2013

Rovaniemen kaupungin
museotoimen toimintakertomus 2013
1

Rovaniemen kaupungin
museotoimen toimintakertomus
2013

SISÄLLYS
Lapin maakuntamuseo
			
03
Rovaniemen taidemuseo 				03
Rovaniemen museotoimen vuosi 2013		
04
Lapin maakuntamuseo 				05
Kokoelmat					05
Arkistot ja kirjasto 				
09
Näyttelyt 					11
Maakunnallinen museotyö 			
15
Museo ja yleisö 					17
Julkaisut 					21
Tiedotus ja markkinointi 				
21
Toimitilat 					21

Julkaisija: Rovaniemen kaupungin museotoimi

Rovaniemen taidemuseo 			
22
Näyttelyt 					22
Julkaisut 					27
Aluetaidemuseotoiminta 				28
Museokasvatus 					30
Kokoelmat 					33
Teoslainat 					33
Kirjasto ja kuva-arkisto 				
38
Toimitilat 					38
Tapahtumat 					39
Museotoimen hallinto 				40
Museotoimen henkilökunta 			
41
Talous 2013

Taitto: Arto Liiti

				45

		

Kannen kuva: Arto Liiti

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 toiminta-alueena 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 vuonna 1975 Lappiatalon yhteydessä. Museolle valmistui uudet tilat Arktikum-taloon
vuonna 1992. Samassa yhteydessä valmistunut perusnäyttely Selviytyjät korvattiin 2003 Pohjoiset keinot -näyttelyllä. Vielä vuonna 2013
Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo muodostivat yhdessä kulttuuripalvelukeskukseen kuuluvan museotoimen. Museot
päätettiin eriyttää toisistaan 1.1.2014 alkaen ja museotoimi lakkautettiin (Vips 5.12.2013/288 §, Antti Lassila).
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 vuonna 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 2013
Museotoimi toteutti kaikki siltä tilatut tuotteet. Näyttelytoiminta
sekä kokoelmien hoito toteutuivat suunnitellulla tavalla. Taide- ja museokasvatustoiminta oli aktiivista, vaikka taloustilanne kaupungissa
oli kehno ja ylimääräisiä säästöpaineita hallinnon taholta tuli pitkin
vuotta.
Lapin maakuntamuseon omana tuotantona toteutettiin kaksi
laajaa vaihtonäyttelyä. Kesäkuussa Arktikumissa avatun pohjoista ilmastonmuutosta käsittelevän näyttelyn ranskankielinen versio siir
tyi lokakuussa Ranskaan (Nizza). Ensi kertaa erityisesti lappilaista
työväenliikettä valottava näyttely puolestaan avattiin joulukuun alussa. Näyttelyyn liittyy Lapin työväentaloissa kiertävä erillisosa, niin sanottu satelliittinäyttely sekä projektirahalla toteutettu innovatiivinen
mobiilisovellus.
Rovaniemen taidemuseon päänäyttely vuonna 2013 oli pohjois
maisesta taiteesta koostuva PATHWAY – POLKU, Vuoropuhelu pohjoisuudesta. Näyttely siirtyi kesäksi Oulun taidemuseoon. Maaseudun
sivistysliiton tuottama Arktinen ITE -näyttely oli laaja pohjoisen ITEtaiteen katselmus. Vuoden aikana Rovaniemen taidemuseon näyttelyitä nähtiin muutenkin paljon maamme muissa museoissa. Muun
muassa kokoelmanäyttely 7.aalto siirtyi Helsingin ja Rauman kautta
Lappeenrantaan. Särestöniemi kokoelma esiteltiin Turun taidemu
seossa sekä Oulun taidemuseossa. Molemmat näyttelyt Turussa ja Oulussa keräsivät yli 20 000 kävijää.
Museoiden myyntiä ja markkinointia hoitavassa Arktikum Palvelu
Oy:ssä vaihtui toimitusjohtaja ja myös Korundin vastaava henkilö jäi
äitiyslomalle. Toiminnallisia tavoitteita hiottiin pitkin vuotta.
▶ Kaija Kiuru: Suojaton 2012, Pathway -näyttelystä. Kuva: Arto Liiti
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Lapin maakuntamuseo

KOKOELMAT

Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat karttuivat kertomusvuonna 427 objektilla, jotka olivat lahjoituksia. Vuoden kartunta oli keskimääräistä tasoa runsaampaa. Hankinnat sisälsivät monenlaista
aineistoa. Vanhin esine oli puuarkku vuodelta 1735. Samassa lahjoituksessa oli kokonaisuus 1900-luvun alun puusepän työkaluja. Yksi
aineistoryhmä oli toiseen maailmansotaan liittyvät ja erityisesti saksalaisten sotilaiden käyttämät esineet. Kaksi isompaa kokonaisuutta
olivat myös Matkalaukku-teatterin Lappi-aiheisten esitysten teatterinukkekokonaisuus ja Toivo Haaviston niin sanottu Lapin-hullun
käsityökokonaisuus (Lappi-aiheisia käsitöitä). Kokoelmiin tuli myös
yksi pitkäaikainen säilytys eli deponointi, kun Kanavamuseon omistama Petsamon sumukello asetettiin esille Arktikumin pääkäytävään
alkusyksystä.
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 19 509. Sähköiseen
muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä on 40 prosenttia.
Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin Cumulus-tietokantaohjelmaa. Kulttuurihistoriallisten esine- ja
arkistoaineistokokoelmien hoidossa noudatettiin Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa (2008).

▶ Kanavamuseosta deponoitu Petsamon sumukello. Petsamon Kultakurussa vielä
sotavuosina kilkattanut sumukello loi turvaa Jäämerta kyntäville laivoille. Nyt se
somistaa Arktikumin kaarikäytävää. Kuva Jukka Suvilehto.
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▶ Museon ollessa kiinni näyttelyä huolletaan. Opas-valvojat Maisa ja Merja siivoavat Savukosken baaria. Kuvaaja:
Hanna Kyläniemi.

Lapin maakuntamuseon kokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa useita opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin sekä opinnäyte
että väitöskirjatutkimusten aineistoina. Tärkeää yhteistyöneuvottelua
kokoelmien kartuttamisesta Petsamo-seura ry:n kanssa jatkettiin.
Lapin maakuntamuseon esine-, arkisto- ja kuvakokoelmat ovat
saavutettavina myös museon web-kokoelmaselaimessa. Selain hakee tiedot suoraan Cumulus-tietokannasta, 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. Selaimessa
on myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto Ry:n aineistoa, joka
erottuu diaarinumeron perässä olevan Totto-tunnisteen avulla.
Valtakunnallisia yhteistyökuvioita ovat Matkailumuseoverkosto
ja TAKO ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyön
verkosto. Matkailumuseoverkostolla on yhteinen web-portaali www.
matkoilla.fi. TAKO-yhteistyössä aloitettiin nykydokumentointiprojektit, joissa Lapin maakuntamuseo on mukana poolissa 5 (Liikenne-,

viestintä- ja matkailupooli). Projektien tarkoitus on luoda pitkällä aikavälillä valtakunnallinen ns. Suomi-kokoelma. Lapin maakuntamuseon valtakunnallinen tallennusvastuu on Lapin-matkailu (matka
muistot), saksalaisiin sotilaisiin liittyvä aineisto ja Petsamon historia.
Vuonna 2011 käynnistyneet kaksi Euroopan sosiaalirahaston
(ESR) hanketta, joissa Lapin maakuntamuseo on osatoimijana, jatkuivat. Sápmi Miehtá on Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toteuttama projekti, jonka rahoittaa ESR ja Lapin ELY-keskus. Hankeaika oli
1.1.2011–31.12.2013, mutta projekti sai syksyllä jatkoaikaa vuoden
2014 loppuun saakka. Projektissa luodaan toimintamalli siitä, miten
saamen kielen ja kulttuurin etäopetusta toteutetaan valtakunnallisesti, ja miten museoiden ja kirjastojen saamelaisaineistot saadaan
palvelemaan oppimista. Lapin maakuntamuseo tuottaa hankkeessa
virtuaalitietopaketin lapinpukuihin liittyvästä perinteestä. Hankkeen osatoimijoina ja yhteistyökumppaneina ovat museon lisäksi
Saamelaismuseosäätiö (Siida), Oulun yliopiston Giellagas-instituutti,
Lapin yliopisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Lapin maakuntakirjasto, Rovaniemen kaupungin perusopetus ja Kalottikeskus (Inarin
kunta).
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▶ Aistien-hankkeen telttaa pystytetään Rautiosaaren palvelukodissa. Kuva Jukka
Suvilehto.

Aistien–avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke päättyi vuoden 2013 lopulla. Hankkeessa kehitettiin moniaistisia oppimisympäristöjä yhteistyössä oppilaitosten, museoiden, yhdistysten ja
julkisen sektorin kanssa. Lapin maakuntamuseo rakensi vuonna 2012
siirrettävän muistelukäyttöön tarkoitetun tilan (aiheena saunominen),
jossa hyödynnettiin museon kokoelmia ja niihin liittyvää tietämystä.
Tilan kanssa kierrettiin viidessä eri kohteessa (ikäihmisten palvelukeskukset) kevään aikana. Tila oli esillä kaksi kertaa myös pääkaupunkiseudulla syksyn aikana. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy toimi
hankkeen koordinaattorina. Hanke toteutettiin yhteistyössä Vantaan
kaupungin, Metropolia ammattikorkeakoulun, Heinolan kansalais
opiston, Hämeen kylät ry:n, Päivälehden museon ja Lapin maakuntamuseon kanssa. Hanke oli ESR-rahoitteinen ja sen kesto oli 1.9.2011–
31.12.2013.
Luonnontieteelliset kokoelmat
Luonnontieteellisten kokoelmien kokonaismäärä on tarkoituksel

▶ Moniaistinen telttatila muistelukäytössä Rautiosaaren palvelukodissa. Kuva Jukka
Suvilehto

lisesti pidetty entisellään (noin 24 900 näytettä) ilman aktiivista keruutyötä. Kokoelmat sisältävät näytteitä seuraavista ryhmistä: hyönteiset
ym. selkärangattomat, putkilokasvit, selkärankaiset, kivet ym. geologiset näytteet, sammalet, jäkälät, sienet, ekologiset näytteet ja levät.
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.
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 muun muassa kouluille ja oppilaitoksille.
Lapin maakuntamuseo | 7

▶ Museon väki vierailulla Valionrannan kaivauksilla syyskuussa.
Montun pohjalta pelkataan esiin
kivikautta. Kuva Jukka Suvilehto.

Vuoden 2013 aikana luonnontieteen amanuenssi loi uusia
yhteyksiä yliopistoihin, museoihin, yhdistyksiin sekä tiedekeskuksiin
Suomessa ja Ranskassa. Useat tutkijat tekivät yhteistyötä luonnontieteen yksikön kanssa ja antoivat apua ilmastonmuutoksesta kertovaan
näyttelyyn. Amanuenssi osallistui Arktisen keskuksen ja yliopistojen
yhteisiin seminaareihin ja työpajoihin. Amanuenssi osallistui myös
kenttätöihin paikallisten yhdistysten ja tutkimuslaitosten kanssa sekä
teki poroihin liittyvää tutkimusta. Pääosa hänen työajastaan kului
kuitenkin ilmastonmuutosta käsittelevän näyttelyn suunnitteluun, rakentamiseen ja siirtoon, sillä syksyllä Ranskassa (Nizza) avattiin näyttelyn ranskankielinen versio.

Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2013
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.
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Arkistot ja kirjasto
Kuva-arkisto
Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat lahjoituksilla yhteensä 301
valokuvalla. Näistä kuvista 262 kappaletta oli digitaalisia tiedostoja. Lahjoitusten aiheina olivat muun muassa Saksan armeijan elo
Rovaniemellä välirauhan ja jatkosodan aikana, Petsamoon suuntautunut matka ja Rovaniemen poliisit 1920–1930-luvulla. Suurin yksittäi
nen lahjoituskokonaisuus käsitteli Keskinarkauksen sukua. Huomioitavaa on, että digitaalisten tiedostojen osuuden määrä on lisääntynyt
merkittävästi. Oman kuvaustoiminnan kautta kokoelmat karttuivat
258 kuvalla. Suurin osa (222 kuvaa) koostuu kertomusvuoden aikana
numeroiduista Alvar Aallon arkkitehtuurin valokuvista. Kertomusvuoden ajalta on vielä numeroimatta kuvia muun muassa museon omasta
toiminnasta, kuten näyttelyistä, niiden rakentamisesta ja avajaisista
sekä esinekuvauksista studiossa. Kuva-arkistossa on runsaat 300 000
kuvaa. Osa valokuvista on nähtävillä uudella museon kokoelmaselaimella Internetissä (enemmän kts. kulttuurihistorialliset kokoelmat).
Lapin maakuntamuseo sai vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriminis
teriöltä niin sanotun Myytti-avustuksen museon tietoyhteiskuntahankkeeseen. Hankkeen aikana digitoitiin ja luetteloitiin maakuntamuseon valokuva- ja arkistoaineistokokoelmien Rovaniemen
historiaan liittyvää aineistoa. Hanke jatkoi osaltaan jo aiemmin aloitettua Rovaniemi-aineiston järjestämistä, digitoimista ja luetteloimista.
Avustusmäärärahalla palkattiin FM Saija Körkkö neljäksi kuukaudeksi
ajalle 4.3.2013–3.7.2013. Lisäksi kuva-arkistossa oli työharjoittelussa
Juri Etto.
▶ Yksi mielenkiintoisimmista kuvalahjoituksista koski Rovaniemen poliisilaitosta.
Kuvassa vasemmalta komisario Skog, konstaapeli Schröderus, E. Konttijärvi ja etsivä Ollakka. Kuvaaja tuntematon.
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Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa.
Tietokannassa oli vuoden 2013 lopussa 14 801 kuvaa tietoineen. Cumulus-ohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen laadinnassa. Arkistosta toimitettiin 28 asiakkaalle yhteensä 108
kuvaa digitaalisina tiedostoina. Kertomusvuonna Lapin maakuntamuseon tai säilytettävänä olevien kokoelmien kuvia toimitettiin julkaisuihin ja näyttelyihin sekä yksityiskäyttöön.
Vuoden aikana arkistossa kävi 23 asiakasta. Lisäksi Lapin yliopiston
arkistokurssilaiset ja Rovaniemen kaupunkioppaat kävivät tutustumassa kuva-arkiston toimintaan.
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 ja www.finna.fi
Arkistoaineisto
Arkistoaineistokokoelma karttui kertomusvuonna 1 113 objektilla
lahjoitusten ansiosta. Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa 19 913 objektia, joista 30 % on luetteloitu sähköiseen muotoon.
Rovaniemen historiaan liittyvää arkistoaineistoa valokuvien ohella
luetteloi kertomusvuonna Myytti-avustuksella FM Saija Körkkö (kts.
Kuva-arkisto). Hän digitoi yhteensä 95 objektia arkistoaineistoa. Ar
kistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulus-tietokantaohjelmaa. Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittista ohjelmaa
(2008) noudatettiin myös arkistoaineistokokoelmien osalta.
Arkistoaineiston merkitys tutkimuksellisesti kasvoi edellisvuosien
tapaan. Useampia siihen liittyviä kokonaisuuksia kysyttiin ja käytettiin
aineistona opinnäytetyössä, laajemmassa tieteellisessä tutkimuksessa
ja paikallishistorian tutkimisessa. Erityisesti mainittavia ovat lasten
piirustukset (kveekari Naomi Jackson Groves ja Hakalan lapset), Hanna
Suokkaan (os. Kouri) laaja kirjeenvaihto ja Seitapiirin arkisto.

Lehtileikearkisto
Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon
kerätään museon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä.
Äänitearkisto
Äänitearkistossa on noin 400 C-kasettia, noin 60 avokelanauhaa ja 32
CD -levyä. Arkistossa säilytetään lisäksi videonauhoja. C-kaseteille ja
avokelanauhoille on tallennettu pääasiassa perinnehaastatteluja. Uu
demmat 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
henkilökuntaa. Kirjasto muodostuu kolmesta kokoelmasta: kulttuu
rihistoria, Wallenius-kokoelma (420 nimekettä) ja luonnontieteen
kokoelma. Käsikirjaston kartunta vuonna 2013 oli 93 nidettä, joista
suurin osa on saatu museoiden julkaisuvaihtorenkaan kautta. Luettelointityön on tehnyt museoavustaja Ulla Metsälehto Rovaniemen
taidemuseosta. Lapin maakuntamuseon käsikirjasto on osa Museokirjastoa, joka kuuluu Lapin kirjasto -ryhmään. Käsikirjaston kirjat ovat
löydettävissä osoitteesta www.lapinkirjastot.fi.
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NÄYTTELYT
▶ Perusnäyttelyn niin sanotun
noitarumpu-osion tekstit ja kuvat
uusittiin vuoden 2013 aikana.
Kuva: Jukka Suvilehto

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. Sii
voustöistä museon osalta vastasivat pääasiassa kokoelma-amanuenssi
ja opasvalvojat. Museomestari huolehti yhteistyössä muun museohenkilökunnan kanssa tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä.
Perusnäyttelyn niin sanotun noitarumpu-osion tekstit ja kuvat uusittiin vuoden 2013 aikana. Lisäksi perusnäyttelyyn lisättiin

21.4.2013 Uutuuksia -vitriini, jossa esitellään museovierailijoille Lapin
maakuntamuseon vastaanottamia uusimpia kokoelmalahjoituksia.

Vitriinissä oli esillä vuoden 2013 aikana:
Saksalaisen sotilaan sotamuistoja ja valokuvia jatkosodan 		
ajalta, esillä 21.4.–30.9.2013.
Olavi Keskinarkauksen palkintoja eri urheilukilpailuista 		
1930-luvulta, esillä 1.10.–12.12.2013.
Toivo Haaviston Lapin-hullun -käsitöitä, esillä 13.12.2013 		
(–28.2.2014)
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Erikoisnäyttelyt
Lapin maakuntamuseolla oli esillä vuonna 2013 viisi erikoisnäyttelyä. Vuonna 2012 avatuista näyttelyistä AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä -näyttely oli esillä 26.5.2013 saakka Arktikumissa.
Lisäksi lokakuussa 2012 avattu näyttely Arktikum 20 vuotta: Arktinen
tieto – Pohjoinen muisti oli esillä koko vuoden 2013. AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä -näyttely kävi myös Kasselissa, Saksassa syyskuussa ja Jyväskylässä 1.11.2013–2.2.2014 Alvar Aalto -museossa.
Varsinaisesti vuoden 2013 aikana toteutettiin kolme uutta erikoisnäyttelyä. Näitä olivat Ilmastonmuutos Lapin luonnossa – Mitä me
voim
me tehdä?, Mindscapes 1960–2010 Mielenmaisemia Lapista
sekä Yhteistyöllä, yhteisvoimin – Lapin työväen vuosisata -näyttely,
joka avattiin itsenäisyyspäivän alla 5.12.2013. Ilmastonmuutos Lapin
luonnossa – Mitä me voimme tehdä? -näyttely pystytettiin myös marraskuun 2013 ja helmikuun 2014 väliseksi ajaksi Nizzaan, Ranskaan.

Arktikum 20 vuotta: Arktinen tieto – Pohjoinen muisti
10.10.2012–8.1.2014
Ounasjoen muinaiseen tulvatörmään piiloutuva kulttuurin ja
tie
teen monitoimitalo täytti 6.12.2012 tasavuosia. Arktikum-talon
20-vuotistaivalta tarkasteltiin erikoisnäyttelyllä Arktinen tieto – Pohjoinen muisti. Näyttelyssä esiteltiin alueen historiaa esihistoriasta
nykypäivään. Näyttelyssä tulivat esille talon kolme toimijaa sekä talossa tehtävä monipuolinen työ tutkimuksesta asiakaspalveluun ja ulkoalueen hoidosta näyttelyihin. Näyttelyn toteutuksesta vastasi Lapin
maakuntamuseo, sisältövastaavana museon intendentti, arkeologi FM
Hannu Kotivuori ja graafikkona TaM Ulla Etto. Näyttelyyn liittyi talon
rakentamista, toimintaa ja alueen historiaa esittelevä juhlakirja.

▶ Ajatonta- Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä-näyttely Alvar Aalto-museossa Jyväskylässä. Kuva Maija Holma /Alvar Aalto-museo.

AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä
30.11.2012–26.5.2013
AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä -näyttely esitteli maailmankuulun arkkitehdin ja muotoilijan Alvar Aallon suunnittelutöiden tuotoksia Lapin pääkaupungissa. Aallon arkkitehtuuri
on tunnettua, mutta aihe on ehtymätön ja jokainen aika luo siihen
oman näkökulmansa. Näyttelyn avulla Lapin maakuntamuseo halusi
lisätä paikallisen kulttuuriperinnön arvostusta ja nostaa esille Aallon
vähiten tunnetun työn Rovaniemellä, hyvin säilyneen Korkalorinteen
asuntoalueen.
Näyttelyn ensimmäinen osa esitteli arkkitehtuuria historiallisesta ja
toinen osa rakennusten käyttäjien näkökulmasta. Kävijöiden, työntekijöiden ja asukkaiden kokemuksia Aallon rakennuksista kerättiin
haastattelemalla ja kyselyiden avulla. Lähestymistapa avasi erilaisen ja
täydentävän näkökulman Aallon tuotantoon antaen tilaa myös kriittisille kommenteille.
Näyttelyssä oli esillä myös Alvar Aallon toimiston ja Artekin suunnittelemia huonekaluja ja valaisimia. Kalusteet olivat lainassa RovanieLapin maakuntamuseo | 12

men kaupunginkirjastosta ja kaupungintalosta. Näyttelyn toteutti
Lapin maakuntamuseo ja tutkija Charlotte Malaprade yhteistyössä
Alvar Aalto -museon kanssa.
Lapin maakuntamuseon tuottama AJATONTA -näyttely oli esillä
14.–29.9.2013 Rovaniemen ystävyyskaupunki Kasselissa Arkkiteh
tuurikeskus KAZimKUBA:ssa. Näyttely oli osa Kasselin kaupungin juhlavuotta. AJATONTA -näyttely oli esillä myös Alvar Aalto -museossa
Jyväskylässä 1.11.2013–2.2.2014 välisen ajan.
Ilmastonmuutos Lapin luonnossa
– Mitä me voimme tehdä?
7.6.–15.9.2013
Climate Change in Lapland’s Nature – What Can We Do?
Luonnontieteen amanuenssin suunnittelema ja käsikirjoittama
näyttely esitteli, kuinka Lapin ilmasto on muuttunut viimeisten vuo
sikymmenten aikana, kuinka se muuttuu tulevaisuudessa ja kuinka
muutokset vaikuttavat maisemaan, eläinten käyttäytymiseen ja ravintokohteisiin sekä eläinten ja kasvien levinneisyyteen. Näyttely myös
kertoi, kuinka ihmiset voivat pienentää ekologista jalanjälkeään ja
siten vaikuttaa myönteisesti Pohjoisen luontoon.
Näyttelyn ranskankielinen versio Changement climatique en
Laponie – Que pouvons-nous faire? oli esillä Parc Phoenixissa Nizzassa
Ranskassa 8.11.2013 (23.11)–9.2.2014. Näyttelyn aikana Parc Phoenixissa kävi 62 231 vierailijaa. Luonnontieteen amanuenssi esitelmöi
ilmastonmuutoksesta näyttelyvieraille ja ryhmille sekä Rovaniemellä
että Nizzassa ja järjesti ilmastonmuutokseen liittyviä työpajoja koululaisille molemmilla näyttelypaikkakunnilla. Näyttelyn yhteistyökumppaneina toimivat Suomen Ranskan
suurlähetystö ja Ranskan Instituutti
Helsingissä, Suomen suurlähetystö
Pariisissa, Suomen ympäristökeskus
(SYKE), ympäristöministeriö, WWF
Suomessa ja Ranskassa sekä useat
yksityiset sponsorit.

▶ Valokuvaaja Antero Takala esittelee Mindscapes-mielenmaisemia Lapista-näyttelyään.
Kuva Jukka Suvilehto.

Antero Takala: Mindscapes 1960–2010
Mielenmaisemia Lapista

21.9.–10.11.2013

Mindscapes 1960–2010 -näyttely oli katsaus valokuvataiteilija, professori Antero Takalan (s. 1939) 50-vuotiseen tuotantoon. Takala on
kuvannut Lappia vuodesta 1960 lähtien. Näyttely koottiin Takalan
aiemmista näyttelyistä: Lapin maisema ja Kaamos – Hämärän maisemat. Näyttelyssä esillä olleet 80 kuvaa muodostivat mustavalkoisen
maisematutkielman, joka on ylistys suomalaiselle luonnolle, pohjoiselle valolle ja Lapille.

