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LAPIN MAAKUNTAMUSEO

ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jonka toimintaalueena on 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 2010
Museotoimi toteutti vuoden 2010 palvelusopimuksen mukaisesti
kaikki ne tuotteet, mitä kulttuurilautakunta oli tilannut.
Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat suunnitellulla tavalla. Taidemuseon kokoelmatyötä hallitsi uusien taidevarastojen
valmistuminen ja kokoelmien siirtäminen. Taide- ja museokasvatustoiminta oli aktiivista.
Taidemuseon vuotta hallitsi taidemuseon laajennuksen rakennustyö.
Rakennuksen valmistumista viivästyttivät kellarissa sattunut tulipalo
sekä postiautovarikon ajoilta saastuneen pihamaan massojen vaihtaminen. Rakennuksen historiaa tutkittiin aktiivisesti tutkija Jonna Katajamäen johdolla ja vanhoille varikkolaisille järjestettiin muisteluiltoja. Aiemmin tiedotetusta poiketen museo järjesti näyttelyitä vuoden
2010 loppuun saakka.
Lapin maakuntamuseo uusi perusnäyttelyä ja toi nähtäväksi tietoa
Lapin sodista uuden sotavitriinin myötä. Näyttelytoiminta toteutui
suunnitellusti. Maakunnallisessa työssä uutta oli se, että Lapin maakuntamuseo valittiin toteuttamaan yhdessä Turun museokeskuksen kanssa valtakunnallista Paikallismuseotoiminnan kehittäminen
–hanketta, jonka tavoitteena on tehdä selvitys ei-ammatillisten museoiden tilanteesta, resursseista ja kehittämistarpeista.
Kari Laitinen, Sarjasta tuntemattomia objekteja:VI, 1997.
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Lapin maakuntamuseo

KOKOELMAT
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Esinekokoelma karttui kertomusvuonna 1065 objektilla, jotka olivat
lahjoituksia. Vuoden kartunta oli suhteellisen runsas, mikä johtuu museon historian ensimmäisestä tapauksesta, jossa kokoelmiin liitetään
toisen museon kokoelmat. Aikaisemmin Rovaniemen maalaiskunnan
omistuksessa olleen Alanamman koulumuseon kokoelmat siirtyivät
maakuntamuseon omistukseen alkuvuodesta. Aineisto käytiin hakemassa ja valikoimassa koulurakennuksesta, joka on myyty metsästysseuralle. Osa museokokoelmiin kuuluneista huonekaluista jätettiin
koululle.
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 18 718. Sähköiseen
muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä on 46 prosenttia. Diarioinnissa, luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin
Cumulus-ohjelmaa.
Kulttuurihistoriallisissa kokoelmissa olevat saamelaiseen kulttuuriin liittyvät esinetiedot ovat Recalling Ancestral Voices (Repatriation
of Sámi Cultural Heritage) -projektin tietokannassa. Muita valtakunnallisia yhteistyökuvioita ovat Matkailumuseoverkosto ja TAKO-tallennus- ja kokoelmayhteistyö. Matkailumuseoverkoston yhteinen webportaali www.matkoilla.fi valmistui keväällä 2010. TAKO-yhteistyössä
aloitettiin pitkäjänteiset nykydokumentointiprojektit, joissa Lapin
maakuntamuseo on mukana poolissa 5 (Liikenne-, viestintä- ja mat-

kailupooli). 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 (1.12.2009 alkaen) 30.4.2010 saakka. Luetteloitavana oli
etupäässä arkistoaineistokokoelmissa olevat Lapin matkailuhistoriaan
liittyvä aineisto. Työ sisältää myös kuvien digitointia ja luettelointia.
Esine- ja arkistoaineistokokoelmien parissa tekivät harjoittelua
Niko Jatkola, Seija Berg, Jussi Maikkula, Julia Oikarainen ja Kiti Karvonen. Kokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa useita opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin sekä pro gradu- ja väitöskirjatutkimusten aineistoina. Tärkeät yhteistyöneuvottelut kokoelmista
Petsamo-seura ry:n kanssa aloitettiin. Rovaniemen Lyskan seniorit ry
julkisti historia-aineistokeruunsa museon kanssa yhteistyössä 24.9
Arktikumissa. Projektin päätteeksi myös museon kokoelmat mahdollisesti karttuvat esine- ja arkistoaineistolahjoituksin.
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
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tutkimustarkoituksiin deponoimia löytökokonaisuuksia. Museo vastaanottaa vuosittain lukuisia löytäjien toimittamia muinaislöydöksiä.
Oman arkeologisen tutkimustyön tuloksena kaivetut ja kerätyt esihistorialliset löydöt käsitellään vastaavalla tavalla.
Luonnontieteelliset kokoelmat
Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen kuoli 27. tammikuuta
2011. Hän ei ehtinyt täsmällisesti kuvailla toimintaansa vuonna 2010.
Hänen muistiinpanoistaan on kuitenkin selvitettävissä eräitä työkokonaisuuksia. Edellisten vuosien tapaan luonnontieteellisiin kokoelmiin
kerättiin kasvistotietoja maastokartoitusten yhteydessä. Kokoelmaaineiston 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.
Luonnontieteen amanuenssi teki kasvistokartoituksia etupäässä
Rovaniemen seudulla. Erityisesti inventoitiin uhanalaisten putkilokasvien esiintymiä. Tutkimuksissa oltiin yhteistyössä Luonnontieteellisen
keskusmuseon, Oulun yliopiston kasvimuseon, Metsähallituksen sekä
Lapin ympäristökeskuksen kanssa. Toiminta oli vuonna 2010 edellisvuoden kaltainen. Luonnontieteen amanuenssi on ollut mukana
Luonnontieteellisen keskusmuseon johtamissa valtakunnallisissa
eläimistökartoituksissa. Talvilintulaskennassa laskettiin edelleen reitti
Rovaniemen Nivavaarassa. Pesimälinnuston lintuatlaskartoitukseen,

hyönteiskartoitukseen sekä sammakkoeläin- ja matelijakartoitukseen
lähetettiin tietoja. Lapin lintutieteellisen yhdistyksen arkistoon toimitettiin lintuhavaintoja. Amanuenssi toimi Rovaniemen kaupunkiatlas
-projektin ohjausryhmässä ja teki projektille maastolaskentoja.
Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö sai asiantuntijaapua Oulun yliopiston kasvimuseosta ja eläinmuseosta sekä Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
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 valistustoiminnassa ja lainattu mm. kouluille ja oppilaitoksille.
Rovaniemen kaupungin lahjaesineet
Rovaniemen kaupungin lahjaesinekokoelmaan kuului 31.12.2010 yhteensä 1 125 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.
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Valokuvaaja Jukka Suvilehto kävi kuvaamassa saamelaishäät Skibotnissa. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

ARKISTOT
Kuva-arkisto
Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat lahjoituksilla ja oman
kuvaustoiminnan tuloksena yhteensä 715 kuvalla. Kuva-arkistossa on
runsaat 300 000 kuvaa.

Kuva-arkisto oli suljettu helmikuun alusta syyskuun loppuun.
Iikka Paavalniemen kolme maisemaa – 1900-luvun alun valokuvia Rovaniemeltä -näyttely ja kirja työllistivät niin valokuvaajan
kuin arkistonhoitajan. Valokuvaaja uurasti kuvankäsittelyn parissa. Kuvankäsittelyyn oli palkattu myös valokuvaaja Arto Liiti. Arkistonhoitaja tarkisti kuvatietoja ja oli vastaavan toimittajan apuna.
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Vielä viime hetkellä saatiin uusia Paavalniemen kuvia arkistoon.
Helmikuussa järjestettiin kuvien tunnistamisilta. Tavoitteena oli
saada tietoja Iikka Paavalniemen kuviin, ja jonkin verran niitä saatiinkin. Kuvatietoja kerättiin myös Iikka Paavalniemi blogin kautta.
Kuva-arkistossa oli työharjoittelussa Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelija Jussi Huusko ja Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluista Marko Junttila. Molempien työtehtävänä oli pääasiassa
vanhojen kuvien digitoiminen ja kuvankäsittely.
Jussi Huusko palkattiin kuvankäsittelijäksi kuukaudeksi. Hän
vastasi Pohjoiset keinot–perusnäyttelyn uuden sotavitriinin kuvista.
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi museolle Myytti-avustuksen
kokoelmien digitointiin. Avustus käytettiin Lapin matkailuaineiston
luettelointiin, ja tehtävään palkattiin Heidi Pelkonen.
Sirkka Siponen ja Katariina Piippola suorittavat lyhyen työharjoittelujakson kuva-arkistossa.
Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa.
Tietokannassa oli vuoden lopussa 8328 kuvaa tietoineen. Cumulusohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja asiakaspalvelutiedostojen
laadinnassa. Arkistosta toimitettiin asiakkaille yhteensä 108 kuvaa digitaalisina tiedostoina. Kertomusvuonna Lapin maakuntamuseon tai
siellä säilytettävänä olevien kokoelmien kuvia toimitettiin useisiin julkaisuihin ja näyttelyihin sekä yksityiskäyttöön.
Vuoden aikana arkistossa kävi 16 asiakasta. Lisäksi Lapin yliopiston arkistokurssilaiset kävivät tutustumassa kuva-arkiston toimintaan

ohjaajansa Pälvi Rantalan johdolla.
Lapin maakuntamuseo on jo usean vuoden ajan valmistellut julkista kokoelmatietokantaa Internetiin. Siinä on tarkoitus esitellä valikoidusti museon arkistoaineisto-, esine- ja kuvakokoelmia. Tämän
vuoden aikana päästiin jo lähelle tavoitetta, mutta museosta riippumattomista syistä sen julkistaminen siirtyi vuoteen 2011.
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.
Museoarkisto
Arkistoaineistokokoelma karttui kertomusvuonna 407 objektilla lahjoitusten ansiosta. Myös arkistoaineistoon tuli Alanamman koulumuseon kokoelmia. Muuten vuoden kartunnasta esille nousevat Rovaniemen kouluhistoria 1920–30-luvuilla, sota-aikainen kirjeenvaihto
saksalaisen sotilaan ja suomalaisen naisen välillä sekä Lapin matkailu
ja Lappi-aiheiset postikortit. Myös Rovaniemen rakennushistoria ja ravitsemusliikkeet (Pub Tupsu) ovat edustettuina lahjoituksissa.
Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa 18 504 objektia, joista 24 % on luetteloitu sähköiseen muotoon.
Aineistoa luetteloitiin ja digitoitiin Myytti-projektissa (ks. kulttuurihistorialliset kokoelmat). Arkistoaineiston diarioinnissa ja
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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 piirustukset (kveekari Naomi Jackson Groves), Seitapiirin arkisto ja Hotelli Polarin leikekirja. Lisäksi Rovaniemen Lyskan seniorit ry:n näyttely- ja kirjahankkeeseen on kartoitettu laajasti aineistoa museon
arkistoaineistosta (kirjeitä, pöytäkirjoja, piirustuksia jne.).
Arkistoaineiston säilyttämiseen saatiin Metsähallitukselta lahjoituksena metallisia arkistokaappeja, kun Metsähallitus muutti Koskikadulta uusiin toimitiloihin Pilkkeeseen.

avokelanauhoille on tallennettu pääasiassa perinnehaastatteluja. Uudemmat haastattelut on tallennettu cd-levyille. Äänitearkiston aineistoa luetteloidaan Cumulus-tietokantaan. 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 karttui vuoden 2010 aikana 86
niteellä. Käsikirjaston aineisto on indeksoitu Lapin kirjasto -aineistohakujärjestelmään kuuluvaan Museokirjastoon.

