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Lapin maakuntamuseo
Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi
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LAPIN MAAKUNTAMUSEO

ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

Lapin maakuntamuseo on alueellinen keskusmuseo, jonka
toiminta-alueena on Lapin lääni lukuun ottamatta Tornionjokilaaksoa 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-talon yhteyteen vuonna 1992.
Samassa yhteydessä valmistunut perusnäyttely Selviytyjät
korvattiin 2003 ja näyttely sai nimekseen Pohjoiset keinot.

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-

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 kulttuuriperintöön liittyvissä asioissa
neuvontapalvelua sekä lausuntoja antavana asiantuntijatai viranomaistahona. Museon laaja kuva-arkisto palvelee
asiakkaiden moninaisia historialliseen kuvamateriaaliin
liittyviä tarpeita.

alueita museossa.
Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo muodostavat yhdessä kulttuuripalvelukeskukseen kuuluvan
museotoimen.
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Rovaniemen museotoimen vuosi 2008
Museotoimi toteutti vuoden 2008 palvelusopimuksen
mukaisesti kaikki ne tuotteet, mitä kulttuurilautakunta oli tilannut. Museotoimi säästi kaupungin varoja yli
100 000 € lähinnä siitä syystä, että Arktikumin kiinteistöyhtiö jätti perimättä muutaman kuukauden vuokran.
Muutenkin museotoimen taloutta hoidettiin säästeliäästi.

kirjoittanut ylioppilaaksi Rovaniemellä, ja Lappi oli taiteen
lisäksi hänen suuri rakkautensa kohde. Peltola toimi Jenny
ja Antti Wihurin rahaston taideostolautakunnassa, ja hän
vaikutti voimakkaasti siihen, että Rovaniemelle perustettiin
taidemuseo. Hän oli mukana tukemassa myös maakuntamuseon hankkeita ja oli Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kunniaprofessori. Leena Peltola oli taidemuseon
ystävien kunniajäsen.

Näyttelytoiminta sekä kokoelmien hoito toteutuivat suunnitellulla tavalla. Taidemuseon kokoelmatyötä hallitsi uutta
kokoelmaluetteloa varten tehtävät käytännön järjestelyt.
Taide- ja museokasvatustoiminta oli aktiivista.
Taidemuseon vuotta hallitsi taidemuseon laajennuksen
suunnittelutyö. Vuoden aikana käytiin läpi toistakymmentä versiota pohjapiirustuksia, mietittiin eri toimintojen
sijoittelua, materiaaleja sekä kalustoa sekä käynnistettiin
rakennuksen nimikilpailu. Taidemuseo toteutti esteettömyysselvityksen tulevaa rakennusta varten.
Vuoden 2008 lopulla museomme saivat suruviestin professori Leena Peltolan kuolemasta. Peltola oli syntynyt ja

4Tulevan Taiteiden talon pienoismalli
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Lapin maakuntamuseo

KOKOELMAT
Kulttuurihistorialliset kokoelmat
Esinekokoelma karttui kertomusvuonna 259 objektilla,
jotka olivat sekä lahjoituksia että hankintoja. Vuoden
kartunta oli aikaisempiin vuosiin verrattuna normaali.
Hankintakokonaisuudet sisälsivät mielenkiintoisia esineitä
liittyen Petsamoon, rovaniemeläisten kotien irtaimistoon,
sotalapsiin ja joulumatkailun historiaan. Mielenkiintoinen
seikka on, että Rovaniemen historiaan liittyviä esineitä oli
myös 1800–1900-lukujen vaihteesta.
Esineiden kokonaismäärä oli vuoden lopussa 17 511
esinettä. Sähköiseen muotoon luetteloitujen osuus kokonaismäärästä pysyi noin 47 prosentissa. Diarioinnissa,
luetteloinnissa ja lainasopimusten laatimisessa käytettiin
Cumulus-ohjelmaa.
Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittinen ohjelma myös
kulttuurihistoriallisten esine- ja arkistoaineistokokoelmien
osalta valmistui keväällä 2008. Ohjelma otettiin käyttöön
ja erityisesti luetteloinnin priorisoinnissa sitä noudatettiin

loppuvuonna. Heidi Pelkonen aloitti Petsamo-aineiston luettelointi- ja digitointityön esine- ja arkistoaineistokokoelmien
parissa 1.11.2008 (jatkui 30.4.2009 saakka) opetusministeriön Myytti-avustuksella. Luetteloitavana olivat kattavasti
kokoelmissa olevat Petsamoon liittyvät aineistot. Työ sisälsi
myös kuvien digitointia ja luettelointia.
Kulttuurihistoriallisissa kokoelmissa olevat saamelaiseen
kulttuuriin liittyvät esinetiedot liitettiin Recalling Ancestral
Voices (Repatriation of Sámi Cultural Heritage) -projektin
tietokantaan www.samicollection.org.
Esine- ja arkistoaineistokokoelmien parissa tekivät harjoittelua Clare Gardiner (10.3.–11.4.2008, Saamelaisalueen
koulutuskeskuksesta), Paula Karvonen (7.7.–5.9.2008,
työvoimahallinnon harjoittelu) ja Leena Furu (1.11.2008–
31.1.2009, Helsingin yliopistosta, museologian harjoittelu). Kokoelmiin kävi vuoden aikana tutustumassa useita
opiskelijaryhmiä, ja kokoelmia käytettiin pro gradu- ja
väitöskirjatutkimusten aineistona.
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Luonnontieteelliset kokoelmat

Luonnontieteen yksikkö teki kasvistokartoituksia etupäässä
Rovaniemen seudulla sekä Tervolassa ja Keminmaassa.
Erityisesti inventoitiin uhanalaisten putkilokasvien esiintymiä. Tutkimuksissa oltiin yhteistyössä Luonnontieteellisen
keskusmuseon, Oulun yliopiston kasvimuseon, Metsähallituksen sekä Lapin ympäristökeskuksen kanssa. Kasvistoa
kartoitettiin mm. Rovaniemen Ounasvaaralla, Salmijärvellä,
Kursunkijärvellä, Harjulammella, Nivankylässä, Lehtojärvellä, Someroharjulla, Norvajärvellä, Varjakkavaaralla,
Vaattunkikönkäällä, Vianaavalla, Vaaralassa, Oikaraisessa,
Kaihuanvaaralla, Hyypiökivalossa, Louejärvellä, Louevaaralla, Pisajärvellä, Jaatilassa, Jaatilanvaaralla, Vammavaaralla,
Haukitaipaleessa ja Narkauksessa sekä Tervolan Koivussa
ja Keminmaan Kallioviidan–Kallioahon alueella.

Luonnontieteellisiin kokoelmiin kerättiin kasvistotietoja
maastokartoitusten yhteydessä. Kokoelma-aineisto koko-

Luonnontieteen amanuenssi on ollut mukana Luonnontieteellisen keskusmuseon johtamissa valtakunnallisissa eläi-

naismäärä oli kertomusvuoden lopussa 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.

mistökartoituksissa. Talvilintulaskennassa laskettiin reitti
Rovaniemen Nivavaarassa. Pesimälinnuston lintuatlaskartoitukseen, hyönteiskartoitukseen sekä sammakkoeläin- ja
matelijakartoitukseen lähetettiin tietoja. Lapin lintutieteellisen yhdistyksen arkistoon toimitettiin lintuhavaintoja.

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 Rovaniemen kotiseutuyhdistykselle
(Totto ry) kuuluva kiviesinekokoelma ja Museoviraston
tutkimustarkoituksiin deponoimia löytökokonaisuuksia.
Museo vastaanottaa vuosittain lukuisia löytäjien toimittamia muinaislöydöksiä. Oman arkeologisen tutkimustyön
seurauksena kaivetut ja kerätyt esihistorialliset löydöt
käsitellään vastaavalla tavalla.
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Lapin maakuntamuseon luonnontieteen yksikkö on saanut
asiantuntija-apua 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
31.12.2008 yhteensä 1 070 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.

4Telkän voi nähdä myös Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyssä. Kuva: Veikko Vasama, Lapin maakuntamuseo.
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ARKISTOT
Kuva-arkisto
Kuva-arkiston kokoelmat karttuivat lahjoituksilla ja oman
kuvaustoiminnan tuloksena yhteensä 1 555 kuvalla. Lisäksi
saatiin pari isompaa lahjoitusta, joita ei ole vielä käyty läpi
kokonaisuudessaan. Kuva-arkiston kuvien määrä on runsaat
300 000 kuvaa.

Kuva-arkistossa oli kevään ja kesän aikana työharjoittelussa Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelija Mikko
Kaija, jonka työtehtävänä oli kuvien digitoiminen. Opetusministeriö myönsi museolle Myytti-avustuksen kokoelmien
digitointiin. Avustus käytettiin Petsamo-aineiston luettelointiin, ja tehtävään palkattiin Heidi Pelkonen.

Kuvakokoelmiin saatiin kahden eri lahjoituksen ansiosta yli
700 kuvaa Petsamosta. Petsamo-aineisto on yksi museon
tärkeimmistä keruukohteista.
Valokuvaajaa työllisti eniten Sven Lokan maalauksiin ja
tarinoihin perustuva Muistoja Muurmannilta -näyttely ja
-kirja. Erityisen paljon oppia tuli kirjan kuvankäsittelystä
ja aineiston painokuntoon saattamisesta yhdessä näyttelyamanuenssin kanssa. Kun näyttelyyn tulevien maalausten saapuminen Venäjältä viivästyi avajaisista, jouduttiin
esille laittamaan valokuvat teoksista. Tämä onnistui jopa
odotettua paremmin, koska teoskuvat oli huolella käsitelty
julkaisua varten.

4Petsamon Alaluostari 1920-luvulla.
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Kuvien luetteloinnissa käytetään Cumulus-tietokantaohjelmaa. Tietokannassa oli vuoden lopussa 5 904 kuvaa tietoineen. Cumulus-ohjelmaa käytetään myös diaarikirjan ja
asiakaspalvelutiedostojen laadinnassa. Arkistosta toimitettiin asiakkaille yhteensä 102 kuvaa pääasiassa digitaalisina
tiedostoina. Kertomusvuonna Lapin maakuntamuseon tai
säilytettävänä olevien kokoelmien kuvia toimitettiin useisiin
julkaisuihin ja näyttelyihin sekä yksityiskäyttöön.
Lapin yliopiston arkistokurssilaiset kävivät tutustumassa kuva-arkiston toimintaan ohjaajansa Pälvi Rantalan
johdolla. Valtakunnallisella vanhusten viikolla 5.–10.10.
järjestettiin tunnistettavien kuvien tuokio. Joulukuussa
kaupunkilehti Uusi Rovaniemi järjesti joulukuvatempauksen, jossa lukijoiden toivottiin osallistuvan kuvakeräykseen
omilla joulunvalmistelukuvilla. Keräyksen tavoitteena oli
kartuttaa museon joulukuvien kokoelmaa, mutta tulos jäi
niukaksi.
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 kertomusvuoden aikana
640 objektilla sekä lahjoitusten että hankintojen ansiosta.
Arkistoaineiston karttuminen lisääntyi kertomusvuonna
huomattavasti edellisvuodesta. Uudet hankinnat sisälsivät
erityisesti itsenäisiä kokonaisuuksia, joista erityisesti mainitsemisen arvoisia ovat Petsamo-postikorttikokonaisuus
(281 kpl), Lapin Maito-osuuskunnan arkistoaineistokokonaisuus ja joulumatkailun historiaan liittyvä aineisto.
Arkistoaineiston kokonaismäärä oli vuoden lopussa 17 270
objektia, joista 24 % on luetteloitu sähköiseen muotoon.
Aineistoa luetteloitiin ja digitoitiin Myytti-projektissa (ks.
kulttuurihistorialliset kokoelmat). Arkistoaineiston diarioinnissa ja luetteloinnissa käytettiin Cumulus-ohjelmaa.
Lapin maakuntamuseon kokoelmapoliittinen ohjelma myös
arkistoaineistokokoelmien valmistui kertomusvuonna.
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Lehtileikearkisto

Käsikirjasto

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

Lapin maakuntamuseon käsikirjasto karttui vuoden 2008
aikana 137 niteellä, joista 18 kuuluu K.M. Wallenius -kokoelmaan. Käsikirjaston aineisto on indeksoitu Lapin kirjasto
-aineistohakujärjestelmään kuuluvaan Museokirjastoon.

Äänitearkisto
Äänitearkistoon saatiin yksi uusi haastattelu. Äänitearkistossa on 372 C-kasettia, n. 60 avokelanauhaa ja 32
cd-levyä. Arkistossa säilytetään lisäksi videonauhoja. Ckaseteille ja avokelanauhoille on tallennettu pääasiassa perinnehaastatteluja. Uudemmat haastattelut on tallennettu
cd-levyille. Äänitearkiston aineistoa luetteloidaan Cumulustietokantaan. 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.
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Näyttelyt
Perusnäyttely Pohjoiset keinot
Lapin maakuntamuseon nykyinen suuren suosion saavuttanut perusnäyttely valmistui joulukuussa 2003. Ulkoasusta
vastasi näyttelyarkkitehti Yrjö Wiherheimo ja sisällöstä pääosin museon monien kokemusten karaisema henkilökunta.
Se perustuu pääosin aikaisempaan Selviytyjät-näyttelyyn,
jonka keskeiset osat laati pääosin sama työryhmä. Uusina
elementteinä esille saatiin laajat taustakuvat takaseinämille, Talojen tarinat -niminen Rovaniemi-pienoismallien
käyttöliittymä, luontokuvaaja-kirjailija Heikki Willamon
koostamat karhu- ja hirviaiheiset kuva- ja tekstikokonaisuudet sekä konservaattori Jan Henrikssonin johdolla valmistetut taidokkaat dioraamat, joista karhu ja hirvi tulivat
uusina tulokkaina perusnäyttelyfaunaan.
Lapin maakuntamuseon perusnäyttely Pohjoiset keinot
vaatii jatkuvaa ylläpitosiivousta ja huoltoa, jota toteutettiin suunnitelmallisesti koko vuoden ajan. Museomestari
huolehti yhteistyössä muun museohenkilökunnan kanssa

4Pohjoiset keinot -näyttely valottaa myös Petsamon
historiaa. Kuva: Veikko Vasama, Lapin maakuntamuseo.

tarvittavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä. Käytävällä
olevan matkailun historiasta kertovan näyttelyosion valokuvat uusittiin alkuvuodesta 2008.
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4Salokankaan arkkitehtuurille oli tyypillisiä ameebamuodot ikkunoissa. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
Erikoisnäyttelyt
Vuonna 2007 avatuista näyttelyistä Tähtiä kauppalassa –
Salokankaan arkkitehtuuria Rovaniemellä oli esillä auditoriossa 6.1.2008 saakka, Poron jäljillä – pohjoisen poronhoitoalueen käsityöläiset vaihtonäyttelytilassa 13.1.2008 saakka
ja Pekka Antikaisen Saamenmaa-näyttelyn esilläoloaikaa
Arktikumin käytävässä jatkettiin 24.2.2008 saakka.

yhteistyöstä saatiin Murmanskin aluetaidemuseon kanssa
yhteistyössä toteutetusta Sven Lokka: Muistoja Muurmannilta -näyttelystä.
Lapin maakuntamuseon tuottamia kiertonäyttelyitä oli esillä
kaksi kappaletta, Tähtiä kauppalassa -näyttely Oulussa ja
Polkupyörällä Petsamoon Torniossa.

