjäännöksiin, Rovaniemen historiaan ja museon kokoelmiin liittyviä kysymyksiä tuli Lapin maakuntamuseoon
vuoden aikana runsaasti. Tiedustelijoina olivat sekä muut museot, eri
virastot että yksityiset henkilöt. Erityisenä kiinnostuksen aiheena olivat
historiaan ja esihistoriaan liittyvät kysymykset.
Lapin maakuntamuseo on mukana lappilaisten kirjastojen ja museoiden yhteisessä Lapponica-tietopalvelussa, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin sähköpostin välityksellä. Tietopankin ja tietopalvelun
osoite on www.lapponica.net.
Muuta toimintaa
Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy osallistuivat Rovaniemen wanhoille markkinoille elokuussa 2011. Markkinoilla mainostettiin tulevia tapahtumia ja näyttelyitä.
Museon opas-valvojat Maisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho toi
mivat Lapin ammattiopiston matkailualan opiskelijoiden työpaikkaohjaajina. Vuoden aikana työharjoittelussa oli kolme opiskelijaa.
Lapin maakuntamuseon kokoelmatoimintaan kävi tutustumassa
opiskelijaryhmiä ja muita vieraita. Erityisesti yhteistyö Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnan kanssa on ollut vuosittaista; arkistokurssi vie
raili museossa jälleen 28.11.

JULKAISUT
Vuoden 2011 Raidon numerossa oli erityisesti Lapin luontoon, arkeologiaan ja jälleenrakennusaikaan sekä museotyöhön liittyviä artikkeleita. Raito-lehtiä voi lukea netissä Lapin maakuntamuseon kotisivuilta.
Julkaistut artikkelit ja tutkimukset
•

•
•
•
•

•

Hannu Kotivuori: Kelontekemän ja Tepsan varhaiset asutusjäljet. Kelontekemä ja Tepsa. Kylien historiasta ja suvuista. Tornio
2011:21–27.
Hannu Kotivuori: Lapin luonnon asiantuntija Kimmo Kaakinen
1948–2011. Raito 2011:52–53.
Hannu Kotivuori: Lapin arkeologi Markku Torvinen 1945–2011.
Raito 2011:54–56.
Päivi Rahikainen: Entisajan navetoista Peräpohjolassa. Tornionlaakson vuosikirja 2011 s. 256–264. Waasa Graphics 2011.
Päivi Rahikainen: Talonpoikainen rakentaminen ja kirkonkylän
vanha asutus. Vesistöjä ja vaaramaisemia. Kemijärven kulttuuriympäristöohjelma s. 55–58. Helsinki 2011.
Päivi Rahikainen: Viisi vuosikymmentä talkootyötä. Raito 2011:
24–26.
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TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Arktikum-Palvelu
Oy. Museon sisäisestä ja oman alan kysymyksiin kuten näyttelyihin ja
tutkimukseen liittyvästä tiedottamisesta museo on pääosin vastannut itse. Lapin maakuntamuseon kotisivut löytyvät osoitteesta www.
rovaniemi.fi/maakuntamuseo. Sivuilta löytyy myös linkki maakuntamuseolla tuotettuun Lapin museot -sivustoon (www.lapinmuseot.fi).

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

ARKTIKUM
•
•
•
•

Talon pinta-ala 4523 m2
Lapin maakuntamuseon tiloja 1526 m2
Arktisen keskuksen ja museon yhteistiloja 1461 m2
Luonnontieteen yksikkö, Arktikumin instituuttiosa 295 m2

VARASTO
•
Silmutie 2 720 m2
Arktikumissa Lapin maakuntamuseon tilat on suojattu palo- ja murtohälyttimin. Näyttelytiloissa ja luonnontieteen yksikön kokoelmatiloissa on myös kosteuden ja lämpötilan säätö.
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Taidemuseo

▶ NATURE FORTE -näytteystä, Katso ihminen -sali. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

NÄYTTELYT
Rovaniemen taidemuseo järjestää kokoelmanäyttelyiden lisäksi vaihtuvia taidenäyttelyitä. Näyttelyiden valinnassa pääperiaatteita ovat
paikallinen sekä kansainvälinen pohjoisuus, oman kokoelman taiteilijat sekä taiteen eri ilmenemismuodot.
Toukokuun lopulla 2011 avattiin uusi kulttuuritalo Korundi, jossa
taidemuseon näyttelytilat laajenivat huomattavasti. Avajaisnäyttelyssä
Nature Forte – Luonnon voimia esiteltiin Jenny ja Antti Wihurin rahaston uudishankintoja. Korundin ensimmäinen vaihtuva näyttely Flying
Stories – Lentäviä tarinoita toi pohjoisen taidetta Suomen lisäksi Grön-

lannista ja Venäjältä rovaniemeläisten ja matkailijoiden iloksi. Valtion
taidemuseon Ateneumin kanssa aloitettiin yhteistyö Suomen taiteen
klassikkoteosten esittelysarjasta Korundissa. Ensimmäisenä kauden
klassikkona esiteltiin Ferdinand von Wrightin Taistelevat metsot. Korundin kahvioon koottiin rakennuksen historiasta valokuvanäyttely
Postiautovarikosta Korundiksi.
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Kokoelmanäyttelyt
NATURE FORTE – LUONNON VOIMIA 25.5.2011–11.3.2012
Korundin avajaisnäyttely on saanut nimekseen Nature Forte joka
kuvaa luonnon ja ihmisluonteen voimia ja viittaa samalla musiikki
termiin forte – voimakkaasti. Ranskan kielessä Forte chute de neige
tarkoittaa pyryä tai tuiskua ja englanniksi sanalla ”forte” tarkoitetaan
myös työkykyä. Näyttely koostui Jenny ja Antti Wihurin rahaston
taidehankinnoista vuosilta 2002–2011.
Kokonaisuus oli vahvasti luontoläheinen mutta kuvasi myös
suomalaisen nykytaiteen luomisvoimaa varsin monipuolisesti. Tunnelma vaihteli eri tilojen näennäisestä rauhallisuudesta dramaattisiin
tapahtumiin, kuten Pekka Jylhän teoksesta Valon tuoja Markus Copperin installaatioon Kursk. Luonnon erilaiset ilmiöt kohtasivat Riitta
Päiväläisen jäätyneissä vaatteissa ja Sandra Kantasen utuisissa rantamaisemissa. Luonnon kiertokulku kasveineen ja eläimineen on ollut kautta aikojen taiteilijoidemme inspiraation lähteen ja se nähtiin
tässäkin näyttelyssä. Mutta myös ihmiselämän vaiheet aina Anssi Törrösen vauva-maalauksista Tommi Toijan isopäisten, luonnossa liikkuvien poikien ja Stiina Saariston rehevien mies- ja naishahmojen
kautta aina Kari Cavenin Mummojen muisto -veistokseen kertovat
omaa tarinaansa erilaisista elämää heiluttelevista voimatekijöistä.
Maaria Wirkkalan Venetsian biennalessakin nähty teos Found a
Mental Connection vuodelta 1998 on tänä päivänä sanomaltaan mitä
ajankohtaisin. Kantaaottavaa reagointia voi löytää vaikka Janne Räisäsen tai Samuli Kontion maalauksista. Humoristisemmin elämään
ja luontoon suhtautuvat mm. Tapani Kokko tai Antti Louhisto veistoksissaan. Annu Vertasen, Marianne Uutisen, Juhani Tuomisen tai
Kari Huhtamon abstrakti kuvailmaisu johdattaa ajatuksia erilaisiin
tunnelmiin ja mielentiloihin.
Näyttely Nature Forte – Luonnon voimia oli hyvin monipuolinen
ja aihetta monelta kannalta lähestyvä. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelman kartuttajat Leena Peltola ja Jukka Mäkelä kuvaavat
pohjoisuuden vaikutusta kokoelman karttumiseen ja siihen, miten
pohjoisen luonnon voima kuvastuu jollain alitajuisella tavalla teosten