Lehtileikearkisto
Lapin maakuntamuseo ylläpitää ja kartuttaa lehtileikearkistoa, johon
kerätään museon toimialaan liittyviä lehtileikkeitä.
Äänitearkisto
Äänitearkistoon saatiin 22 C-kasettia, jotka sisältävät Aapo-Matti
Salmen nauhoittamia haastatteluja Lapin riistanhoitopiirille.
Äänitearkistossa on 394 C-kasettia, n. 60 avokelanauhaa ja 32
cd-levyä. Arkistossa säilytetään lisäksi videonauhoja. C-kaseteille ja
Lapin maakuntamuseo | 9

Uusittu sotavitriini on osoittautunut todelliseksi
yleisömagneetiksi. Se vetää puoleensa katsojia kaikista kansallisuuksista. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin
maakuntamuseo.

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 2010
aikana perusnäyttelystä uusittiin saamen kielten kartat, tekstit ja esityslaitteisto. Vanha yksittäisillä kuulokkeilla aikaisemmin toiminut järjestelmä korvattiin yhdellä kosketusnäytöllä, jossa on saamen kielten
kartta, ja josta kutakin kieltä koskettamalla kaiuttimista alkaa kuulua
kyseinen kieli. Samantyyppisellä tekniikalla uusittiin myös perusnäyttelyn ns. eläinpääosio. Sekä saamenkielet että eläinpääosion toteutti
Lassi Pentikäinen.
Suurin yksittäinen toimenpide perusnäyttelyssä oli sotavitrii-

nin valmistuminen. Tiedotustilaisuus aiheesta pidettiin 24.11. ja
sotavitriini ”paljastettiin” kutsuvierastilaisuudessa 30.11.2010.
Sotavitriinissä kerrotaan tarinaa kolmen sodan toisiinsa nivoutuneesta vyyhdestä, jonka kertojaminä on tavallinen hämmentynyt ja
selviytymiseen pyrkivä ihminen. Talvisodan, jatkosodan, Lapin sodan
ja jälleenrakennusajan valikoituja tapahtumia tarkastellaan Lapin kotirintaman näkökulmasta. Kymmenmetrisessä vitriinissä on esillä esineistöä Lapin maakuntamuseon kokoelmista.
Erikoisnäyttelyt
Vuonna 2009 avatuista näyttelyistä Priitu Rovaniemen markkinoilla
oli esillä 31.1.2010 saakka. Vuoden 2010 neljästä erikoisnäyttelystä
peräti kolme oli Lapin maakuntamuseon omaa tuotantoa: Humalan hurmio ja Wiinan kirous, Iikka Paavalniemen kolme maisemaa –
1900-luvun valokuvia Rovaniemeltä sekä Yläkerran mummon kutomat villasukat -näyttely.
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Harri Nurmisen valokuvanäyttelyssä oli totutusta poikkeava, piristävä näyttelyn esillelaitto. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

KUEH’TT NAROOD – KYEHTI KIELÂ - KAKSI KANSAA – KAKSI KIELTÄ 					
HARRI NURMISEN VALOKUVIA KOLTTASAAMELAISISTA JA INARINSAAMELAISISTA // 12.2.–23.5.2010
Valokuvanäyttelyn nimi Kueh’tt narood – Kyehti kielâ, joka on puoliksi
koltansaamea ja puoliksi inarinsaamea, yhdistää symbolisesti kaksi sukulaiskansaa yhden otsikon alle.
Freelance-lehtikuvaaja Harri Nurminen on kuvannut kahden Inarissa
asuvan saamelaisen kielivähemmistön ihmisiä jo uransa alkuvaiheista
1980-luvulta lähtien. Näyttelyn uusimmat värivedokset ovat vuodelta
2009. Koltta- ja inarinsaamelaisten ja myös näiden kulttuurien ulkopuolisten suhtautuminen saamelaisuuteen ja käsitys siitä ovat muuttuneet

melkoisesti tällä aikavälillä. Väistyvänä nähdystä maailmasta on noussut
uusia kansainvälisestikin kiinnostavia ilmiöitä. Suurin muutos on sisäinen:
oman kulttuurin merkitys on noussut uuteen arvoon. Kuvien taiteilijat,
kirjailijat, muusikot ja poromiehet nostavat leukansa pystyyn ja komeilevat sekä työasuissaan että juhlavissa saamenpuvuissaan. Ilmeet kertovat: me elämme ja uudistumme, luomme uusia käsityksiä siitä, mitä me
olemme, keitä me olemme. Kerran jo ulkopuolisten silmissä kadonneiksi
luullut kansat tekevät näyttävää esiinmarssia nykyaikaan.
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Näyttelyn baaritiski on yksi monista museomestari Teijo Rovanperän taidonnäytteistä. Museomestari on monen näyttelyn tekemisessä korvaamaton.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

YLÄKERRAN MUMMON KUTOMAT VILLASUKAT //			
Lapin maakuntakirjaston aulassa 14.–24.6.2010			
Jokkakallion palvelutalolla Rovaniemi-viikon aikaan 3.–12.9.2010
Tiina Mäkitiuran suunnittelema näyttely kertoo rovaniemeläisen Pulsan suvun elämästä 1900-luvun alkupuolelta näihin päiviin asti. Näyttely on alun perin suunniteltu matkalaukkunäyttelyksi´ ja suunnattu
ensisijaisesti kierrätettäväksi vanhusten palvelutaloihin. Kuvista ja
perheen tarinasta on koottu pieni muistoja virkistävä ´muistikirja´,
jota voi lainata Lapin maakuntamuseolta.

HUMALAN HURMIO JA WIINAN KIROUS // 			
11.6.2010–29.8.2010

IIKKA PAAVALNIEMEN KOLME MAISEMAA – 1900-LUVUN ALUN
VALOKUVIA ROVANIEMELTÄ // 8.9. 2010–30.1.2011

Kuningas alkoholista jokaisella on mielipide, puolesta tai vastaan. Suomalainen alkoholikulttuuri on viime vuosisatoina edennyt vapaan viinan ajasta kieltolakiin (1919–1932) ja ostotarkkailusta valtion taloutta
tasapainottavaan tehomyyntiin. Kun kotipoltto lopullisesti kiellettiin
1866, alan yksityisyrittäjät siirtyivät korpien kätköihin keittelemään pontikkaa. Tämä laiton salapoltto on nykyisin katoavaa kansanperinnettä,
sillä väkijuomien saanti on olennaisesti helpottunut siitä lähtien kun
luovuttiin asiakkailta vaadituista myymälätodistuksista vuonna 1971.
Alkoholijuomien kulutus kohosi vuodessa 46 % kun tehtiin alkoholilainuudistus ja keskiolut vapautui 1.1.1969 myytäväksi vähittäiskauppoihin.
Näyttely esitteli alkoholikulttuurin kansallisia ja lappilaisia erityispiirteitä, ainetta itseään, esineistöä sekä käytön moninaisia vaiheita,
tapoja, lieveilmiöitä, haittoja, tilastolukuja ja raittiusaatetta. Näyttelyn graafisen ilmeen suunnittelivat osana opintojaan Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan graafisen alan opiskelijaryhmä Markus
Schröbbelin johdolla.

Iikka Paavalniemi (1875–1950) kuvasi Rovaniemeä 1910–1920luvuilla toimiessaan sairaalan talonmiehenä. Hänen Rovaniemenkuviaan voi tarkastella sekä topografisina maisemina, sosiaalisina
maisemina ja että mielenmaisemina. Valokuvissa näkyy napapiirin
tuntumassa sijaitsevan muuttuvan paikkakunnan aamunkoitto –
katse kohti modernia. Kuvat ovat paikallishistoriallisesti merkittäviä,
sillä Lapin sota tuhosi lähestulkoon kaikki kuvissa näkyvät miljööt ja
rakennukset.
Iikka Paavalniemi oli taiteellisesti ja sosiaalisesti lahjakas ja
hän löysi valokuvaamisesta omaperäisen ilmaisukeinon ja samalla mahdollisuuden leveämpään leipään. Paavalniemen valokuvissa menneisyys ei pelkästään herää henkiin vaan se myös näyttää
uuden, jopa ilkikurisen puolensa nykykatsojalle. Hän osallistui
kiinnostavalla tavalla moniin valokuvaesityksiin myös itse, tuottaen mieskuvaa, joka poikkeaa stereotyyppisesti ajatellusta karskin
Lapin miehen kuvasta.
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Näyttely koostui lähes 70 digitaalisesti konservoidusta valokuvasta, jotka kertovat elämästä
1900-luvun alun Rovaniemellä. Näyttelykuvien
suurten kokojen ansiosta ennen piiloon jääneet
yksityiskohdat nousevat esiin pysäyttävällä tavalla.
Näyttelyn tuotti Lapin maakuntamuseo yhteistyössä Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n
kanssa.

Iikka Paavalniemi ja seurue Pöyliövaaralla.
Valokuvaaja itse makaa kuvassa etualalla.
Kuva: Iikka Paavalniemi, Lapin maakuntamuseo.