▶ Kesällä oli Arktikumissa näyttely ilmastonmuutoksesta Lapissa. Kuvaaja Jukka Suvilehto.
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Yhteistyöllä, yhteisvoimin – Lapin työväen vuosisata	
6.12.2013–4.5.2014
Lapin työväenliikettä käsittelevä erikoisnäyttely kertoi liikkeen
syntyvuosista, kehityksestä ja vaikuttavuudesta 1900-luvun tapahtu
mien keskellä. Näyttely keskittyi erityisesti mikrohistorialliseen tasoon.
Näyttelyn tekstit pohjautuivat FT Matti Enbusken laatimaan käsikirjoitukseen. Graafisesta suunnittelusta vastasi TaM Ulla Etto. Näyttely
toteutettiin yhteistyönä Tampereella toimivan Työväenmuseo Wers
taan ja monien lappilaisten työväenyhdistysten kanssa. Keskeisenä
yksityishenkilönä näyttelyn valmistamiseen osallistui rovaniemeläinen
asiantuntija Hilkka Värn.
Lapin maakuntamuseo sai keväällä 2013 Museovirastolta museoiden innovatiivista avustusta Kyläillä ja keskustella -näyttely tiedonkeruun ja -jakamisen välineenä -hankkeeseen. Avustus antoi
mahdollisuuden etsiä uusia tapoja tallentaa, esittää ja jakaa tietoa.
Siten Yhteistyöllä, yhteisvoimin -näyttelyyn lisättiin myös niin sanotun
lisätyn todellisuuden elementtejä (augmented reality). Näyttelykävijä
pystyi lataamaan mobiililaitteeseensa lisätyn todellisuuden sovelluksen (Layar) ja sen avulla kävijä pystyi kuuntelemaan työväenlauluja
sekä katselemaan videoita. Lisätty todellisuus yhdistää reaalimaailmaa
ja digitaalista maailmaa, ja sen käyttöä testattiin nyt Lapin maakuntamuseossa ensimmäisen kerran.
Hankerahoituksella tehtiin myös kiertävä rinnakkaisnäyttely, joka
oli ja on esillä kolmessa eri työväentalossa vuosina 2013–2014. Kemijärven työväentalolla näyttely avautui 4.12.2013. Kiertonäyttely koostuu näyttelypaneeleista sekä tietokoneesta, jonka avulla Arktikumin
näyttelystä on yhteys työväentaloon ja työväentalosta Arktikumin
näyttelyyn. Uuden tekniikan myötä tavoitteena on kehittää toimintaja näyttelykeinoja, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa maakunnallisessa museotyössä.

Muut näyttelyt

Pienoisnäyttely Aalto-tuotemuotoiluprojektista
31.1.–26.5.2013
Lapin yliopiston teollisen muotoilun koulutusohjelma, Lapin
maakuntamuseo sekä Proto DESIGN II -hanke toteuttivat syksyllä 2012
yhteistyössä projektin, jossa kehitettiin tuotekonsepteja museokauppaa varten Alvar Aallon hengessä. Alvar Aalto Rovaniemellä -projekti
liittyi Lapin maakuntamuseossa silloin esillä olleeseen näyttelyyn
AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä. Tuotemuotoiluprojektin tulokset olivat nähtävillä Arktikumin pääkäytävällä. Näyttely
esitteli opiskelijoiden tekemät suunnitelmat ja niiden mukaan val
mistetut tuotteiden mallikappaleet.
Muurmannin rannikko 8.2.–18.6.2013
Murman – The Coast of Hope
Näyttelyn aiheena oli Kuolan rannikon uudisasutus vuosina 1860–
1940. Aiheeseen liittyi myös Petsamon asutushistoria aina vuoteen
1944 saakka, jolloin Neuvostoliitto otti alueen haltuunsa. Aiheesta
tehtiin kattava näyttelyjulkaisu, joka sisältää uudisasukkaiden ja heidän
jälkeläistensä elämää valottavia artikkeleita. Varsinainen kiertonäyttely koostui kymmenestä posterista. Näyttelyn tuotti Varanginmuseo, jonka yhteistyökumppaneina toimi joukko norjalaisia, venäläisiä
ja suomalaisia museoita. Lapin maakuntamuseota hankkeessa edusti
lehtori evp. Leif Rantala. Rovaniemellä näyttely oli esillä ortodoksisen
kirkon tiloissa.
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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.
Maakunnallinen museotyö on toteutunut Museoviraston kanssa
tehtyjen sopimusten ja käytyjen neuvottelujen edellyttämällä tavalla.
Museovirastossa marraskuussa käydyissä neuvotteluissa sovittiin
maakunnallisen toiminnan suuntaviivoista kaudelle 2014–2017. Museo saa korotettua valtionapua näiden töiden suorittamiseen.
Maakuntamuseotutkija antoi asiantuntija-apua paikallismuseoille
puhelimitse, sähköpostitse ja neuvontakäyntien aikana (seitsemän
matkaa, joilla oli yhteensä yhdeksän kohdetta). Museovirasto myönsi
yhteensä 20 000 euroa harkinnanvaraista valtionavustusta neljälle
Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle. Avustukset oli kohdennettu valokuvien digitointiin ja luettelointiin, palvelumuotoilutyöpajojen järjestämiseen sekä museorakennusten palo- ja
murtosuojaukseen ja korjaamiseen. Maakuntamuseotutkija ohjasi ja
valvoi avustusten käyttöä. Tiivistä yhteistyötä tehtiin Lapin metsämuseon kanssa Savotta-hankkeen puitteissa. Rovaniemen kotiseutumuseon kanssa perustetussa kokoelmatyöryhmässä on valmisteltu kotiseutumuseon kokoelmaohjelmaa sekä edistetty Kotiseutuyhdistys
Rovaniemen Totto ry:n yhdistysarkiston järjestämistä.
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella suunniteltiin ja
painatettiin yhteistyössä Tornionlaakson maakuntamuseon kanssa
Lapin museoiden yhteisesite Matka Lapin museoihin. Suomen- ja
englanninkielisissä opasvihkosissa pääpaino on paikallismuseoissa.
Ruotsinkielisessä esitteessä tutustutaan Länsirajan museoihin ja

venäjänkielinen esite houkuttelee matkailijoita erityisesti Lapin ympäri
vuoden avoinna oleviin museokohteisiin. Hankkeesta vastasivat Lapin
maakuntamuseon ja Tornionlaakson maakuntamuseon maakuntamuseotutkijat ja ulkoasun ideoinnista ja graafisesta suunnittelusta TaM
Ulla Etto. Esitteitä jaettiin touko-kesäkuussa alueen museoihin sekä
matkailutoimistoihin ja matkailuyrityksiin. Esitteisiin voi tutustua pdfmuodossa osoitteessa http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin-maakuntamuseo/Lapin-museot.
Lapin maakuntamuseo ei järjestänyt paikallismuseoväelle maakunnallista tapaamista, sillä Lapin metsämuseon Museovirastolta saamalla
rahoituksella kokoonnuttiin 10.6.2013 metsämuseolle ja 19.8.2013
Sodankylään palvelumuotoilutyöpajoihin Taija Saulion johdolla. Museoiden palvelujen parantamiseen tähtäävään koulutukseen osallistui
seitsemän eri museon edustajia.
Maakuntamuseotutkija vastasi kertomusvuonna yhdessä toimituskunnan kanssa maakunnallisen museolehden Raidon toimittami
sesta. Joulukuussa 2013 ilmestyneen lehden artikkelit painottuivat
Lapin ammatillisesti hoidettujen museoiden historiaan ja ajankohtaisiin asioihin, Alvar Aaltoon ja Lapin maisemiin.
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
Lapin maakuntamuseon esimiehenä
toimiva intendentti (1.1.2014 alkaen museonjohtaja) vastaa myös museon arkeo
logisesta työstä. Museoviraston kanssa
solmitun ja joulukuussa 2009 uusitun
Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön
suojelua koskevan yhteistyösopimuksen
mukaisesti museo antoi 49 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön
liittyvistä kaava-, rakennus- tai maankäyttöhankkeista. Intendentti/arkeologi osallistui kymmeniin kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai ohjausryhmän jäsenenä. Lausuntojen
määrä nousi edellisvuodesta.
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, Savukoskella,
Posiolla ja Tervolassa. Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat laaja-alaisia.
Usein tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri maankäyttömuotojen suhdetta todettuihin muinaisjäännöksiin. Intendentti/arkeologi piti vuoden aikana muutamia eri tahojen pyytämiä esitelmiä ja julkaisi neljä
artikkelia tai kirjoitusta.
Intendentti/arkeologi valvoi Rovaniemen kaupungin asiantuntijana Museoviraston tekemiä arkeologisia kaivauksia Valionrannassa

▶ Arkeologinen kaivauskurssi Pelkosenniemen Pyhätunturilla. Kuvaaja Suvi Harju.

elo-syyskuussa. Tutkimustulokset olivat merkittäviä ja paikalta löytyi muun muassa runsaasti muinaisia liesirakenteita, kivikautista ja
varhaismetallikautista esineistöä.
Kemijärven kansalaisopiston kanssa Lapin maakuntamuseo järjesti
10.–14.6.2013 arkeologisen kaivauskurssin Pelkosenniemen Pyhätunturilla. Intendentti/arkeologi toimi Pyhän akatemia -nimellä pidetyn
kurssin vastuullisen toteuttajana. Koekaivauksen lisäksi kurssiin liittyi
alueen geologiaan (FT Peter Johansson), linnustoon ja nimistöhistoriaan (toimittaja Tapani Niemi) sekä arkeologiaan (Intendentti/ar
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MUSEO JA YLEISÖ

▶ Lapin maakuntamuseo sai noin 25 vierasta Venäjän ja Ruotsin museoista. Kuvaaja
Jukka Suvilehto.

keologi) liittyviä luentoja.
Syyskuussa (23.–26.9.2013) Lapin maakuntamuseo sai noin 25
vierasta Venäjältä ja Ruotsista. Museo toimi isäntänä New Horizons
2012–2014 -projektiin kuuluvassa seminaarissa, jonka käytännön
järjestelyistä intendentti/arkeologi vastasi ja piti esitelmän muinaisesta raudanvalmistuksesta. Hän osallistui myös alustavaan seminaariin
Venäjällä (Sortavala) 17.–20.4.2013.
Intendentti/arkeologi edusti maakuntamuseota Museoviraston
kanssa käydyissä, museoasetuksen mukaisissa neuvotteluissa (vuo
sien 2014–2017 alueellisen toiminnan nelivuotisneuvottelu). Tässä
neuvottelussa maakuntamuseo halusi tarkistettavaksi arkeologiseen
kulttuuriperintöön liittyvän yhteystyösopimuksen, sillä taidemuseon
tavoin maakuntamuseo menetti opetus- ja kulttuuriministeriön uudelleenarvioinnissa yhden henkilötyövuosiperusteisen valtionosuuden.

Arktikum-taloon tutustui vuonna 2013 yhteensä 72 216 asiakasta.
Kävijämäärä laski (-4 600) edellisvuodesta, mutta syy on muuttuneessa laskentatavassa. Maksaneiden kävijöiden määrä puolestaan kasvoi
(+2 766).
Aukioloajat
Vuonna 2013 museo oli avoinna seuraavasti:
Talvikausi
10.1.–31.5. tiistai–sunnuntai 10–18
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
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 118.
Yleisötapahtumat Arktikumissa
Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin Arktikumissa ja Pilkkeessä 13.–19.5.2013. Viikon valtakunnallisena teemana oli ”Yhdessä
museoon”. Kansainvälisenä museopäivänä 18.5.2013 molemmissa
taloissa oli vapaa sisäänpääsy ja perusnäyttelyissä koko perheelle
suunnattu etsimisleikki ”Mikä ei kuulu joukkoon?”. Museo esitteli toimintaansa ja jakoi yleisölle esitteitä ja postikortteja.
Rovaniemi-viikkoa vietettiin Arktikumissa poikkeuksellisesti
lauantaina 7.9.2013. Silloin järjestettiin yhteistyössä Pilkkeen kanssa
ensimmäinen Sahanperän savotta -tapahtuma, jonka aikana molemmissa taloissa ja piha-alueella oli työnäytöksiä, luentoja, eri metsäalan
toimijoiden esittelyjä sekä musiikki- ja elokuvaesityksiä. Museo osallistui tapahtumaan elokuvaesityksillä ja tuomalla esille piha-alueelle
kokoelmiin deponoidun Ford TT linja-auton. Arktikumiin oli päivän
aikana vapaa sisäänpääsy.