▶ NATURE FORTE -näytteystä, Maaria Wirkkalan Found a mental connection,
taustalla Heikki Marilan kukat. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

valikoitumisessa kokoelmaan. Esitti teos luontoa, ihmistä tai vaikka
täysin abstraktia aihetta, sen yhteys tähän kokoelman pohjoiseen
kotiin on sopiva.
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Muut näyttelyt
POSTIAUTOVARIKOSTA KORUNDIKSI
Postiautovarikosta Korundiksi näyttely kertoo rakennuksen historiasta
sen valmistumisesta 1933 tähän päivään. Rovaniemen taidemuseo sijaitsee Rovaniemen historian kannalta merkittävässä rakennuksessa,
entisessä postiautovarikossa. Varikkorakennuksen menneisyys kytkeytyy monin tavoin sekä Suomen ja Lapin yleiseen historiaan että postija lennätinlaitoksen historiaan. Rovaniemen kauppalasta oli 1930-luvun alkuun mennessä kehittynyt todellinen postiautoliikenteen
keskus, Lapin portti, josta autot kuljettivat postilähetyksiä, tavaroita ja
matkustajia ympäri laajaa maakuntaa. Rakennusviraston toimeksiannosta Rovaniemelle rakennettiin ajan tarpeita vastaava suuri, punatii
linen varikkorakennus vuonna 1933. Tämä rakennus on harvoja sodan
tuhoista säästyneitä rakennuksia Rovaniemellä. Rakennus toimi postija lennätinlaitoksen autovarikkona aina 1980-luvulle.
Rakennuksen menneisyys on edelleen läsnä kulttuuritalo Korundissa, kaikkialla sen saneeratuissa tiloissa. Postiautovarikosta Korundiksi näyttely esittelee rakennuksen historiaa valokuvin ja tarinoin.
Näyttely on pysyvästi esillä Korundin kahviossa.

▶ Taistelevia metsoja esittelemässä Ateneumin taidemuseonjohtaja
Maija Tanninen-Mattila. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

KAUDEN KLASSIKKO - FERDINAND VON WRIGHTIN TAISTELEVAT METSOT 28.10. 2011 – 22.1.2012.
Ateneum ja Rovaniemen taidemuseo aloittivat Suomen taiteen
klassikkoteosten esittelysarjan Rovaniemellä. Ensimmäisenä Rovaniemen taidemuseon näyttelytilassa esiteltiin Ateneumin kokoelmista
teos, jonka kaikki suomalaiset tuntevat ja joka monelle suomalaiselle
symboloi sekä taidetta että Suomea. Teos on tuttu paitsi aidon teoksen teoskuvista erilaisissa julkaisuissa, myös lukemattomista maalaus
kopioista ja eri materiaaleihin toteutetuista versioista ristipistoista
hiirimattoihin ja T-paitoihin. Teoksen pohjalta on syntynyt myös uusia
taideteoksia, joissa peilautuu kulloinenkin aika.
Kauden klassikko-sarjassa tullaan esittelemään Ateneumin
kokoelmista suomalaisen taiteen kultakauden teoksia, maalauksia joita ei ole aikaisemmin nähty Rovaniemellä. Sarjan on suunniteltu jatkuvan kahden klassikon vuosivauhdilla. Seuraavat klassikot tulevat esille
kesällä 2012 ja talvella 2012–13. Teos valitaan tapauskohtaisesti niin,
että se on yleisölle aina pieni yllätys.
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Lisäksi
KUUKAUDEN TAITEILIJA

▶ Flying Stories näyttelystä. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

FLYING STORIES – LENTÄVÄT TARINAT 4.11.2011–29.1.2012
Rovaniemen taidemuseo toteutti taidekasvatusnäyttelyn venäläisen
Tyko Vylkon, suomalaisen Andreas Alarieston ja grönlantilaisen
Johan Markussenin taiteesta. Flying Stories –tarinat lentävät vuosikymmenien takaa ja kertovat pohjoisesta elämästä ja kulttuurista.
Andreas Alarieston kuvissa saamelaisten ja suomalaisten tapahtuma
rikas elämä herää eloon. Johan Markussen kuvaa grönlantilaisen
alkuperäiskansan inuiittien uskomuksia ja myyttejä. Tyko Vylko kuvaa
oman pohjoisen kansansa nenetsien elämää Jäämeren rannalla.
Elämä näyttäytyy yllättäen samanlaisena, on sitten kyseessä EteläGrönlannin rannikko, Lapin metsät Suomessa tai Novaya Zemlyan alue
Venäjällä. Näyttelyssä esiteltiin mielenkiintoisella tavalla taiteen kautta pohjoisten kansojen historiaa, uskomuksia, myyttejä ja tarinoita.
Alariesto, Markussen ja Vylka avaavat kuvillaan ja tarinoillaan meille
ikkunoita menneeseen. Näyttely jatkoi Rovaniemeltä Arkangelin
taidemuseoon helmikuussa 2012. Näyttelykierros päättyy Qaqortoqin
taidemuseoon Grönlantiin kesällä / syksyllä 2012.

Lapin taiteilijaseura ja Rovaniemen taidemuseo tiivistivät
yhteistyötään. Lapin taiteilijaseura on useiden vuosien ajan esitellyt Galleria-taidelainaamo Napan yhteydessä yhden jäsenensä kuukauden taiteilijana. Syyskuun alusta lähtien Lapin taiteilijaseuran kuukauden taiteilija esiteltiin Kulttuuritalo Korundin kahvilan yhteydessä.
Rovaniemen taidemuseo pitää tärkeänä lappilaisten kuvataiteilijoiden
näkyvyyttä Kulttuuritalo Korundissa. Matkailijat ja muut Korundin vie
raat voivat museo-, konsertti- tai kahvilavierailullaan samalla tutustua
lappilaiseen nykytaiteeseen.
Ensimmäisenä Kuukauden taiteilijana aloitti Joseph James. Vuoden
2011 muut kuukauden taiteilijat ovat Merja Isomaa-James lokakuussa,
Maaria Veini marraskuussa ja Hilkka Ukkola joulukuussa.

▶ Ensimmäinen kuukauden taiteilija Joseph James ja teos Nimetön
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo
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▶ Rovaniemen museotoimen henkilökunta osallistui Kahvilandin kokousperformanssiin.
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

KAHVILAND 25.–29.10.2011.
Kahviland on Kristina Junttilan (No) ja Leena Kelan (Fin) performanssiprojekti, joka on vieraillut vuosien 2010-2011 aikana Torniossa,
Luulajassa ja Kirkkoniemellä. Suomalaiset, ruotsalaiset ja norjalaiset
juovat tilastojen mukaan eniten kahvia maailmassa. Tarkastelemalla
erilaisia kahvinjuontiin liittyviä rituaaleja ja luomalla joukkoon myös
uusia Kahviland -performanssilaboratorio etsii syitä sille, miksi kahvilla
on niin merkittävä rooli pohjoisissa kulttuureissamme.
Rovaniemen laboratorioviikon aikana Kahvilandin taiteilijat kutsuivat yleisön kokoustamaan kanssaan kahvikupposten äärellä.
Kahvistelemalla ihmisten kanssa ja seuraamalla erilaisia kahvittelutilanteita taiteilijat perehtyivät ajankohtaisiin paikallisiin aiheisiin sekä
kokouskulttuuriin. He kirjoittivat näiden havaintojen pohjalta kahviharjoituksia eli lyhyitä performanssikäsikirjoituksia.