Muut näyttelyt
Lapin maakuntamuseon tuottamat Tähtiä kauppalassa – Salokankaan arkkitehtuuria Rovaniemellä -näyttelypaneelit olivat esillä
Ounaskosken koululla järjestetyssä asukastilaisuudessa 1.3.2010. Tilaisuuden teemana oli osallistuva kaupunkisuunnittelu ja rakennusperinnön huomioiminen muuttuvassa kaupunkikuvassa.
Lapin maakuntamuseo oli yhteistyökumppanina Lapin postimerkkeilijöiden 20-vuotisjuhlanäyttelyssä, joka oli 16.–18.4. esillä Arktikumin
Aurora-salissa.
Lapin maakuntamuseon 2002 tuottama Auttin neidit -valokuvanäyttely oli esillä Lapin yliopistossa Mervi Auttin väitöstilaisuudessa 8.5.2010.
Rovaniemi-päivien yhteydessä kaupungintalon valtuustosalin lämpiössä

oli esillä kooste Rovaniemen kaupungin historiasta 50-vuotisjuhlapäivän
kunniaksi. Aineisto oli kaupungin arkistosta ja Lapin maakuntamuseosta.
Sieninäyttely 22.–23.8.2010
Perinteisessä Lapin Sieniseuran, Lapin maakuntamuseon ja Lapin Marttojen järjestämässä näyttelyssä oli paikallisia sieniasiantuntijoita ja
-neuvojia kertomassa sienten tunnistamisesta, keräämisestä ja käytöstä
ruuaksi ja värjäykseen. Näyttelyn kokonaiskävijämäärä oli 720 henkeä.
Napapiirin vitriini
Napapiirillä oli Arktikum-talon esittelyvitriini Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen perusnäyttelyistä. 14.7.2005 valmistettu yhteisnäyttely purettiin 5.2., kun esittelyvitriinin vuokraamisesta
luovuttiin kokonaan.
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Maakunnallinen museotapaaminen järjestettiin
Rovaniemen Pöykkölässä. Esko Pernu kertoi osallistujille Rovaniemen kotiseutumuseon toiminnasta.
Kuva: Kari Autto.

MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Paikallismuseotyö
Lapin maakuntamuseon toiminta-alueeseen
kuuluu suurin osa Lapin lääniä, kaikkiaan 12
kuntaa. Kaikissa kunnissa on Utsjokea lukuun
ottamatta jonkinlaista museotoimintaa.
Maakuntamuseotutkija antoi asiantuntija-apua paikallismuseoille neuvontakäyntien aikana (yhteensä 14 matkaa),
puhelimitse ja sähköpostitse. Museovirasto
myönsi harkinnanvaraista valtionavustusta
kuudelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle, yhteensä 22 700 euroa. Maakuntamuseotutkija ohjasi ja valvoi näiden avustusten käyttöä. Ne oli kohdennettu kokoelmien luettelointiin, näyttelyiden parantamiseen ja
museorakennusten korjaamiseen.
Lapin maakuntamuseo laati vuosille 2011–2013 alueellisen toiminnan suunnitelman, joka hyväksyttiin Museovirastossa 3.11. käydyssä neuvottelussa. Lopuillaan olleesta nelivuotiskaudesta 2007–
2010 täytettiin toteutumamatriisi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti syksyllä valtakunnallisen työryhmän kehittämään ei-ammatillisten museoiden toimintaa. Hankkeen kartoitus- ja selvitystyön toteutuksesta vastaa Museoviraston

museoalan kehittämisen osasto yhteistyössä Lapin maakuntamuseon
ja Turun museokeskuksen kanssa. Lapin maakuntamuseo palkkasi
hankkeeseen projektitutkijaksi FM Ulla Viitasen 1.12.2010 alkaen.
Lapin maakuntamuseo järjesti 26.8. Rovaniemen Pöykkölässä
paikallismuseoväelle ja yksityisten kotimuseoiden omistajille tarkoitetun maakunnallisen museotapaamisen, jonka teemana olivat
museorakennukset ja -kokoelmat. Aamupäivällä tutustuttiin Lapin
metsämuseoon ja tarkastaja Tapio Pukema kertoi museorakennusten
kunnostamisesta. Iltapäivällä amanuenssi Hanna Kyläniemi valotti
museokokoelmien ongelmakohtia, minkä jälkeen tutustuttiin Rovaniemen kotiseutumuseoon. Tapaamiseen osallistui 36 henkilöä.
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Tutkija vastasi yhdessä toimituskunnan kanssa Raito-lehden toimittamisesta. Vuoden 2010 numerossa oli erityisesti Lapin jälleenrakennusaikaan, valokuvaajiin, liikenteeseen ja paikallishistoriaan liittyviä artikkeleja.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset ovat
kuuluneet tutkijan työsarkaan. Hän valvoi kahden Museoviraston
jakaman entistämisavustuksen käyttöä. Tutkija antoi tietoja Rovaniemeä koskeviin rakennetun kulttuuriympäristön selvityksiin ja rakennushistoriaselvityksiin sekä vastasi yksityishenkilöiden tekemiin
rakennusperintöä koskeviin kysymyksiin. Lapin ympäristökeskuksen hallinnoimaan Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeessa
laadittaviin Kemijärven, Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kulttuuriympäristöohjelmiin tutkija laati kuvaukset kuntien
rakennusperinnöstä.

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.
Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat mitä moninaisimpia. Usein
tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri maankäyttömuotojen suhdetta
todettuihin muinaisjäännöksiin.

Arkeologinen toiminta
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 51 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-,
rakennus- tai maankäyttöhankkeista. Intendentti/arkeologi osallistui
kymmeniin kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai
ohjausryhmän jäsenenä.
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MUSEO JA YLEISÖ

Yleisötapahtumat Arktikumissa

Arktikum-taloon tutustui vuonna 2010 yhteensä 70 369 asiakasta eli
näyttelyillä oli suunnilleen edellisvuotinen kävijämäärä.

Yleisöllä oli vapaa pääsy Arktikumin näyttelyihin kansainvälisenä museopäivänä ja Rovaniemi-päivänä, jolloin oli järjestetty myös runsaasti
ohjelmaa.

Aukioloajat
Vuonna 2010 museo oli avoinna seuraavasti:
Talvikausi
12.1.-31.5. tiistai–sunnuntai 10–18
Kesäkausi
1.6.–15.6. joka päivä 10–18
16.6.–31.8. joka päivä 9–19
Talvikausi
1.9.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–18
1.12.–11.1. joka päivä 10–18
24.12. suljettu
Opastukset
Opas-valvojat toimivat keskusteluoppaina yksittäisille kävijöille. Erilaisia teema-opastuksia on suunnattu erityisesti lapsiryhmille. Kävijämäärän lasku näkyy myös opastuksien määrässä: Arktikumin kaikki
näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia sekä suomalaisille että ulkomaisille ryhmille kertyi vuonna 2010 yhteensä 97.

Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin Arktikumissa 18.–23.5.2010.
Kansainvälisenä museopäivänä tiistaina 18.5.2010 Arktikumissa oli
avoimet ovet klo 10–18.

Päivän ohjelma oli seuraava:
klo 10.00–10.30 ESITTELY Arktista vimmaa ja Arktiset markkinat
esittely sekä Vuoden luontokuvat ja Sustainable Art Education
-näyttelyiden esittelyt (AK)
klo 11.00–11.15 FILMI Under the Northern Lights
klo 11.30–12.00 ESITTELY Humalan hurmio ja viinan kirous
sekä Iikka Paavalniemen Rovaniemi -näyttelyiden esittelyt (LMM)
klo 12.00–12.30 ESITTELY Pilkkeen esittely (MH)
klo 13.00–13.30 FILMI Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon
klo 14.00–14.30 ESITTELY Pilkkeen esittely (MH)
klo 15.00–15.30 FILMI Under the Northern Lights
klo 16.00–16.30 ESITTELY Pilkkeen esittely (MH)
klo 17.00–17.30 FILMI Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon
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Syksyisin järjestettävän Rovaniemi-viikon eräs päätapahtuma oli
Lapin maakuntamuseon Iikka Paavalniemen kolme maisemaa – Valokuvia 1900-luvun alun Rovaniemeltä -näyttelyn avajaiset ja samannimisen kirjan julkistaminen tiistaina 7.9.2010. Arktikumin Polarium-sali
oli lähestulkoon täynnä kiinnostuneita avajaisvieraita.
Sunnuntaina 12.9. vietetyn Rovaniemi-päivän ohjelmassa Arktikumissa oli eri toimijoiden järjestämiä puutarhan ja näyttelyiden esittelyjä sekä kuva- ja filmiesityksiä.
Yleisöluennot
Lapin maakuntamuseo järjesti Arktikumissa toimintavuoden aikana
yhdeksän luontoaiheista yleisöluentoa. Museon puolesta järjestelyistä vastasi luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen.
Seniorityö
Lapin maakuntamuseo aloitti keväällä uuden ikäihmisille suunnatun
museotarjonnan. Perusajatuksena on tavoittaa ja kohdata rovaniemeläisiä senioreja myös ns. jalkautumalla ulos museosta. Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin kanssa solmittiin yhteistyö, jossa
museosta kaksi henkilöä vierailee kuukausittain vetämässä muistelukerhoa. Toiminta aloitettiin Helmikammarilla 1.3. ja vuoden aikana
kokoontumiskertoja oli yhteensä 7. Yksi niistä oli näyttelyvierailu Arktikumiin. Muistelukerhoon osallistui 6-10 ihmistä.