Lapin maakuntamuseon järjesti keväällä 2013 Ajankohtainen Alvar
Aalto -luento- ja keskustelutilaisuuksia:
19.2.2013
Aallon ajatuksia huonekalutaiteesta -luento
• Lehtori Maija Mäkikalli, Lapin yliopisto
Arktikum, Polarium-sali
Osa Rovaniemi Design Week -ohjelmaa
Onko tuoli taidetta vai onko se kone, jossa istutaan? Voiko tuoli
rakentaa parempaa yhteiskuntaa? Pitäisikö sitä valmistaa miljoonittain vai yksittäin? Luennolla tarkasteltiin ajatuksia, joita esitettiin
huonekalutaiteesta ja laajemminkin taideteollisuudesta niin kutsutun

funktionalismin läpimurron vuosina 1920- ja 1930-lukujen taitteessa.
Osallistujia luennolla oli 40 henkilöä.
19.3.2013
Elämää Tapiolassa – Aallon arkkitehtuuria käyttäjien näkökulmasta
-luento
• Tutkija Charlotte Malaprade
Arktikum, auditorio
Arkkitehtuuri tuottaa tuotteita, joita käytetään ja koetaan joka
päivä. Siitä huolimatta käyttäjien näkökulmia rakennuksiin nostetaan
harvoin esiin. Charlotte Malaprade esitteli Aallon vähiten tunnetun
työn Rovaniemellä käyttäjien näkökulmasta. Kyseessä on Korkalorinteen asuntoalue, jota valtaosa Korkalorinteen asukkaista kutsuu Tapio
laksi. Käyttäjien kokemuksia on kerätty haastattelujen avulla.
Osallistujia luennolla oli 30 henkilöä.
23.4.2013
Suojellun rakennuksen korjaaminen -keskustelutilaisuus
• Johtaja Pekka Latvala, Rovaniemen tilaliikelaitos
• Arkkitehti Tuula Pöyhiä, Alvar Aalto -museo
• Näyttämömestari Markku Komonen, Rovaniemen teatteri
• Puheenjohtajana Johtaja Timo Jokelainen, Ely-keskus (Ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualue)
Lappia-talo, lämpiö
Alvar Aalto on suunnitellut Rovaniemelle hallinto- ja kulttuuri
keskuksen. Kirjaston, Lappia-talon ja kaupungintalon suojelu ratkais
taan vireillä olevassa asemakaavassa. Miksi rakennukset halutaan
suojella ja mitä suojelu käytännössä tarkoittaa? Miten vanha rakennus
saadaan toimimaan nykyajan tarpeisiin? Tilaisuudessa oli mahdollisuus keskustella tästä ajankohtaisesta aiheesta ja esittää kysymyksiä
alan asiantuntijoille.
Osallistujia keskustelutilaisuudessa oli 42 henkilöä.
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Seniorityö
Lapin maakuntamuseo aloitti jo keväällä 2010 ikäihmisille suunnatun 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 2013 aikana kokoontumiskertoja oli yhteensä kymmenen. Yksi niistä oli näyttelyvierailu
Arktikumiin. Lisäksi oli Helmikammarin kanssa yhteistyössä järjestetty
kevätretki Sodankylään. Muistelukerhoon osallistui keskimäärin 12
henkilöä / kerta.

▶ Aalto –työpaja Arktikumissa. Kuva Jukka Suvilehto.

Museo-opetus
Arktikumissa vieraili vuoden 2013 aikana Rovaniemen alueen
koululaisia 2 262, muualta tulleita leirikoululaisia 350. Koululaisille
järjestettiin opastettuja näyttelykierroksia ja kouluille tiedotettiin Arktikumin tapahtumista ja näyttelyistä säännöllisesti. Luonnontieteen
amanuenssi on osallistunut Lapin ELY-keskuksen luontokasvatusryhmän toimintaan, tarkoituksena kehittää kasvatuksellisia välineitä pai
kallisten eläinten ja kasvien tunnistamiseen Lapissa.
AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä näyttelyn yhteydessä järjestettiin arkkitehtuurityöpajoja koululaisille ja opiskelijoille yhteistyössä Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opintoohjelman kanssa. Rovaniemi uusiksi -rakennustyöpaja järjestettiin
12.3.–22.3.2013 ja se oli suunnattu 3-9. ja lukio-luokille. Työpajoissa tutustuttiin Alvar Aallon arkkitehtuuriin maakuntamuseon näyttelyssä,
jonka jälkeen rakennettiin pienoismallia uudenlaisesta Rovaniemen
kaupungista suunnitellun asemakaavan mukaisesti. Rakennettu pie
noismalli jäi osaksi näyttelyä. Työpajoihin osallistui 11 luokkaa ja 206
oppilasta.

Arkkitehtuuri tutkimalla tutuksi -rastit järjestettiin 13.–24.5.2013
Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskuksessa. Kohderyhmänä oli 3.-9.,
lukio- ja ammattikoulu-luokat. Työpajoissa tutustuttiin Alvar Aallon
suunnittelemaan Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskukseen (Lappia-talo, kirjasto ja kaupungintalo) rastikierroksen muodossa. Tutkimustuokion aikana osallistujat kokivat arkkitehtuuria aktivoivien moniaististen tehtävien kautta. Tehtävien avulla opittiin havainnoimaan
rakennettua ympäristöä katsomalla, kuuntelemalla ja tunnustelemalla
sitä. Työpajoihin osallistui 11 luokkaa ja 159 oppilasta. Rastitehtävästä
on tehty opettajan itsensä ohjaama oppimismateriaali, joka julkaistiin
netissä syksyllä 2013 ja on kaikkien kiinnostuneiden käytössä.
Ilmastonmuutos Lapin luonnossa -työpajoissa Rovaniemellä
oli osallistujia 407 koululaista ja Nizzassa 537 koululaista. Työpajat
liittyivät Ilmastonmuutos Lapin luonnossa – Mitä me voimme tehdä?
-näyttelyyn.
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Oppimispolut

Muuta toimintaa

Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä on tarjolla oppimis
polkuja, jotka ovat opettajan itsensä ohjaamia opetuskokonaisuuksia
toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen. Vuoden 2013 aikana
oppimispolkuja käytti yhteensä kahdeksan ryhmää ja 210 osallistujaa.

Lapin maakuntamuseo järjesti ensimmäistä kertaa lahjoittajien,
yhteistyökumppaneiden ja museoystävien kahvitilaisuuden sunnuntaina 21.4.2013.
Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy osallistuivat
Rovaniemen Wanhoille Markkinoille elokuussa 2013. Markkinoilla
mainostettiin tulevia tapahtumia ja näyttelyitä.
Petsamo-seura ry piti vuosikokouksensa museon tiloissa lauantaina 5.10.2013. Samalla Kanavamuseon omistama Petsamon sumukello
asetettiin esille Arktikumin pääkäytävään.
Lapin maakuntamuseon kokoelmatoimintaan kävi tutustumassa
opiskelijaryhmiä ja muita vieraita. Erityisesti yhteistyö Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunnan kanssa on ollut vuosittaista. Lapin yliopiston
arkistokurssilaiset vierailivat museossa 10.12.2013.
Ylen Lapin Radio teki radiohaastattelun 2.1.2013 Lapin maakuntamuseon kuva-arkistossa ja julkaisi www-julkaisun Älä hävitä vanhoja
kuvia Ylen kulttuurisivuille.

Erityisryhmät/saavutettavuus
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelystä julkaistiin keväällä 2013
kuvataulut ja selkokieliset opastekstit museovierailujen tueksi. Materiaalit toteutettiin Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit
museovierailun tukena -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää
museoiden tiedollista saavutettavuutta. Kuvataulut ja selkokieliset
opastekstejä on ilmaiseksi saatavilla Arktikumin infosta ja niitä voi
tulostaa Arktikumin ja Lapin maakuntamuseon nettisivuilta. Lisäksi
materiaali on julkaistu Papunetin ja Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla.
Seminaarit
Lapin maakuntamuseo toimi järjestäjänä ja isäntänä New Horizons
-hankkeen seminaarille 23.–26.9.2013.
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.
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jULKAISUT

TIEdOTUS jA MARKKINOINTI

Vuoden 2013 Raito-lehti ilmestyi joulukuussa 64-sivuisena.

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.

AJATONTA – Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä -näyttelyyn liittyen
tuotettiin Aallon arkkitehtuurista Rovaniemellä kertova esite sekä
suomeksi että englanniksi.

Julkaistut artikkelit ja tutkimukset
•
•
•
•

•
•

Suvi Harju: Jäämeren entinen Suomi – turistimatkalla Petsamossa. Raito 2013:28–31.
Hannu Kotivuori: Määränpäänä Ruija. Erkki Liljan teoksessa Jäämerenkäytävä. Jäämerenkäytävän juuria ja haaroja. Tallinna 2013:217–225.
Hannu Kotivuori: Etulinjan erämies. Raito 2013:46–49.
Hannu Kotivuori: Tidiga spår av järnhantering i norra Finland. Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Jervinna I Oppland. Symposium på Kittilbu 16.–18. juni
2009. Bernd Rundberget et al. (red.). Latvia 2013:55–58.
Hannu Kotivuori: Jumppaa tai kuolet! Lapin leijona 2014:13.
Hanna Kyläniemi: Moniaistinen teltta muistelutilana. Raito 2013: 50–53.

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 (Silmutie 1). 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

▶ Valos ja vedos näyttelystä. Kuva: Arto Liiti

NÄYTTELYT
Rovaniemen taidemuseo järjestää kokoelmanäyttelyiden lisäksi
vaihtuvia taidenäyttelyitä. Näyttelyiden valinnassa pääperiaatteita
ovat paikallinen sekä kansainvälinen pohjoisuus, oman kokoelman
taiteilijat sekä taiteen eri ilmenemismuodot.
Kokoelmanäyttelyt
VALOS JA VEDOS 8.2.–15.9.
Näyttelyssä nähtiin pronssiin valettuja veistoksia sekä grafiikan vedoksia. Nykytaiteeseen painottuva kokoelma sisältää perinteisin menetelmin toteutettua taidetta mutta myös aivan uusia menetelmiä.

7. AALTO - Kuvataiteen Wihuri 11.10.–16.2.2013
Näyttely esittelee taidehankintoja viimeisen kymmenen vuoden
ajalta. Näyttelyn on koonnut taidemaalari Jukka Mäkelä, joka on
myös rahaston taideostolautakunnan jäsen. Hän on ollut valitsemassa
kokoelman teoksia yhdessä taiteilijaprofessori Leena Peltolan (1921–
2008) ja myöhemmin dosentti Liisa Lindgrenin (2009-) kanssa.
7.aalto -näyttelyn myötä Jenny ja Antti Wihurin rahasto juhlii 70
toimintavuottaan. Suomalaista tiedettä ja taidetta tukeva rahasto on
kartuttanut taidekokoelmaa vuodesta 1957. Vuonna 1986 kokoelma
lahjoitettiin Rovaniemen kaupungille ja sitä varten avattiin taidemuRovaniemen taidemuseo | 22

seo. Rahasto kartuttaa Rovaniemen taidemuseon kokoelmaa
vuosittain ja nyt teoksia on jo liki
3000.
7.aalto näyttely koottiin alun
perin Helsingin Taidehalliin. Sieltä
se siirtyi Lönnströmin taidemuseoon Raumalle ja Etelä-Karjalan
taidemuseoon Lappeenrantaan,
jonka jälkeen Rovaniemelle. Rahasto on julkaissut näyttelyn
yhteyteen kauniisti kuvitetun
taidekirjan.
▶ Hrafnkell Sigurdsson: Matka, video 2012. Pathway -näyttely. Kuva: Arto Liiti

Muut näyttelyt
PATHWAY – Dialogue on Northern Issues 22.2.–26.5.

YÖTÖNTÄ YÖTÄ 1.6. – 8.9.2013

Polku - vuoropuhelu pohjoisuudesta kertoo pohjoisesta luonnosta,
elämästä pohjoisessa sekä niistä muutoksista, joita pohjoisessa tapahtuu. Polku-hankkeen sisältö perustuu pohjoiseen, sen juuriin, tarinaan,
nopeisiin kulttuurimuutoksiin ja moniin haasteisiin, joita pohjoisen
ihmiset kohtaavat tänä päivänä. Näyttelyyn on kutsuttu taiteilijoita
Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Islannista, Grönlannista ja Venäjältä.
Näyttelyn kuraattorina on toiminut kuvataiteilija Patrick Huse Norjasta
ja Rovaniemen taidemuseon amanuenssi Riitta Kuusikko.
Näyttelyn taiteilijat ovat Jessie Kleemann ja Julie Edel Hardenberg
Grönlannista, Hrafnkell Sigurdsson ja Rúrí Islannista, Kristin Tårnesvik
ja Ståle Blæsterdalen Norjasta, Anna Widén ja Katarina Pirak Sikku
Ruotsista, Aleksander Kozhin Venäjältä sekä Markku Heikkilä ja Kaija
Kiuru Suomesta. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin näyttelyluettelo.

Yötöntä yötä -näyttelyssä nähdään Reidar Särestöniemen tuotantoa varhaisista opiskeluajan teoksista viimeisiin maalauksiin. Näyttelyssä nähdään myös harvinaisempaa Särestöniemeä - värikylläisten
maalausten lisäksi mukana on niukkalinjaista grafiikkaa. Reidar
Särestöniemi (1925–1981) oli aikansa merkittävin lappilainen taiteilija, joka nousi 1960-luvulla maanlaajuisesti yleisön tietoisuuteen ja
taiteenkeräilijöiden ja kulttuurieliitin suosioon. Hänet tunnetaan erityisesti Lappi-aiheisista vahvoista ja värikylläisistä teoksista, joista voi
löytää viittauksia niin esihistorialliseen taiteeseen kuin modernismin
suuriin nimiin.
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ARKTINEN ITE - Nykykansantaidetta Lapista ja Islannista 7.6.–29.9.2013
Arktinen ITE -näyttely luo laajan katsauksen Lapin ITE-taiteeseen
sekä esittelee rinnalla Islannin nykykansantaidetta. Näyttelyssä nähdään lisäksi Lapin varhaisten, 1900-luvun alussa syntyneiden itseoppineiden taiteilijoiden Andreas Alarieston, Valto Pernun ja Toivo
Pekkalan taidetta. Heidät voidaan lukea ITE-taiteen jatkumoon, vaikka
heidän aikanaan termi olikin vielä tuntematon.
Näyttelyn Islanti-osuus on Akureyrissa sijaitsevan Safnasafniðmuseon kokoelmasta. Museo on keskittynyt kansantaiteen lisäksi
nykytaiteeseen ja se on yksi merkittävimmistä taidemuseoista Islannista. Näyttelyn kuraattori on Maaseudun Sivistysliiton juuri eläkkeelle
siirtynyt kulttuurijohtaja Liisa Heikkilä-Palo ja näyttelyarkkitehti Ralf
Forsström.