Vuoden 2008 aikana avattiin neljä erikoisnäyttelyä sekä
kaksi pienoisnäyttelyä (Sotalapsen tarina ja Oodi kotiseudulle). Erityisen arvokasta kokemusta kansainvälisestä
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Haikonen - Lehtikuvaaja Veikko Aitamurron
valokuvia Jouni Aikion elämästä // 25.1.–17.4.2008
“Se tuo Jouni ajo kelkalla niin kovvaa, ko se kävi kokemassa ne ansat, niin eihän siinä pysyny perässä. Se joutu
oottelemaan aina. Munhan ei sitte auttanu ko pysähtyä ja
sitte heti vain kuvata ja tehä se hirviän nopiasti, ko siihen
aikaan oli semmonen malli, että sitä ei lavastettu mitään.
Niinhän me sovittiinki, että me ei lavasteta. Meillä oli tietynlaiset pelisäännöt.”
Näin kertoo nykyisin eläkkeellä oleva lehtikuvaaja Veikko
Aitamurto kuvausmatkoistaan Jouni Aikion eli “Haikosen”
riekonpyyntimaille 1980-luvulla. Kuvat olisi voinut saada
helpommallakin eli kuvaamalla Jouni kotipihallaan riekko kainalossa, mutta niin ei Veikko halunnut tehdä. Hän
halusi aitoja kuvia todellisista tilanteista. Parikymmentä
vuotta sitten ei ollut kännyköitä, joten kuvausmatkat oli
myös sovittava normaalia tarkemmin. Välillä kuvaajan piti
huonon sään vuoksi odotella jopa päiviä, jotta hän pääsisi
tekemään lehtijuttuaan.

4Valokuvaaja Veikko Aitamurto näyttelyn avajaisissa.
Kuva: Jukka Suvilehto Lapin maakuntamuseo.
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Jouni Aikio, Inarissa myös “Haikosena” tunnettu, on inarinsaamelainen kalastaja-poromies, joka saa elantonsa
päätoimisesti suoraan luonnosta. Talvella Jouni kulkee
poroerotuksissa, kevät kuluu porojen ruokinnassa ja
toukokuussa alkaa vaadinten eli naarasporojen vasotus.
Kesällä Jouni kalastaa vuorokauden ympäri, ja syksyllä
on tiedossa marjojen poimintaa. Sitten alkavat jälleen
ettotyöt ja porojen paimennus. Aikaisemmin 1980-luvulla
Jounin talveen kuuluivat lisäksi riekonpyynti ja juomustus
eli jään alta kalastaminen sekä kesäisin suuritöinen kalojen
troolipyynti. Nyt aikaa jää enemmän myös perheelle eli
vaimolle ja seitsemälle tyttärelle, joista vanhimmat ovat
tosin jo muuttaneet pois kotoa.

alusta lähtien. Samalla hän on tullut tallentaneeksi Aikion
harjoittamien luontaiselinkeinojen muuttumisen vuosikymmenten aikana. Aitamurto ei ole kuvannut kuitenkaan
vain elinkeinoja vaan myös Jouni Aikion perheen elämää.
Näyttely antaakin monipuolisen kuvan luonnosta elantonsa
saavan inarinsaamelaisen perheenisän elämänrytmistä ja
elinympäristöstä.

Veikko Aitamurto on toiminut valokuvaajana mm. Iltasetlehdessä ja Pohjolan Sanomissa vuodesta 1975 lähtien.
Hän on avustanut useita suomalaisia aikakauslehtiä, mm.
Viikkosanomia ja Suomen Kuvalehteä. Lisäksi hän on tehnyt kuvituksia mm. Erno Paasilinnan ja Markku Laukkasen
teoksiin, sekä pitänyt useita näyttelyitä ympäri Suomea.
Aitamurto on kuvannut Jouni Aikion elämää 1980-luvun
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4 Helmen hohtoa
saattoi ihastella myös
korujen muodossa.
Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseo.

Helmen hohtoa // 14.5.–17.8.2008
Helmen hohtoa -näyttelyssä sukellettiin jokihelmisimpukan
eli raakun kiehtovaan maailmaan. Suomen pitkäikäisimpiin
eläinlajeihin kuuluvan raakun monipuolinen elämä on äärimmäisen mielenkiintoinen sekä luonnontieteellisesti että
kulttuurihistoriallisesti tarkasteltuna.
Vuosisatojen ajan raakun helmien metsästys oli osa eränautintaa. Helmenpyyntiin liittyvät ensimmäiset kirjalliset
merkinnät löytyvät jo 1500-luvulta. Satojen vuosien ajan
äkkirikastuminen mielessään erämiehet etsivät täydellistä
helmeä, raakustivat, eri puolilla Suomea.
Jokihelmisimpukan helmen pehmeä ja lumoava, autereinen
ja jopa ylimaallinen hohde – sekä yksittäisten pyytäjien
äkkirikastumiset – olivat koitua lajin tuhoksi. Yksi täydellinen helmilöytö vaati tuhansien simpukoiden avaamista, ja
lopulta pyynti riistäytyi ryöstöpyynnin tasolle. Lajin tuhoa
täydensivät jokien ja purojen perkaukset ja patoamiset,
metsäojitukset ja muut ympäristönmuutokset, mitkä heikensivät myös simpukantoukkien väli-isäntinä toimivien

lohikalojen elinoloja. Jokihelmisimpukka rauhoitettiin
vuonna 1955, ja edelleen se kuuluu erityisesti suojeltaviin
uhanalaisiin lajeihin. Nykyisin raakkuja sinnittelee Suomessa noin 70 joessa Uudeltamaalta Utsjoelle. Merkittävä osa
Suomen raakuista löytyy Lapin joista.
Jokihelmisimpukka on olennainen osa jokien ekosysteemiä. Simpukka puhdistaa vesistöjä ja reagoi herkästi niin
joessa ilmeneviin saostumiin kuin saasteisiin. Raakkukartoitukset ja -tutkimukset tähtäävätkin lajin säilymiseen
luonnossamme.
Raakulle sen sisään joutuneista roskista, kuten hiekanjyväsistä, on vain haittaa. Helmen muodostuminen on osa
simpukan suojautumismekanismia, ja simpukka pyrkiikin
parhaansa mukaan helmistä eroon. Ihmistä nämä simpukan
kiusoista kehittyneet tuotokset ovat kiehtoneet siinä määrin, että helmenpyyntiä varten kehiteltiin oma pyyntivälineistönsä ja -menetelmänsä, joita esitellään näyttelyssä.
Erämaiden kätköistä pitkän matkan kulkeutuneet helmet
ovat usein lopulta päätyneet koristamaan niin kansan-
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omaisia vaatekappaleita, kirkollista esineistöä kuin kultaseppien helmikorujakin. Myös tätä arvokasta ja mielenkiintoista esineistöä oli monipuolisesti näytteillä.
Näyttelypaneelit olivat Suomen metsästysmuseon tuotantoa. Esillä oli myös Suomen ortodoksisen kirkkomuseon
kokoelmiin kuuluvia ainutlaatuista helmikoristeltua esineistöä. Lisäksi näyttelyä oli täydennetty lukuisilla muilla
kiehtovilla esineillä Suomen kansallismuseon, Kulttuurien
museon, Luonnontieteellisen keskusmuseon sekä Kalastusmuseoyhdistyksen kokoelmista. Lisäksi Forssan Luonnonhistoriallisesta museosta oli lainassa tohtori Branderin
tutkimusvälineistöä ja julkaisuja jokihelmisimpukkatutkimuksista.
Paikallista pohjoista lisää näyttelyyn toivat Hyrynsalmen
Kaunislehdon talomuseon raakunpyyntivälineistö sekä rovaniemeläisen kultasepän Ilmari Liljan teettämät helmikorut
Lapin joista löydetyistä helmistä.
4Petsamojoen helmellä koristeltu rintaneula.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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Sven Lokka: Muistoja Muurmannilta //
29.8.–30.11.2008
Ensimmäiset suomalaiset uudisasukkaat saapuivat LuoteisVenäjälle 1800-luvun puolivälin jälkeen. Suomea tuolloin
piinanneet nälkävuodet pakottivat monet, pääosin PohjoisSuomesta kotoisin olevat ihmiset hakemaan parempaa toimeentuloa sekä Norjan että Venäjän puoleisilta Jäämeren
rannoilta. Enemmistö Muurmannin uudisasukkaista olikin
suoraan Pohjois-Suomesta tulleita erätalonpoikia, pieneläjiä
ja käsityöläisiä.
Seuraava suurempi ryhmä suomalaisia saapui Muurmannille
1918, kun Suomen sisällissodan jälkiselvittelyjä pakenevia
punakaartilaisia hiihti rajan yli Venäjän puolelle. Jäämeren
rannan kylissä uudisasukkaat elivät etupäässä merikalastuksella, joka sitoi heidät jo varhain osaksi maailmanlaajuista kalakauppaa. Kalastus oli yksityisten henkilöiden ja
perheiden harjoittamaa pienkalastusta 1920-luvulle saakka,
jolloin perustettiin varsinaisia kalastusyhtiöitä. Suomalaisetkin liittyivät enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti

4Taiteilija ja kirjailija Sven Lokka maaliskuussa 2008.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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kalastusartteleihin ja -kolhooseihin, ja Uuravuonon suuhun
nousseen suomalaiskylän kalastuskolhoosi Tarmo palkittiin
koko Neuvostoliiton parhaana useaan otteeseen.
1920-luvulla vallinnut toiveikkuus ja tulevaisuuden usko alkoi vaihtua peloksi 1930-luvulla Stalinin vainojen alkaessa.
Aktiivisimpien ja yhteisöissään arvostetuimpien suomalaisten pidätysaalto huipentui vuosiin 1937–38. Tilanne paheni
edelleen 1940-luvulle tultaessa. Neuvostoliiton kansankomissaari Lavrenti Berija antoi salaisen käskynsä nro 00761
kesäkuun 23. päivänä 1940: ”Ulkomaisiin kansallisuuksiin
kuuluva väestö on siirrettävä pois Muurmannin alueelta.”
Pakkosiirrettävien oli myytävä omaisuutensa lyhyellä varoitusajalla. Suomalaisten perheiden osoitteeksi annettiin
Karjalan tasavalta. Passiin lyötiin leima ”karkotettu Murmanskin alueelta, paluu kielletty”. Suurin osa koko Kuolan
niemimaan n. 4 500 suomalaisesta asukkaasta joutui
lähtemään kotiseudultaan. Useita pidätettiin ja lähetettiin
pakkotyöleireille.
Tulomajoen rannalla, Kuklinan kylässä, syntynyt Sven Lokka
lähetettiin vainojen aikana sekä Arkangelin että Tseljabins-

kin pakkotyöleireille. Kovista koettelemuksista huolimatta hän onnistui palaamaan kotiseudulleen vuonna
1946. Arkangelin pakkotyöleirillä ollessaan Sven Lokka
vannoi kertovansa vielä joskus jälkipolville Muurmannin
suomalaisten elämästä ja tragediasta; tätä valaansa hän
on toteuttanut mm. maalaamalla tauluja, jotka kuvaavat suomalaiskylien elämää, elinkeinoja ja arkipäivän
tapahtumia Muurmannin rannoilla. Hänen tuotannostaan löytyy myös kuvauksia vankileirien kauheuksista
ja elämästä sodan aikana ja sen jälkeen. Maalaamisen
lisäksi Lokka on kirjoittanut kolmiosaisen kirjasarjan
Muurmannin suomalaisten elämästä.
Suomalaisten elämästä Muurmannin rannikolla 1900luvun alusta ei juuri ole säilynyt dokumenttiaineistoa,
minkä vuoksi Sven Lokan kansatieteellisen tarkat maalaukset kertomuksineen ovat ainutlaatuisia dokumentteja
tuolta ajalta. Hänen laaja tuotantonsa käsittää useita
satoja maalauksia, joista näyttelyssä oli esillä keskeisimmät teokset. Näyttelyssä oli myös aiheeseen liittyvää
äänimaisemaa.
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4Sven Lokka ateljeessaan Venäjällä Ylä-Tulomalla maaliskuussa 2008. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
Sven Lokka: Muistoja Muurmannilta -näyttely oli ensimmäinen taiteilijan tuotantoa laajasti esittelevä näyttely
Suomessa. Näyttelyn yhteydessä nähtiin myös Tauno
Romppaisen ja Esko Rannan tuottama dokumenttielokuva
Historian unohtamat.
Näyttely toteutettiin yhteistuotantona Murmanskin taidemuseon kanssa. Näyttely oli esillä Lapin maakuntamuseossa Arktikumissa 6.9.–30.11.2008, jonka jälkeen se oli
esillä Murmanskin aluetaidemuseossa 16.1.–22.2.2009.

tiin näyttelyssä olleet maalaukset ja tarinat yksiin kansiin.
Kirja Sven Lokka: Muistoja Muurmannilta ilmestyi Lapin
maakuntamuseon julkaisusarjassa numerolla 13
Näyttelyn vielä esillä ollessa saapui Ylä-Tulomalta suruviesti. Taiteilija ja kirjailija Sven Lokka menehtyi 15.11.2008.
Näyttelyn viimeisenä aukiolopäivänä järjestettiin muistotilaisuus taiteilijan kunniaksi, ja tähän lämminhenkiseen
tilaisuuteen saapui runsaasti Svenin ystäviä ja tuttavia
koko Lapin alueelta.