Yleisötapahtumat ja -retket
Lapin maakuntamuseon amanuenssi Kimmo Kaakinen järjesti vuonna 2010 yhden luontoaiheisen yleisöretken.
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. Samoin luontoon,
varsinkin kasveihin ja eläimiin, liittyvää neuvontaa annettiin aiempien
vuosien tapaan runsaasti.
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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MUSEOKASVATUS
Työpajat ja opastukset
Arktikumissa vieraili vuoden 2010 aikana Rovaniemen alueen koululaisia 3 159, muualta tulleita leirikoululaisia 518. Koululaisille järjestettiin opastettuja näyttelykierroksia, ja kouluille tiedotettiin Arktikumin
tapahtumista ja näyttelyistä säännöllisesti.
Alkuvuodesta 2010 pidettiin vielä kolme draamaopastuskierrosta
(62 oppilasta ohjaajineen) Priitu Rovaniemen markkinoilla -näyttelyssä.
Museo-opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Arktisen keskuksen ja Rovaniemen taidemuseon museolehtorin kanssa.
Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat mm. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta ja taiteiden tiedekunta, Lapin taidetoimikunta,
Lapin käsi- ja taideteollisuusyhdistys ry, koulut ja muut tahot. Vuoden 2010 aikana tiivistettiin Arktikumin viereen nousevan Metsähallituksen toimitalo Pilkkeen ja Arktisen keskuksen välistä yhteistyötä
koululaistoiminnassa, unohtamatta taiteiden talo Korundia ja Lapin
metsämuseota. Ensimmäinen yhteistyössä järjestetty tapahtuma oli
Metsätohtori -luennot Arktikumissa torstaina 14.10.2010, jolloin maaja metsätieteiden tohtori Heikki Nuorteva kertoi metsästä ja luonnosta luovuuden lähteenä. Luennot oli suunnattu perusopetuksen 5.-9.
luokille sekä lukiolaisille. Luennoille osallistui yli 200 oppilasta. Lisäksi
yksi koulu osallistui luentoon virtuaalisesti.
Iikka Paavalniemen kolme maisemaa -näyttelyssä tehtiin yhteistyötä

Lapin yliopiston opiskelijoiden kanssa. Antti Stöckellin ohjaamana
kuvataidekasvatuksen opiskelijat Katja Manninen, Anniina Mikkonen,
Varpu Hautala ja Joonas Mikola suunnittelivat ja toteuttivat kenttäharjoittelunaan työpajoja valokuvanäyttelyn yhteyteen. Työpajoja
järjestettiin viikoilla 38–40, sekä kaksi yksittäistä työpajaa senioreille
12.10. ja 9.11. ja Rovalassa suomea opiskeleville maahanmuuttajille
19.11. Yhteensä työpajoja pidettiin 11 kpl, ja niihin osallistui yhteensä
294 henkilöä.
Työpajoissa tutustuttiin aluksi näyttelyyn opastetusti, jonka jälkeen tehtiin pieni ”lämmittelytehtävä”, jossa kävijät etsivät näyttelystä
tiettyjä valokuvia. Kuvat käytiin yhdessä läpi keskustellen. Lopuksi toiminnallisessa osiossa askarreltiin vanhoja postikortteja ja uusia kuvia
käyttäen kollaasitekniikalla postikortteja. Postikorttityöpajoja pidettiin myös Arktisten markkinoiden aikaan 17.–19.12. perjantaista sunnuntaihin, ja työpajoihin osallistui viikonlopun aikana yhteensä 146
henkilöä. Työpajat olivat kaikille avoimia, ja niitä ohjasi kaksi museon
työntekijää.
Lapin maakuntamuseo sai Lapin ELY:ltä avustuksen kahden museopedagogin palkkaamiseksi. Jonna Mölläri aloitti museopedagogina
1.12.2010 ja Lotta Leskelä 1.1.2011.
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Muuta toimintaa

JULKAISUT

Lapin maakuntamuseo osallistui Kulttuurimarket -tapahtumaan
Sampokeskuksessa 18.3.–19.3. Tapahtumassa esiteltiin laajasti Rovaniemen kulttuuritarjontaa. Museo esitteli mm. tulevia näyttelyitä.
Lapin maakuntamuseo ja Arktikum-Palvelu Oy osallistuivat Rovaniemen wanhoille markkinoille 20.– 22.8.2010. Markkinoilla mainostettiin tulevia tapahtumia ja näyttelyitä sekä myytiin ennakkoon Iikka
Paavalniemen kolme maisemaa -teosta.
Kuvittaja-graafikko Ulla Etto sai Rovaniemen kaupungin kulttuurilautakunnan myöntämän kulttuuritekopalkinnon yhteistyössä Lapin
maakuntamuseon kanssa tehdystä Priitu Rovaniemen markkinoilla
-lastenkirjasta.
Valokuvaaja Jukka Suvilehto toimi Arktista Vimmaa-elokuvafestivaalin esikarsintaraadissa.
Museon opas-valvojat Maisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho toimivat Lapin ammattiopiston matkailualan opiskelijoiden työpaikkaohjaajina. Vuoden aikana työharjoittelussa oli kaksi opiskelijaa.
Lapin maakuntamuseon kokoelmatoimintaan kävi tutustumassa
opiskelijaryhmiä ja muita vieraita. Erityisesti yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kanssa on ollut vuosittaista; arkistokurssi
vieraili museossa jälleen 2.12.
Antiikkia, antiikkia (YLE TV 1) ohjelma vieraili Rovaniemellä ja Arktikumissa museon perusnäyttelyssä 27.1. Intendentti esitteli perusnäyttelyn valittuja kohteita. Ohjelma tuli televisiosta 14.3.

Lapin maakuntamuseon julkaisusarjassa julkaistiin Rovaniemi-viikolla
näyttelyavajaisten yhteydessä 7.9.2010 valokuvateos Iikka Paavalniemen kolme maisemaa - 1900-luvun alun valokuvia Rovaniemeltä. Teos
on myös Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n julkaisuja XVIII.
Kirjan artikkeleissa taiteilija-tutkija Ilkka Väätti valottaa Iikka Paavalniemen sukutaustaa ja hänen persoonaansa, Suomen valokuvataiteen museon erikoistutkija Jukka Kukkonen liittää Paavalniemen
1900-luvun alun valokuvauksen kentälle ja Rovaniemen paikallishistorian tuntija Heikki Annanpalo avaa paikkakunnan historiaa. Lapin
maakuntamuseon valokuvaaja Jukka Suvilehto kertoo kirjassa näyttely- ja kirjakuvien synnystä ja omasta suhteestaan Paavalniemen kuvien voimaan. Jukka Suvilehto ja valokuvaaja Arto Liiti tekivät kirjassa
olevien valokuvien vaativan digitaalisen konservoinnin. Teos on ensisijaisesti lähes sadan kuvasta koostuva valokuvateos Rovaniemestä ja
rovaniemeläisistä.
Museovirastolta saatiin taloudellista tukea kirjan toteuttamiseen.
Kirjan toimituskuntaan kuuluivat Lapin maakuntamuseon henkilökunnasta näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (vast. toim.), kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen ja valokuvaaja Jukka Suvilehto. Lisäksi toimituskuntaan kuului TaT Mervi Autti Lapin yliopistolta. Kirjan artikkelit
löytyvät myös englanniksi, käännökset teki Kaija Anttonen. Kirjan
ulkoasun suunnitteli Juha Tahvonen.
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Vuoden 2010 Raidon numeroon oli jälleen koottu
Lappi-tietoutta valtamaanteiden rakentamisesta ITEtaiteeseen. Kolmessa artikkelissa aiheena oli jälleenrakennusaika, ja myös pohjoinen valokuva oli hyvin
edustettuna. Raito -lehtiä voit lukea netissä Lapin
maakuntamuseon kotisivuilta.
Ulla Eton kuvittamasta ja Lapin maakuntamuseon
tuottamasta Priitu Rovaniemen markkinoilla -kirjasta
otettiin kolmas painos (400 kpl) syksyllä 2010.

Julkaistut artikkelit ja tutkimukset
• Tuija Alariesto (vast.toim.), Mervi Autti, Arja Moilanen ja Jukka
Suvilehto: Iikka Paavalniemen kolme maisemaa - 1900-luvun
alun valokuvia Rovaniemeltä. Hämeenlinna, 2010.

• Hanna Kyläniemi: Tarvitseeko Lappi apua? 		
Raito 2010:25−28.
• Päivi Rahikainen: Pirtistä navettaan. Kesäajan asumisesta
pohjoisessa. Raito 53−59.

• Tuija Alariesto: Iikka Paavalniemen maisemissa. 		
Raito 2010: 11–17.

• Jukka Suvilehto: Valokuvien digitaalinen konservointi.
Raito 2010:18−19.

• Hannu Kotivuori ja Ari Keskimölö: Muinaisjäännökset huomioitava metsätaloudessa. Metsään. Lapin metsäkeskuksen
asiakaslehti. Marraskuu 2010.

• Jukka Suvilehto: Postikortit dokumentteina. Iikka Paavalniemen kolme maisemaa - 1900-luvun alun valokuvia
Rovaniemeltä. Hämeenlinna, 2010.
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TIEDOTUS JA MARKKINOINTI

TOIMITILAT

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 http://
www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin_maakuntamuseo.iw3. Sivuilta löytyy myös linkki maakuntamuseolla tuotettuun Lapin museot -sivustoon (www.lapinmuseot.fi).

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.

fi
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Arktikum Talon pinta-ala 4523 m²
Lapin maakuntamuseon tiloja 1526 m²
Arktisen keskuksen ja museon yhteistiloja 1 461 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

NÄYTTELYT
Rovaniemen taidemuseo järjestää kokoelmanäyttelyiden lisäksi vaihtuvia taidenäyttelyitä. Näyttelyiden valinnassa pääperiaatteita ovat
paikallinen sekä kansainvälinen pohjoisuus, oman kokoelman
taiteilijat sekä taiteen eri ilmenemismuodot. Taidemuseon alakerran näyttelysalit toimivat väliaikaisena taideteosvarastona
vuonna 2010. Taidemuseon näyttelyt järjestettiin museon yläkerran näyttelytiloissa.
Kokoelmanäyttelyt
TUHAT RAKKAUTTA // 5.3. – 11.4.2010
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Rovaniemen taidemuseo ja Lapin
yliopisto ovat tehneet taidemuseon kokoelman pohjalle rakentuvaa
monipuolista ja pitkäaikaista yhteistyötä. Yhteistyön yksi menestyksellinen toimintamuoto on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa
vierailevien taiteilijoiden stipendiohjelma, joka aloitettiin vuonna 1995.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto valitsee yhdessä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan edustajien kanssa taiteilijan joka saa stipendin, työtilan
ja asunnon kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Taiteilijalla on mahdollisuus
työskennellä, opettaa tai pelkästään tutustua Lappiin oleskelunsa aikana.
Ohjelman myötä on Rovaniemellä vieraillut jo 28 taiteilijaa. Tuhat rakkautta näyttely esitteli ”Wihurin vierailevien taiteilijoiden” tuotantoa.