▶ Soiva kuva -näyttelyn taiteilijat Tapio Lötjönen, Tapani Tamminen ja Juan Antonio
Muro. Kuva: Arto Liiti

SOIVA KUVA - Tapio Lötjönen, Juan Antonio Muro ja Tapani Tamminen
13.9.–12.1.14
Korundissa esitellään kahta taidemuotoa, kuvataidetta ja musiikkia. Näitä silmin ja korvin aistittavia taiteenaloja ei tarvitse selittävää
puhutun tai kirjoitetun kielen avulla, vaan ne toimivat itsessään myös
kansainvälisesti. Tämä luo oman mielenkiintoisen piirteen kulttuuritalon luonteeseen.
Näyttelyn taiteilijat toimivat kiinteästi myös musiikin alalla. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin näyttelyluettelo Soiva kuva – Resonant
Image.
HILKKA UKKOLA – Lappilainen taiteilija 11.10.- 8.12.2013

▶ Arktinen Ite -näyttelystä. Kuva: Arto Liiti

Rovaniemen taidemuseo esittelee vuosittain ainakin yhden lappilaisen kuvataiteilijan. Vuoden 2013 taiteilija on taidegraafikkona
parhaiten tunnettu Hilkka Ukkola (s. 1949). Muoniossa asuva Ukkola on
monipuolinen taiteilija. Grafiikan ohella hän on tehnyt öljy-, akvarelli-,
pastelli ja lasimaalauksia. Aiheensa hän on saanut ympäröivästä luonRovaniemen taidemuseo | 24

nosta, kasveista ja eläimistä, joiden tulkinta osoittaa tarkkaa havainnointikykyä ja piirustustaitoa. Nyt Korundissa esillä oleva näyttely
valottaa taiteilijan tuotantoa hänen opiskeluajoistaan aina viimeisiin
monotypialla valmistettuihin kasviaiheisiin.
Näyttelyn yhteydessä julkaistiin runsaasti kuvitettu kirja Hilkka Ukkola, Lappilainen taiteilija.

KAUDEN KLASSIKKO - Akseli Gallen-Kallelan Lemminkäisen äiti
11.10.13–16.2.214
Ateneum ja Rovaniemen taidemuseo toteuttavat yhteistyönä
Suomen taiteen klassikkoteosten esittelysarjan Rovaniemellä. Kauden
klassikko -sarjassa esitellään Ateneumin kokoelmista Suomen taiteen
kultakauden teoksia, suomalaisten rakastamia kansallisia merkkiteoksia. Nyt esittelyvuorossa on Akseli Gallen-Kallelan symbolistinen maa
laus vuodelta 1897 Lemminkäisen äiti.
Maalaus kuvaa kohtausta Kalevalasta. Lemminkäinen oli tapettu ja
silvottu, ja ruumiin palat oli heitetty tummaan jokeen, Tuonelan virtaan. Lemminkäisen äiti on haravoinut poikansa ruumiinosat joesta
ja ommellut hänet taas kokonaiseksi. Maalauksessa äiti odottaa katse
ylös suunnattuna mehiläistä, joka toisi hunajaa Ukko ylijumalan halleista. Hunaja herättäisi Lemminkäisen taas henkiin.

KOLME VALKOISTA - Anu Pentik 13.12.–16.2.2014
Keramiikkataiteilija ja Lapin yliopiston kunniatohtori Anu Pentik
tuo Korundiin teossarjan, jotka muodostavat kolme tunnelmaltaan
erilaista tilallista kokonaisuutta - Kolme valkoista. Näyttelyssä nähdään
valkoisen keramiikan ja valon vuoropuhelua.
Keramiikasta, metallista ja betonista koottu installaatio Niityllä kuvaa tunnelmaa talven jälkeen, jolloin kukkia niitty on kuin keijukaisten
tanssi. ”Sadat kukkaneidot pukevat juhlamekot ylleen ja juhlat alkakoon…” Puu- ja keramiikkainstallaatiossa Niliaitta taiteilija avaa oven
omaan sisäiseen luovuuden aittaan. Keramiikkainstallaatiossa Lentoon pienet siemenet kasvavat nupuiksi ja puhkeavat kukkaan. Syntyy
luovuuden niittyjä, uusia alkuja, keijujen tanssiaisia.

▶ Anu Pentik, Kolme valkoista -näyttelyn
avajaisista 12.12.2013. Kuva: Arto Liiti

Rovaniemen taidemuseo | 25

▶ Kuukauden 12/2013 taiteilija Korundissa Paula
Suominen. Kuva: Arto Liiti

KUUKAUDEN TAITEILIJA

Lisäksi

POSTIAUTOVARIKOSTA KORUNDIKSI
Rovaniemen taidemuseo sijaitsee Rovaniemen historian kannalta
merkittävässä rakennuksessa, entisessä postiautovarikossa. Korundin
rakennus toimi posti- ja 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.

Lapin taiteilijaseuran kuukauden taiteilija esittäytyy Kulttuuritalo
Korundin kahvilassa. Rovaniemen taidemuseo pitää tärkeänä lappilaisten kuvataiteilijoiden näkyvyyttä Kulttuuritalo Korundissa. Matkailijat ja muut Korundin vieraat voivat museo-, konsertti- tai kahvilavierailullaan samalla tutustua lappilaiseen nykytaiteeseen.
Vuonna 2013 kuukauden taiteilijoina vierailivat Liisa Karintaus,
Marjo Hyttinen, Terhi Silenius, Ninni Korkalo, Siiri Niemelä, Raija Aula,
Maria Huhmarniemi, Anu Riestola, Tuomas Korkalo, Mari Oikarainen,
Kaija Kiuru ja Paula Suominen.
Lapin yliopiston tiloissa olevat vitriinit Jenny ja Antti Wihurin rahaston teoksia varten
Vuonna 2013 vitriineissä oli esillä 2 teosta, Kuutti Lavosen BEPOPBAROKKOROKOKOO ja Marjo Lahtisen Naisen torso.
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Hilkka Ukkola

Rovaniemen taidemuseo
Rovaniemi Art Museum

jULKAISUT

Pathway – Dialogue on Northern Issues
Rovaniemen taidemuseon näyttely, julkaisu ja seminaari Polku vuoropuhelu pohjoisuudesta kertoo pohjoisesta luonnosta, elämästä
pohjoisessa sekä niistä muutoksista, joita pohjoisessa tapahtuu. Muutos pohjoisessa on ollut merkittävää. Viime aikoina Pohjoinen ulottuvuus on noussut otsikoihin. Näyttely, seminaari ja julkaisu ottavat osaa
tähän keskusteluun.
Julkaisun artikkelit ovat: Patrick Huse: Polku yhteiskunnallisten
toiveiden ja tarpeiden välillä, John K. Grande: Pohjoiseen vieviä polkuja, Gavin Jantjes: Pääilmansuunnat ja Tuija Hautala-Hirvioja: Lapin
kuva. Esipuheen kirjoitti Riitta Kuusikko. Julkaisu on kaksikielinen,
suomi-englanti.

Soiva kuva, Tapio Lötjönen, Juan Antonio Muro ja Tapani Tamminen
Näyttelyn yhteydessä julkaistu näyttelyluettelo. Julkaisun artikkelit ovat: Harald Arnkill: Musiikki, maalaus, väri ja abstraktio ja Minna
Pöllänen: Kuultavaa valoa. Julkaisun esipuheen on kirjoittanut Hilkka
Liikkanen. Julkaisu on kaksikielinen, suomi-englanti.
Hilkka Ukkola, Lappilainen taiteilija.
Taiteilijan elämänvaiheita ja uraa tarkastelee Lapin yliopiston taidehistorian professori Tuija Hautala-Hirvioja. Kirjan esipuheen on kirjoittanut Rovaniemen taidemuseon johtaja Hilkka Liikkanen. Julkaisu
on kaksikielinen, suomi-englanti.

Rovaniemen taidemuseo | 27

Aluetaidemuseotoiminta
Rovaniemen taidemuseo nimettiin aluetaidemuseoksi 1993, ja sen
alueeseen kuuluu 12 entisen 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, taide
yhdistyksiä 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
Kevyesti virran vietävänä - muistisairaille suunnattu kiertonäyttely
Näyttely Kevyesti virran vietävänä kuuluu Museo-viraston rahoittamaan Taide muistaa – hankkeeseen, joka toteutettiin Rovaniemen
taidemuseossa vuonna 2012. Näyttely on moniaistinen ja se on suunnattu muistisairaille. Näyttely pyrkii taiteen kautta aktivoimaan muistia
ja muistoja.
Näyttelyn nimi kuvaa näyttelyn teemaa, ihmisen elämänkaarta.
Elämä on kuin virta, joka vie eteenpäin vääjäämättä. Virrassa on aallokkoa, kareja, kiviä, mutta myös seesteisiä suvantokohtia ja rauhallista
lipumista. Teokset on valittu kuvaamaan elämää lapsuudesta vanhuuteen, mutta näyttelyssä näkyy myös vuorokauden vaihtuminen aamusta iltaan. Näyttely on koottu Rovaniemen taidemuseon Jenni ja Antti
Wihurin rahaston kokoelmasta. Siinä on sama pohjoinen luonne kuin
koko kokoelmassa. Näyttelyssä on rauhallinen, seesteinen ja hieman
haikea tunnelma. Siinä näkyy pohjoisuus, pohjoisen valo ja elämän
yksinkertaisuus. Teoksiksi on valittu valokuvia, veistoksia, akvarelli- ja
öljymaalauksia sekä grafiikkaa.
Näyttelyyn kuuluu myös teoksista ja taiteilijoista kertova opas,
jonka pohjalta voi taideteosten ääressä pohtia teemoja ja keskustella
viriävistä muistoista. Mukana on myös aistilaukku, jossa on teosten
teemoihin liittyviä ja aisteja virittäviä materiaaleja: vanhoja valokuvia,
runoja, tuoksuja, ääniä, musiikkia, esineitä ja tunnusteltavia materiaa
leja. Tavoitteena on moniaistinen, virkistävä ja muistoja herättävä tai
dekokemus.
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▶ Lucander Robert: Nimetön 2015, akvarelli paperille.

Näyttelyn 12 teosta muodostavat kokonaisuuden, mutta siitä on
koottavissa myös pienempiä näyttelyitä.
Näyttely kiersi vuoden 2013 aikana seuraavissa paikoissa:
• Lapin muistiyhdistys ry. loka-joulukuu 2012
• Posion kulttuuritoimi, maalis-huhtikuu 2013
• Ranuan kirjasto, touko-kesäkuu 2013
• Rovaniemen kaupungin päiväkeskus Onnela sekä Tapionkoti, heinäsyyskuu 2013
• Näsmänkieppi, osastoja, loka-marraskuu 2013
• Kolarin kirjasto, joulukuu 2013

LENTOLISKOJA? Kiertävä taidenäyttely päiväkodeissa 11.3.–
20.12.2013
Rovaniemen taidemuseon kokoelmista koottu grafiikan näyttely kiersi
kaupungin päiväkodeissa vuoden 2013 aikana.
Kesän iloja, Lapin Muistiyhdistys ry, 8 teosta käsittävä näyttely Jenny
ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta, touko-elokuu 2013
Talvinen teehetki, Lapin muistiyhdistys ry, seitsemän teosta käsittävä
näyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta 15.11.201331.3.2014
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▶ Pathway -työpajassa osallistujan toimivat itse
pelinappuloina ja suorittivat erilaisia teoksiin
liittyviä tehtäviä. . Kuva: Arto Liiti

Museokasvatus
Työpajat ja opastukset
Rovaniemen taidemuseon laajan taidekokoelman sekä monipuo
listen 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 rakentami
sesta sekä työpajojen ohjaamisesta näyttelyiden yhteydessä.
Kävijämäärät työpajoissa ja opastuksissa
kaikki ryhmät kpl		
132
kaikki ryhmien osallistujat hlö 2195
Työpajat kpl			86
Työpajoihin osallistuneet hlö 1365
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▶ Lasten kesätyöpajassa Ite -taiteen hengessä. Kuva: Arto Liiti

Työpajat

Aikuisten viikonlopputyöpajat:
• 22.-23.3. ja 5.-6.4. Metalligrafiikka työpajat Valos ja vedos näyttelyn
yhteydessä, ohjaaja Petrus Kauppinen
• 30.11 ja 1.12 Monotypia työpajat Hilkka Ukkolan näyttelyn yhteydessä, ohjaaja TaM Elina Sipilä

Lautapeli työpaja 10 vuotiaasta alkaen

• 12.-13.4 ja 17.-18.5.Keramiikkaveistos työpaja Valos ja vedos näyttelyn yhteydessä, ohjaaja Kaija Kähkönen

Pathway-Polku näyttelyyn tutustuttiin yhteisen pelikokemuksen
kautta. Osallistujan toimivat itse pelinappuloina ja koko näyttely oli
pelilauta, jossa suoritetaan erilaisia teoksiin liittyviä tehtäviä. Tehtävät
olivat sijoitettu näyttelytilaan teosten yhteyteen.