Näyttelyn yhteydessä julkaistiin Sven Lokan suomalaiskuvauksista Muurmannin rannoilta kertova kirja, johon koot-
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Sotalapsen tarina - Helmi Odelbergin
kokemuksia lapsuudestaan sotalapsena //
11.9.–17.9.2008
”Nimeni on Helmi, olen sotalapsi. Synnyin Rovaniemellä
vuonna 1934. Jäin jo varhain orvoksi. Äitini kuoli 1935
ollessani vasta vuoden ikäinen, isäni kaatui Sallassa 1941.
Minut lähetettiin sodan jaloista Ruotsiin vuoden 1942 maaliskuussa 3-vuotiaan velipuoleni Taunon kanssa.”
Yhteistyössä Helmi Erving-Odelbergin, Lapin sotalapset
ry:n ja Lapin maakuntamuseon kanssa toteutettu pienoisnäyttely oli esillä Arktikumin Aurora-salissa. Näytteillä oli
mm. valokuvia, kirjeitä, kirjoja, lehtiä, vaatteita ja leluja.
Toisen maailmansodan aikaan Suomesta vietiin arvioiden
mukaan 70 000–80 000 lasta turvaan Ruotsiin, Tanskaan ja
Norjaan ilman vanhempiaan. Tähän historiallisesti mittavimpaan sotalapsioperaatioon osalliseksi joutuneet pääosin alle
14-vuotiaat lapset sijoitettiin enimmäkseen yksityis- ja lastenkoteihin. Sairaita ja huonokuntoisia lapsia sijoitettiin

4Näyttelyn kokoaja Helmi Odelberg kertomassa sotalapsen tarinaa
Arktikumissa syyskuussa 2008. Kuva: Jukka Suvilehto,
Lapin maakuntamuseo.
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erilaisiin hoitolaitoksiin. Suuri osa lapsista palasi takaisin
kotiin sodan päätyttyä, mutta arviolta jopa 15 000 lasta
jäi palaamatta.

Helmi Odelbergin yleisöluennot olivat lauantaina 13.9. klo
15 ja koululaisluennot tiistaina 16.9. ja keskiviikkona 17.9.,
molempina päivinä klo 10 ja klo 12.

Helmi Odelberg (o.s. Erving) palasi Suomeen elokuussa
1947. Kaikki oli kuitenkin muuttunut, ja muutaman opiskeluvuoden jälkeen hän lähti takaisin Ruotsiin 1951. Siellä
hän perusti perheen ja loi uraa hoitoalalla. Helmi elää
edelleen aktiivista elämää Ruotsin kansalaisena, mutta ei
ole unohtanut juuriaan Suomessa.
Sotalapsiajan kokemukset ovat kulkeneet ja kulkevat edelleen elämässä mukana, ja näistä kokemuksistaan Helmi on
kirjoittanut sekä kirjan että artikkeleita. Hän on myös ahkerasti kiertänyt ympäri Ruotsia kertomassa kokemuksistaan
sotalapsena; mukanaan hänellä on matkalaukullinen ajan
esineistöä elävöittämässä kerrontaa.
Pienoisnäyttely valotti sotalasten elämää muutamien henkilöiden kokemana. Valokuvat, kirjeet ja maalaukset välittivät
tuon ajan tuntoja. Lisäksi näyttelystä oli esillä lasten leluja
ja muuta ajan esineistöä, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta,
lehtiä ja lehtileikkeitä.

4Sotalapsen tarina -näyttelyssä oli esillä mm. sota-ajan leluja.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
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4Intendentti Arja Hartikainen Saamelaismuseosta esittelee Eatnanšaddu-näyttelyä. Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.
Eatnanšaddu
– Saamelaiset ja luonnonkasvien käyttö //
19.12.2008–24.5.2009
Näyttely kertoi saamelaisten perinteisistä ravinto- ja lääkekasveista ja muista saamelaisille tärkeistä luonnonkasvien
hyödyntämistavoista. Näyttelyssä esiteltiin hyötykasvien
kasvuympäristöjä sekä kasvien keruuta, hyödyntämistapoja ja säilytystä ennen ja nyt. Näyttelyssä pohdittiin myös
arktiseen kasvillisuuteen kohdistuvia uhkia.
Näyttelyä varten dokumentoitiin luonnonkasvien keruu- ja
käsittelyprosesseja sekä kerättiin kasviaineksia ja -tuotteita
sekä kasvien käsittelyyn ja käyttöön liittyvää esineistöä ja
esineistöä, jonka valmistukseen on käytetty kasviaineksia. Näyttelyssä esiteltiin noin 50 tärkeintä saamelaisten
hyödyntämää luonnonkasvia. Kolme niistä oli erityisen
tarkastelun kohteena: tunturikoivu, väinönputki ja kenkäheinäsarat. Näyttelyssä kerrottiin, kuinka luonnonkasveja
on käytetty ravintona, vaatetuksessa, rakennuksissa,
kulkuvälineissä, tarve-esineiden valmistuksessa sekä lääkerohtona ja nautintoaineena.

Näyttelyn myötä nostettiin uudelleen esille jo unohduksissa
olleita luonnonkasvien käyttötapoja ja muistutettiin siitä,
että terveyttä voi ylläpitää esimerkiksi poimimalla ahkerasti
marjoja talven varalle sen sijaan, että ostaisi vitamiineja
kaupasta tai apteekista. Näyttely valotti myös uudella tavalla saamelaisten tapoja käyttää luonnonkasveja ennen
ja nyt, ja samalla avattiin kulttuurin ulkopuolisille ikkuna
pohjoiseen luontoon uudesta näkökulmasta. Näyttelyn
tavoitteena oli myös herättää ja kasvattaa kiinnostusta
kasviharrastusta kohtaan.
Näyttely oli Saamelaismuseo Siidan ja Ylä-Lapin luontokeskuksen yhteistuotantoa.
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Oodi kotiseudulle
Pienoisnäyttely Rovaniemen kansallispuvun historiasta oli
esillä Lapin maakuntakirjastolla syyskuussa 2008. Näyttely
oli osa Rovaniemi-päivien tapahtumia.

Kiertonäyttelyt
Lapin maakuntamuseon tuottama Tähtiä kauppalassa
– Salokankaan arkkitehtuuria Rovaniemellä oli esillä
Oulun yliopiston arkkitehtiosaston näyttelysalissa 17.3.–
18.4.2009.
Lapin maakuntamuseon tuottama Polkupyörällä Petsamoon -näyttely oli esillä Tornionlaakson maakuntamuseossa 18.9.–30.11.2008.

näyttelypäivä oli varattu erityisesti koululaisryhmille. Sateinen kesä tuotti vähintäänkin kohtalaisen sienisadon, ja
näyttelyyn saatiin esille useimmat Rovaniemen seudun tavallisimmat ruokasienet ja koko joukko näytteitä muistakin
sieniryhmistä. Näyttelyn kokonaiskävijämääräksi arvioitiin
n. 750 henkeä.
Järjestäjät: Lapin Sieniseura, Lapin maakuntamuseo ja
Lapin Martat.
Napapiirin vitriini
Napapiirillä oli nähtävänä Arktikum-talon esittelyvitriinit
Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen perusnäyttelyistä. Napapiirille 14.7.2005 valmistettua yhteisnäyttelyä
samanismista huollettiin vuoden aikana.

Sieninäyttely 16.-18.8.2008
Näyttelyssä oli entiseen tapaan paikallisia sieniasiantuntijoita ja -neuvojia kertomassa sienten tunnistamisesta,
keräämisestä ja käytöstä ruuaksi ja värjäykseen. Kolmas
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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 viidelle Lapin maakuntamuseon toiminta-alueen paikallismuseolle, yhteensä 15
800 euroa. Maakuntamuseotutkija ohjasi ja valvoi näiden
avustusten käyttöä. Ne oli kohdennettu kokoelmien luettelointiin, näyttelyiden parantamiseen ja museorakennusten
korjaamiseen.
Heinäkuussa toteutettiin Lapin museoiden kävijätutkimus,
johon osallistui kaikkiaan 14 museota. Hankkeen toteutti
Lapin yliopiston markkinoinnin opiskelija Mikko Veima.
Kyselylomakkeessa oli sekä monivalintakysymyksiä että

avoimia kysymyksiä. Kolmen viikon aikana museoissa täytettiin 551 suomenkielistä ja 97 englanninkielistä lomaketta.
Tutkimuksen tuloksena ilmeni, että museoihin toivottiin
selkeämpiä opasteita, opastettuja näyttelykierroksia ja kahvittelumahdollisuutta. Myös museoiden viestinnän tasoon
olisi kiinnitettävä enemmän huomiota.
Tutkija vastasi yhdessä toimituskunnan kanssa Raito-lehden
toimittamisesta. Vuoden 2008 numerossa oli erityisesti
Lapin luontoon, henkilöhistoriaan ja kulttuuriympäristöihin
liittyviä artikkeleja.
Rakennettuun ympäristöön liittyvät kysymykset ovat kuuluneet tutkijan työsarkaan. Yhteistyötä on tehty etenkin Lapin
ympäristökeskuksen ja Museoviraston rakennushistorian
osaston kanssa. Ympäristökeskuksen Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi ja Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeisiin perustettu arvottamistyöryhmä kävi läpi Itä-Lapin
kunnista inventoituja kohteita
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Arkeologinen toiminta
Lapin maakuntamuseon esimiehenä toimiva intendentti
vastaa myös museon arkeologisesta työstä. Museoviraston kanssa solmitun Lapin arkeologisen kulttuuriperinnön
suojelua koskevan yhteistyösopimuksen mukaisesti museo
antoi 42 viranomaislausuntoa arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvistä kaava-, rakennus- tai maankäyttöhankkeista. Intendentti/arkeologi osallistui kymmeniin
kaavahankkeisiin joko viranomaisena, asiantuntijana tai
ohjausryhmän jäsenenä.

inventointia Sodankylän Unarin alueella sekä kaava-alueen
inventointia Pelkosenniemen Pyhätunturilla. Kemijärven
Neitilästä löytyi edelleen runsaasti tulvan huuhtomaa esihistoriallista aineistoa.
Yleisö- ja viranomaiskontaktit olivat mitä moninaisimpia.
Usein tiedusteltiin muinaismuistolain ja eri maankäyttömuotojen suhdetta todettuihin muinaisjäännöksiin.

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. Matkakohteina olivat mm. Sallan Saukkojärvi
ja Siskeli, Posion Timisjärvi, useat Rovaniemen alueen
kohteet, Kemijärven Luusua ja Inarin Kuttura.
Museo jatkoi pienimuotoisia tutkimuksia mesoliittisen kivikauden asuinpaikalla Rovaniemen Valajaisilla, omaehtoista
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4Rovaniemi-päivien avoimet ovet houkutti väkeä tuvan täydeltä. Vieraat tutustumassa Sámi Duodji -erikoisnäyttelyyn.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Museo ja yleisö
Arktikum-taloon tutustui vuonna 2008 yhteensä 80 593
asiakasta.
Valtakunnallinen museoviikko
Valtakunnallista museoviikkoa vietettiin Arktikumissa
13.–18.5.2008. Kansainvälisenä museopäivänä 18.5. Arktikumissa oli avoimet ovet klo 10–18.
Museoviikolla järjestettiin Helmen hohtoa -näyttelyyn liittyviä oheisluentoja ja muuta toimintaa. Helmen hohtoa
-näyttelyn avajaiset ja tiedotustilaisuus pidettiin tiistaina
13.5. klo 13. Lapin ortodoksisen seurakunnan Isä Jyrki
siunasi näyttelyn, luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen kertoi raakusta ja näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto
esitteli näyttelyn sisällön.
Torstaina 15.5. järjestettiin tutustuminen Helmen hohtoa
-näyttelyyn klo 17.30 ja klo 18 alkoi yleisöluento, jossa
iktyonomi Marko Kangas perehdytti uusimpaan jokihelmi-

simpukkatutkimukseen otsikolla ”Uusinta tutkimustietoa
jokihelmisimpukasta eli raakusta”.
Perjantaiksi 16.5. järjestettyjä koululaisopastuksia Helmen
hohtoa -näyttelyssä kävi kuuntelemassa Lapin yliopiston
harjoittelukoulun 4. luokka ja Ounasvaaran yläasteen 7.
luokka.
Rovaniemen kaupungin jo perinteisiin vuosittaisiin päätapahtumiin kuuluu Rovaniemi-päivät. Rovaniemi-päiviä vietettiin Arktikumissa perjantaista sunnuntaihin
5.–7.9.2008
Perjantaina 5.9.2008 klo 18.00–21.00 Luonnon ja
kulttuurin loistoa
Vierailijat saivat tutustua ilmaiseksi Sámi Duodji – Saamelaista käsityötä -erikoisnäyttelyyn sekä muihin esillä
oleviin Arktikumin näyttelyihin. Lapin Safareiden järjestämä ilmainen jokivenekyyditys välillä Pohjanhovin laituri
– Arktikumin laituri.
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Perjantaina klo 18.00 Rovaniemen kaupungin kulttuuripalkinnon luovuttaminen ja kulttuuritekojen palkitseminen
Arktikumissa. Arktikumin ravintola oli avoinna klo 21:een
saakka.
Lauantaina 6.9.2008 klo 15.00–16.30 Rovaniemen
kauppalanpoikien luentotilaisuus
Luennoitsijana filosofian tohtori h.c. Samuli Onnela: Lapin
jälleenrakennus – ihme sekin.
Sunnuntaina 7.9.2008 oli avoimet ovet
Arktikumissa klo 10.00–18.00
Päivän aikana vierailijat saivat tutustua ilmaiseksi Arktikumin näyttelyihin, kuunnella näyttely-esittelyjä sekä katsoa
filmejä Polarium-salissa.

Ohjelma sunnuntaina 7.9.2008
10.30

Filmi: Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon.
Käsikirjoitus ja ohjaus Olli Tiuraniemi.