Lapin yliopiston tiloissa olevat vitriinit Jenny ja Antti Wihurin rahaston
teoksia varten
Vuonna 2011 vitriineissä oli esillä 2 teosta, Kuutti Lavosen Bepopbarokokoo ja Marjo Lahtisen Naisen torso.
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jULkAISUT
Jenny ja Antti Wihurin rahasto julkaisi
kokoelmaluettelon vuonna 2010 ja 2011
lahjoitetuista teoksista Rovaniemen taidemuseo 2002–2008. Julkaisu sisältää 494
kokoelmaan hankitun teoksen teoskuvat
ja –tiedot sekä artikkelit Ensin vaistolla ja sitten järjellä, jossa taidekriitikko ja
toimittaja Timo Valjakka haastattelee Jenny ja Antti Wihurin rahaston
kokoelman kartuttajia Leena Peltolaa ja Jukka Mäkelää ja Rovaniemen taidemuseon johtajan Hilkka Liikkasen katsauksen Taidemuseo ja
muutosten vuodet 2002-2008.
Korundi – Postiautovarikosta kulttuuritaloksi
Mykät seinät kätkevät sisäänsä arvaamattoman paljon mennyttä
elämää. Kulttuuritaloksi muuntuneessa rakennuksessa työskentelee ja
siellä vierailee ihmisiä, jotka eivät näistä tarinoista mitään tiedä. Pala
vanhaa tiiliseinää, ikkuna-aukon kulunut räystäslista tai portaikon
koristeellinen kaide, joka saneerauksen yhteydessä on jätetty ennalleen, herättää kysymyksiä. Mikä tämä talo oli ennen? Keitä täällä oli,
eli ja teki töitä?
Korundi – Postiautovarikosta kulttuuritaloksi –kirja luo katsauksen
rakennuksen entiseen elämään. Taidemuseon tutkija Jonna Katajamä-

ki on haastatellut lähes sataa entistä
varikkolaista, täällä asuneita ja työssä
käyneitä henkilöitä. Heidän tarinansa
tulee kuulluksi tässä kirjassa. Lukija voi
eläytyä esimerkiksi 1950-luvun työaskareisiin korjaamohallissa tai naisten keittopuuhiin kolhoosikeittiössä.
Kirja jakaantuu kahteen osioon,
Varikon vuodet ja Kohti Korundia.
Varikon vuodet osiossa on kaksi artikkelia, Jonna Katajamäen Elämää
postiautovarikolla ja Anniina Koivun Varikon lapset. Kohti Korundia
osion muodostavat Ulla Lempiäisen artikkeli Kuvataidevihuri puhaltaa
Rovaniemellä, joka kertoo Rovaniemen taidemuseon synnystä ja Juhani Pallasmaan artikkeli Teollisuustalosta taiteen tiloiksi, jossa arkkitehti
avaa suunnittelun lähtökohtia.
Kirjasta on toteutettu englanninkielinen versio Korundi - From a
Post Bus depot into a House of Culture. Kirja sisältää runsaasti kuvia
rakennuksen historiasta ja uuden kulttuuritalon arkkitehtuurista. Kirjan on kääntänyt Liisa Reinikainen.
Molemmat kirjat ovat toimittaneet Lapin yliopiston lehtori Sisko
Ylimartimo ja Rovaniemen taidemuseon amanuenssi Riitta Kuusikko.
Taitosta ovat vastannet Paula Kassinen, Maaret Posti ja Arttu Hirvonen. Kirjat on toteutettu yhteistyössä Lapin yliopistokustannuksen
kanssa.
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Flying stories
Flying Sories -näyttelyjulkaisussa esitellään Alarieston, Vylkan ja
Markussenin taidetta, kertomuksia sekä heidän elämäänsä. Julkaisussa on myös yksi Tyko Vylkon ennen julkaisematon satu. Andreas
Alariesto (1900-1989), Tyko Vylka (1886-1960) ja Johan Markussen
(1906-1994) olivat kaikki itseoppineita taiteilijoita, jotka kokivat
elämäntehtäväkseen kertoa nykypolville entisajan elämästä. Heitä
ajoi taiteen tekemisen pariin ei pelkästään luomisen palo, vaan myös
halu kertoa oman kansansa historiasta. Heidän elämänsä ajoittui
ajankohtaan, jolloin vanha luontaistalouteen perustuva elämäntapa
oli muuttumassa. Suullisena perintönä kulkeutuneet tarinat säilyvät
näiden taiteilijoiden kuvissa tuleville sukupolville.
Teoksissaan he kuvaavat arkielämää sekä kulttuuriin pohjautuvia
kertomuksia ja myyttejä. Tyko Vylka kuvaa oman pohjoisen kansansa
nenetsien elämää Jäämeren rannalla. Andreas Alarieston kuvissa Lapin väestö, saamelaiset ja suomalaiset elävät tapahtumarikasta elämää.
Johan Markussen kuvaa grönlantilaisen alkuperäiskansan inuiittien
uskomuksia ja myyttejä.
Kirjan on toimittanut Rovaniemen taidemuseon museolehtori
Kaija Kähkönen ja se julkaistiin suomen-, englannin-, grönlannin- ja
venäjänkielisenä.
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▶ Ina Collianderin grafiikkaa Lapin ortodoksisen seurakunnan seurakuntatalolla. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

Aluetaidemuseotoiminta
Rovaniemen taidemuseo nimettiin aluetaidemuseoksi 1993, ja sen
alueeseen kuuluu 12 Lapin läänin kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski,
Sodankylä ja Utsjoki. Lapin aluetaidemuseona Rovaniemen taidemuseo neuvoo ja ohjaa kuntia, seurakuntia, taiteilijoita, taideyhdistyksiä
ja harrastajia kuvataideasioissa. Taidemuseo tutkii ja dokumentoi lappilaista ja saamelaista taidetta. Aluetaidemuseotyö on kokonaisvaltaisesti osana kaikessa taidemuseon toiminnassa ja koko taidemuseon
henkilökunta on sitoutunut aluemuseotyöhön.
Rovaniemen taidemuseo järjestää näyttelyitä sekä tuottaa opetusmateriaalia alueen kuntiin. Rovaniemen taidemuseon lainattavat
kiertonäyttelyt löytyvät museon verkkosivuilta. Alueen kunnat voivat

lainata näitä tai erikseen sovittavia näyttelyitä Rovaniemen taidemuseosta.
Taidemuseon aktiivinen taidekasvatustoiminta on osa aluetaidemuseotyötä. Taidekasvatuksen piirissä ovat lasten ja nuorten lisäksi
ikääntyneet ja erityisryhmät. Rovaniemen taidemuseo tarjoaa alueen
kouluille ja päiväkodeille näyttelyopastuksia työpajoineen ilmaiseksi.
Taidemuseo lainaa erilaisia näyttely- ja opetuspaketteja alueen kouluille ja oppilaitoksille.
Aluenäyttelyt 2011
Matkalla enkelten kanssa. Ina Colianderin grafiikkaa Lapin ortodoksisen seurakunnan seurakuntatalolla 16.8.2011 – 30.4.2012
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▶ Naavametsän päiväkodin 6 vuotiaita osallistui Nature Forte -työpajaan.
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

MUSEOkASVATUS
Työpajat ja opastukset
Rovaniemen taidemuseon laajan taidekokoelman sekä monipuolisten
vaihtuvien näyttelyiden ansiosta museokasvatus on voinut kehittyä
taidemuseon yhdeksi merkittävimmäksi toiminnaksi. Jenny ja Antti
Wihurin rahaston kokoelmasta voidaan koota mitä erilaisimpia teemallisia näyttelykokonaisuuksia. Kokoelma toimiikin erinomaisesti lasten ja nuorten taidekasvatuksen pohjana.
Näyttelyiden opastukset ovat ilmaisia Rovaniemen kouluille,
päiväkodeille sekä muille opiskelijaryhmille. Taidemuseo tarjoaa näyttelyiden yhteydessä työpajatoimintaa räätälöidysti ryhmän tarpeiden
mukaan.
Lapin yliopiston taidehistoriaa ja kuvataidetta opiskelevat osallistuvat museotyöskentelyyn eri yhteyksissä. Opiskelijat saavat kokemusta museopedagogisesta työstä, näyttelyn suunnittelusta ja rakentamisesta sekä työpajojen ohjaamisesta näyttelyiden yhteydessä.