Riitta Päiväläinen,
Imaginary meeting V, 2004.
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Pentti Kaskipuro, Kallopäinen, 1978
Marjatta Koivulehto, Ylisuvannon Reino, 1985-86

VÄLITILA // 16.4. − 27.6.2010
Välitila oli Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kokoama taidenäyttely Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta.
Näyttely oli osa taidemuseo- ja näyttelypedagogiikan kurssia. Kurssin keskeisenä teemana ovat museo-opetuksen erilaiset menetelmät
ja lähestymistavat. Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat
suunnittelivat näyttelyn teeman ja valitsivat taidemuseon kokoelmista taideteokset yhteistyössä taidemuseon henkilökunnan kanssa sekä
järjestivät näyttelyyn liittyvät työpajat.
Näyttelyssä liikuttiin unen ja valveen välitilassa. Onko todellisuus
unta vai uni todellisuutta? Mitä symboliikkaa on tyynyllä, onko se
alus toiseen ulottuvuuteen? Unta lähestyttiin monesta näkökulmasta;
nukkumaan menemisen ja unien näkemisen maailmasta, heräämisen
ja arjen totuudesta. Nukkumaan menon kutsuvuus, unien kiehtovuus
ja eriskummallisuus sekä hereillä olemisen todellisuus kietoutuivat
näyttelyssä kokemusmatkaksi.
VIIMEINEN UITTO // 3.9. – 7.11.2010
Viimeinen uitto käsitteli uittoa ja metsätyötä. Näyttelyssä oli esillä on
mm. Marjatta Koivulehdon hieno valokuvasarja Viimeinen uitto, jossa
seurataan Ounasjoen uittoa vuosina 1985–86. Matti Saanion 1960-luvun
kuvat kertovat tukkipuun matkasta metsureiden kourista laivan ruumaan
Kemin satamassa. Teoksissa Joki ja Sydänmaan laulu valokuvaaja Kapa
esittää oman kunnianosoituksensa perinteiselle ja raskaalle metsätyölle.
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Raija Aula, Huominen kuin eilinen, 1994. Kuva: Arto Liiti.
Ben af Schultén ja Artekin traditio. Kuva: Arto Liiti

BEN AF SCHULTÉN JA ARTEKIN TRADITIO // 5.3. - 11.4.2010

Muut näyttelyt
NYT – LAPIN TAITEILIJASEURAN 20-VUOTISJUHLANÄYTTELY //
12.12.2009 – 28.2.2010
Lapin taiteilijaseura juhlisti 20-vuotista toimintaansa juhlanäyttelyillä
Rovaniemen taidemuseossa. Näyttelyn kuraattoreiksi kutsuttiin intendentti Svein Ingvoll Pedersen ja kuraattori Monica Grini Tromssan taideyhdistyksestä (Tromso Kunstforening).
Lapin taiteilijaseurassa on jäseniä tällä hetkellä 81. Taiteilijaseuran juhlanäyttelyyn tarjosi teoksiaan 48 taiteilijaa, joista valikoitui näyttelyyn 25. Näyttelyn taiteilijat olivat Raija Aula, John Court,
Tom Engblom, Henri Hagman, Miia Hamari, Jaakko Heikkilä, Maria
Huhmarniemi, Teija ja Pekka Isorättya, Helena Junttila, Hanna Kanto,
Liisa Karintaus, Maria Kausalainen, Kaija Kiuru, Ilona Kivijärvi, Ninni
Korkalo, Tuomas Korkalo, Kalle Lampela, Leila Lipiäinen, Tuuli Mukka,
Marketta Nilsen, Outi Pieski, Juhani Tuominen, Teuvo Tuomivaara ja
Tuula Turkki.

Näyttely esitteli läpileikkauksen muotoilija, sisustusarkkitehti Ben af
Schulténin tuotannosta yli neljänkymmenen vuoden ajalta. Näyttelyssä on mukana useita tunnettuja, Artekille suunniteltuja huonekaluja ja valaisimia. Ben af Schultén toimi Artekin taiteellisena johtajana
vuosina 1976–2004. Hänelle on myönnetty mm. SIO -huonekalupalkinto elämäntyöstään Artekin suunnittelijana vuonna 1999 ja Ilmari
Tapiovaara -palkinto vuonna 2005.
Näyttelyn oli tuottanut Alvar Aalto –museo. Näyttelyn esineet olivat Artekin ja Designmuseon kokoelmista ja huonekaluliike Vepsäläiseltä. Osa näyttelyn esineistä oli saatu lainaan yksityishenkilöiltä.
Näyttelyarkkitehtuuri oli muotoilija Simo Heikkilän käsialaa.
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JUHANI TUOMINEN – ODOTUSHUONEITA // 3.9. – 7.11.2010
Lapin yliopiston kuvataiteen professori Juhani Tuomisen näyttely
Odotushuoneita avasi Rovaniemen taidemuseon syksyn näyttelytarjonnan. Näyttelyn nimi viittaa turkkilaiseen hautahuoneeseen
türbeen, jonka arkkitehtonisia ja emotionaalisia interiöörejä, väri- ja
valomaailmaa sekä historiallisia merkityksiä Tuominen on tutkinut ja
tulkinnut maalauksissaan. Myös suufilaisella Sema-riitillä ja ottomaani-ajan sakraalilla musiikilla on ollut vahva vaikutus Tuomisen maalausten rytmiikkaan ja rakenteeseen.
Juhani Tuomisen ja Istanbulin suhde on kutoutunut nyt neljännesvuosisadan ajan. Vuosien kuluessa kaupungista on tullut hänen taiteensa aiheenantaja ja viittaussuhde. Kyse ei ole vain yksinkertaisesti
paikoista, teemoista tai sisällön elementeistä. Istanbul on merkinnyt
Juhani Tuomiselle myös paluuta aiheeseen maalauksen ehtona.
Näyttely on ollut esillä vuoden 2010 Euroopan kulttuuripääkaupungissa Istanbulissa Milli Reasürans -galleriassa toukokuussa 2010.

Reijo Raekallion juhlanäyttely – Tähän asti. Kuva: Arto Liiti.

TÄHÄN ASTI - MAALAUKSIA ELÄVÄSTÄ ELÄMÄSTÄ. REIJO RAEKALLION RETROSPEKTIIVINEN NÄYTTELY // 12.11.2010 – 6.1.2011
Rovaniemen taidemuseolla oli ilo järjestää Reijo Raekallion 60-vuotisjuhlanäyttely loppuvuodesta 2010. Näyttely esitteli Raekallion
taidetta varhaisista opiskeluajan maalauksista tähän päivään. Reijo
Raekallio on liikkeen ja ohikiitävän hetken tallentamisen mestari. Hän
kuvaa oivaltavasti sekä ihmisen elämää iloineen ja suruineen että Lapin luontoa, eläimiä ja maisemia. Maalausten värit ovat voimakkaita
ja naiset aistillisia ja reheviä.
Taiteilija Reijo Raekallio asuu ja työskentelee Kittilän Pöntsössä lähellä Levin hiihtokeskusta. Lähiseudun eläimet – ketut, sudet ja porot – sekä maisemat ovat olleet Raekallion aiheita taiteilijauran alusta
asti. Eläin- ja luontokuvien ohelle aiheiksi ovat tulleet lappilainen huvielämä. Mukana on ympäristöään tarkkailevan taiteilijan hyväntahtoinen ja hyväksyvä mutta satiirinen ja humoristinen näkemys.
Lapin yliopiston tiloissa olevat vitriinit Jenny ja Antti Wihurin
rahaston teoksia varten

Juhani Tuominen,
Hullu sydän 2008.
Kuva: Arto Liiti.

Vuonna 2010 vitriineissä oli esillä 4 teosta: toukuukun asti oli Heikki
Tuomelan Tupakkimies ja Pekka Kauhasen Suuri yksijalkainen ja toukokuusta eteenpäin Kuutti Lavosen Bepopbarokokoo ja Marjo Lahtisen Naisen torso.
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JULKAISUT
Reijo Raekallion näyttelyn yhteydessä julkaistiin upea taidekirja Maalauksia elävästä elämästä - Paintings of Life. Sen ovat toimittaneet professori Tuija Hautala-Hirvioja ja lehtori Sisko Ylimartimo Lapin yliopistosta sekä amanuenssi Riitta Kuusikko Rovaniemen taidemuseosta.
Kirjan kirjoittajina ovat toimittajien lisäksi olleet Lapin yliopiston opiskelijat Marketta Alatalo, Marianne Ruotsalainen, Merja Järvelin, Sirkka Törmänen, Susanna Ruotsalainen, Anita Lallo, Niina Kiiveri ja Raisa Kinnunen. Kirjan teksteistä on myös englanninkieliset tiivistelmät.
Käännökset on tehnyt FM Liisa Reinikainen. Kirjan on taittanut TaM
Paula Kassinen. Raekallion taidetta useista näkökulmista valottavan
kirjan ovat yhteistyössä toteuttaneet Rovaniemen taidemuseo, Lapin
yliopiston taiteiden tiedekunta ja Lapin yliopistokustannus.

yritysten ja yksityisten taidekokoelmia. 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.

ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA

Aluenäyttelyt 2010
Sininen torni (5 teosta),

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 sekä inventoi kuntien, seurakuntien,

• 11.1.–12.2.2010 / Ylitornion kirjasto
• 15.2.–19.3.2010 / Pellon kirjasto
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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
NYT – LAPIN TAITEILIJASEURAN 20-VUOTISJUHLANÄYTTELY
12.12.2009 – 28.2.2010
Lapin ammattiopiston harjoittelijat Iida Maijala Hanna Jurvelin toteuttivat opintoihin liittyvät näyttöohjaukset työpajan ja opastuksen
muodossa Sevettijärven, Vuotson sekä Sodankylän koulun oppilaille.
Työpajoja oli yhteensä 10 kpl, osallistujia 186.
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VÄLITILA – TYÖPAJAT 21.4.-28.5.2010
Näyttelyssä liikuttiin unen ja valveen välitilassa. Onko todellisuus unta
vai uni todellisuutta? Mitä symboliikkaa on tyynyllä, onko se alus toiseen ulottuvuuteen?
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kokoamassa
näyttelyssä unta lähestyttiin monesta näkökulmasta; nukkumaan
menemisen ja unien näkemisen maailmasta, heräämiseen ja arjen
totuuteen. Nukkumaan menon kutsuvuus, unien kiehtovuus ja eriskummallisuus sekä hereillä olemisen todellisuus kietoutuivat näyttelyssä kokemusmatkaksi. Tälle matkalle siivitti maalaukset, veistokset,
grafiikka,valokuvat ja installaatiot.
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» Unisukellus « työpaja päiväkoti-ikäisille ja 1-2 luokkalaisille 		
Työpajassa sukellettiin unen ihmeelliseen maailmaan tarinankerronnan kautta. Satuleikin avulla lähestyttiin taideteoksia ja löydettiin
hauskoja merkityksiä. Lopuksi lapset saivat piirtää taidemuseon
takaseinään omia unikuvia.
» Seikkailu unimaailmassa « työpaja 3-6 luokkalaisille
Työpajassa lähestyttiin taidetta liikkeen ja leikkien kautta sekä toteutettiin piirtämällä oma tulkinta unimaailmasta taidemuseon seinään.