11.00

Näyttelyn esittely: Sven Lokka: Muistoja
Muurmannilta

11.00

Arktista vimmaa -elokuvatapahtuman esittely

11.30

Multivisio: Under the Northern Lights

12.00

Kulttuuripalkinnon jako ja kulttuuritekojen
palkitseminen

13.00

Seija Risten Somby: luento aiheesta saamelainen
käsityö ja sen kulttuurillinen merkitys

14.00

Filmi: Auttin neidit ikkunalla.
Käsikirjoitus ja ohjaus Mervi Autti.

14.30

Arktista vimmaa –elokuvatapahtuman esittely

15.00

Sámi Duodji – Saamelaista käsityötä
–näyttelyn esittely

15.30

Filmi: Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon.
Käsikirjoitus ja ohjaus Olli Tiuraniemi.

16.00

Näyttelyn esittely: Sven Lokka: Muistoja
Muurmannilta

17.00

Filmi: Rovaniemi ennen ja jälkeen tuhon.
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Yleisötapahtumat ja -retket
Lapin maakuntamuseo järjesti yhdessä muiden kanssa
Luonnonkukkien päivän yleisöretken Ounasvaaralle 15.6.
Lapin maakuntamuseo, Geologian tutkimuskeskus ja
Metsähallitus järjestivät Rovaniemi-päivien yleisöretken
Unarinkönkäälle 6.9.
10.10. järjestettiin vanhojen kuvien tunnistamistilaisuus
Tiroli-salissa. Tilaisuus oli osa senioriviikon tapahtumia.
Yleisöluennot
Lapin maakuntamuseo järjesti Arktikumissa toimintavuoden aikana luontoaiheisia yleisöluentoja, joissa olivat
järjestäjinä mukana myös Lapin lintutieteellinen yhdistys
ja Lapin Sieniseura
16.2.

Pekka Helo: Lintuja rannoilla ja vesillä

1.3.

Risto Jalkanen: Sienituhot ja metsäsienet muuttuvassa ympäristössä

13.3.

Olli-Pekka Karlin: Tunnista lintuja kuvista

17.4.

Pirkka Aalto: Lintuharrastusta verkossa

15.5.

Marko Kangas: Uusinta tutkimustietoa
jokihelmisimpukasta eli raakusta

18.9.

Pentti Linkola: Retkikokemuksia Lapista

16.10

Veikko Vasama: Runden ja Rovaniemen lintuja

29.11

Jorma Luhta: Muuttohaukan maisemia

11.12. Olli-Pekka Karlin ym.: Vuoden 2008
lintukuvasatoa
Opetus
Arktikumissa vieraili vuoden 2008 aikana Rovaniemen alueen koululaisia 2 881, muualta tulleita leirikoululaisia 931.
Koululaisille järjestettiin opastettuja näyttelykierroksia, ja
kouluille tiedotettiin Arktikumin tapahtumista ja näyttelyistä
säännöllisesti.
Museo-opetusta suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä
Arktisen keskuksen ja Rovaniemen taidemuseon
museolehtorin kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat
mm. Lapin yliopisto, Lapin taidetoimikunta, Lapin käsi- ja
taideteollisuusyhdistys ry, koulut ja muut tahot.
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4Rovaniemi isännöi vuoden 2008 Pohjoiskalottimuseo-kokousta. Musetoimenjohtaja Hilkka Liikkanen toivottaa osallistujat tervetulleiksi.
Kuva: Jukka Suvilehto, Lapin maakuntamuseo.

Opastukset

Muuta toimintaa

Opas-valvojat toimivat maakuntamuseon perus- ja erikoisnäyttelyissä esittelijöinä ja keskusteluoppaina yksittäisille
kävijöille, koululuokille ja monille erityisryhmille. Lisäksi
oppaat tekevät Arktikumin kaikki näyttelyt käsittäviä ryhmäopastuksia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi. Erilaisia ryhmäopastuksia oli vuoden aikana yhteensä 125.

Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen näyttelyosaston henkilökunnan kevätretki Kolarin Äkäslompoloon
luontokeskus Kellokkaaseen ja Kittilän Kaukoseen Särestöniemi-museoon 22.5.

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.

Lapin maakuntamuseon henkilökunnan syysretki Helsinkiin
ja Kotkaan 3.–4.9. Helsingissä tutustumiskohteena oli erityisesti Tekniikan museo ja Kotkassa Merikeskus Vellamo.
Pohjoiskalottimuseoiden kokous järjestettiin Rovaniemellä
10.–12.9. Osallistujia oli Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.
Vuosikokous pidettiin Arktikumissa. Retkipäivän tutustumiskohteina oli joulunäyttely ja Joulupukin kammari
Napapiirillä.
Museon opas-valvojat Maisa Laitinen ja Merja LehtovirtaAho toimivat Lapin ammattiopiston matkailualan opiskelijoiden työpaikkaohjaajina. Vuoden aikana työharjoittelussa
oli viisi opiskelijaa.
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Julkaisut
Lapin maakuntamuseon julkaisusarjassa julkaistiin kaksi
uutta kirjaa.
Ulla Etto: Pauli Laalo 1938–1998. Lehtikuvia ja valokuvia.
Lapin maakuntamuseon julkaisuja 12.
Sven Lokka: Muistoja Muurmannilta. Lapin maakuntamuseon julkaisuja 13.
Maakunnallinen museolehti Raito ilmestyi vuonna 2008
yhden kerran.
Julkaistut artikkelit ja tutkimukset
Kimmo Kaakinen: Niilo Huru – helmenpyytäjä toisessa
polvessa. Raito 2008: 8–10.
Kimmo Kaakinen: Väylänvarren elämää. Raito 2008:
52–53.
Hannu Kotivuori: Aarteita hevoshaassa. Raito 2008:
46–51.

4TaM Ulla Eton kirjoittama teos Pauli Laalon elämäntyöstä
julkaistiin 18.11.2008.
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Hannu Kotivuori: Kulttuuriperinnön suojelun onnistuminen. Johdatus arkeologiaan (toim. P. Halinen, V. Immonen,
M. Lavento, T. Mikkola, A. Siiriäinen ja P. Uino). Tampere,
2008: 464–471.
Hannu Kotivuori: Hyljestäjien Tervola (14 sivua) / Kivikauden elämää (5 sivua). Törmävaaran kivikylä -sivusto.
http:://www.tervola.fi/kivikyla.
Hannu Kotivuori: Asutus juurtuu Tapionkylään. Tapionkylän historia.
Tuija Alariesto: ”Siinä on pitänyt myös itte muuttua
matkassa” – Pohjoissuomalaisten metsurien kokemuksia koneellistamisesta. Suomen Metsämuseo Luston ja
Metsähistorian Seuran julkaisusarja. Vuosilusto 7. 2008:
60–71.
Tuija Alariesto: Sven Lokka: Muistoja Muurmannilta. Lapin
maakuntamuseon julkaisusarja 13. 2008. Kirjan tekstien
toimittaminen ja taitto.

Tuija Alariesto ja Esko Ranta: Muurmannin suomalaisten
menneisyyden tulkki. Raito 2008: 11–15.
Päivi Rahikainen: Manipulaattorista Lapin Noidaksi – taikuri Erik Arppe. Raito 2008: 16–19.
Tiedotus ja markkinointi
Arktikumin markkinoinnista ja viestinnästä vastaa Arktikum-Palvelu Oy. Museon sisäisestä ja oman alan kysymyksiin kuten näyttelyihin ja tutkimukseen liittyvästä
tiedottamisesta museo on pääosin vastannut itse. Lapin
maakuntamuseon kotisivut löytyvät osoitteesta http://
www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kulttuuripalvelut/Museot/Lapin_maakuntamuseo.iw3.
Sivuilta löytyy myös linkki maakuntamuseolla tuotettuun
Lapin museot -sivustoon (www.lapinmuseot.fi).
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Toimitilat
Lapin maakuntamuseon perusnäyttelyn pinta-ala on 949
m2, vaihtonäyttelytilan 166 m2 ja luonnontieteen yksikön
tilat 295 m2 sekä toimisto- ja työtilat 577 m2.
Arktikum-talon kokoelma- ja työtilojen lisäksi museolla on
erillinen kokoelmavarasto. Lapin maakuntamuseon ja Arktisen keskuksen yhteiskäytössä ovat yleisötilat, luokkahuone,
auditorio, kuvalaitos sekä puu- ja metalliverstaat.
Luonnontieteen yksikön tiloissa Arktikumin instituuttirakennuksessaovat 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.
Aukioloajat
Vuonna 2008 museo oli avoinna seuraavasti:
Talvikausi
14.1.–31.5. tiistai–sunnuntai 10–18
Kesäkausi
1.6.–15.6. joka päivä 10–18
16.6.–15.8. joka päivä 9–19
16.8.–31.8. joka päivä 10–18
Talvikausi
1.9.–30.9. tiistai–sunnuntai 10–18
1.10.–30.11. tiistai–sunnuntai 10–17
1.12.–13.1. joka päivä 10–18
24.12. suljettu
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Rovaniemen taidemuseo

NÄYTTELYT
Rovaniemen taidemuseo järjestää kokoelmanäyttelyiden
lisäksi vaihtuvia taidenäyttelyitä. Näyttelyiden valinnassa pääperiaatteita ovat paikallinen sekä kansainvälinen
pohjoisuus, oman kokoelman taiteilijat sekä taiteen eri
ilmenemismuodot.
Kokoelmanäyttelyt
Luullun Arvausta // 29.2.–1.6.2008
Luullun arvausta näyttelyn toteutti Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat yhteistyössä Rovaniemen
taidemuseon kanssa. Esillä oli suomalaista nykytaidetta
Jenny ja Antti Wihurin kokoelmasta.
Näyttelyssä ihmeteltiin tiedon luonnetta. Koemme maailman oman ymmärryksemme rajoissa. Kaikkiin kysymyksiin
ei löydy vastauksia, vaan voimme vain arvailla. Maailma
näyttäytyy toisinaan absurdina ja on täynnä mysteerejä.

Näyttelyyn liittyvissä työpajoissa lähestyttiin elämän arvoituksia taiteen keinoin. Työpajat olivat kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden suunnittelemia ja ohjaamia. “Härvellin,
luulisin” -työpaja tarjosi mahdollisuuden lasten ja aikuisten
virikkeelliseen yhdessäoloon taiteen parissa ja teki nykytaidetta tutummaksi yhteisen kokemuksen ja toiminnan
kautta. Vuoropuhelun ja luovan ongelmanratkaisun kautta
kierrätysmateriaaleista syntyneet uudet teokset koottiin
nettigalleriaan kaikkien yhteiseksi iloksi.
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Koira ja kaverit // 26.9. - 2.11.2008
Eläin kuvataiteessa on yksi länsimaisen kuvataiteen
pysyvämpiä aiheita. Kuvataiteilijat ovat maalanneet ja
veistäneet eläimiä vuosisatojen ajan. Ne ovat osa kertomaperinnettämme, myyttejä ja uskomuksia. Eläimet ovat
kuuluneet myös meidän arkipäiväämme jo vuosisatoja
- riistana, karjana, työjuhtina - ja nykyään yhä enemmän
lemmikkeinä.
Rovaniemen taidemuseon näyttely Koira ja kaverit esitteli
eläinaiheisia teoksia Jenny ja Antti Wihurin rahaston suomalaisen nykytaiteen kokoelmasta. Näyttely oli koottu Hannele
Kylänpään Koira-nimisen veistoksen ympärille. Kylänpään
eläinveistokset Koira, Musta kissa ja Jänis kuvaavat taiteilijan omia kotielimiä, ja ne on kuvattu eläinten oikeassa
koossa ja niille tyypillisessä asennossa. Leikkiin pyytävä
koira korvat luimussa löytyi sekä Kylänpään veistoksesta
että Lotta Määttäsen maalauksesta.
Näyttelyssä voi huomata kuinka eläinten roolit ovat muuttuneet aikojen saatossa. Olavi Valavuoren maalauksessa

4Hannele

Kylänpää, Koira, 1996, Jenny ja Antti Wihurin rahaston

kokoelma.

Kyntäjä hevonen on ihmisen apuri ja työläinen. Heikki
Konttisen Pakettiin-veistos kertoo maanviljelyksen murroksesta. Siinä isäntä ja emäntä taluttavat lehmää teuraaksi
apein mielin.
Usein tämän päivän kuvataiteessa eläin on osa ihmisen
arkipäivää, ystävä ja lemmikki. Monelle taiteilijalle eläimeen
liittyy myös symboliikkaa. Helena Junttilan maaluksissa karhu on myyttinen unieläin, suojelija ja lempeä äitikarhu.
Myyttiset ainekset ja symbolit ovat myös Risto Suomen
eläinaiheisten maalausten selkeät peruselementit. Toistuvia
eläinhahmoja hänen taiteessaan ovat mm. jänis, hevonen
ja joutsen, jotka ovat käsitettävissä symbolisina voimahahmoina. Tutuista elementeistä rakentuu unenomaisia
kuvia.
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4Andreas Alariesto,
Yksityiskohta teoksesta Kolttapari
menossa, 1974. Rovaniemen
kaupungin kokoelma.