Jäälautta työpaja 4-10 vuotiaille

10.-14.6. Arktinen ITE –näyttelyn yhteydessä järjestettiin kesätyöpaja 7-12 vuotiaille lapsille.

Pathway-Polku näyttelyä kierrettiin jäälautoilla tutustuen teoksiin
ja näyttelyn teemaan. Rinnalla kulki tarina ilmastonmuutos-muuttokavereita, jotka poimittiin matkalla mukaan. Työpajassa lapset
valitsivat yhden muuttokavereista, jonka he saivat muokata uuteen
valitsemaansa elinympäristöön sopivaksi. Lopuksi työt kiinnitttiin
maisemapohjalle.

Työpajassa valmistettiin näyttelyssä oleville eläinhahmoille ensin
asunnot rakentamalla isoista pahvilaatikoista linnake. Linnoihin tehtiin
omat toteemieläimet viikon aikana. Lopuksi työpajan osallistujat suunnittelivat oman trilleri elokuvan Ötököiden sota linnakkeen ympärille.
Elokuva tehtiin Taikalamppu menetelmää hyväksi käyttäen.
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Taidekasvatus julkaisu
Punainen lanka – Teemapolkuja Jenny ja Antti Wihurin rahaston
näyttelyssä
Punainen lanka -opas johdattelee tutustumaan taidenäyttelyyn
neljän erilaisen teemapolun avulla. Teemoja ovat Elementit, Luonto, Ihminen ja Elämänkaari. Jokaiseen teemaan liittyy 4-5 erilaista
näkökulmaa, joiden kautta tutustutaan teoksiin. Opasta voi käyttää
sellaisenaan näyttelyissä, mutta sitä voi täydentää aisteja virittävillä
materiaaleilla. Näyttelyssä kävijä voi lainata Korundin infosta opasta
täydentävän aistikorin. Korissa on erilaisia keskusteluun virittäviä
asioita: vanhoja valokuvia, taidekuvia, runoja, tuoksuja, ääniä, musiikkia, esineitä ja tunnusteltavia materiaaleja.
Jokaisen näkökulman kohdalla on kerrottu esimerkkejä siitä, mitä
aistimateriaaleja teoksen kohdalla voi käyttää. Oppaan tekstien ja
kysymysten sekä aistimateriaalin avulla taideteosten äärellä voidaan
keskustella viriävistä muistoista ja pohtia teoksen herättämiä ajatuksia. Parasta on kuitenkin antaa keskustelun, havaintojen ja muistojen
viedä mukanaan.
Polkuihin liittyvät teokset voidaan merkitä näyttelyyn nimilappujen väritunnuksilla, mutta halutessaan voi valita mitkä tahansa taideteokset tarkastelun kohteeksi. Teemapolkujen tavoitteena on moniaistinen, virkistävä sekä ajatuksia ja muistoja herättävä taidekokemus.
Tärkeitä havaintojen kohteita ja muistojen herättäjiä ovat teoksen
aiheen lisäksi esimerkiksi värit, tekotapa tai materiaali, ei niinkään
taiteilijaan tai teoksen tekemiseen liittyvät faktat.

Punainen lanka-opas kuuluu Museoviraston rahoittamaan Taide
muistaa – hankkeeseen, joka toteutettiin Rovaniemen taidemuseos
sa vuonna 2012. Hankkeen tavoitteena oli luoda moniaistisia tee
mapolkuja taidemuseoon sekä pienoisnäyttely kiertämään Lapin
alueella. Sekä näyttely että polut pyrkivät taiteen kautta virkistämään
ja aktivoimaan muistia ja muistoja. Punainen lanka on helppokäyttöinen opas kaikille museovieraille, aistimateriaalein täydennettynä
erityisesti muistihäiriöisille asiakkaille, heidän omaisilleen, hoitajilleen
ja ystävilleen museokäynnin tueksi.
Punaisen langan on kirjoittanut Lotta Leskelä ja kuvituksen sekä
graafisen suunnittelun on tehnyt Leena Ahola. Julkaisija on Rovaniemen taidemuseo.
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Sipilän kokoelma
Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu 35 teosta
Aukusti Tuhkan grafiikkaa.
Valtion vakuusrahaston kokoelma
Valtion taidemuseo deponoi vuonna 1994 Rovaniemen taidemuseoon 64 teosta, jotka ovat osa Suomen Säästöpankki Oy:n kokoelmaa.
▶ Hilkka Ukkola: Jäätyvä ulpukkalampi, 2003, monotypia. Kuva: Arto Liiti

Suomen kulttuurirahaston kokoelma

Kokoelmat

Suomen kulttuurirahaston kokoelma koostuu Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston ja Suomen kulttuurirahaston v. 2000 ja sen jälkeen lahjoitetuista teoksista. Kokoelmassa oli vuoden lopussa yhteensä 105 teosta, joista kolme Tuuli Mukan teosta on lahjoitettu 2013.
Westerlundin kokoelma

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma
Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma, johon 31.12.2013 kuului
2988 teosta. Kertomusvuoden aikana Rovaniemen kaupunki hankki
kokoelmaan 17 teosta ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti 43
teosta. 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 näyttelyamanuenssi.
Rovaniemen kaupungin kokoelma
Kokoelmassa oli vuoden 2013 loppuun mennessä 1360 teos
ta. Uushankintojen painopisteenä on lappilainen taide. Teokset sijoitetaan kaupungin toimitiloihin.
Vuonna 2013 taidemuseon määrärahoilla hankittiin 47 teosta.
Kokoelmaan lahjoitettiin kaksi teosta. Kokoelmaan liitettiin myös yhdeksän aikaisemmin kirjaamatonta teosta, joita tuli esiin teoksia inventoitaessa tai toimipaikan lopettaessa toimintansa.

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.

Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiön kokoelma
Rovaniemen kaupunki sekä Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiö
allekirjoittivat keväällä 2012 deponointisopimuksen, jolla säätiön 194
omistamaa taideteosta siirtyi viideksi vuodeksi Rovaniemen taidemuseon hallintaan. Näin Lappiin saatiin toinen merkittävä Reidar
Särestöniemen taidekokoelma Kittilän Kaukosessa sijaitsevan Reidar
Särestöniemen kotimuseon kokoelman rinnalle. Kokoelma käsittää
Särestöniemen tuotantoa varhaisista opiskeluajan teoksista viimei
siin maalauksiin. Deponoituja teoksia on yhteensä 194, niistä kolme
on Särestöniemen ystävien muotokuvia Särestöniemestä. Julkaisu
Harvoin lempeä tuuli puhaltaa arktisille jängille sisältää kuvallisen
luettelon deponointiin kuuluvista Särestöniemen teoksista.
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TeosLainat Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta

Pyhät ja pahat, Aineen taidemuseo Tornio 2.2.2012-6.1.2013
•
Silja Rantanen: Pantokrator, 1986, öljy ja vaha kankaalle
•
Teemu Saukkonen: Täynnä pyhää henkeä, 2002, öljy ja akryyli kankaalle
•
Marianna Uutinen: Universal Ends, 1996, akryyli kankaalle
Lumipalloefekti, Oulun taidemuseo 22.9.2012 – 20.1.2013
•
Essi Korva: Hämärä, 2012, kipsi, jouhi, tuoli
Niin kauas minä lennän, 12.10.2012 - 27.1.2013 Siida, Inari
Merja Aletta Ranttilan teokset
•
Oma kuva, 1986, lino, sekatekniikka
•
Herra Armahda meitä! Viettelys I, 1992, lino, sekatekniikka
•
Herra Armahda meitä! Viettelys II, 1992, lino, sekatekniikka
•
Herra Armahda meitä! Viettelys III, 1992, lino, sekatekniikka
•
Herra Armahda meitä! Viettelys IV, 1992, lino, sekatekniikka
•

Erään naisen muotokuva, 1989, lino, sekatekniikka

Marjatta Tapiola, Helsingin taidemuseo 1.2.-31.5.2013
•
Marjatta Tapiola: Talviyö, 1995, tempera kankaalle
Tarmo Paunu, Helsingin Taidehalli 20.4.-26.5.2013
•
Tarmo Paunu: Kevään merkit, 2004, öljy kankaalle

Totta vai leikkiä 2, Hyvinkään taidemuseo 12.4. - 26.5.2013
•

Outi Pieski: Ahkun lääkemänty, 2009, sekatekniikka

Olli Marttilan retrospektiivinen näyttely, Jyväskylän taidemuseo
11.10.2013 – 12.1.2014
•
Olli Marttila: Muistikuvia Litorinamereltä, 2001, pastelli, rasvaliitu
•
Olli Marttila: Muistikuvia Litorinamereltä, 2001, pastelli, rasvaliitu
•
Olli Marttila: Muistikuvia Litorinamereltä, 2001, pastelli, rasvaliitu
•
Olli Marttila: Elefantin silmä, 2003, pastelli
Lastenjuhlat, Kajaanin taidemuseo 13.10.2013 – 16.2.2014
•
Maaria Wirkkala: Found a Mental Connection, 1998, metallilevyt, muovieläimet, kirjat, vaijerit
•
Katja Tukiainen: Virkkuukoukku, 1999, öljy mdf-levylle, 4 osaa
•

Nanna Susi: Tuhat rakkautta, 2000, öljy kankaalle

Rafael Wardi, Ateneumin taidemuseo 12.12.2013 – 2.3.2014
•
Rafael Wardi: Asetelma, öljy kankaalle
•
Rafael Wardi: Tyttö ja omena, 1960, öljy kankaalle
•
Rafael Wardi: Laukku, 1995, kuivapastelli
•
Rafael Wardi: Satama III, 1992, kuivapastelli

Tiikerinpiirtäjä, Helsingin taidehalli 12.1.-14.4.2013
•
Leena Luostarinen: Tiikerin piirtäjä, 1980, vesiväri paperille
•

Leena Luostarinen: Je t’aime à l’infini..., 1988, öljy kankaalle

Tiikerinpiirtäjä, Joensuun taidemuseo 5.3.-22.4.2013
•
Leena Luostarinen: Tiikerin piirtäjä, 1980, vesiväri paperille
•
Leena Luostarinen: Je t’aime à l’infini..., 1988, öljy kankaalle
Tiikerinpiirtäjä, Etelä-Karjalan taidemuseo 17.9.-8.12.2013
•
Leena Luostarinen: Tiikerin piirtäjä, 1980, vesiväri paperille
•
Leena Luostarinen: Je t’aime à l’infini..., 1988, öljy kankaalle

▶ Outi Pieski: Ahkun lääkemänty, 2009, sekatekniikka
Kuva: Arto Liiti
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▶Pekka Jylhä: Mitä se elämä on, 1996-1997, pleksilasi, täytetty
porsas. Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo.

Teokset matkoilla
Rovaniemen taidemuseosta lainattiin vuoden 2013 aikana muille
taidemuseoille tai taiteilijoille näyttelyihin 26 teosta / 12 lainaa Jenny
ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta, 26 teosta / 3 lainaa Rovaniemen taidemuseon muista kokoelmista. Yksittäisten teosten lisäksi
yhteistyössä Jenny ja Antti Wihurin rahaston kanssa tehty yksi suu
ri näyttely kiersi kahdessa taidemuseossa sekä aluenäyttelyinä kier
si viisi näyttelyä. Deponoidusta Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiön
kokoelmasta kootut näyttelyt olivat Turun ja Oulun taidemuseoissa.