» Unensieppaus « työpaja yläaste- ja lukioikäisille
Saako museolla nukkua? Entä uneksia? Työpajassa tarkasteltiin näyttelyn teoksia unimaailman näkökulmasta. Pohdintoja avattiin kolmiuloitteisen rakentelun keinoja hyödyntäen uusikäyttämateriaaleista.
» Insea-työpajat « 22.-24.6.2010
Insea kongressin osallistujille järjestettiin omat vierailukäynnit ja työpajat Rovaniemen taidemusoon. Ohjaajina toimivat museolehtorin
Kaija Kähkösen kanssa taiteiden tiedekunnan opiskelijat Anna Kajava
ja Kristiina Hoikka. Työpajassa osallistujat pohtivat teoksia omien unien kautta ja tekivät lopuksi mustalle kankaalle yhdessä matonkuteilla
oman unikuvan.

Työpajat aikuisille: Välitilan näyttelyn yhteydessä järjestettiin myös Virkistys-työpajoja aikuisille mm. päiväkotihenkilöstölle. Ilona Kivijärven Neve teoksesta ilmaantunut
musta hahmo toivotti osallistuja tervetulleeksi musiikin soidessa ja kietoi samalla
matonkuteilla osallistujat yhteen.

oli
Työpajoja
69 kpl,
yhteensä
a 952.
osallistuji
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JUHANI TUOMINEN – ODOTUSHUONEITA 				
TYÖPAJAT 3.9. -7.11.2010
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat järjestivät ja suunnittelijat Odotushuone-työpajat. Työpajojen teemana oli dervishtanssijat ja niihin liittyvä liike sekä pelkistäminen. Työpajassa katsottiin kuvia turkkilaisista hautahuoneista sekä video dervishien
tanssista. Näyttelyssä keskityttiin lähemmin kolmeen selam-teokseen
joiden pohjalta rakennettiin styroksipaloista kolmiuloitteisia tanssijoita. Tehtävässä tutkittiin teosten muotoja ja värejä.
Työpajoja oli yhteensä 25 kpl, osallistujia 301.

REIJO RAEKALLIO – TÄHÄN ASTI 					
TYÖPAJAT 15.11. – 15.12.2010
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat järjestivät ja suunnittelijat Tähän asti-työpajat. Päiväkoti-ikäisten työpajassa Raekallion teoksiin tutustuttiin tarinan avulla, jossa sininen tiikeri hakee
itselleen ystävää, joka löytyy piilotettuna yhdestä teoksesta. Tiikeri
ja pöllö lelut pomppaavat teoksista iltaisin tanssimaan raekallion teosten mallin mukaan. Lopuksi lapset tekevät omat tanssiaskeleet isolle paperille. Koululaisten työpajassa samaa tassiaihetta lähestyttiin
sarjakuvamuodossa.
Työpajoja oli yhteensä 42 kpl, osallistujia 711.

Opastukset ja työpajat yhteensä 2010:
• Opastuksia yhteensä 114 kpl
• Työpajoja järjestettiin yhteensä 157 kpl
• Työpajoihin osallistui yhteensä 2273 lasta ja nuorta
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KOKOELMAT

Sipilän kokoelma

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma

Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu 35 teosta
Aukusti Tuhkan grafiikkaa.

Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama
suomalaisen nykytaiteen kokoelma, johon 31.12.2010 kuului 2 789 teosta. Kertomusvuoden aikana Rovaniemen kaupunki hankki kokoelmaan 5
teosta. Kokoelma karttui suurella lahjoituksella 1.3.2010, jossa oli Jenny
ja Antti Wihurin rahaston vuosien 2002–2008 aikana hankkimia teoksia
yhteensä 414 kpl. Teoksia oli säilytetty Helsingissä odottamassa Rovaniemen taidemuseon lisätilan rakentamista. Kuvat ja tiedot kokoelman
teoksista löytyvät osoitteesta http://www.korundi.fi/suomeksi/Kulttuuritalo_Korundi/Rovaniemen_taidemuseo/Kokoelmat_/Kuva-arkisto.iw3.
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 2010 loppuun mennessä 1 261 teosta. Uushankintojen painopisteenä on lappilainen taide. Teokset sijoitetaan
kaupungin toimitiloihin.
Vuonna 2010 taidemuseon määrärahoilla hankittiin 8 teosta. Kokoelmaan liitettiin myös yksi lahjoituksena saatu sekä 15 aikaisemmin
kirjaamatonta teosta, jotka tulivat esiin teoksia inventoitaessa.

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 2010 aikana muille taidemuseoille tai taiteilijoille näyttelyihin 26 teosta / 9 lainaa Jenny ja
Antti Wihurin rahaston kokoelmasta, 24 teosta / 3 lainaa Rovaniemen
taidemuseon muista kokoelmista.

Raimo Reinikaisen maalauksia, Jyväskylän taidemuseo 11.12.2009–21.2.2010
• Raimo Reinikainen: Sininen / Puisto, 1985, vesiväri paperille
• Raimo Reinikainen. Pimeä I , 1985, lyijykynä, hiilikynä
• Raimo Reinikainen. Pimeä II , 1987, lyijykynä, hiilikynä
• Raimo Reinikainen. Pimeä III , 1988, lyijykynä, hiilikynä
Helsingin kaupungin taidemuseo, Tennispalatsi: Finlandia 200
13.11.2009–14.2.2010
• Radoslav Gryta: Mummolle – Monumentti lankaa pujottaville käsille,
2000, lyijylevy
Ateneum, Veikko Vionoja. Tekijämies, Ateneumin taidemuseo 		
11.6.–3.10.2010
• Veikko Vionoja: Ranta Björköbystä, 1970, öljymaalaus kankaalle

Juhani Tuominen, Hasan Dede tapaa unessa İris Baban kaksi kertaa, 2005.

LAINAT JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTON KOKOELMASTA

• Veikko Vionoja: Ennen ukkosta Vöyrillä, 1970, öljymaalaus kankaalle
Pasi Karjula, Jyväskylän taidemuseon Holvi 11.12.2009–21.2.2010
• Pasi Karjula: OHO, 2003, sitka-kuusi

Syömään! Juomaan! -näyttely Aineen taidemuseo 6.2.2009–31.1.2010
• Juhani Harri: Tähtikirkas yö, 1993, esinesommitelma
• Jussi Heikkilä: Ounasjoki (Hetta–Rovaniemi 332 km), 1995, sekatekniikka
• Eija Isojärvi: Elämän valtiatar I, 1993, pellavapaperimassa

Joen Show 2010 - LUVASSA LÄMPENEVÄÄ, Joensuun taidemuseo 		
24.5.-15.10.2010
• Maaria Wirkkala: Jano, 1990, kivi, akryyli

• Pasi Karjula: Paha taikina, 1999, puu
• Tero Laaksonen: Illallinen, 1997, öljy ja tempera kankaalle
• Esko Männikkö / Pekka Turunen: Marjanplokkaaja, 1990, valokuva
• Tarja Pitkänen: Rakastavaisten illallinen, 1998, pigmentoitu mehiläisvaha
• Anu Tuominen: Pilvenvalkuainen, auringonkeltuainen, 2003, munakupit,
virkkaus
• Anu Tuominen: Mehustaa. 2003, pullo, suppilo, virkkaus

Kalle Lampela, Handwerke 26.8.–19.9.2010 Galleria Titanik, Turku
• Kalle Lampela: Kauppakeskuskompleksi Revontuli-Rinteenkulman
parkkihalli, Rovaniemi, 2009, lanka syväpainopaperille
• Kalle Lampela: Keltainen talo Nelostien verrella, Rovaniemi, 2009, lanka
syväpainopaperille
• Kalle Lampela: Revontuli-Rinteenkulman kauppakeskuskompleksi, 2009,
lanka syväpainopaperille

• Maija Vainonen-Gryta: Piknik, 2005, mänty, lehmus, omenapuu, maali
Aina ajattelen jokea, Aineen taidemuseo, Tornio 12.2.2010–22.1.2011
Pelaa!, Salon taidemuseo 21.11.2009–31.1.2010
• Sven-Olof Westerlund: Plus miinus pallot, 1971, serigrafia

• Jussi Heikkilä: Ounasjoki (Hetta-Rovaniemi), 1995, sekatekniikka, juomalasit,
vesi, 7 puulajia, teräs, lasi, hiili paperille

• Seppo Öfverström: Game, 1999, akryyli

• Tuuli Mukka: Aina mukanani – Isä, 2009, akryyli, muovipussi
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LAINAT ROVANIEMEN TAIDEMUSEON MUISTA KOKOELMISTA
Virtaavien vesien raakku, Kultamuseo, Tankavaara 1.2.–30.9.2010
• Elina Luukanen: Suuri porrasmadonna, 1945, akvatinta ja viivaasyövytys
• Adele de Lagorio: Ballerina simpukankuoressa, öljy norsunluulle
• Adele de Lagorio: Helminauhatyttö, öljy norsunluulle
Siellä missä poro liikkuu. 27.11.–19.12.2010, Iittala
• Andreas Alarieston maalaukset:
• Akankivellä, 1969, öljy, sekatekniikka paperille
• Tuulastaminen: 1948, öljy, sekatekniikka paperille
• Koltta lappalaisen asunto, 1948, öljy, sekatekniikka paperille
• Siellä missä poro ja lappalainen liikkuu. 1959, öljy, sekatekniikka paperille
• Lapin noita Polvarijaako, 1967, öljy, sekatekniikka paperille
• Löytö-Kaisan ilmalento, 1968, öljy, sekatekniikka paperille
• Maa on riekon kirjavana, 1974, öljy, sekatekniikka paperille
• Kolttapari menossa, 1974, öljy, sekatekniikka paperille
• Talvinäkymiä, 1974, öljy, sekatekniikka paperille
• Porotilalaki, 1974, öljy, sekatekniikka paperille
• Ponkun kota II, 1976, öljy, sekatekniikka kankaalle
• Porot ja lappalainen kesällä, 1976, öljy, sekatekniikka kankaalle
• Polvarijaako neuvottelussa pirun kanssa, 1976, öljy, sekatekniikka kankaalle
• Vuotson kylä, 1965, öljy, sekatekniikka paperille
• Nukkumajärjestys, 1967, öljy, sekatekniikka paperille
• Rakkauden umpisokkeloissa, 1969, öljy, sekatekniikka paperille
• Kodan rakentaminen, 1972, öljy, sekatekniikka paperille
• Muinaisajan parannuskeinoja, öljy, sekatekniikka paperille
• Noita-Akmeelin retket, 1976, öljy, sekatekniikka kankaalle
• Muinaisajan elämää, 1954, öljy, sekatekniikka paperille
Hilkka Ukkola, Raparperi 2, 2007

The European Green Belt, the Castle Museum Linz, 4.7.2009–8.1.2010,
Oberösterreichische Landesmuseum, Linz, Itävalta
• Andreas Alariesto: Eletään luontaistaloudessa, 1971, öljy, sekatekniikka
paperille
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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 kuva-arkistoa.
Taidemuseo toimii Lapin museoiden ja kirjastojen yhteisessä Lapponica-tietopalvelutiimissä, www.lapponica.net. Taidemuseon kirjaston luettelointityötä PallasPro-järjestelmään jatkettiin vuonna 2010.
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 2010 taidemuseossa vieraili 13 889 kävijää.