ANDREAS ALARIESTO – TARINANKERTOJA LAPISTA
PIENOISNÄYTTELY // 16.12.2008 – 11.1.2009
Andreas Alariesto (1900–1989) oli Sompion Lapista kotoisin oleva taiteilija, tarinankertoja ja perinteen tallentaja.
Hän eli juuri Lapin kulttuurin murrosaikana, jolloin vanha
perinteinen, luontaistalouteen perustuva elämäntapa oli
muuttumassa. Alariesto on tehnyt Lapin kansanperinteen
tallentajana ja kuvittajana merkittävää työtä. Hän avaa
kuvissaan ja lauluissaan meille ikkunoita menneisyyteen.
Andreas Alarieston tarinat ja maalaukset ovat pohjoiskalotin kansanelämän kuvauksen perinnettä. Alariesto oli
saanut synnyinlahjakseen monipuolisen lahjakkuuden ja
luovuuden. Jo varhain hän ymmärsi, että hänen elämäntehtävänsä oli säilyttää ja siirtää tuleville sukupolville
entisten aikojen muistot ja perinteet. Maalausten kautta
hän muisteli ja loi menneisyyttä uudelleen. Taide, elämä ja
tarina kietoutuivat toisiinsa. Tarina – olipa se maalattu tai

neiden ristiriitojen ymmärtämistä. Alarieston maalaukset
kertomuksineen ovat ainutlaatuisia dokumentteja Lapin
ihmisten elämästä tuolta ajalta ja siksi erityisen kiinnostavia
tämän päivän ihmisille.
Näyttely on koottu muutamista Alarieston elämästä ja
taiteesta kertovan kirjan Andreas Alariesto – tarinankertoja Lapista teoksista. Kirjan ovat yhteistyössä julkaisseet
Rovaniemen taidemuseo, museo-galleria Alariesto ja Lapin
yliopisto. Julkaisu tuo uudenlaisia näkökulmia Alarieston
taiteelliseen tuotantoon, kertomuksiin ja lauluihin. Kirjan
artikkelien aiheina ovat mm. Alarieston taide osana pohjoisen kuvausta, huumori, naiskuva ja parisuhde sekä Alarieston sepittämät laulut. Maalausten esittelyihin on liitetty
taiteilijat omat tarinat.

kerrottu – on tärkeä tekijän lisäksi myös koko yhteisölle.
Maalauksissa kuvatut muistot auttavat elämän ja men-
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4Kalevala Korun 70-vuotisjuhlanäyttely. Kuva: Arto Liiti.
Muut näyttelyt taidemuseossa
Korun näkijät - korun tekijät
- Vision and Passion //
Kalevala Korun 70-vuotisjuhlanäyttely //
16.11.2007 – 13.1.2008
Suomen suurimman koruvalmistajan Kalevala Korun juhlavuotta vietettiin ympäri Suomen ulottuvalla kiertuenäyttelyllä. Kalevala Korun 70 vuoteen mahtuu monia rohkeita
ratkaisuja ja ennakkoluulottomia kokeiluja. Silti toiminta
on ollut kautta vuosien uskollista perusarvoille, joita tiivistettynä kuvaa tämän päivän Kalevala Korun tunnuslause:
”Rohkea, Ajaton, Aito”. Tässä hengessä korut on tuotu
tähän päivään, suomalaiselle nykynaiselle.

malliston kehityksestä, joka alkoi historiallisten korujen
kopioimisesta, mutta siirtyi jo varhaisessa vaiheessa myös
moderniin korumuotoiluun. Näin on toteutettu yrityksen
perustajan Elsa Heporaudan visiota: ”Sen joka kopioi vanhaa, on myös luotava uutta.”
Näyttely kertoi myös mistä aiheista nykypäivän Kalevala Korut syntyvät. Muun muassa ooppera, kirjallisuus,
yhteiskunnalliset tapahtumat ja hyväntekeväisyys ovat
antaneet aiheen moneen Kalevala Koruun. Näyttelyssä oli
myös mukana kansainvälisesti tunnettu Lapponia-taidekorumallisto.

Kalevala Korun monista korumalleista on tullut suomalaisten
rakastamia klassikkoja, joista uusimmat ovat aivan viime
vuosilta. Suunnittelijat eivät ole pysähtyneitä historiaan,
vaan luovat jatkuvasti uusia tulevaisuuden korusuosikkeja. Vanhojen koruharvinaisuuksien sekä tämän päivän
suunnittelijoiden töiden kautta piirtyy kuva Kalevala Korun
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4Rajamailla, Minna Rainio ja Mark Roberts. Kuvat: Minna Rainio ja Mark Roberts.
Jos voisit nähdä minut nyt //
Minna Rainio ja Mark Roberts //
valokuvia ja videoteoksia // 23.1.–9.3.2008
Minna Rainion ja Mark Robertsin yhteisnäyttelyssä Jos voisit nähdä minut nyt oli esillä heidän yhdessä tekemänsä
videoinstallaatiot Kohtaamiskulmia (2006) ja Rajamailla
(2004) sekä Minna Rainion valokuvasarja Jossain muualla
(Postikortteja reunalta) (2005) ja Mark Robertsin videoteokset Foreign Apples ja Terra Incognita (2008). Teostensa
kautta taiteilijat haluavat kyseenalaistaa ja tehdä näkyväksi
yhteiskunnan valtarakenteita ja tuoda esille vaihtoehtoisia
tapoja nähdä yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Installaatio Kohtaamiskulmia käsittelee pakolaisten kokemuksia, ja se koostuu kolmesta videoprojisoinnista, jotka
kuvaavat tiloja turvapaikanhakuprosessin eri vaiheista.
Kuvien tilat näyttävät tavallisilta, mutta juuri näissä tavallisissa tiloissa käytetään valtaa ja tehdään päätöksiä
ihmisten tulevaisuudesta. Jokainen näistä tiloista on osa
sitä mutkikasta prosessia, joka pakolaisten ja maahanmuuttajien on käytävä läpi saapuessaan uuteen maahan

ja tullakseen laillisesti hyväksytyksi uuteen yhteiskuntaan.
Installaation kuvat rinnastuvat katkelmiin pakolaisten
haastatteluista, joissa he kertovat kokemuksistaan. Nämä
ihmisten eletyt kokemukset muodostavat jyrkän kontrastin
tyhjien hallinnollisten tilojen rinnalle.
Rajamailla teoksen keskeinen teema on Suomen ja Venäjän
välinen raja. Teoksen keskiössä ovat rajaseudun ihmiset ja
heidän tarinansa molemmin puolin rajaa, ja se yhdistelee
faktaa, fiktiota ja fantasiaa tutkiessaan miten rajan läsnäolo
vaikuttaa rajaseudun asukkaiden elämään.
Minna Rainion valokuvasarja Jossain muualla (Postikortteja reunalta) pohjautuu vanhoihin postikortteihin. Sarjan
teoksissa postikorteista on häivytetty valokuvalle tyypillinen dokumentaristinen todellisuuden kuvaaminen. Keskiöön nousevat värien ja kuvapintojen vuorovaikutus niihin
liitettyjen tekstien kanssa. Teossarja pohjautuu Rainion
kokemuksiin pohjoiskalotin kaupunkeihin kohdistuvista
matkoista, joihin hän osallistui osana ”Pohjoiset kaupungit”
-valokuvaprojektia vuosina 2003-2005.
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4Kohtaamiskulmia 2006, Minna Rainio ja Mark Roberts.
Mark Robertsin videoteokset Foreign Apples ja Terra
Incognita ovat uusia töitä parhaillaan tekeillä olevasta
videoteosten sarjasta ”Scenographs”. Jokainen teos on
henkilökohtainen kannanotto johonkin teemaan ja pyrkii
tiivistämään taiteilijan näkökulman yhteen kohtaukseen.

Foreign Apples käsittelee jokapäiväistä nationalismia, ja
Terra Incognita tarkastelee suurten elämänmuutosten tekemisen vaikeutta arjessa.
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4Eemil Karila, Lapinaukean urheilukentän aita. Kuvat: Arto Liiti.
WHAT´S MINE IS OURS //
MIKÄ ON MINUN ON MeiDÄN //
EEMIL KARILA // 14.3. - 4.5.2008
Rovaniemeläinen taiteilija Eemil Karila asuu ja työskentelee vuoroin kotikaupungissaan ja vuoroin Helsingissä. Hän
on valmistunut kuvataiteilijaksi Eestin taideakatemiasta
Tallinnasta. Lisäksi Eemil Karila on opiskellut Caracasissa
Venezuelassa ja Suomen kuvataideakatemiassa Helsingissä. Eemil Karilan teoksia on ollut esillä lukuisissa yksityisja yhteisnäyttelyissä mm. Suomessa, Virossa, Norjassa,
Ruotsissa, Venezuelassa ja Englannissa.
Eemil Karilan taiteellinen tuotanto koostuu maalauksista,
veistoksista, valokuvista, installaatioista ja yhteisöllisten
projektien dokumentaatioista. Rovaniemen taidemuseon
näyttelyssä esillä oli teoksia kahdelta viime vuodelta.
Teoksia oli esillä myös museon seinien ulkopuolella, kuten
taidemuseon pohjoispäädyssä, linja-autopysäkissä Ruokasenkadulla ja Lapinaukean urheilukentän aidassa.

Taiteilija kertoo teostensa lähtökohdista:
”Keskeinen aihe taiteessani on yhteiskunta ja sen rakenteet ja miten ne heijastuvat meissä ja minussa taiteilijana
sekä kansalaisena. Kuinka ihminen on kaupallinen objekti
ja mitkä ovat ne voimat ja vallat jotka meitä käskevät,
vaativat, komentavat ja viettelevät? Valmistan teoksia
usein ns. Parasiitti-metodilla, joka tarkoittaa että imitoin
yhteiskunnallisia elementtejä esimerkiksi mainosmaailmaa
tai siivoojan työtä, tuoden taiteeni esille kontekstissa, jossa
sitä ei aina lueta ensisijaisesti taiteena. Teokseni pyrkivät
olemaan kriittisiä ja analyyttisiä, mutta myös humoristia.
Teoksillani pyrin herättää katsojat näkemään ympäristöämme objektiivisemmin ja eri kulmasta verrattuna arkiseen
todellisuuteen. Haluan että ihmiset näkevät syvemmälle
ja tunnistavat oman asemansa ja panoksensa yhteisessä
oravanpyörässä.”
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SEPPO ÖFVERSTRÖM //
Teoksia 1988-2008 // 9.5. – 29.6.2008
Seppo Öfverströmin näyttelyssä Rovaniemen taidemuseossa oli esillä teoksia kahdenkymmenen vuoden ajalta.
Hän on toiminut taiteilijana vuodasta 1977 ja osallistunut
lukuisiin yksityis- ja yhteisnäyttelyihin kotimaan lisäksi
ulkomailla, kuten Kiinassa, Ruotsissa, Unkarissa, Italiassa
ja Saksassa.
Överströmin teoksia on monissa taidekokoelmissa, kuten
mm. Jenny ja Antti Wihurin rahaston ja Rovaniemen kaupungin kokoelmassa, joista myös osa näyttelyn teoksista.
Öfverström palkittiin Rovaniemen kulttuuritekopalkinnolla
vuonna 2006 hänen aktiivisesta toiminnastaan Lapin kuvataiteen näyttelyiden järjestämisestä ulkomailla.

kieli aikana, jolloin kaikki on jouduttu tekemään itse. On
kiinnostavaa tarkastella näitä esineistä nykyaikaa vasten,
kulutusyhteiskunnan ja teknistyvän maailman viitekehyksessä.
Jään pohtimaan ihmisen erilaisia suojauksia – suljettuja
ovia, ruostuneita lukkoja, rapautuneita muureja, ajan patinoimaa kulttuurikerrostumaa. Teoksillani haluan kuvata
tätä päivää, ihmisen matkaa, erilaisia taakkoja, pelkoja ja
yksinäisyyttä, odotusta.
Ehkä yritän selittää, että huominen on pian eilinen.”

Taiteilija itse kertoo taiteensa lähtökohdista:
”En yritä antaa vastauksia. Haluan herättää kysymyksiä.
Tarkkailen ympäröivää maailmaa ja omaa suhdettani siihen.
Minua kiehtoo ihmisten kekseliäisyys, luovuus ja muoto-
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MONGOLIA: HAVAINTO JA UTOPIA // 13.6. - 14.9.2008
Mongolia: havainto ja utopia -näyttely oli monivuotisen
mongolialais-eurooppalaisen yhteistyön tulosta. Näyttelyn
teokset käsittelivät mm. paikkojen ja paikattomuuden kokemusta sekä oman ja vieraan kulttuurin kohtaamista.
Monelle länsimaalaiselle Mongolia herättää mielikuvia kaukaisesta, saavuttamattomasta maasta, laajoista aroista ja
paimentolaiselämästä. Mongolian historia kertoo valloituksista ja valloittajista, buddhismin ja sosialistisen utopian
ajoista. 2000-luvun Mongoliaa leimaa muutos: maa pyrkii
jättämään kommunistisen ajan muistot taakseen ja kurottaa
kohti kansainvälisiä yhteyksiä. Samalla se kehittää uutta
identiteettiä etsimällä esikuvia historiasta. Ehkä Mongolia
on utopia myös siellä asuville?
Yo. Dalkh-Ochirin installaatio Susikaupunki-monumentti
yhdistää kansakunnan syntyyn liittyvän myytin, taiteilijan
henkilöhistorian ja kaupunkisuunnittelun tavalla, joka hämärtää taiteen ja todellisuuden rajoja. Myagmariin Bayar
4Mongolia: Havainto ja utopia -juliste.
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magnain työt herättävät kysymyksen perinteen suhteesta
nykyaikaan: hän haluaa tehdä vanhasta mongolialaisesta
maalauksesta merkityksellistä myös tuleville polville. Baynbatiin Chinbatin maalaus Ulaanbaatar EKG teos kiinnittää
huomion saasteisiin ja niiden vaikutukseen kaupungin
asukkaisiin.
Näyttelyhanke synnytti myös yhteistyötä: Pink Twins konsertoi yhdessä mongolialaisen death metal -bändin Zugeer
L:n kanssa Ulaanbaatarissa 2006. Tämä yhteisesiintyminen on Pink Twinsin uuden videoteoksen Sketches of Pain
taustalla.
Sonia Leimerin teos Chinese Wall dokumentoi BBC:n aroille
jättämää elokuvalavastetta ja sitä, mitä paikalle tapahtuu
kuvausryhmän lähdettyä. Annu Wileniuksen Of the House I Grew Up In... -teos asettaa dialogiin Ulaanbaatarin
jurtta-alueet ja taiteilijan omat lapsuusmuistot Helsingin
Laajasalosta.

den taiteen museoon. Näyttelyn kuraattorityöryhmänä ovat
toimineet Annu Wilenius, Saara Hacklin ja Pirkko Siitari.
Valtakunnallinen tilkkutyönäyttely 2008 //
5.7. – 31.8.2008
Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry on suomalainen koko maan kattava tilkkutyöharrastajien yhdistys. Tilkkuyhdistys järjestää
joka toinen vuosi valtakunnallisen tilkkutyönäyttelyn, johon
kukin jäsen voi osallistua yhdellä tilkkutyöllään. Yhdistys
toimii killoissa, joita on ympäri maan yli 80, pohjoisin kilta
on Sodankylässä ja eteläisin Turun seudulla.
Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n tavoite on lisätä tilkkutöiden
tuntemusta ja harrastusta sekä edistää tilkkutyötekniikalla tehtävien taidetekstiilien ja käyttötekstiilien tekemistä
käsityönharrastajien keskuudessa.