TYÖPAjAT

NATURE fORTE -TYÖPAjAT
Korundin uusissa taidekasvatustiloissa järjestettiin koululaisille ja
päiväkotiryhmille avajaisnäyttelyyn liittyviä työpajoja. Ohjaajina toimivat museolehtori Kaija Kähkönen ja TaM Lotta Leskelä.
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VALON TUOjA-TYÖPAjA 4-10 -VUOTIAILLE
Kun kirkas valo kohdistuu esineeseen, se muuttuu valkoiseksi ja värit
häviävät. Kirkas valo häikäisee silmiä. Illalla valon hämärtyessä Pekka
Jylhän Valon tuoja-teoksen pupu lähti hakemaan Nature Forte näyttelystä itselleen ystävää. Toisinaan pupu löysi myös arvokkaan korundi
-kiven. Erilaisten vihjeiden avulla ystävää etsittiin tietyistä taideteoksista. Työpajassa piirrettiin ensin iso ympyrä kuvaamaan Valon tuoja
teoksen palloa. Pallon sisälle piirrettiin mitä sen sisällä voisi olla.
kURSk-TYÖPAjA10-20 -VUOTIAILLE
Mitä tapahtui sukellusveneelle nimeltä Kursk? Laskeuduimme meren
pinnan alle, löysimme sukellusveneen ja kahdeksan sukeltajaa. Markus
Kopperin Kursk-teos pohjautuu Barentsin-merelle uponneen aluksen
tarinaan. Työpajassa rakennettiin sukellusveneen sisätilan näkymiä tai
valmistettiin viesti ulkomaailmaan kierrätystavarasta esim. sähkölaitteiden johdoista ja osista.

▶ Museolehtori Kaija Kähkönen ohjasi Valon tuoja -työpajaa Naavametsän
päiväkodin 6 vuotiaille. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

TYÖPAjAT ERITYISRYHMILLE
Lapin taidetoimikunta myönsi hankerahaa nuoren taiteilijan työllistämiseen. TaM Lotta Leskelä suunnitteli työpajoja yhteistyössä Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskuksen kanssa erityisryhmille. Nature
forte-näyttelyssä toteutettiin toiminnallisia näyttelykierroksia kahden
viikon kuntoutuksessa oleville vaikeavammaisille sekä useamman
käyntikerran työpajoja avokuntoutus potilaille. Avokuntoutuksen puolelta toimintaterapeutti Johanna Latvala keräsi asiakkaittensa joukosta
viiden hengen ryhmän, joka kävi Nature Forte-näyttelyyn liittyvässä
työpajassa kuukauden ajan kerran viikossa. Työpajoissa tutustuttiin
erilaisten tehtävien avulla näyttelyn teemoihin ja väreihin, opeteltiin
marmoroimaan ja tehtiin oma teos näyttelyn pohjalta.
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Pohjoisen kyläläiset (4–12 v.)
Muuntauduimme kyläyhteisöksi ja matkasimme menneisyyteen, pohjoisille seuduille. Millaista elämä silloin on ollut? Mitä kylässä tapahtui?
Miten siellä elettiin ja asuttiin? Mistä saatiin ruokaa? Työpajassa tutustuttiin kylän elämään leikin keinoin ja tutkimalla Andreas Alarieston,
Tyko Vylkon ja Johan Markussenin teoksia.
Elämää tarinoissa ja tauluissa (13+ v.)
Arktinen matka myyttisten tarinoiden ihmeelliseen maailmaan. Työpajan sisältö perustui inuiittien Grönlantisn, nenetsien Novaja Zemlyaan
ja saamelaisten Lappiin. Alkuperäiskansojen tapoihin ja kulttuuriin
sekä heidän elämänsä kiertokulkuun tutustuttiin tarinoin ja leikein.
Kivien kerääjä Anelma Hermanoff- Museoteatteri kierrokset
▶ Naamiotanssi -kurssilaiset yhteiskuvassa. Keskellä kouluttaja Elisabeth
Heilman-Blind. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

Flying Stories –työpajat
Työpajojen sisältö suunniteltiin draamakasvatuskoulutuksen aikana,
joka järjestettiin marraskuussa 2011. Koulutus jakaantui kolmeen
päivään, siten että ensimmäinen päivä oli tarkoitettu kaikille kiinnostuneille mm. taidekasvattajille ja opiskelijoille Lapin yliopistosta. Kaksi
koulutuspäivää oli suunnattu museotyöntekijöille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat draamatyöpajat Suomessa, Venäjällä ja Grönlannissa
Flying Stories näyttelyiden yhteydessä. Opettajina toimivat näyttelijä/
ohjaaja Helena Ryti, näyttelijä/ohjaaja, kuvailutulkki Anu Aaltonen
sekä naamiotanssi opettaja Elisabeth Heilman-Blind.
Flying Stories työpajoissa osallistujat loivat Vylkon, Alarieston ja
Markussenin maalauksiin perustuvan fiktiivisen maailman. Yhtenä
osa-alueena oli grönlantilaisen naamiotanssin menetelmät esim. kasvojen maalaus sekä leikit, jotka perustuivat näyttelyn teoksiin. Lasten
ja nuorten työpajojen ohjaajina toimivat Lapin yliopiston kuvataide
kasvatuksen opiskelijat.

Museoteatteriesityksiä järjestettiin Korundin avajaisnäyttelyssä Nature Forte-Luonnonvoimia. Freelance näyttelijä Irene Tikka esitteli
näyttelyä museoteatterin keinoin. Huilua soitti Heli Haapala ja klarinettia Pekka Niskanen Lapin kamariorkesterista. Käsikirjoituksen ja
ohjauksen suunnitteli näyttelijä-ohjaaja ja teatteri-ilmaisun opettaja
Helena Ryti.

▶ Kivienkerääjä Anelma Hermanoff. Kuva: Arto
Liiti / Rovaniemen taidemuseo
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Kokoelmat
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma

Sipilän kokoelma

Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma, johon 31.12.2011 kuului
2884 teosta. Kertomusvuoden aikana Rovaniemen kaupunki hankki
kokoelmaan 6 teosta. Vuoden 2002 jälkeen hankittuja teoksia oli säilytetty Helsingissä odottamassa Rovaniemen taidemuseon lisätilan
rakentamista. Teokset saatiin huhtikuussa 2011 vihdoin Rovaniemelle.
Kuvat ja tiedot kokoelman teoksista löytyvät osoitteesta http://
cumulus.rovaniemi.fi/rovtaide. Kokoelman taidehankinnat on suorittanut Jenny ja Antti Wihurin rahaston taideostotoimikunta, johon kuuluivat FT Liisa Lindgren ja taidemaalari Jukka Mäkelä. Laajennettuun
ostotoimikuntaan kuuluvat myös taidemuseon johtaja ja näyttelyama
nuenssi.

Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu 35 teosta
Aukusti Tuhkan grafiikkaa.

Rovaniemen kaupungin kokoelma
Kokoelmassa oli vuoden 2011 loppuun mennessä 1290 teosta. Uus
hankintojen painopisteenä on lappilainen taide. Teokset sijoitetaan
kaupungin toimitiloihin.
Vuonna 2011 taidemuseon määrärahoilla hankittiin 11 teosta.
Kokoelmaan liitettiin myös 12 lahjoituksena saatua, 5 aikaisemmin
kirjaamatonta teosta, jotka tulivat esiin teoksia inventoitaessa sekä 2
teosta, jotka siirrettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmasta Rovaniemen kaupungin kokoelmaan.

Valtion vakuusrahaston kokoelma
Valtion taidemuseo deponoi vuonna 1994 Rovaniemen taidemuseoon
64 teosta, jotka ovat osa Suomen Säästöpankki Oy:n kokoelmaa.
Suomen kulttuurirahaston kokoelma
Suomen kulttuurirahaston kokoelma koostuu Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston ja Suomen kulttuurirahaston v. 2000 ja sen jälkeen
lahjoitetuista teoksista. Kokoelmassa oli vuoden lopussa yhteensä 102
teosta. Uutena lahjoituksena tuli Kaija Kiurun teos Covered, 2007, paju,
tekoturkis.
Westerlundin kokoelma
Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2001 Rauni Westerlundin lahjoituksena 97 teoksen kokoelman, johon kuuluu Nikolai Iszelennovin,
Maria Lagorion ja Adelaide de Lagorion teoksia.
Sirkka ja Mikko Jokelan kokoelma
Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2005 testamenttilahjoituksena
Sirkka ja Mikko Jokelalta 51 teosta käsittävän taidekokoelman.
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Teoslainat
Rovaniemen taidemuseosta lainattiin vuoden 2011 aikana muille
taidemuseoille tai taiteilijoille näyttelyihin 22 teosta / 7 lainaa Jenny ja
Antti Wihurin rahaston kokoelmasta, 50 teosta / 3 lainaa Rovaniemen
taidemuseon muista kokoelmista.

Lainat Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta
Aina ajattelen jokea, Aineen taidemuseo, Tornio 12.2.2010 - 22.1.2011
•
Jussi Heikkilä: Ounasjoki (Hetta-Rovaniemi), 1995, sekatekniikka, juomalasit, vesi, 7 puulajia, teräs, lasi, hiili paperille
•
Tuuli Mukka: Aina mukanani – Isä, 2009, akryyli, muovipussi
Tarja Pitkänen-Walter, Oulun taidemuseo 15.1.-27.3.2011
•
Tarja Pitkänen-Walter: Rikkoutuneita eleitä – Hartaus, 2007, sekatekniikka
Puutarhakuvia. Maalauksia ja Taneli Eskolan valokuvia. Sinebrykoffin
taidemuseo 9.6. – 18.9.2011
•
Juhani Linnovaara: Talvi, 1957-1958, öljy kankaalle
Pekka Kauhanen, Helsingin taidehalli 29.1.-13.3.2011
•
Pekka Kauhanen: Helavalkea, 2006, pronssi, alumiini
Lapin taika, Ateneumin taidemuseo, Helsinki 18.6.2011 - 8.1.2012
•
Simo Hannula: Hyttyshypyt, 1965, etsaus
•
Helena Junttila: Naaraskarhu, 1997, öljy kankaalle
•
Tuuli Mukka: Aina mukanani – Isä, 2009, akryyli, muovipussi
•
Kalervo Palsa: Patteri, 1972, vesiväri paperille
•
Kalervo Palsa: Lähtö, 1983, vesiväri paperille
Matkalla enkeleitten kanssa, Lapin ortodoksinen seurakunta, Rovaniemi
4.9.2011- 30.4.2012
Ina Collianderin teokset
•
Pyhä Kolminaisuus, 1945, puupiirros
•
Sureva enkeli, 1956, puupiirros

▶ Kalervo Palsa: Lähtö, 1983. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

•
•
•
•
•
•
•
•

Maanvärinen enkeli, 1959, väripuupiirros
Sininen enkeli, 1959, väripuupiirros
Enkeli I, 1959, puupiirros
Enkeli ja sininen liina, 1962, väripuupiirros
Liitelevä enkeli, 1962, puupiirros
Pieni pääsiäisenkeli, 1973, väripuupiirros
Kolme enkeliä, 1972, väripuupiirros
Maallinen ja taivaallinen piiritanssi, puupiirros

Silja Rantanen, Sara Hildénin taidemuseo, Tampere 16.9.2011 - 22.1.2012
•
Silja Rantanen: Pantokrator, 1986, öljy ja vaha kankaalle
•

Silja Rantanen: Taustasta, 1990, öljy kankaalle
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Lainat Rovaniemen taidemuseon muista kokoelmista

Särestöniemi-museo, toukokuu 2010 - helmikuu 2011
Reidar Särestöniemen teokset:
•
Porot tunturissa, 1959, öljy kankaalle
•
Paennut viulu, 1961, öljy kankaalle
•
Suopursuja, 1063, öljy kankaalle
•
nimetön, 1963, öljy kankaalle
•
nimetön, 1963, öljy kankaalle
•
Tundra kukkii, 1966, öljy kankaalle
•
Huurrekoivikko, 1968, öljy kankaalle
•
Poroja pälvessä, 1975, pastelli paperille
Lapin taika, Ateneumin taidemuseo, Helsinki 18.6.2011 - 8.1.2012
•
Andreas Alariesto: Koltta lappalaisen asunto, 1948, öljy ja sekatekniikka
paperille
•
Andreas Alariesto: Siellä missä poro ja lappalainen liikkuu, 1959, öljy ja
sekatekniikka paperille
•
Andreas Alariesto: Lapin kylä, pienoismalli, sekatekniikka
•
Helena Junttila: Korennot, 2002, tussi paperille
•
Pekka Hermanni Kyrö: Vasarovalta, Isola, 2001, öljy kankaalle
•
Kalervo Palsa: Matkalla, 1983, vesiväri paperille
•
Kalervo Palsa: Paluu, 1983, guassi paperille
•
Kalervo Palsa: Odotus, 1984, guassi paperille
•
Kalervo Palsa: Lähtö, 1984, guassi paperille
•
Matti Saanio: Pojat rannalla, 1960-luku, valokuva
•
Reidar Särestöniemi: Huurrekoivikko, 1969, öljy kankaalle
Alanyan kulttuuri- ja matkailufestivaali näyttely, Turkki 28.5.-30.5.2011
Andreas Alrieston maalaukset
•
Tuulastaminen, 1948
•
Muinaisajan elinkeinoja, 1954
•
Mies karhunraudoissa, 1956
•
Erämaajoella matkantekoa, 1958
•
Epärehellinen kotiapulainen, 1959
•
Monenlaisia veronperijöitä, 1964
•
Vuotson kylä, 1965
•
Lapin noita Polvarijaako, 1967