TOIMITILAT
Rovaniemen taidemuseon näyttely-, toimisto- ja työskentelytilat
ovat osoitteessa Lapinkävijäntie 4. 1940-luvulla valmistuneessa
postiautovarikossa. Saneeratun taidemuseon kokonaispinta-ala
on 1 215 m², josta vaihtuvien näyttelyiden osuus on 288 m² ja
vakiokokoelmien esittelytila 468 m².
Jussi Heikkilä, Kirjasto II, 1994.
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TAPAHTUMAT 2010
19.01.

Taide- ja Lappi luentosarja, Maria Huhmarniemi: Lappi taiteen poliittisena aiheena

26.01.

Taide- ja Lappi luentosarja, Riitta Kuusikko: Andreas Alarieston ihmeellinen elämä ja taide

27.01.

Varikon muisteluilta

02.02.

Taide- ja Lappi luentosarja, Henri Hagman: Aistisuus, henkisyys ja eksistentialisuus abstraktissa taiteessa

09.02.

Taide- ja Lappi luentosarja, Jyrki Siukonen: kolme mieltä – kolme maisemaa, Einari Junttila, 		
Kalervo Palsa ja Reidar Särestöniemi

16.02.

Taide- ja Lappi luentosarja, Tuomas Korkalo: Lapin taiteilijaseuran toiminta, Tuomas Korkalon taide

23.02.

Taide- ja Lappi luentosarja, Tuija Hautala-Hirvioja: varhaiset Lappilaiset taiteilijat – Emilia Appelgren, 		
Eetu Isto, Juho Kustaa Kyyhkynen ja Maija Kellokumpu

21.03.

Lapin Ruskan naiskuoron konsertti

07.04.

Kulttuurinketjun iltatilaisuus

20.04.

Medialounas

03.05.

Kurkistus Korundiin ilta

04.05.

Kurkistus Korundiin ilta

05.05.

Kurkistus Korundiin ilta

15.05.

Melodonna kuoron konsertti

19.05.

Varikon muisteluilta, naistenilta

21.05.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen vierailu museolla ja työmaalla

09.06.

Varikon muisteluilta

09.09.

Varikon muisteluilta

06.10.

Juhani Tuomisen yleisöluento

07.10.

Muistojen ilta, Rimpparemmin Unicef hyväntekeväisyys esitys

15.10.

Agit Cirk: Houkutus

16.10.

Agit Cirk: Houkutus

30.10.

Kivistä – puista esitys, Monitaideyhdistys Piste ry

31.10.

Kivistä – puista esitys, Monitaideyhdistys Piste ry

02.11.

Kivistä – puista esitys, Monitaideyhdistys Piste ry

03.11.

Kivistä – puista esitys, Monitaideyhdistys Piste ry

04.11.

Kivistä – puista esitys, Monitaideyhdistys Piste ry

05.11.

Kivistä – puista esitys, Monitaideyhdistys Piste ry

26.11.

Taiteiden puolesta – myyjäiset

27.11.

Taiteiden puolesta – myyjäiset

02.12.

Reijo Raekallion luento
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Museotoimen hallinto

MUSEOTOIMEN HALLINTO
Rovaniemellä toteutetaan hallinnossa ns. sopimusohjausjärjestelmää.
Rovaniemen museotoimi kuuluu Rovaniemen sivistyspalvelujohtokunnan alaisena toimivaan kulttuuripalvelukeskukseen. Rovaniemen
kulttuurilautakunta ostaa museotoimen tuotteet kulttuuripalvelukeskuksen 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.

Matti Saanio, Tukkivarasto 			
(Kemi, sarjasta Lapin eiliset kuvat) 1960-luku.
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MUSEOTOIMEN HENKILÖKUNTA | LAPIN MAAKUNTAMUSEO

Määräaikaiset työntekijät
• Jonna Mölläri, museopedagogi (1.12.2010 – 31.5.2011, Lapin ELY)

Vakinainen henkilökunta
• Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (2006)

• Lotta Leskelä, opas-valvoja (1.6.2010 – 31.12.2010, vuorotteluvapaan sijainen)

• Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen (1987)

• Ulla Viitanen, projektitutkija (1.12.2010 alkaen Paikallismuseotoiminnan
kehittäminen -hanke)

• Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori (1987)

• Opas-valvojien sijainen Kirsi Jokela (1.6.2010 – 31.8.2010)

• Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000)

• Heidi Pelkonen (1.12.2009 – 30.4.2010, Myytti-projekti)

• Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)
• Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995) 				
(vuorotteluvapaalla 1.6.2010 – 31.12.2010)
• Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen (1995)
• Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985)
• Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)
• Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % taidemuseossa

Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
• Jussi Maikkula (4.10.2010 – 3.4.2011)
Kesäharjoittelijat
• Katja Niskala (7.6.2010 – 6.7.2010)
• Essi Salmela (14.6.2010 – 13.7.2010)
• Markus Korteniemi (7.7.2010 – 6.8.2010)
Työmarkkinatuella palkatut
• Seija Berg (1.2.2010 – 31.3.2010)
• Tiina Mäkitiura (24.5.2010 – 24.6.2010)
• Kiti Karvonen (25.10.2010 – 24.4.2011)
Muut harjoittelijat
• Jussi Huusko (18.1.2010 – 28.2.2010 ja 15.3.2010 – 18.4.2010)
• Marko Ukkola (8.2.2010 – 19.2.2010)
• Niko Jatkola (1.3.2010 – 5.3.2010)
• Jussi Maikkula (14.6.2010 – 16.7.2010)
• Sirkka Siponen (6.9.2010 – 17.10.2010)
• Julia Oikarainen (11.10.2010 – 12.11.2010)
• Armi Pekkala (25.1.2010 − 5.2.2010)
• Katariina Piippola (15.11.2010 – 26.11.2010)
• Marko Junttila (1.11.2010 –31.12.2010)
Lapin maakuntamuseon henkilökunta Suomussalmen Karhulanvaaralla 16.6.2010.
Takana Alvar Aallon suunnittelema talvisodan muistomerkki Liekkipatsas.
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HENKILÖKUNNAN KOULUTUS, SEMINAARIT JA MATKAT

• 1.11. TAKO - Tallennus- ja kokoelmayhteistyön nykydokumentointikoulutus,
Helsinki

Tuija Alariesto

• 4.11. Lapin kotiseutuaineistot talteen -koulutus Rovaniemellä

• 12.2. Näyttelyesineiden palautus, Sallan Kelloselkä

• 9.11. Sallan sota- ja jälleenrakennusajan museo, Salla

• 15.2. Näyttelyesineiden palautus, Oulu

• 8.12. TAKO - Tallennus- ja kokoelmayhteistyön pooli 5 kokous, Helsinki

• 19.2., 5.3., ja 19.3. Verkkopalveluiden sisällöntuotantokoulutus, 		
Rovaniemen kaupunki
• 24.2. Hygieniaosaaminen ja hygieniapassi
• 15.–17.3. Roads to Ruija -hanketapaaminen, Svanstein, Ruotsi
• 26.–27.8. Kansainväliset hankkeet -koulutus (klo 9-12), 			
Rovaniemen kaupunki
• 27.10. Puhelinkoulutus, Rovaniemen kaupunki
• 14.–15.10. Roads to Ruija-hanketapaaminen, Oslo, Norja
Hannu Kotivuori (ilman arkeologisia työmatkoja):

Arja Moilanen:
• 24.2. Hygieniaosaamiskoulutus
• 16.–17.3. Roads to Ruija -hanketapaaminen, Svanstein, Ruotsi
• 6.5. Cumulus-koulutus
• 9.–14.5. Rovaniemen museotoimen opintomatka Pietariin
• 31.5. Tietoturvakoulutus, verkkokurssi
• 21.–22.6. Roads to Ruija -hanketapaaminen, Pyssyjoki, Norja.
• 23.8. Kemijärven kotiseutumuseo

• 15.2. Vierailu Tornionlaakson maakuntamuseoon, Tornio

• 16.–17.9. Lapin maakuntamuseon henkilökunnan opintomatka Raatteen
porttiin ja Kainuun museoon.