Mongolia: Havainto ja utopia -näyttely tuli Rovaniemelle
Keravan taidemuseosta ja jatkoi Rovaniemeltä Pärnun Uu-
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Tuuli Mukka ja Sauli Miettunen //
26.9. - 2.11.2008
Rovaniemen taidemuseon syksyn aloitti rovaniemeläisen
Tuuli Mukan ja kemiläisen Sauli Miettusen yhteisnäyttely.
Näyttelyssä oli esillä Mukan valokuvia ja Miettusen veistoksia.
Monipuolinen, monitaitoinen ja rohkeasti kokeileva Tuuli
Mukka (s. 1966) on uusissa teoksissaan siirtynyt maalauksesta valokuvaukseen pariin. Hän käyttää pensselin
tilalla kameraa ja kuvankäsittelyä. Hän rakentaa kuvansa
manipuloimalla kuvaa niin, että taiteilijan kädenjälki näkyy
kuvissa mielenkiintoisella tavalla. Mukka pyrkii löytämään
ilmaisuunsa monitahoisuutta ja tulkinnanvaraa, jotta kokonaisuus ja teokset olisivat kiinnostavia ja kunnioittaisivat
katsojaa.
Näyttelyn teoksissa Mukka pohti kasvottomuutta, minäkuvan muodostumista sekä yksityisen ja julkisen minän eroa.
Teoksissa nousevat sellaiset teemat, kuten yksityisyys,
julkisuus sekä kontaktit ympäristöön.

4Tuuli Mukka, Muotokuvamalli 2008. Kuva: Arto Liiti.
”Hämmästelin sitä, että onko tosiaan niin että olemme itse
ainoita ihmisiä jotka emme näe itseämme - itseämme ulkoa
päin - ulkoista olemustamme, ilmeitämme ja eleitämme.
Peilin edessä emme elehdi samoin kuin toisten ihmisten
seurassa, ja valokuvatkaan eivät kerro koko totuutta.
Vain toiset ihmiset voivat nähdä meidät ulkoapäin, emme
me itse. Mutta muut ihmiset eivät voi nähdä sisällemme,
sisäistä maailmaamme; tunteita ja ajatuksia. Olemme
kommunikoinnin ja useiden eri ilmaisukeinojen varassa
suhteessa muihin.”
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4Kuva näyttelystä. Kuva: Arto Liiti.
Sauli Miettunen (s. 1961) on yksi merkittävimpiä pohjoissuomalaisia kuvanveistäjiä ja ympäristötaiteilijoita. Hän
käyttää veistoksissaan hyvin monenlaisia materiaaleja,
kuten puuta, rautaa, lasikuitua, luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. Hän käyttää materiaalia hyvin persoonallisella
ja uudella tavalla. Hän kerää teostensa aiheita sieltä täältä, pitkin matkaa; luonnossa kulkiessaan tai kaupungin
vilinästä.

Rovaniemellä nähtiin taiteilijan tuotantoa viime vuosilta.
Geenimanipuloitu puutarha kertoo nykyihmisen ja luonnon
vuorovaikutuksesta, jossa ihminen pyrkii ohjailemaan luonnon lakeja. Miettusen metalliveistokset Ketju ja Pesämunat
rakentuvat kettingeistä ja ovat kuin taikurin sauvan jähmettämiä, valmiina romahtamaan taian lauettua. Miettusen
teosten nimet ovat usein monimerkityksellisiä - Puupiirros
on sananmukaisesti puusta tehty piirros.
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4Sofia Wilkman, teoksia 2008. Kuva Arto Liiti.

Sofia Wilkman // 26.9. - 2.11.2008
Helsinkiläinen taidemaalari Sofia Wilkman oli Jenny ja Antti
Wihurin rahaston vierailevana taiteilijana Lapin yliopistossa
keväällä 2008. Rovaniemen taidemuseon näyttelyssä oli
esillä Lapin yliopiston vierasateljeessa syntyneitä maalauksia ja piirustuksia. Näyttelyssä voi aistia miten Lapin
maisemat, valot ja kaamoksen aika ovat vaikuttaneet
Wilkmanin työskentelyyn Rovaniemellä.

tulevat kestämään lisääntyvää kulutusta, miten rinteet
rasittuvat ja luonto katoaa. Etelässä ollessani liikun paljon
veden tuntumassa, rannoilla ja merellä. Siellä on myös
paljon haavoittuvaa maisemaa, joka katoaa pikkuhiljaa.
Kuvat tarttuvat kankaan pinnalle kuin öljyläikät veteen tai
kuin noki hangelle. Mieli saa vaeltaa maalauksessa niin kuin
ihminen luonnossa, siirtyä tilasta toiseen.”

Wilkmanin ilmaisu on yhtä aikaa pelkistettyä, vahvaa ja
herkkää. Hän ohjaa vakaalla kädellä maalaustaidettaan,
joka päällisin puolin saattaa olla rakenteeltaan järjestelmällistä mutta joka kuitenkin vaikuttaa pidemminkin
intuitiiviselta.
”Lapin yliopiston ikkunoista näkyvät Ounasvaara ja Korkalovaara. Ne eivät ole minulle tuttuja maisemia, vaan
etäisiä muotoja jotka puhuvat minulla vierasta kieltä.
Ollessani Rovaniemellä ne antoivat minulle kuitenkin aiheen maalata. Sininen valo, etäisyys, ja pehmeät muodot
ilmestyivät kankaalle. Mietin myös miten nämä maisemat
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VÄRINÄÄ!
Merja Haapala, Teemu Saukkonen //
veistoksia – maalauksia // 14.11.08 – 01.02.09

Näyttelyssä oli esillä myös ”perinteisempiä” veistoksia,
aiheenaan populaarikulttuurin eri naispersoonat. Lisäksi
esillä oli lasitteilla maalattuja muotokuvia seinävatien
muodossa.

Teemu Saukkonen on viime vuosina tehnyt maalauksia
yhdistämällä niihin muutakin materiaalia esim. kanavakäsitöitä kuten maalauksessa Punainen lanka. Monet materiaaliset menetelmät ovat hänen teostensa merkkijärjestelmää.
Esittävien ja ei-esittävien, korkea- ja kansankulttuuristen
elementtien sulattaminen samaan kuvaan luovat yhdessä
merkityksiä. Maalaustaiteen kieli puhuu moniäänisesti.
Näemme täsmällisiä tyylirikkomuksia ja samalla opimme
jotain uutta taideteoksesta.
Merja Haapala on kahden viime vuoden aikana kehittänyt
keramiikkataiteeseen uudenlaista veistosnäkemystä. Hän
yhdistää savimateriaaliinsa osia, jotka koostuvat akryyleillä
maalatuista polyuretaanimuodoista. Hänen teoksensa ovat
abstrahoituja antiikin innoittamia näkemyksiä muun muassa
klassisista rintakuvista.

4Kuva näyttelystä. Kuva: Arto Liiti.
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Lapin yliopiston tiloissa olevat vitriinit Jenny ja
Antti Wihurin rahaston teoksia varten
Vuonna 2008 vitriineissä oli esillä neljä teosta: tammi-elokuussa 2008 Matti Nurmisen Kalteva torni ja Mauri Favénin
Sininen torni, elo-joulukuussa oli Heikki Tuomelan Tupakkimies ja Pekka Kauhasen Suuri yksijalkainen.
Julkaisut
Andreas Alariesto – tarinankertoja Lapista –julkaisu toteutettiin yhteistyössä Lapin yliopiston ja museo-galleria
Alarieston kanssa. Julkaisu tuo uudenlaisia näkökulmia
Alarieston taiteelliseen tuotantoon, kertomuksiin ja lauluihin. Kirjan artikkelien aiheina ovat mm. Alarieston taide
osana pohjoisen kuvausta, huumori, naiskuva ja parisuhde
sekä Alarieston sepittämät laulut. Maalausten esittelyihin
on liitetty taiteilijat omat tarinat.
4Alarieston elämää ja taidetta
useista näkökulmista valottava kirja julkaistiin
Alarieston syntymäpäivänä 11.12.2008
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Aluetaidemuseotoiminta
Rovaniemen taidemuseo nimettiin aluetaidemuseoksi 1993
ja sen alueeseen kuuluu 12 Lapin läänin kuntaa: Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, Ranua,
Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki. Lapin
aluetaidemuseona Rovaniemen taidemuseo neuvoo ja ohjaa
kuntia, seurakuntia, taiteilijoita, taideyhdistyksiä ja harrastajia kuvataideasioissa sekä inventoi kuntien, seurakuntien,
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.
Aluenäyttelyt 2008
Sininen torni, Ranuan kirjasto 3.-31.1.2008
Tunnettua ja tunnelmoitua,
Jokkakallion palvelutalo 19.4. - 15.4.2008
Sininen torni,
Rovaniemen päiväkotien näyttelykierros
syyskuu 2008 - syyskuu 2009
Maa on riekon kirjavana - Andreas Alarieston maalauksia,
Alariesto-galleria Sodankylä 15.5.2008 - 15.1.2009
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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 yliopistossa taidehistoriaa ja kuvataidetta opiskelevat
osallistuvat museotyöskentelyyn eri yhteyksissä. Opiskelijat
saavat kokemusta museopedagogisesta työstä, näyttelyn
suunnittelusta ja rakentamisesta sekä työpajojen ohjaamisesta näyttelyiden yhteydessä.

Vuonna 2008 järjestettiin kaksi laajempaa työpajakokonaisuutta Luullun arvausta- sekä Värinää!-näyttelyiden
yhteydessä.
Luullun arvausta -näyttelyn ja työpajat olivat suunnitelleet
Lapin yliopiston taidekasvatuksen opiskelijat. Työpajoja
järjestettiin 55 kappaletta, joissa kävijöitä oli yhteensä 965
sekä perhetyöpajoihin osallistui 37 kävijää.
Muistinmenetys-työpaja oli tarkoitettu päiväkotiryhmille. Työpajassa museo-opas ja hassu professori johdattelivat lapset näyttelyn teosten maailmaan elämyksellisen
tarinapolun avulla. Polun varrella ihmeteltiin taideteoksia
virikkeellisten tehtävien parissa ja eri aisteja hyödyntäen.
Onnistuivatko lapset löytämään professorin kadonneen
muistin? Pajaan liittyi myös päiväkodissa toteutettava ennakkotehtävä.
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4Muistinsa menettänyt professori etsii muistiansa lasten kanssa taideteoksista. Kuva: Jussa Liikkanen
Kummatus-työpaja suunnattiin 7-12-vuotiaille. Työpajassa Kummatus kutsui tutustumaan Luullun arvausta -näyttelyyn. Työpajassa kummasteltiin nykytaidetta ja kehiteltiin
oma kummatuskone, josta toteutettiin sekatekniikalla kuva.
Käynti Kummatuksessa herätti kutkuttavan uteliaisuuden ja
kiinnostuksen taiteeseen itse havainnoimalla, oivaltamalla
ja tekemällä.

Yhteiset arvaukset, yhteiset luulot -nuorisotyöpaja
oli ikäryhmälle 13-17-vuotiaat. Nuorisotyöpajassa oli monia eri tapoja tarkastella taidetta yksilö- ja ryhmätasolla.
Oppilaat tekivät näyttelystä saamiensa ideoiden avulla
omat teoksensa erilaisten kuvailevien sanojen perusteella. Työpajaan liittyi myös mahdollisuus tutustua teoksiin
pareittain arvoitusleikin avulla.
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Vieraasta tuttua -maahanmuuttajatyöpaja oli suunnattu
kaikenikäisille maahanmuuttajille. Työpajan tarkoituksena
oli tutustua suomalaiseen nykytaiteeseen maahanmuuttajien lähtökohdista: erilaisuuksien kohtaamista ja samanlaisuuksien löytämistä. Tavoitteena oli saada mukavia
kokemuksia ja yhdessä olemisen hetkiä taiteen tekemisen
parissa.
“Härvellin, luulisin” -työpajat olivat lapsille ja aikuisille
yhteisiä nonstop-työpajoja neljänä eri sunnuntaina huhtikuussa. Työpaja tarjosi mahdollisuuden lasten ja aikuisten
virikkeelliseen yhdessäoloon nykytaiteen parissa ja teki
sitä tutumman yhteisen kokemuksen ja toiminnan kautta.
Työpajoissa vuoropuhelun ja luovan ongelmanratkaisun
avulla kierrätysmateriaaleista syntyneet uudet teokset
koottiin nettigalleriaan taidemuseon www-sivulle kaikkien
yhteiseksi iloksi.
Teemu Saukkosen ja Merja Haapalan näyttelyn Värinää!
yhteydessä järjestettiin työpaja, jossa osallistujat saivat
tehdä oman näkemyksensä Teemu Saukkosen käyttämästä
ideasta yhdistää kanavakäsityö maalaukseen. Työpajoja oli
yhteensä 26, ja niihin osallistui 528 lasta ja nuorta.

2008
opastuksia 152 kpl
työpajoja 85 kpl
työpajoihin osallistui 1 493 kävijää
lapsia ja nuoria 2 254 kävijää
Kokoelmat
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma
Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma, johon
31.12.2008 kuului 2 359 teosta. Kertomusvuoden aikana
Rovaniemen kaupunki hankki kokoelmaan neljä teosta ja
Jenny ja Antti Wihurin rahasto lahjoitti yhden teoksen.
Kokoelma lisääntyi kaikkiaan 5 teoksella. Kokoelman taidehankinnat on suorittanut Jenny ja Antti Wihurin rahaston
taideostotoimikunta, johon kuuluivat FT Liisa Lindgren ja
taidemaalari Jukka Mäkelä sekä Rovaniemen kaupungin
edustajana taidemuseonjohtaja Hilkka Liikkanen.
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Rovaniemen kaupungin kokoelma
Kokoelmassa oli vuoden 2008 loppuun mennessä 1 158
teosta. Uushankintojen painopisteenä on lappilainen taide. Teokset sijoitetaan kaupungin toimitiloihin. Vuonna
2008 taidemuseon määrärahoilla hankittiin kuusi teosta.
Kokoelmaan liitettiin myös 26 lahjoituksena saatua teosta
sekä 8 aikaisemmin kirjaamatonta teosta, jotka tulivat esiin
teoksia inventoitaessa.
Sipilän kokoelma
Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu 35
teosta Aukusti Tuhkan grafiikkaa.
Valtion vakuusrahaston kokoelma
Valtion taidemuseo deponoi vuonna 1994 Rovaniementaidemuseoon 64 teosta, jotka ovat osa Suomen Säästöpankki
Oy:n kokoelmaa.

rajalla (2007) sekä Suomen kulttuurirahaston lahjoittamilla
kolmella maalausella: Unto Pusan Kemijärvelle toteutetun
seinämaalauksen öljyväriluonnos Suma (Kemijärvi) vuodelta 1955 ja Suma, yksityiskohta, vuodelta 1955 sekä Reidar
Särestöniemen Porot tunturissa vuodelta 1959.
Westerlundin kokoelma
Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2001 Rauni Westerlundin lahjoituksena 97 teoksen kokoelman, johon kuuluu
Nikolai Iszelennovin, Maria Lagorion ja Adelaidede Lagorion
teoksia.
Sirkka ja Mikko Jokelan kokoelma
Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2005 testamenttilahjoituksena Sirkka ja Mikko Jokelalta 51 teosta käsittävän
taidekokoelman.