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karhun pesällä, 1967
Nukkumajärjestys, 1967
Asumapaikan muutto, 1968
Löytö-Kaisan ilmalento, 1968
Poro vetoeläimenä, 1968
Akankivellä, 1969
Rakkauden umpisokkeloissa, 1969
Erämaa saa ensimmäisiä asukkaita, 1970
Vipperhauta ja lauttasen siipi, 1970
Eletään luontaistaloudessa, 1971
Korpimaitten vaeltajat, 1972
Kodan rakentaminen, 1972
Nälkä ei tunne lakia, 1973
Maa on riekon kirjavana, 1974
Kolttapari menossa, 1974
Talvinäkymiä, 1974
Kaikki on hyvin, 1974
Ponkun kota II, 1976
Porot ja lappalainen kesällä, 1976
Polvarijaako neuvottelussa pirun kanssa, 1976
Noita-Akmeelin retket, 1976
Sotataipaleen sota

•

Muinaisajan parannuskeinoja

▶ Andreas
Alariesto:
Löytökaisan ilma
lento, 1968.
Kuva: Max
Mäntykenttä
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Kirjasto ja kuva-arkisto

Kävijät

Taidemuseo on jatkanut kuluvana vuonna käsikirjaston kartuttamista
lähinnä museoilta julkaisuvaihtona saaduilla näyttelyjulkaisuilla. Taidemuseo ylläpitää Jenny ja Antti Wihurin rahaston taidekokoelmaan
liittyvää sekä lappilaista kuvataidetta käsittelevää lehtileike- ja kuvaarkistoa.
Taidemuseo toimii Lapin museoiden ja kirjastojen yhteisessä Lapponica-tietopalvelutiimissä, www.lapponica.net. Taidemuseon kirjaston luettelointityötä PallasPro-järjestelmään
jatkettiin vuonna 2011. Pallas-Pro-järjestelmän
kautta museokirjasto on kaikkien ulottuvilla ja
on osa Lapin kirjastojärjestelmää, www.lapinkirjasto.fi.
Rovaniemen taidemuseon digitaalinen
kuva-arkisto on verkossa, osoitteessa cumulus.rovaniemi.fi/rovtaide. Rovaniemen taidemuseo ja Kuvasto ry ovat tehneet merkittävää
yhteistyötä Suomen kulttuuriperinnön saavutettavuudeksi. Sopimus kuva-arkiston julkaisemisesta verkossa Kuvasto ry:n ja Rovaniemen
taidemuseon välillä on ainutlaatuinen Suomessa.

Vuonna 2011 taidemuseossa vieraili 16 936 kävijää.

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

▶ Näyttelykierros Nature Forte -näyttelyssä avajaisten yhteydessä.
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo
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TAPAHTUMAT 2011
22.02.
02.03.
15.03.
23.03.
26.-31.05.
26.05.
25.08.
25.-26.08.
07.09.
17.09.
06.10.
25.-29.10.
04.11.
08.11.
16.11.
14.12.
20.12.

Postiautovarikosta korundiksi –luento kirjastolla, luennoitsija Jonna Katajamäki
Postiautovarikosta korundiksi –luento kirjastolla, luennoitsija Riitta Kuusikko
Postiautovarikosta korundiksi –luento kirjastolla, luennoitsija Kaija Kähkönen
Postiautovarikosta korundiksi –luento kirjastolla, luennoitsija Riitta Kuusikko
Korundin avajaisviikko. Opastettuja kierroksia, museoteatteria, työpajoja, musiikkituokioita jne.
Kari Huhtamo -seminaari
Kivien kerääjä Anelma Hermanoff- Museoteatteri kierros
Museonjohtajien kesäpäivät
Museoteatteri
Lastentapahtuma, Salainen aarre
Kivien kerääjä Anelma Hermanoff- Museoteatteri kierros
Kahviland performanssiprojektin kahvikokoukset
Kivien kerääjä Anelma Hermanoff- Museoteatteri kierros
Sytkyt –teatteri esitys koululaisille
Kivien kerääjä Anelma Hermanoff- Museoteatteri kierros
Kivien kerääjä Anelma Hermanoff- Museoteatteri kierros
Luento Taistelevat metsot, luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja

▶ Tutkija Jonna Katajamäki opastaa Korundin avajaisyleisöä postiautovarikon historiaan. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo
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Museotoimen hallinto

Museotoimen hallinto
Rovaniemellä toteutetaan hallinnossa ns. sopimusohjausjärjestelmää.
Rovaniemen museotoimi kuuluu Rovaniemen sivistyspalvelujohto
kunnan alaisena toimivaan kulttuuripalvelukeskukseen. Rovaniemen
kulttuurilautakunta ostaa museotoimen tuotteet kulttuuripalvelukes
kuksen kanssa tekemällään sopimuksella.

Jäsenyydet
Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museoliitossa. Lapin
maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo kuuluvat Pohjoiskalotin
museot –nimiseen yhteistoimintaverkostoon. Rovaniemen taidemuseo on ICOM :n yhteisöjäsen.

▶ Yksityiskohta Pauliina Turakka-Purhosen teoksesta Ilmestys 2008.
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo
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Museotoimen henkilökunta / Lapin maakuntamuseo
Vakinainen henkilökunta
•
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (2006)
•
Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen (1987–29.1.2011)
•
Luonnontieteen amanuenssi Stephanie Lefrere (1.12.2011 alkaen)
•
Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori (1987)
•
Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000)
•
Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)
•
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995)
•
Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen (1995–30.9.2011)
•
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985)
•
Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)
•
Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % taidemuseossa

Määräaikaiset työntekijät
•
Lotta Leskelä, museopedagogi (1.1.2011–31.5.2011, Lapin ELY)
•
Jonna Mölläri, museopedagogi (1.12.2010–31.5.2011, Lapin ELY),
(1.11.– 31.12.2011 info-päätteet)
•
Ulla Viitanen, projektitutkija (1.12.2010–31.12.2011, Paikallismuseo
toiminnan kehittäminen -hanke)
•
Opas-valvojien sijainen Kirsi Jokela (1.6.2011–31.8.2011)
•
Suvi Harju (1.9.2011–31.1.2012, kuva- ja arkistoaineiston digitointihanke)
•
Kiti Karvonen, tutkija (2.5.2011–31.5.2011)
•
Kiti Karvonen (1.9.2011–29.2.2012, kuva- ja arkistoaineiston digitointihanke)
•
Heidi Pelkonen (1.1.2011–31.3.2011, Myytti-projekti)
Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
•
Jussi Maikkula (4.10.2010–3.4.2011)
Kesäharjoittelijat
•
Heikki-Tapio Helppikangas (4.7.2011–3.8.2011)
•
Rakel Jefremoff (6.7.2011–5.8.2011)
•
Rasmus Joamets (6.6.2011–5.7.2011)
Työmarkkinatuella palkatut
•
Karoliina Huhtanen (1.9.2011–30.9.2011)
•
Kreeta Jokela (21.11.2011–7.12.2011 ja 9.12.2011–9.5.2012)
•
Kiti Karvonen (25.10.2010–24.4.2011)
•
Ville Kumpulainen (4.4.2011–3.7.2011)
Muut harjoittelijat
•
Inga Guttorm (30.5.–10.6.2011)
•
Juha-Pekka Joona (17.1.2011–11.3.2011)
•
Marko Junttila (10.1.2011–28.2.2011)
•
Julia Oikarainen (11.4.2011–13.5.2011)

▶ Lapin maakuntamuseon työntekijät tekivät 10.10. museoretken Kultamuseoon, jonka
auditoriossa museonjohtaja Heli Heinäaho (kuvassa selin) kertoi museonsa toiminnasta.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Lapin Matkailuopiston työharjoittelijat
•
Jenni Ollila (13.11.2011–13.1.2012)
•
Essi Rätti (9.12.2011–21.2.2012)
•
Annika Timonen (13.11.2011–13.1.2012)
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Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat
Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja)

Päivi Rahikainen

•

3.4. Tiet Ruijaan näyttelyn avajaiset, Luulaja

•

30.3. Muutoksen tuulia museoalalla -keskustelutilaisuus Helsingissä

•

16.-18.5. Valtakunnalliset museopäivät, Turku

•

31.3. Rakennettu hyvinvointi -seminaari Lahdessa

•

25.-26.8. Museonjohtajien kokous Rovaniemellä

•

7.4. Lapin ammattimuseoiden tapaaminen Särestöniemi-museossa

•

10.10.