• 22.2. Ohjausryhmän kokous. Kultamuseo, Tankavaara

• 27.10. Puhelinuudistuskoulutus

• 16.−17.3. Roads to Ruija -hanketapaaminen, Svanstein, Ruotsi
• 20.−22.6. Roads to Ruija -hanketapaaminen, Børselv (Pyssyjoki), Norja
• 10.8. Ohjausryhmän kokous. Kultamuseo, Tankavaara

Päivi Rahikainen:

• 16.−17.9. Museon henkilökunnan opintomatka, Kajaani

• 8.2. Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)
-seminaari Oulussa

• 14.−15.10. Pohjoiskalottimuseoiden tapaaminen, Jokkmokk, Ruotsi

• 12.4. Maakuntamuseotutkijoiden tapaaminen Museovirastossa

• 2.−4.11. Neuvottelumatka Museovirastoon, Helsinki

• 9.–14.5. Rovaniemen museotoimen opintomatka Pietariin
• 2.6–5.6. Kansainvälinen EMAC-konferenssi Helsingissä

Hanna Kyläniemi (ilman lahjoituksiin liittyviä työmatkoja):

• 9.9. PowerPoint-koulutus

• 25.1. TAKO – Tallennus- ja kokoelmayhteistyön seminaari, Helsinki

• 16.–17.9. Lapin maakuntamuseon henkilökunnan opintomatka Kainuuseen

• 20.-21.4. Ennalta ehkäisevä konservointi -koulutus, Museoliitto, Kangasala

• 28.–29.10. Maakuntamuseotutkijoiden tapaaminen Hämeenlinnassa

• 9.–14.5. Rovaniemen museotoimen opintomatka Pietariin

• 3.11. Neuvottelu nelivuotissopimuksesta Museovirastossa

• 6.5. Cumulus-koulutus

• 4.11. Lapin kotiseutuaineistot talteen -koulutus Rovaniemellä

• 27.5. Office 2007 -koulutus
• 28.5. Näyttelylainan nouto, Tornio
• 31.5. Tietoturvakoulutus, verkkokurssi
• 16.–17.9. Lapin maakuntamuseon henkilökunnan opintomatka Raatteen
porttiin ja Kainuun museoon.
• 27.10. Puhelinuudistuskoulutus

Jukka Suvilehto:
• 3.–4.3. Tapaaminen ” Foto Signe Brander”-työryhmän kanssa Helsingin kaupunginmuseossa evästyksesksi Iikka Paavalniemen kolme maisemaa –kirjan
ja näyttelyn toteuttamiseen
• 9.–11.4. Kuvankäsittelykurssi Tornion mediakoulutuslinjalla
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• 9.–14.5. Rovaniemen museotoimen opintomatka Pietariin
• 16.–17.9. Lapin maakuntamuseon henkilökunnan opintomatka Raatteen
porttiin ja Kainuun museoon.
• 27.10. Puhelinuudistuskoulutus

• 30.10. Peräpohjalaisista elinkeinoista, Petsamo – suurten mahdollisuuksien
maa ja Rovaniemi ja Valto Pernu, Arktikum opaskoulutus, Rovaniemi
• 4.11. Lapin museoiden kotiseutuaineistot, Lapin kotiseutuaineistot talteen
-koulutus Rovaniemi

• 31.12. Häiden kuvaus Skibotnssa, Norjassa
Marja-Liisa Laitinen:
Marja-Liisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho:

• 31.10. Millainen on hyvä opastus, Arktikum opaskoulutus

• 9.–14.5. Rovaniemen museotoimen opintomatka Pietariin
Arja Moilanen
Marja-Liisa Laitinen
• 16.–17.9. Lapin maakuntamuseon henkilökunnan opintomatka Raatteen
porttiin ja Kainuun museoon

• 17.2. Iikka Paavalniemen kuvien tunnistusilta
Jukka Suvilehto:
• 17.2. Iikka Paavalniemen kuvien tunnistusilta

LUENNOT JA ESITELMÄT
Tuija Alariesto
• 16.2. Lapin yliopiston mediaopiskelijaryhmän tutustuttaminen 		
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyyn ja vaihtonäyttelytoimintaan
• 30.10. Opaskoulutus Arktikum- ja kaupunkioppaille. 			
Luento: ”Saamelainen kulttuuri”.
Hannu Kotivuori:
• 13.1. Unarin muinaisuutta. Rovaniemi.
• 1.–4.6. Muinaisjäännökset ja niiden hoito (luentosarja, 28 t). 		
Lapin ammattiopisto, Tornio.
• 16.7. Lapin erämuistoja maakuntamuseossa. Unarin Akatemia, Sodankylä
• 3.9. Menneisyyden jäljillä, valtakunnalliset arkeologian päivät, Tervola
• 7.−8.9. Muinaisjäännökset metsien käsittelyssä, Lapin metsäkeskus, Tervola
• 11.9. Arkeologinen perintö Lapissa, Lapin liitto, Rovaniemi
• 30.10. Lapin esihistoria ja sota-aika, opaskoulutus, Rovaniemi
Hanna Kyläniemi:
• 26.8. Museokokoelmien ongelmakohtia, Maakunnallinen museotapaaminen,
Rovaniemi
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OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN

• Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän jäsen
• Rovaniemen Lyskan Seniorit ry:n näyttely- ja julkaisuhankkeen yhteyshenkilö

Tuija Alariesto:
• Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen www-sivu- ja 			
tiedotustyöryhmän jäsen
• Arktikumin yhteistyöpalaveri (YTY)
Kimmo Kaakinen:
• Arktikum ympärivuotiseksi nähtävyydeksi -hankeen ohjausryhmän jäsen
• Rovaniemen kaupunkilintuatlas-projektin ohjausryhmän jäsen
• Rovaniemi-viikon suunnittelutyöryhmän jäsen
• Rovaniemen kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen ohjausryhmän
jäsen

• Johannes Laurin käsityötaloyhdistys ry:n näyttelyhankkeen yhteyshenkilö
• Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon vetäjä
Marja-Liisa Laitinen:
• Rovaniemen seurakunnan Helmikammarin muistelukerhon työryhmän jäsen
Päivi Rahikainen:
• Jäsenenä Lapin ELY-keskuksen hallinnoimassa Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeen ohjausryhmässä
• Jäsenenä Arvokkaiden rakennusten korjausosaamista Lappiin ja Kulttuuriympäristön ja maisemanhoidon osaaminen voimavaraksi -hankkeiden
ohjausryhmässä

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 ohjausryhmän
varajäsen
• Rovaniemen kaupunkilintuatlas-projektin ohjausryhmän varajäsen
• Kultaisia elämyksiä Lapista -hankkeen (Kultamuseo) ohjausryhmän jäsen
• Kulttuurin ketju (Culture DQN) -hankkeen jäsen
• Lapin luovien alojen koordinaatiotyöryhmän (Lapin liitto) jäsen
Hanna Kyläniemi:
• PYT Pihapiirin yhteistyöryhmän (Arktinen keskus, Arktikum Palvelu Oy, Lapin
maakuntamuseo ja Pilke Metsähallitus) jäsen
• Valtakunnallisen Matkailumuseoverkoston jäsen
• Valtakunnallisen TAKO – tallennus- ja kokoelmayhteistyöhankkeen jäsen
• Lapin liiton luovien alojen koordinaatiotyöryhmän varajäsen
• Kulttuurin ketju (Culture DQN) -hankkeen jäsen
• Saamelaisen virtuaali- ja oppimisympäristöhankkeen Vuosttas lávki – Ensi
askel -esiselvityshanke (Saamelaisalueen koulutuskeskus, ESR-hanke) jäsen
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MUSEOTOIMEN HENKILÖKUNTA | ROVANIEMEN TAIDEMUSEO
Vakinainen henkilökunta
• Museosihteeri Tuula Valjakka (1986, opintovapaalla 1.1.2010 – 31.5.2010,
palkaton loma 1.6.2010 – 31.8.2010 ja opintovapaa 1.9.2010 – 31.3.2011)
• Amanuenssi Riitta Kuusikko (1993)
• Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen (1986)
• Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen (1993)
• Yleisöpalvelusihteeri Jaana Tolla (2005 – 24.5.2010)
• Museoavustaja Ulla Metsälehto (2006)
• Museolehtori Kaija Kähkönen (2007)
• Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % maakuntamuseossa

Määräaikaiset työntekijät
• Museosihteerin sijainen Johanna Nordström (1.1.2010 – 31.5.2010 opintovapaan sijainen, 1.6.2010 – 31.8.2010 palkattoman loman sijainen, 1.9.2010
– 31.3.2011 opintovapaan sijainen)
• Tutkija Jonna Katajamäki (12.10.2009 – 11.2.2010 ja 12.4.2010 – 31.10.2010
Postiautovarikosta Korundiksi -hanke)
• Tutkija Jonna Katajamäki (12.2.2010 – 11.4.2010 Myytti –hanke)
• Tutkija Jonna Katajamäki (1.11.2010 – 30.4.2011 ELY-hanke)
• Museoavustaja Mika Senbom (1.3.2010 – 31.12.2010)
Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
• Museoavustaja työllistämistuella Reijo Pihlaja (2.11.2009 – 23.2.2010)
• Museoavustaja työllistämistuella Paula Hiltula (8.2.2010 – 7.8.2010)
• 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)
Työmarkkinatuella palkatut
• Tuula Turkki (9.11.2009 – 30.6.2010)
• Kati Aakkonen (16.11.2009 – 28.2.2010)
• Riku Kunnari (7.12.2009 – 6.2.2010)
• Mona Eskelinen (23.8.2010 – 21.12.2010)
• Rosanna Haapala (13.9.2010 – 10.12.2010)
Muut harjoittelijat
• Iida Maijala (10.2.2010 – 12.4.2010)
• Hanna Jurvelin (12.2.2010 – 12.4.2010)
• Oona Junni (19.4.2010 – 23.4.2010)
• Niina Huttunen (17.8.2010 – 24.10.2010)
• Mari Auer (17.8.2010 – 24.10.2010)
• Jatta Severinkangas (1.12.2010 – 22.12.2010 ja 3.1.2011 – 14.1.2011)

Teija Immonen, Mallit, 1998.
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Talous 2010

5100 MAAKUNTAMUSEO

5200 ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

Menot

Menot

Palkkamenot sosiaalikuluineen 		
408 945,32 €
Kiinteistömenot 338 572,78 €
Kiinteät menot						
(atk-, posti-, puhelin- ja painatuskulut)
47 492,61 €
Muut menot 				
268 972,20 €

Palkkamenot sosiaalikuluineen 		
300 379,84 €
Kiinteistömenot 				
132 446,96 €
Kiinteät menot						
(atk-, posti-, puhelin- ja painatuskulut)
39 431,67 €
Muut menot 				
99 011,42 €

Menot yhteensä 				
Tulot 					

1 063 982,91 €
242 710,79 €

Menot yhteensä 				
Tulot yhteensä 				

571 269,89 €
12 881,74 €

Netto 					
Valtionosuus (kaupungin tulotili) 		
Netto valtionosuus huomioiden 		

821 272,12 €
331 674,00 €
489 598,12 €

Netto					
Valtionosuus (kaupungin tulotili) 		
Netto valtionosuus huomioiden 		

558 388,15 €
232 172,00 €
326 216,15 €
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