Näyttelyt matkoilla
7.aalto – Kuvataiteen Wihuri, Helsingin taidehalli 20.10.-25.11.2012,
Lönnströmin taidemuseo 2.2.-12.5.2013, Etelä-Karjalan taidemuseo
4.6.-1.9.2013, Rovaniemen taidemuseo 10.10.2013 – 16.2.2014.
Näyttelyyn on koottu Wihurin rahaston taidehankintoja viimei
sen kymmenen vuoden ajalta. Seitse¬mäs aalto vyöryttää eteemme
toinen toisensa jälkeen vaikuttavampia ja koskettavampia 2000-luvun
teoksia. Näyttelyssä oli esillä noin 100 teosta 68 taiteilijalta.
Runsaassa näyttelyssä on merkillistä vetovoimaa. Kokoelman

taideasiantuntijan Jukka Mäkelän mukaan ”teoksen täytyy tuntua”
ja toinen asiantuntija, jo edesmennyt taidealan pitkäaikainen vaikuttaja Leena Peltola sanoi, että kokoelmaan on hankittu teoksia, jotka
”saavat sydämen väräjämään”.
Näyttelykirjan artikkelikirjoittaja Otso Kantokorpi kokee näyttelyn
olevan ”täynnä vapauttavia kuvia”, joissa kauneus ja esteettisyys vertautuvat kaiken voittavaan elämänhaluun.
Näyttelyn on koonnut taidemaalari Jukka Mäkelä, joka on myös
rahaston taideostolautakunnan jäsen. Näyttelyarkkitehti on Hannele Grönlund ja näyttelytuottaja on Pirkko Tuukkanen. Näyttely
oli vuonna 2013 esille myös Lönnströmin taidemuseossa Raumalla
2.2.–12.5.2013 ja Etelä-Karjalan taidemuseossa Lappeenrannassa
4.6.–1.9.13. Näyttely oli esillä myös Rovaniemen taidemuseossa

10.10.2013 – 16.2.2014.
7. aalto -näyttelyn myötä Jenny ja Antti Wihurin rahasto juhlii 70
toimintavuottaan. Wihurin rahasto tukee kuvataiteita ensisijaisesti
taideostoin.
Wihurin rahaston kokoelmanäyttelyitä on nähty Helsingin Taide
hallissa noin kymmenen vuoden välein, viimeksi Hokkarikukkia vuonna 2001.
Näyttelyn liittyen on tehty julkaisu 7.aalto – kuvataiteen Wihuri.
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Reidar Särestöniemi, Turun taidemuseo 25.1.–28.4.2013

▶ Reidar Särestöniemi: Taivaaseen on monta tietä,
1976, öljy kankaalle. Kuva: Arto Liiti

49 teosta Kirsi ja Keio Eerikäisen taidesäätiön kokoelmasta
Näyttely saavutti suuren suosion Turussa: sen näki 19 200 näyttelyvie
rasta.
Reidar Särestöniemi – Sininen aurinko ja oranssi kuu, Oulun
taidemuseo 28.9.2013 -5.21.2014
52 teosta Kirsi ja Keoi Eerikäisen taidesäätiön kokoelmasta.
Näyttely saavutti vielä suuremman suosion Oulussa:
siellä sen näki 22 000näyttelyvierasta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Särestö syysmuuton aikaan, 19948, öljy kankaalle
Lehmiä, 1949, öljy kankaalle
Ihmisiä ja hevosia meren rannalla, 1950-l., öljy pahville
Molko-Aapo, 1951, öljy kankaalle
Pahtakosken tammi, 153, öljy pahville
Ylläkseltä 1955, öljy kankaalle
Särestön pihapiiri, 1955, öljy kovalevylle
Maisema Ylläkseltä, 1957, öljy pahvile
Käärmekuusia ja lumipompuloita, 1958, öljy ja tempera kankaalle
Alaston istuva naismalli Repin Instituutissa Leningradissa, 1958, öljy
kankaalle
Porot pälvissä II, 1959, öljy kankaalle
Poika ja käärme, 1959, öljy kankaalle
Taivaanjaaran kuolema, 1960, öljy kankaalle
Levitunturi, 1964, öljy kankaalle
Riekkoja tunturissa, 1964, öljy ja tempera kankaalle
Temppelivuoret, 1964, öljy kankaalle
Kukkiva ulapan ranta, 1965, öljy kankaalle
Keväinen huhtikuu, 1965, öljy kankaalle
Taivaanjaaran toinen elämä, 1967, öljy kankaalle
Punaisen runoilijan vaimo (Brita Polttila), 1967, öljy kankaalle
Kaltiot, 1968, öljy ja tempera kankaalle
Suomu-Villen puutarha, 1968, öljy kankaalle
Kumputunturi, 1968, öljy ja tempera kankaalle
Porojen vaellus, 1968, öljy ja tempera kankaalle

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

Ilves, 1969, öljy ja tempera kankaalle
Kalmisto Jäämeren rannalla, 1969, öljy ja tempera kankaalle
Syksyinen pälviuoma, 1969, öljy kankaalle
Kiimauoman helteet, 1969, öljy kankaalle
Kalmisto Jäämeren rannalla, 1969, öljy kankaalle
Keltainen jänkä, porot taivaalla, 1969, öljy ja tempera kankaalle
Rakastavaiset yöauringon sillalla, 1970, öljy ja tempera kankaalle
Arktisia elementtejä, 1971, öljy kankaalle
Stalin galaktisessa ajantajussa, 1971, öljy ja tempera kankaalle
Hyvää huomenta, rakkaani, 1972, öljy kankaalle
Jumala, jota en koskaan tavannut: Minä ja Hemingway, 1972, öljy
kankaalle
Omakuva: Särestön Bulibasa, 1972, öljy kankaalle
Reidarin joululaulu, 1973, öljy ja tempera kankaalle
Pohjoisessa on nyt kuulas syys, 1974, öljy kankaalle
Punainen madonna, 1974, öljy kankaalle
Taivaaseen on monta tietä, 1976, öljy kankaalle
Yökkökätilö valvoo yötöntä yötä, 1976, öljy kankaalle
Luostari arktisen valtameren rannalla, 1976, öljy kankaalle
Unelmilla on siivet, 1977, öljy ja tempera kankaalle
Riekon ilmestys, 1979, öljy ja tempera kankaalle
Tunturimaisema, 1979, öljy kankaalle
Suopursut, 1980, öljy ja tempera kankaalle
Talvipäivän kajo, 1981, öljy ja tempera kankaalle
Raivoisa ilves, 1981, öljy ja sekatekniikka kankaalle
Yöaurinko, öljy kankaalle
Jäämeren kylä, öljy kankaalle
Ilta-pakkanen ja kuunsirppi, öljy kankaalle

•

Sininen aurinko ja oranssi kuu, öljy kankaalle
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TeosLainat Rovaniemen taidemuseon muista kokoelmista
Särestöniemi-näyttelyt Oulussa ja Turussa, ks näyttelyt matkoilla
Lumipalloefekti, Oulun taidemuseo 22.9.2012 – 20.1.2013
•
Ilona Kivijärvi: Hiljaista elämää, 2010, kollaasi vanerille

▶ Pekka Hermanni Kyrö: Kevättä rinnassa, 2010. Kuva: Arto Liiti

Niin kauas minä lennän, 12.10.2012 - 27.1.2013 Siida,
Inari
Merja Aletta Ranttilan teokset
•
Erään naisen muotokuva, 1988, lino, sekatekniikka
•
Prinsessa Punahelmi, 1996, lino, guassi
•
Prinsessa Keltatukka, 1996, lino, sekatekniikka
•
Kesäni tuulet, 1998, lino, sekatekniikka
•
Prinsessa Kultatuuli, 1998, lino, sekatekniikka
•
Kerään kerään kukkasia, 1998, lino, sekatekniikka
Pekka Hermanni Kyrö. Retrospektiivi 1970-2013, Aineen
taidemuseo 27.9.-17.11.2013
•
Aallonpahvi, 1979, öljy ja tempera kankaalle
•
Kontrasti, 1984, akryyli kankaalle
•
Kevättä rinnassa, 2010, öljy kankaalle
•
Opetusneuvos Pekka Narkaus, 2003, öljy kankaalle
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Kirjasto ja kuva-arkisto
Taidemuseo on jatkanut kuluvana vuonna käsikirjaston kartuttamista lähinnä museoilta julkaisuvaihtona saaduilla näyttelyjulkaisuilla. Taidemuseo ylläpitää Jenny ja Antti Wihurin rahaston taide
kokoelmaan liittyvää sekä lappilaista kuvataidetta käsittelevää
lehtileike- ja kuva-arkistoa.
Rovaniemen taidemuseo toimii Lapin museoiden ja kirjastojen
yhteisessä Lapponica-tietopalvelutiimissä, www.lapponica.net. Taidemuseon kirjaston luettelointityötä PallasPro-järjestelmään jatkettiin
vuonna 2012. Pallas-Pro-järjestelmän kautta museokirjasto on kaikkien ulottuvilla ja on osa Lapin kirjastojärjestelmää, www.lapinkirjasto.
fi.
Rovaniemen taidemuseon digitaalinen kuva-arkisto on verkossa,
osoitteessa http://taidemuseo.rovaniemi.fi. Rovaniemen taidemuseo
ja Kuvasto ry ovat tehneet merkittävää yhteistyötä Suomen kulttuuriperinnön saavutettavuudeksi. Sopimus kuva-arkiston julkaisemisesta
verkossa Kuvasto ry:n ja Rovaniemen taidemuseon välillä on ainutlaatuinen Suomessa.

Toimitilat

jälki näkyy postiautovarikolla jo vuodesta 1986 sijainneen Rovaniemen taidemuseon tiloissa. Rakennuksen kokonaispinta-ala on 5 300
m². Tila on vuokrattu Markkinakiinteistöltä yhdessä Lapin kamariorkesterin kanssa, jolla myös on toimisto ja harjoitustilat Korundissa
sekä akustiikaltaan ylistetty Korundi -sali.
Taidemuseon kahdessa kerroksessa sijaitsevat näyttelytilat ovat
kooltaan yhteensä 1479 m2.

Kävijät
Vuonna 2013 taidemuseossa vieraili 17 899 kävijää.

TAIDEMUSEON KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Rovaniemen taidemuseo toteutti kansainvälisen näyttelyn Pathway norjalaisen kuraattorin Patrick Husen kanssa. Saamelaisen
nykytaiteen katselmuksen suunnittelu yhdessä Karasjoella toimivan
Saamen nykytaiteen keskuksen ja Lapin yliopiston kanssa ajoittui vuodelle 2013.
Rovaniemen taidemuseossa vieraili useita kansainvälisiä vieraita ja
tulevia kansainvälisiä näyttelyitä suunniteltiin yhteistyökumppaneiden kanssa.

Rovaniemen
taidemuseon näyttely-, toimisto- ja
työskentelytilat
sijaitsevat
Korundissa,
osoitteessa
Lapinkävijäntie 4.
Kulttuuritalo
Korundi
syntyi vuonna 1933 valmistuneen postiautovarikon tiloihin. Vuosina 2009 ja 2010
tehtyjen muutostöiden ja
laajennuksen suunnittelusta
vastaa Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa, jonka kädenRovaniemen taidemuseo | 38

Tapahtumat 2013

▶ Jessie Kleeman, Pathway -näyttely.
Kuva: Arto Liiti

10.1. Luento ”Poika ja Varis”, luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja
22.1. Taiteilijakierros, Kristiina Wiherheimo kertoo näyttelystä
23.1. Luento ”Poika ja Varis”, luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja
14.2. Pathway –luento, taiteilijapuheenvuoro Jessie Kleeman
22.2. Pathway -seminaari
21.3. Valos ja vedos luento, taiteilijapuheenvuoro Lauri Rankka
25.3. Valos ja vedos luento, suomalaisen grafiikan historiaa, luennoitsija Erkki Anttonen
10.4. Valos ja vedos luento, taiteilijapuheenvuoro Hannele Kylänpää
15.4. Valos ja vedos luento, taiteilijapuheenvuoro Outi Heiskanen
17.4. Valos ja vedos luento, päämiesten muistomerkit, luennoitsija Liisa Lindgren
21.8. ITE-taiteen teosympäristöt, luennoitsija Minna Haveri
24.8. ITE-taiteen työnäytös, Kalle Lindholm
28.8. Lappilainen ITE-taide, luennoitsija Erkki Pirtola
4.9.

ITE-taiteen varhaiset mestarit, luennoitsija
Riitta Kuusikko

11.9. ITE ja huumori, luennoitsija Seppo
Knuutila
18.9. ITE-taiteen ja nykytaiteen rajapin-		
nat, luennoitsija Veikko Halmetoja
25.9. Taiteilijatapaaminen, Rosa Liksom
23.10. Taiteilijatapaaminen, Hilkka Ukkola
9.11. Luento Hilkka Ukkolan taiteesta, 		
luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja
13.11. Luento Gallen-Kallelan Lemminkäisen
äiti, luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja
4.12. Luento Gallen-Kallelan Lemminkäisen
äiti, luennoitsija Tuija Hautala-Hirvioja

▶ ITE -näyttelyyn liittyvässä taiteilijatapaamisessa Rosa
Liksom kertoi taiteestaan. Kuva: Arto Liiti
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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.

▶ Mia Hamari: Enkeli, 2013, puu, pronssi. Kuva: Arto Liiti
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▶ Lapin maakuntamuseon henkilökuntaa osallistui Pilke Pilkki-kisaan.
Kuvaaja: Marjo Laukkanen.