•

24.5. Alueellisen työn teemapäivä maakunta- ja aluetaidemuseoille

Museon

henkilökunnan

tutustumismatka

Kultamuseoon,

Tankavaara
Hanna Kyläniemi (ilman lahjoituksiin liittyviä työmatkoja)

Helsingissä
•

28.9. Maakuntakirjastokokous Rovaniemellä

•

10.10. Lapin maakuntamuseon henkilökunnan opintomatka Kultamu-

•

24.1. TAKO-seminaari, Helsinki

•

26.1. Avaamo-opintoryhmä, Rovaniemi

•

15.2. Avaamo-opintoryhmä, Rovaniemi

•

17.2. TAKO pooli 5 kokous / Helsinki

•

1.3. Avaamo-opintoryhmä / testiryhmä, Rovaniemi

•

15.3. Avaamo-opintoryhmä, Rovaniemi

•

17.5. Avaamo-opintoryhmä, Rovaniemi

•

03. 04. Tiet Ruijaan näyttelyn avajaiset Luulajassa

•

30.5. Cumulus-koulutus (Oma dokumentointi -tietokanta), Rovaniemi

•

10.10. Lapin maakuntamuseon henkilökunnan opintomatka Kultamu-

•

1.6. Muisti, muistot, muistisairaus -seminaari, Aineen taidemuseo, Tornio

•

20.9. Matkailumuseoverkoston kokous, Helsinki

•

21.9. TAKO pooli 5 kokous / Hyvinkää

•

26.9. Aistien-hankkeen kokous / Tikkurila

•

10.10. Lapin maakuntamuseon henkilökunnan opintomatka Kultamu-

seoon

Jukka Suvilehto
•

18.02. Tutustuminen näyttelyihin Suomen valokuvataiteen museossa ja
Ateneumissa Helsingissä

seoon.
•

21.–22.11. Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät Kansallismuseossa Helsingissä

Marja-Liisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho

seoon

•

26.1. Avaamo-opintoryhmä Rovaniemi

•

11.10. Sápmi miehtá -hankkeen kokous, Rovaniemi

•

15.2. Avaamo-opintoryhmä Rovaniemi

•

20.–21.10. Aistien-hankkeen työpaja, Tikkurila

•

1.3. Avaamo-opintoryhmä Rovaniemi

•

27.10. TAKO johtoryhmän kokous, Turku

•

15.3. Avaamo-opintoryhmä Rovaniemi

•

7.11. TAKO nykydokumentointi-seminaari, Helsinki

•

17.5. Avaamo-opintoryhmä Rovaniemi

•

1.6. Muisti, muistot muistisairaus -seminaari Tornio

•

10.10.2011 Museon henkilökunnan tutustumismatka Tankavaaran kul-

Arja Moilanen
•

tamuseoon.

03. 04.Tiet Ruijaan -näyttelyn avajaiset Luulajassa
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Luennot ja esitelmät
Tuija Alariesto
•

Hanna Kyläniemi

16.2. Luento: ”Priitun kanssa aikamatkalla” Matkalla ajassa -seminaari

•

Arktikumissa

-luento, Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan opiskelijat, Rovaniemi
•

Hannu Kotivuori
•

10.2. Piirustuskokoelmat Lapin maakuntamuseon arkistoaineistossa
30.9. Lapin maakuntamuseon esittely, PYT Pihapiirin yhteistyöryhmän
tutustumispäivä, Arktikum, Rovaniemi

19.1. Rovajärven muinaisuudesta. Rovajärven kehittämistyöryhmä, ITrykmentti, Rovaniemi

•

20.1. Seidat, saivot ja muut pyhät paikat, tarinaperinnekurssi, Arktikum

•

22.1. Petsamo museossa, Petsamo-seminaari, Arktikum

•

27.3. Naarman muinaisjäänteet, Lapin luonnonsuojelupiiri ry

•

9.5./19.-20.5. Muinaisjäännökset ja niiden hoito –kurssi, Lapin ammattiopisto, Kittilä

•

Päivi Rahikainen
•

19.1. Rovajärven ampuma- ja harjoitusalueen rakennettu ympäristö,
Someroharju

•

17.6. Suvannon kylän kehittäminen valtakunnallisesti merkittävänä
rakennettuna ympäristönä, Suvanto

13.5. Havaintoja ja tulkintoja muinaiskeramiikasta, muinaistekniikan
päivä, Tervola.

•

22.9. Roju-Ellin paikka Unarilla, Unarin kylätoimikunta, Sodankylä

•

3.10. Sairaalanniemen muinaisuus, Yleisötilaisuus ko. paikalla, Rovaniemi

▶ Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Jukka
Suvilehto (vas.), kuva-arkistonhoitaja Arja
Moilanen, näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
ja intendentti Hannu Kotivuori Tiet Ruijaan
-näyttelyn avajaisissa Luulajassa 2.4.2011.
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Osallistuminen työryhmiin
Tuija Alariesto
•
•
•

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen www-sivu- ja tiedotustyöryh-

•

Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän jäsen

män jäsen

•

Rovaniemen Lyskan Seniorit ry:n näyttely- ja julkaisuhankkeen työryh-

PYT Pihapiirin yhteistyöryhmän (Arktinen keskus, Arktikum Palvelu Oy,

män jäsen

Lapin maakuntamuseo ja Pilke Metsähallitus) jäsen

•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä

Avaamo-opintoryhmän jäsen

•

Lapin liiton Lappi-brändin työryhmän jäsen

•

Avaamo-opintoryhmän jäsen

•

Lapin valtionmetsien arvioinnin historiikki –työryhmän jäsen

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen/sihteeri

Hannu Kotivuori
•

Arktikum Palvelu Oy:n hallituksen asiantuntijajäsen

•

Rovaniemen kulttuuripalvelukeskuksen johtoryhmän jäsen

•

Soklin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi, ohjausryhmän
jäsen

•

Kemijärven säännöstelyn seurantaryhmän jäsen

•

Rovaniemen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen ohjausryh-

Marja-Liisa Laitinen
•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon työryhmän
jäsen

•

Avaamo opintoryhmä

män varajäsen
•

Rovaniemen kaupunkilintuatlas-projektin ohjausryhmän varajäsen

•

Kultaisia elämyksiä Lapista -hankkeen (Kultamuseo) ohjausryhmän jä

Päivi Rahikainen
•

sen
•

Kulttuurin ketju (Culture DQN) -hankkeen jäsen

•

Lapin luovien alojen koordinaatiotyöryhmän (Lapin liitto) jäsen

Lapin ELY-keskuksen hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöohjelma
-hankkeen ohjausryhmän jäsen

•

Arvokkaiden rakennusten korjausosaamista Lappiin ja Kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi -hankkeiden
ohjausryhmän jäsen

Hanna Kyläniemi
•

•

PYT Pihapiirin yhteistyöryhmän (Arktinen keskus, Arktikum Palvelu Oy,

Savotta – Lapin metsämuseosta kulttuurimatkailun vetovoimatekijä
-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