Suomen kulttuurirahaston kokoelma
Kokoelma karttui Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston
lahjoittamalla Risto Immosen rautaveistoksella Viimeisellä
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Teoslainat
Rovaniemen taidemuseosta lainattiin vuoden 2008 aikana
muille taidemuseoille tai taiteilijoille näyttelyihin 36 teosta
/ 14 lainaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta,
51 teosta / 3 lainaa Rovaniemen taidemuseon muut kokoelmat.

4

Gunnar Pohjola: Eilisen hiihtäjä, 1986, guassi paperille

4

Gunnar Pohjola: Aina pitäisi jaksaa, 1990, guassi paperille

4

Tapani Raittila: Omakuva hattu päässä, 1986, hiili paperille

4

Kain Tapper: Äiti, 1972, lyijykynä ja vesivärilaveeraus paperille

4

Rafael Wardi: Laukku, 1995, kuivapastelli paperille

4

Rafael Wardi: Rullatuolissa, 2000, kuivapastelli paperille

Martti Aiha,
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta
Pitkältä tieltä, Tampereen taidemuseo 6.9.-16.11.2008
4

Sara Hildénin tm Tampere 27.9.2008- 11.1.2009
4

Martti Aiha: Catherine, 2001, metalli, silikoni, lamput

Radoslav Gryta: Mummolle - monumentti lankaa pujottaville
käsille, 2000, lyijylevy

Kauko Lehtinen,

4

Jaakko Heikkilä: Frans, Karesuvando, Ruotsi, 1995, valokuva

Wäinö Aaltosen museo Turku 10.10.2008 - 11.1.2009

4

Jaakko Heikkilä: Gunnar, Karesuvando, Ruotsi, 1995,

4

Kauko Lehtinen: Souvenir, 1966, sekatekniikka levylle

valokuva
4

Marja Helander: Ukin ja mummin häät, 1995, valokuva

4

Tuula Lehtinen: Lucia I, 1997, fotoetsaus, gelatiiniakvatinta,
heliogravyyri

4

Tuula Lehtinen: Lucia I, 1997, fotoetsaus, gelatiiniakvatinta,

Karhumytologiaa käsittelevän kirjan julkistamistilaisuuteen
liittyvä näyttely, Arktisen keskuksen kirjasto 3.-9.12.2008
4

Helena Junttila: Naaraskarhu, 1997, ölymaalaus kankaalle

4

Helena Junttila: Karhuliisa, 1999, öljymaalaus kankaalle

heliogravyyri
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Puu veistäjän käsissä, EMMA
Espoon taidemuseo, 9.3.-31.8.2008

Rafael Wardi - Värin sielu,
Didrichsenin taidemuseo Helsinki 10.10.08 - 3.5.09

4

Jyrki Siukonen: Clair – Obscur, 1999, vaneri, puu, ruuvit

4

Rafael Wardi: Ikkunan ääressä, 1972, öljymaalaus kankaalle

4

Markku Kivinen: Sadepäivä, 1993, puu, teräs, kumi

4

Rafael Wardi: Mallitutkielma, 1970, öljymaalaus kankaalle

4

Tom Engblom: Tilapiirustus, 1999-2000, puu/leppä ja koivu
Heijastus, Tikanojan taidekoti 15.11.-08 - 24.1.09

Sam Vanni ja oppilaat, Helsingin kaupungin
taidemuseo Meilahti 18.6.-14.9.2008
4

Sam Vanni: Asetelma, 1965, öljy kankaalle

4

Sam Vanni: Guassi I, 1976, guassi paperille

4

Sam Vanni: Guassi II, 1976, guassi paperille

4

Pekka Jylhä: Mitä se elämä on, 1996-1997, pleksipeilit, täytetty
possu

4

Pekka Jylhä: Näkyläpivä, 1995-96, akryylipallot, vaijerit, vesi

Rovaniemen taidemuseon muista kokoelmista
Kaija Kiuru: Joensuun taidemuseo 24.1. - 16.3.2008
4

Kaija Kiuru: Kevyesti virran vietävänä, 1997, puu

4

Kaija Kiuru: Paratiisi, 1997, puu

4

Kaija Kiuru: Private, 2002, sekatekniikka

Tapani Raittila, Helsingin taidehalli 1.2.-30.3.2008
4

Tapani Raittila: Kynttilänjalka, 1959, öljymaalaus kankaalle

4

Tapani Raittila: Omakuva, 1969, öljymaalaus puulle

4

Tapani Raittila: Suihkukaivo (Rooma), 1982,vesiväri paperille

4

Tapani Raittila: Mustahattuinen nainen, 1982, vesiväri paperille

Helmen hohtoa, Lapin maakuntamuseo 14.5.-17.8.2008
4

Elina Luukanen: Suuri porrasmadonna, akvatinta
ja viivasyövytys

Muurolan päiväkodin pienoisnäyttely 21.4. - 23.5.2008
4

Helena Junttila: Karhuliisa, 1999, öljymaalaus kankaalle

Kengät - Kenkä taiteessa ja taidekengät,
Tikanojan taidekoti, Vaasa 3.6. - 28.9.2008
4

Helmen hohtoa, Lapin maakuntamuseo 14.5.-17.8.2008
4

Adele de Lagorio: Ballerina simpukankuoressa, öljymaalaus
norsunluulle

4

Adele de Lagorio: Helminauhatyttö, öljymaalaus norsunluulle

Maa on riekon kirjavana, Alariesto-galleria
Sodankylä 15.5.2008-15.1.2009
Andreas Alarieston öljyväri- ja sekatekniikkamaalaukset:
4

Tuulastaminen, 1948

4

Koltta lappalaisen asunto, 1948

4

Siellä missä poro ja lappalainen liikkuu, 1959

4

Susi ja Lappalainen, 1961

4

Lapin noita Polvarijaako, 1967

4

Karhun pesällä, 1967

4

Eletään luontaistaloudessa, 1971

4

Maa on riekon kirjavana, 1974

4

Kolttapari menossa, 1974

4

Talvinäkymiä, 1974

4

Ponkun kota II, 1976

4

Polvarijaako neuvottelussa pirun kanssa, 1976

Teija Immonen: Suudelma, 1993, pehmeäpohja ja akvatinta
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4

Vuotson kylä, 1976

4

Tammikuu

4

Nukkumajärjestys, 1967

4

Reidar ja äiti

4

Poro vetoeläimenä, 1968

4

Reitari oottaa vieraita tai ikävöi lähtijöitä

4

Vipperhauta ja lauttasensiipi, 1970

4

Siemenperunat jotka Reitari nosti itämään viimeisenä keväänä.

4

Kodan rakentaminen, 1972

4

Muinaisajan parannuskeinoja

4

Asuinpaikkaa hakemassa, 1973

4

Viljapellot, 1956

Kuvasin hautajaispäivänä toukokuussa, 1981
4

Alma ja Matti Särestöniemi ja perilliset. Reidar, Kaisa ja Anttu.
Kaisan lapset Irja-Liisa ja Jyrki. Kaisa ja Tössi 1963

4

Matti silmäilee Reidarin Leningradissa maalaamaa alastonta tyttöä

4

Reidar

4

Saunan lähde oli auki koko talven

Ateneumin taidemuseo 10.4.-17.8.2008

4

Reidar, Tössi ja joutsen

Matti Saanion/perikunnan deponointikokoelmasta

4

Lastenlapset Irja-Liisa ja Jyrki ja Alma-mummi

4

Alman viimeinen lehmä

Matti Saanio. Yhteinen elämä,

4

Matti Saanion mustavalkovalokuvat Särestöstä

4

Reidar ja lammas

4

Balin tuomiset -tanssi

4

Löytää värejä

4

Taulut kannetaan jokirantaan ja veneeseen

4

Tössi osas kulkea taulujen välissä niinku talon väki

4

Alma

4

Tanssi Balin näkyjä

4

Äiti ja poika

4

Särestö Ounasjoelta

4

Tie Särestöön

4

Särestön rantatila

4

Tasko Japanista

4

Porontaljat pehmenee. Tekivät kenkiä, nutukkaita ym

4

Ounasjoki tie Särestöön

4

Metsälammella

4

Anttu savotassa josta tuotiin ateljeen tarpeet

4

Kynttilät tulijoita varten

4

Jokivene Särestön tärkein kulkuväline
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4Taidemuseon laajennusremontti alkoi 27.11.2008 Kuvat: Arto Liiti
Kirjasto ja kuva-arkisto

Toimitilat

Taidemuseo on jatkanut kertomusvuonna käsikirjaston
kartuttamista lähinnä museoilta julkaisuvaihtona saaduilla
näyttelyjulkaisuilla. Taidemuseo ylläpitää Jenny ja Antti
Wihurin rahaston taidekokoelmaan liittyvää sekä lappilaista
kuvataidetta käsittelevää lehtileike- ja kuva-arkistoa.

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. Taidemuseon laajennusremontti alkoi 27.11.2008
entisen postiautovarikon purkutöillä.

Taidemuseo toimii Lapin museoiden ja kirjastojen yhteisessä Lapponica-tietopalvelutiimissä, www.lapponica.net.
Taidemuseon kirjaston luettelointityötä PallasPro-järjestelmään jatkettiin vuonna 2008. PallasPro-järjestelmän
kautta museokirjasto on kaikkien ulottuvilla ja on osa Lapin
kirjastojärjestelmää, www.lapinkirjasto.fi.

Kävijät
Vuonna 2008 taidemuseossa vieraili 16 354 kävijää.

Rovaniemen taidemuseon digitaalinen kuva-arkisto on
verkossa, osoitteessa 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.
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TAPAHTUMAT

25.05.

Seitakuoron konsertti

14.01.

Kamariorkesterin konsertti

02.09.

MEST -Jousikvartetin konsertti

13.03.

Yksityistilaisuus

05.09.

Tanssiesitys Reviiri / Koululaisnäytös /

28.03.

Kamariorkesterin tilauskonsertti

30.03.

Kulttuurirahaston vuosijuhla

05.09.

Tanssiesitys Reviiri / Monitaideyhdistys

03.04.

Yleisöluento, Prof. Päivi Naskali:

13.09.

Reviiri esitys

Mitä on naistutkimus?

14.09.

Reviiri esitys

Yleisöluento: FT Anna Kortelainen:

25.10.

Reviiri esitys

Etsin, etsin suurta tulta: taiteentutkija L. Onerva

01.11.

Reviiri esitys

10.04.

Konsertti, saksofonisti Esa Pietilä

11.11.

Luentosarja taide ja mieli, luennoitsija Antti

13.04.

Perhetyöpaja

16.04.

Yleisöluento: Taidemaalari Nanna Susi:

09.04.

17.04.

Monitaideyhdistys

Liikkanen; Hullua taidetta vai taide hulluutta?
20.11.

Luentosarja taideja mieli, luennoitsija

Taiteilija työssään

Meri-Helga Mantere; Miten taide tapahtuu

Yleisöluento: Lehtori Maija Mäkikalli:

- taiteen tekemisen ja kokemisen polkuja

Nainen muotoilijana

27.11.

Luentosarja taideja mieli, luennoitsija
Juha Saitajoki; Taiteen autuus ja kurjuus

20.04.

Perhetyöpaja

23.04.

Yleisöluento: Professori Tuija Hautala-Hirvioja:

29.11.

Taiteiden puolesta myyjäiset

Taiteilijana Lapissa: Maija Kello-kumpu

30.11.

Taiteiden puolesta myyjäiset

27.04.

Perhetyöpaja

05.12.

Yksityistilaisuus

04.05.