Museotoimen henkilökunta / Lapin maakuntamuseo

Vakinainen henkilökunta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museonjohtaja (1.1.2014 alkaen), arkeologi Hannu Kotivuori (1987)
Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (2005), vs. Ulla Viitanen (31.8.2013
asti)
Kuva-arkistonhoitaja Suvi Harju (2012)
Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000), varaesimies (1.1.2014
alkaen)
Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)
Luonnontieteen amanuenssi Stephanie Lefrere (2011)
Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995)
Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985)
Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % taidemuseossa
Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)

Määräaikaiset työntekijät
•
Saija Körkkö (4.3.2013 – 3.7.2013, kuva- ja arkistoaineiston digitointihanke)
•
Tiina Harjumaa (3.6.2013 -2.8.2013, opas-valvojien kesäsijainen)
•
Ulla Viitanen, tutkija (1.9.2013–31.12.2013, Kyläillä ja keskustella -hanke
Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
•
Tuija Koivupalo (2.5.2013 – 1.5.2014)
Kesäharjoittelijat
•
Linda Alanentalo (3.6.2013 – 2.7.2013)
•
Riina Alatalo (3.6.2013 – 2.7.2013)
•
Sakari Totti (6.6.2013 – 5.7.2013)
•
Joonas Vanhatapio (1.7.2013 – 31.7.2013)
Työmarkkinatuella palkatut
•
Teemu Rovanperä (2.5.2013 – 5.7.2013)
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Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat
Suvi Harju
Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja)

•

18.-19.3 Kuva-arkistokoulutus, Suomen Valokuvataiteen Museo, Helsinki

•

4.-5.4. Lapin yliopiston järjestämä seminaari Lapin jälleenrakentamisa-

•

17.–20.4. Sortavala (New Horizons -projekti)

•

26.5. Museoviraston Sturenkadun tilojen avajaiset, Helsinki

•

19.8. Työväennäyttelyn suunnittelumatka, Kittilä

•

24.10. Turvallisuuskoulutus, Rovaniemi

•

12.9. Kultamuseon symposium, Sodankylä

•

4.-5.11. Kuva-arkistopäivät, Helsinki

•

18.–20.11. Museoviraston nelivuotisneuvottelu, Helsinki

•

17.12. Vierailu Kevitsan kaivokselle, Sodankylä

jasta, Rovaniemi

Jukka Suvilehto
•

Hanna Kyläniemi (ilman lahjoituksiin liittyviä työmatkoja ja TAKO-kokouksia)
•

28.-29.1. TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston seminaari, Hel-

Nurmekseen
•

sinki
•

20.2. Lapin museoiden kokous, Tornio

•

12.6. virkistysretki, Pyhä-tunturi

•

19.8. työväentalo, Kallo (Kittilä)

•

16.9. Aistien-hankkeen seminaari, Helsinki

•

27.9. työväentalot, Kallo ja Kaukonen (Kittilä)

•

11.10. työväentalot, Tervola, Kemi ja Tornio

•

28.10. TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston seminaari, Helsinki

•

29.10. työväentalot, Tornio

•

30.10. työväentalot, Kittilä

•

21.11. Aistien hankkeen seminaari, Helsinki

Päivi Rahikainen
•

20.2. Lapin ammattimuseoiden tapaaminen Torniossa

•

24.5. Lapin kotiseutupäivä Rovaniemellä

•

10.6. Museoiden palvelumuotoilutyöpaja Rovaniemellä

•

19.8. Museoiden palvelumuotoilutyöpaja Sodankylässä

•

26.–27.9. Maakuntamuseotutkijoiden neuvottelupäivät Tammisaaressa

16.–18.1. Iikka Paavalniemi -näyttelyn vienti ja pystytys Kötsin museoon,
28.10. –1.11. Ajatonta–Aallon arkkitehtuuria Rovaniemellä–näyttelyn
vienti ja pystytys Alvar Aalto–museoon Jyväskylään

•

14.11. Kuvien tunnistus-luento pubi Ilveksessä

Luennot ja esitelmät
Hannu Kotivuori
•

16.1. Suksi kautta aikojen. Pohjanhovi, Rovaniemi

•

12.6. Sompion muinaisuus. Pyhätunturi, Naava, Pelkosenniemi

•

14.6. Vanhat pyyntikeinot. Pyhätunturi, Naava, Pelkosenniemi

•

4.9. Valionrannan arkeologiset kaivaukset. Rovaniemi

•

7.9. Sahanperän historia. Arktikum, Rovaniemi

•

24.9. Prehistorical Iron production. New Horizons -seminaari, Rovaniemi

Hanna Kyläniemi
•

21.4. Museon kokoelmat, lahjoittajatilaisuus, Arktikum

•

29.-30.8. TAKO-ohjausryhmän kokous, museon esittely, Arktikum

•

3.9. Taidetta ja designia kaupungintalolla ja kirjastossa, Rovaniemi-viikko, Rovaniemi

•

16.9. Aistien-hankkeen teltan esittely, Päivälehden museo, Helsinki

•

5.10. museon kokoelmien esittely, Petsamo-seuran kokous, Arktikum

•

24.10. Momentous Artifact -luento näyttelysuunnittelun kurssi, Lapin
yliopisto, Rovaniemi

•

21.11. Aistien-hankkeen esittely, Laurea, Tikkurila
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Stéphanie C. Lefrère
•

Osallistuminen työryhmiin

18.2.2013 “Climate change in Finnish Lapland” –luento, Korundi: Pathway – Dialogues on Northern issues -seminaari.

•

4.-5.4.2013 The 11th Arktis Seminar, Lapin yliopisto

•

14.6.2013 Uusi Rovaniemi, Ilmastonmuutos näkyy Lapin luonnossa,

•

Arktikum Palvelu Oy, hallituksen asiantuntijajäsen

haastattelu

•

Rovaniemen vapaa-ajanpalvelut, johtoryhmän jäsen

•

Hannu Kotivuori

18.6.2013 Pohjolan Sanomat, Lapin kansa, Etelä levittäytyy Lappiin,
haastattelu

•

17.07.2013 Lapin kansa, “Ilmaston lämpeneminen ei pysahdy Lapin rajoille”, Stéphanie C. Lefrère ja Mikael Hildén

•
•

Hanna Kyläniemi
•

2.8.2013 Lapin Kansa, “Uudet lajit leviävät pohjoisen”, Mikael Hildén and

Lapin maakuntamuseo ja Pilke Metsähallitus) jäsen

Stéphanie C. Lefrère

•

valtakunnallisen Matkailumuseoverkoston jäsen

17.9.2013 ilmastonmuutosaiheinen sarjakuvatyöpaja, Arktinen keskus,

•

valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyöhankkeen jä

Lapin maakuntakirjasto
•

PYT Pihapiirin yhteistyöryhmän (Arktinen keskus, Arktikum Palvelu Oy,

sen, pooli 5 puheenjohtaja ja johtoryhmän jäsen

21.9.2013 Yle Lappi, “Lapin ilmastonmuutosta ei tunneta”, radiohaastat-

•

Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän jäsen

telu

•

Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä

•

2.10.2013 Inarilainen, “Ilmastomuutos näkyy Lapissa”, haastattelu

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen

•

11.10.2013 Barents Saga, 2/2013 Newsletter by international Barents

•

Rovaniemen kotiseutumuseon perinne- ja kokoelmatoimikunnan jäsen

secretariat, Climate change in the Barents region, haastattelu

•

Lapin maakunnallisen luontokasvatuksen yhteistyöryhmän varajäsen

9.11.2013 Barents café, Arktikum, puheenjohtaja keskustelutilaisuudes-

•

Rovaniemen kulttuurimafian jäsen

•

sa, jonka aiheena oli ilmastonmuutos Lapissa
•

4.-15.11.2013 Jääkukkia ja lumipalloja. Ilmastonmuutos-aiheinen lasten
ja nuorten näyttely Rovaniemen kaupungintalon aulassa, missä esillä ilmastonmuutosnäyttelyn julisteita

•

17.1.2014 Nice matin, Parc Phoenix: conférence sur la Laponie

•

17.1.2014 yleisöluento ilmastonmuutoksesta, Salle Linné, Parc Phoenix

•

28.1.2014 yleisöluento « Le Changement climatique en Laponie : que
pouvons-nous faire ? », Le café Le Philosophe, Nizza

•

Stéphanie C. Lefrère
•

Päivi Rahikainen
•

5.2.2014: NRJ/Nostalgie/Chérie FM, région côte d´Azur, Nizza, radiohaastattelu

Lapin maakunnallisen luontokasvatuksen yhteistyöryhmän jäsen

Lapin ELY-keskuksen hallinnoiman Lapin kulttuuriympäristöohjelma
-hankkeen ohjausryhmän jäsen

•

Lapin maisema-alueiden arviointityöryhmän jäsen (ELY-keskus)

•

Savotta – Lapin metsämuseosta kulttuurimatkailun vetovoimatekijä

Suvi Harju

-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

•

21.4. Museon kokoelmat, lahjoittajatilaisuus, Arktikum

•

Kulttuuriympäristön yhteistoimintaryhmän (Lappi) jäsen

•

14.11. Kuvien tunnistus-luento pubi Ilveksessä

•

Rovaniemi-aineistojen työryhmän jäsen/sihteeri

•

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n/Rovaniemen kotiseutumuseon Perinne- ja kokoelmatoimikunnan puheenjohtaja
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Museotoimen henkilökunta / Rovaniemen taidemuseo
Vakinainen henkilökunta
•
Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen (1986)
•
Amanuenssi Riitta Kuusikko (1993)
•
Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen (1993)
•
Museoavustaja Ulla Metsälehto (2006)
•
Museolehtori Kaija Kähkönen (2007)
•
Museosihteeri Johanna Nordström (2011)
•
Valokuvaaja Arto Liiti (1.4.2013)
•
Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % maakuntamuseossa

Kesätyöntekijät
•
Veera Salo (3.6.2013 – 2.7.2013)
•
Teemu Vänttinen (17.6.2013 – 16.7.2013)
•
Ella Lohela (24.6.2013 – 23.7.2013)
•
Joel Juhala (1.7.2013 – 31.7.2013)

Määräaikaiset työntekijät
•
Valokuvaaja Arto Liiti (1.4.2011– 31.3.2013)

Muut harjoittelijat
•
Laura Yli-Kivistö (21.1.2013 – 5.2.2013)
•
Henna Salmela (25.1.2013 – 7.2.2013)
•
Ville Lantto (11.2.2013 – 22.2.2013)
•
Pauli Sammalniemi (15.4.2013 – 19.4.2013)
•
Eetu Nissinen (20.5.2013 – 24.5.2013)
•
Elina Ylitörmänen (3.6.2013 – 31.7.2013)
•
Henna-Eerika Marttinen (7.10.2013 – 22.11.2013)

Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
•
Museoavustaja Pertti Tuisku (2.1.2012 – 1.1.2013)
•
Museoavustaja Veikko Uusitalo (4.6.2012 – 27.1.2013)
•
Museoavustaja Markku Oinas (13.9.2012 – 12.3.2013)
•
Museoavustaja Jarkko Korkeaniemi (22.10.2012 – 21.4.2013)
•
Museoavustaja Jouni Aalto (3.12.2012 – 10.3.2013)
•
Museoavustaja Rauno Rautiainen (13.2.2013 – 31.3.2013)
•
Graafikko Aku Winter (14.2.2013 – 13.2.2014)
•
Museoavustaja Rauno Sonkajärvi (18.2.2013 – 13.10.2013)
•
Museoavustaja Juha-Pekka Oja (25.2.2013 – 24.2.2014)
•
Museoavustaja Anita Paksuniemi (2.9.2013 – 1.3.2014)
•
Museoavustaja Jari Alakontiola (9.9.2013 – 8.3.2014)
•
Museoavustaja Niina Kaukua (9.9.2013 – 13.10.2013)
•
Museoavustaja Timo Naukkarinen (16.9.2013 – 15.3.2014)
•
Museoavustaja Anne Mustonen (30.9.2013 – 29.3.2014)

Työmarkkinatuella palkatut
•
Jani Alaluusua (5.11.2012 – 4.2.2013)
•
Juho Rekilä (1.7.2013 – 2.8.2013)

•

Olli-Markus Latvala (18.11.2013 – 22.11.2013)

Siviilipalvelusmies
•
Petrus Kauppinen (3.9.2012 – 18.7.2013)
▶ Sarin mökillä 19.8. keräämässä uusia kuivakukkia Kaija KIurun teokseen Naistentanssit. Kuva: Arto Liiti
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Talous 2013

5200 Rovaniemen taidemuseo

5100 Maakuntamuseo
Tulot 				

1 054 012,33 €

Tulot 				

1 237 270,23 €

Menot

Menot
Palkkamenot sosiaalikuluineen

422 389,37 €

Palkkamenot sosiaalikuluineen 		

307 201,01 €

Kiinteistömenot 			

364 915,29 €

Kiinteistömenot 				

546 314,42 €

Kiinteät menot 		

219 206,10 €

Kiinteät menot		

		

58 574,95 €

Muut menot 				

53 506,27 €

Muut menot 				

83 972,46 €

Viivästyskorot, rahoituskulut, poistot

2 846,82 €

Viivästyskorot, rahoituskulut, poistot

33 106,56 €

47 222,94 €

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut		

257 581,37 €

Hallintokulut		
Menot yhteensä 		

Tilikauden yli-/alijäämä
Valtionosuus (kaupungin tulotili)

1 110 086,79 €

- 56 074,46 €
327 195,00 €

Menot yhteensä 		

1 286 750,77 €

Tilikauden yli-/alijäämä

-49 480,54 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

229 037,00 €
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