Lapin maakuntamuseo ja Pilke Metsähallitus) jäsen

•

Kulttuuriympäristön yhteistoimintaryhmän (Lappi) jäsen

•

Valtakunnallisen Matkailumuseoverkoston jäsen

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen/sihteeri

•

Valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyöhankkeen jä
sen, pooli 5 puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen (Kimmo Levän jälkeen
9 / 2011)

•

Lapin liiton luovien alojen koordinaatiotyöryhmän varajäsen

•

Kulttuurin ketju (Culture DQN) -hankkeen jäsen

•

Saamelaisen virtuaali- ja oppimisympäristöhankkeen Vuosttas lávki
– Ensi askel -esiselvityshanke (Saamelaisalueen koulutuskeskus, ESRhanke) jäsen
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Museotoimen henkilökunta / Rovaniemen taidemuseo
Vakinainen henkilökunta
•
Museosihteeri Tuula Valjakka (1986, opintovapaa 1.9.2010 – 31.3.2011)
•
Museosihteeri Johanna Nordström (1.4.2011 alkaen)
•
Amanuenssi Riitta Kuusikko (1993)
•
Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen (1986)
•
Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen (1993)
•
Museoavustaja Ulla Metsälehto (2006)
•
Museolehtori Kaija Kähkönen (2007)
•
Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % maakuntamuseossa

Kesätyöntekijät
•
Jonas Auvinen (6.6.2011 – 5.7.2011)
•
Miika Kenttämaa (20.6.2011 – 19.7.2011)

Määräaikaiset työntekijät
•
Museosihteerin sijainen Johanna Nordström (1.9.2010 – 31.3.2011
opintovapaan sijainen)
•
Tutkija Jonna Katajamäki (1.11.2010 – 30.4.2011 ELY-hanke)
•
Valokuvaaja Arto Liiti (1.4.2011 – 30.3.2012)
•
Museopedagogi Lotta Leskelä (1.6.2011 – 31.12.2011)

Muut harjoittelijat
•
Jatta Severinkangas (3.1.2011 – 14.1.2011)
•
Karita Heikkinen (26.9.2011 – 2.12.2011)
•
Taru Hirvelä (3.10.2011 – 25.11.2011)
•
Finn Bartusevics (14.11.2011 – 18.11.2011)

Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
•
Museoavustaja työllistämistuella Tapani Mänty (2.8.2010 – 1.2.2011)
•
Museoavustaja työllistämistuella Reijo Lumikanta (17.12.2010 –
16.1.2010)
•
Museoavustaja työllistämistuella Pasi Nordström (17.12.2010 –
16.6.2011)
•
Museoavustaja työllistämistuella Jaakko Mäkelä (18.4.2011 –
17.10.2011)
•
Museoavustaja työllistämistuella Jukka Huovinen (11.5.2011 –
11.9.2011)
•
Museoavustaja työllistämistuella Bernd Bartusevics (29.8.2011 –
22.4.2012)
•
Museoavustaja työllistämistuella Liora Backaman (29.8.2011 –
28.2.2012)
•
Museoavustaja työllistämistuella Toni Luosujärvi (10.10.2011 –
9.4.2012)
•
Museoavustaja työllistämistuella Pekka Kumpulainen (13.10.2011 –
12.10.2012)

Työmarkkinatuella palkatut
•
Emmariina Ahvenjärvi (17.6.2011 – 5.8.2011)
•
Jenna Karinti (1.8.2011 – 30.9.2011)
•
Darja Salonen (12.9.2011 – 11.10.2011)
•
Pekka Kumpulainen (13.9.2011 – 12.10.2011)

•

Jenni Setälä (16.11.2011 – 15.12.2011)

▶ Taidemuseon henkilökunta ottaa vastaan avajaisvieraita Korundin 3. avajaispäivänä
27.5.2012. Kuva: Arto Liiti, Rovaniemen taidemuseo
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Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat

Amanuenssi Riitta Kuusikko

vs. museosihteeri Johanna Nordström

•

2.3. Cumulus tietokannan huolto, Särestöniemi-museo, Kittilä

•

17.6. Työasemien tilaus koulutus, Rovaniemi

•

7. –9.6. Dáidda and duodji - Iconicity and context –seminaari, Karasjoki,

•

20.9. Rondo koulutus, Rovaniemi

Norja

•

3.11. Arean koulutustilaisuus matkanvaraajille, Rovaniemi

•

16.–17.6. Lapin taika -näyttelyn lehdistö ja avajaiset Ateneumissa, Helsinki

•

7.7. Salla erämaassa –näyttelyn suunnittelu ja ripustus, Salla

•

29.–31.8. Lapin taika –näyttelyn suunnittelu, Helsinki

•

16.2. Matkalla ajassa -seminaari Arktikumissa

•

20.–23.9. Flying Stories –näyttelyn suunnittelu, Arkangeli, Venäjä

•

16.–17.6. Lapin taika -näyttelyn lehdistö ja avajaiset Ateneumissa, Hel-

•

26.9. ITE Lapissa –näyttelyn suunnittelukokous, Tornio

•

20.10. Pohjoiskalottimuseokokous, Kemi

•

20.11. Cumulus-konsultointi, Särestöniemi-museo, Kittilä

•

30.11. Cumulus-tietokannan asennus, Särestöniemi-museo, Kittilä

•

8.12. Cumulus tietokannan päivitys, Särestöniemi-museo, Kittilä

•

13.12. Museo 2015 työryhmän kokous, Helsinki

Kaija Kähkönen

sinki
•

20.–23.9. Flying Stories –näyttelyn suunnittelu, Arkangeli, Venäjä

Osallistuminen työryhmiin
Hilkka Liikkanen
•

3.–8.1. Ystävyyskaupunkimuseon ja jäämaan avajaiset, Harbin, Kiina

•

22.1. Leena Peltolan muistotilaisuus, Helsinki

•

17.–18.2. Pathway-näyttely alaveri, Oulu

•

17.4. Wihurin rahaston kokous, Helsinki

•

22.4. von Boehm -lahjoitustapaaminen, Helsinki

•

14.5. Kulttuurimatkailutyöpajan vetäjänä, Pyhätunturi

•

9.10. Wihurin apurahajuhla, Helsinki

•

15.–19.11. Yhteistyöneuvotteluja, Pietari

Museolehtori Kaija Kähkönen:
•

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen www-sivu- ja tiedotustyöryhmän jäsen

•

Rovaniemi-viikon suunnitteluryhmä

Amanuenssi Sari Rautanen
•

9.-14.5. Rovaniemen museotoimen opintomatka Pietariin

•

14.5. Helsinki, kuvataiteen keskusarkisto

•

13.10. Selkokielikoulutus, Aineen taidemuseo, Tornio
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Talous 2011

5100 MAAkUNTAMUSEO

5200 ROVANIEMEN TAIdEMUSEO

Menot

Menot

Palkkamenot sosiaalikuluineen

397 372,23 €

Palkkamenot sosiaalikuluineen

295 675,40 €

Kiinteistömenot

317 051,67 €

Kiinteistömenot

441 471,79 €

Kiinteät menot (atk-, posti-,
puhelin- ja painatuskulut)
Muut menot
Menot yhteensä

Kiinteät menot (atk-, posti-,
43 860,91 €
246 600,51 €
1 004 885,32 €

Tulot

243 983,42 €

netto

760 901,90 €

puhelin- ja painatuskulut)

42 665,91 €

Muut menot

100 446,03 €

Menot yhteensä

880 259,13 €

Tulot yhteensä

netto

48 035,91 €

832 223,22 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

336 981,00 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

235 886,00 €

Netto valtionosuus huomioiden

423 920,90 €

Netto valtionosuus huomioiden

596 337,22 €
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