Perhetyöpaja
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museotoimen hallinto

Rovaniemen kaupungin museotoimen hallinto kuuluu kulttuurilautakunnalle. Lautakunnan alaisena toimivat kulttuuritoimisto, Lapin kamariorkesteri, Lapin maakuntakirjasto
ja museotoimi, joka käsittää Lapin maakuntamuseon ja
Rovaniemen taidemuseon.
Kulttuurilautakunnan kokoonpano
Puheenjohtaja		

Varajäsen

Kauko Nevala			

Hemmo Koskiniemi

Varapuheenjohtaja

Varajäsen

Jukka Mäyrä			

Seppo Aho

Jäsen 				

Varajäsen

Kai Väistö 			

Markus Väänänen

Elise Ylitalo 			

Sirpa Dannberg

Maria Soukka 			

Helena Rapakko

Pertti Ahokas 			

Erkki Hetta

Liisa Halonen-Laiti 		

Anna Tarsa

Sini Yli-Suvanto 		

Hanna Perälä

Leena Jääskeläinen		

Anne Talvio

Antti Brunni			

Esa Peltonen

Tarja Ahonen			

Laura Raudaskoski

Antti Liikkanen 		

Reino Aho

Taimi Tolvanen		

Pekka Selin

Jäsenyydet
Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museoliitossa. Lapin maakuntamuseo ja Rovaniemen taidemuseo
kuuluvat Pohjoiskalotin museot -nimiseen yhteistoimintaverkostoon.
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Museotoimen henkilökunta
Lapin maakuntamuseo
Vakinainen henkilökunta

Muut harjoittelijat
4

Niina Ahola (29.11.2007 – 29.1.2008)

4

Clare Gardiner (10.3. – 11.4.2008)

4

Mikko Kaija (5.5. – 13.7.2008 ja 4.-17.8.2008)

4

Näyttelyamanuenssi Tuija Alariesto (2006)

4

Mikko Veima (26.5. – 25.8.2008)

4

Luonnontieteen amanuenssi Kimmo Kaakinen (1987)

4

Leena Furu (1.11.2008 – 1.1.2009)

4

Intendentti, arkeologi Hannu Kotivuori (1987)

4

Kokoelma-amanuenssi Hanna Kyläniemi (2000)

4

Opas-valvoja Marja-Liisa Laitinen (1995)

4

Opas-valvoja Merja Lehtovirta-Aho (1995)

4

Kuva-arkistonhoitaja Arja Moilanen (1995)

4

Maakuntamuseotutkija Päivi Rahikainen (1985)

4

Valokuvaaja Jukka Suvilehto (1985)

4

Museomestari Teijo Rovanperä (2005),
työajasta 50 % taidemuseossa

Määräaikaiset työntekijät
4

Opas-valvojien sijainen Jenni Siivola (6.6. – 24.8.2008)

4

Satu Pelkonen (1.11.2008 – 30.4.2009, Myytti–projekti)

Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat
Henkilökunta on aktiivisesti osallistunut vuonna 2008 kaupungin järjestämiin työhyvinvointi-koulutuksiin (Tykes, Sie ja Mie), Osallistumalla
muutos hallintaan -koulutukseen sekä prosessikoulutuksiin samoin kuin
viittomakielen alkeiden koulutukseen 25.1. ja 11.4.
Tuija Alariesto
4

28.1.–29.1. Näyttelytekniikka ja –valaistus -opintomatka,
Helsinki

4

25.3.–29.3. Sven Lokka –näyttelyn teosten kuvaus- ja Sven
Lokan haastattelumatka Ylä-Tulomalle ja Murmanskiin
Venäjälle

4

1. – 5.9. Näyttelysuunnittelumatka Lustoon Punkaharjulle,
esineiden palautusta Suomen Kansallismuseoon Helsinkiin,
Ortodoksiseen kirkkomuseoon Kuopioon ja tutustuminen Kotkan Merikeskus Vellamoon ja Tekniikan museoon Helsingissä.

4

10.–12.9. Pohjoiskalottimuseoiden tapaaminen, Rovaniemi

4

8.10. Kulttuuripalveluiden sähköisen asioinnin kehittäminen,
kaupungintalo, Rovaniemi

4

24.11.–25.11. Teatterin keinot käyttöön -kurssi,
Teatterimuseo, Helsinki

Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
4

Museoavustaja työllistämistuella Elsi Kekäläinen
(12.11.2007 – 11.5.2008)

4

Museoavustaja työllistämistuella Kyösti Kiviniemi
(23.6. – 22.12.2008)

Kesäharjoittelijat
4

Vesa Hautala (23.6. – 22.7.2008)

4

Virpi Karjalainen (30.6. – 29.7.2008)

Työmarkkinatuella palkatut
4

Paula Karvonen (7.7.–5.9.2008)

4

Petteri Liikkanen (19.8. – 19.11.2008)

4

Pia-Maria Kortelainen (8.10. – 20.11.2008)

4

Anna Vauhkala (10.11. – 6.12.2008)

Kimmo Kaakinen
4

3.-4.9. Tutustuminen Merikeskus Vellamoon Kotkassa ja
Helsingin museoihin

Hannu Kotivuori
4

2.-6.6. Aarre-hankkeen ohjausryhmän neuvottelumatka
Murmanskiin ja Arkangeliin.
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4

10.–12.9. Pohjoiskalottimuseoiden tapaaminen, Rovaniemi.

4

25.–27.11. Maakuntamuseoiden johtajien tapaaminen ja arkeologian kenttätyöt 2008 -esittely, Museovirasto, Helsinki.

Jukka Suvilehto
4

25.-29.3. Sven Lokan ja hänen taulujensa kuvaus
Ylä Tulomalla ja Muurmanskissa

4

14.-17.4. Lapin yliopiston avoin yliopisto: tekijänoikeudet
kulttuuri- ja elämystuotannossa

Hanna Kyläniemi
4

8.-9.4. Näyttelyesineiden nouto, Kuopio

4

14.–15.4. Museoliiton kokoelmahallintaseminaari, Helsinki

4

10.–12.9. Pohjoiskalottimuseoiden tapaaminen, Rovaniemi

4

3.-4.10. Lapin yliopiston näyttelysuunnittelukurssi ”Exhibition
expedition”, Rovaniemi

4

1.12. valtakunnallisen matkailumuseoverkoston
suunnittelukokous, Helsinki

3.-4.9. Tutustuminen Merikeskus Vellamoon Kotkassa ja
Helsingin museoihin
Marja-Liisa Laitinen ja Merja Lehtovirta-Aho
4

28.2. Hätäensiapukurssi

4

3.-4.9. Tutustuminen Merikeskus Vellamoon Kotkassa ja
Tekniikan museoon Helsingissä

4

9.5. Merja Lehtovirta-Aho: Opastamisen historiaa ja
nykypäivää, Kiasma, Helsinki

Arja Moilanen
4

14.–15.4. Museoliiton kokoelmahallintaseminaari, Helsinki

4

3.5. Näyttelyesineiden nouto, Hyrynsalmi

4

8.5. ESS – sähköinen asiointi, Rovaniemi

4

22.8. Näyttelylainan nouto Kuusamo ja näyttelyesineiden
palautus, Hyrynsalmi

4

28.8. Rovajärven ampuma-alueen muinaisjäännökset.
Puolustusministeriön neuvottelukunta. Rovaniemi.

4

31.8.–4.9. Näyttelyesineiden ja näyttelyn kuljettaminen
Kuopioon, osallistuminen Metsähallituksen näyttelysuunnittelu

4

11.9. Lapin maakuntamuseon toiminta.
Pohjoiskalottimuseopäivät. Rovaniemi.

palaveriin ja tutustuminen Metsätietokeskus Lustoon Punkaharjulla, tutustuminen Merikeskus Vellamoon Kotkassa, vierailu
Tekniikan museossa Helsingissä.

4

3.10. Valto Pernu ja Lapin maakuntamuseo.
Tornionlaakson maakuntamuseo. Tornio.

4

9.10. Rovaniemen esihistoria. Rovalan kansalaisopiston
matkaopaskurssi. Rovaniemi.

4

18.10. Lehtojärven muinaisuus. Pyydetty puheenvuoro.
Lehtojärven kyläyhdistys. Rovaniemi.

4

30.11. Unarin kesäiset muinaislöydöt. Unarin-Luusuan
kyläyhdistys. Sodankylä.

4

Luennot ja esitelmät
Hannu Kotivuori

10.–12.9. Pohjoiskalottimuseoiden tapaaminen, Rovaniemi

Päivi Rahikainen
4

22.2. Lapponica-tapaaminen Torniossa

4

14.–15.3. Kansatieteen päivät Porissa

4

3.–4.9. Tutustuminen Merikeskus Vellamoon Kotkassa ja
Helsingin museoihin

4

25.–26.9. Maakuntamuseotutkijoiden tapaaminen Lappeenrannassa

Kimmo Kaakinen
4

19.3. paneeli, Rovaniemen Luonnon ja Uusi Rovaniemi
-lehden luontoilta. Rovaniemi.

4

8.5. Saarenkylän alueen linnusto. Saarenkylän
omakotiyhdistyksen luontoilta. Rovaniemi.
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Hanna Kyläniemi
4

4.10. luento Momentous Artefact, Lapin yliopiston näyttelysuunnittelukurssi, Rovaniemi

4

toimenpideohjelmassa
4

työryhmän jäsen Arktikumin kahvilauudistuksen
suunnittelussa

4

työryhmän jäsen Journey to international Petsamo –projektin
suunnittelussa (rahoitushakemus Nordic Cultural Point,
hanke ei saanut rahoitusta)

4

työryhmän jäsen Saamelainen virtuaali- ja oppimisympäristöhankkeessa Vuosttas lávki – Ensi askel –esiselvityshanke
(Saamelaisalueen koulutuskeskus, ESR-hanke)

Osallistuminen työryhmiin
Tuija Alariesto
4

Taikalamppu – Lapin lastenkulttuuriverkosto,
Lapin maakuntamuseon edustaja

4

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen www-sivu- ja
tiedotustyöryhmän jäsen

4

Arktikumin yhteistyöpalaveri (YTY)

Kimmo Kaakinen
4

Kairalan–Luiron maisemanhoitoalueen ohjausryhmän jäsen

4

Levin matkailumaiseman ja maankäytön kehittäminen
-hankkeen ohjausryhmän jäsen

4

Rovaniemi-päivien suunnittelutyöryhmän jäsen

työryhmän jäsen Rovaniemen kaupungin kulttuuripalvelukeskuksen Ikääntyvien kulttuurisessa voimavara- ja

Päivi Rahikainen
4

jäsenenä Lapin kulttuuriympäristöohjelma -hankkeen ohjausryhmässä

Hannu Kotivuori
4

Lapin yliopiston Aarre-hankkeen (arktisten arkistojen ja filmien
restaurointi Barentsin alueella) ohjausryhmän jäsen. Päättyi
syyskesällä 2008.

4

Arktikum-Palvelu Oy:n hallituksen asiantuntijajäsen

4

Lapin ympäristökeskuksen Kulttuuriympäristöt tutuksi
-hankkeen ohjausryhmän jäsen. Päättyi keväällä 2008.

4

Rovaniemen kulttuuripalvelukeskuksen johtoryhmän jäsen

4

Soklin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi.
Ohjausryhmän jäsen.

4

Kemijärven säännöstelyn seurantaryhmän jäsen

Hanna Kyläniemi
4

yhteyshenkilö saamelaismuseoiden Recalling Ancestral Voices
-projektissa (Interreg III -hanke)

4

edustaja valtakunnallisessa Matkailumuseoverkostossa

4

yhteistyöryhmän jäsen Lapin liiton suunnittelemassa Pariisin
Suomi-viikon osuudessa (varsinainen hanke ei toteutunut)
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Rovaniemen taidemuseo

4

Kuvankäsittelijä työllistämistuella Samuli Jomppanen
(20.10. 2008 – 19.4.2009)

Vakinainen henkilökunta

4

Tapahtumajärjestäjä työllistämistuella Samuli Kontio
(27.10.2008 – 26.4.2009)

4

Museoavustaja työllistämistuella Mila Launoila
(8.12.2008 – 7.6.2009)

4

Museosihteeri Tuula Valjakka
(1986, vuorotteluvapaalla 1.9.2008 – 25.8.2009)

4

Amanuenssi Riitta Kuusikko (1993)

4

Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen (1986)

4

Kokoelma-amanuenssi Sari Rautanen (1993)

4

Yleisöpalvelusihteeri Jaana Tolla (2005)

4

Mona Eskelinen (2.6. – 1.7.2008)

4

Museoavustaja Ulla Metsälehto (2006)

4

Jarkko Mähönen (2.6. – 1.7.2008)

4

Museolehtori Kaija Kähkönen (2007)

4

Sannamaria Kurttila (1.7. – 31.7.2008)

4

Museomestari Teijo Rovanperä (2005),
työajasta 50 % maakuntamuseossa

Määräaikaiset työntekijät
4

Toimistosihteeri Johanna Nordström
(1.1.–31.3.2008 Myytti –projekti)

Kesäharjoittelijat

Työmarkkinatuella palkatut
4

Marjo Hokkanen (20.9.2007 – 20.5.2008)

4

Tuomas Kukkamaa (11.2. – 10 .4.2008 ja 15.4. – 14.7.2008)

4

Kimmo Kreus (31.3. – 8.8.2008)

4

Vesa Vuopala (8.8. – 7.10.2008)

4

Projektisuunnittelija Katja Rakkolainen
(14.1.–15.4.2008, Gate to Barents Culture Window –projekti)

4

Museosihteerin sijainen Johanna Nordström
(1.9.2008 – 25.8.2009)

4

Maria Saarikoski (9.6. – 11.7.2008)

4

Ida-Lotta Metsävainio (2.10. – 24.10.2008)

4

Osa-aikalisän sijainen (graafikko) Heli Hirttiö
(1.7.2007 – 30.6.2008)

4

Mira Vaara (17.11.2008 – 8.2.2009)

4

Museoavustaja Mika Senblom (3.9. – 2.11.2008)

Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät
4

Museoavustaja työllistämistuella Jarmo Tuominen
(5.11.2007 – 4.5.2008)

4

Museoavustaja työllistämistuella Mika Senblom
(3.3. – 2.9.2008)

4

Museoavustaja työllistämistuella Veikko Uusitalo
(2.6. – 1.12.2008)

Muut harjoittelijat

Henkilökunnan koulutus, seminaarit ja matkat
amanuenssi Riitta Kuusikko
4

31.1. –1.2. Tutustuminen Kiasman, Ateneumin ja Emman
tiloihin Helsingissä ja Espoossa

4

22.2. Lapponica-tapaaminen, Tornio

4

2.-7.3. Culture Competence Cluster –konferenssi,
Arkangel ja Kargopol, Venäjä

4

17.–18.4. Tutustuminen näyttelyihin, Helsinki ja Kerava
6.-7.5. Pathway-näyttelyn suunnittelukokous ja esittely
Turku 2011-organisaatiolla, Turku
3.-4.6. Vierailu Anna Nordlander -museossa, Skellefteå,
Ruotsi

4

Museoavustaja työllistämistuella Vesa Vuopala
(27.10. – 31.1.2009)

4

4

Atk-tukihenkilö työllistämistuella Sari Niemelä
(1.9.2008 – 28.2.2009)

4
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8.5. ESS – sähköinen asiointi, Rovaniemi

4

10.–12.9. Pohjoiskalottimuseoiden tapaaminen, Rovaniemi

4

13.–14.10. Valtakunnalliset taidemuseopäivät Ateneumissa,
Helsinki

4

15.10. Tutustuminen Merimuseo Vellamoon, Kotka

4

8.2. Tabella–koulutus, Rovaniemi

4

27.10. Tekijänoikeustyöryhmän kokous Museoliitossa, Helsinki

4

27.2 Ensiapukurssi, Rovaniemi

4

10.12. Alariesto-kirjan julkistamistilaisuus Sodankylässä

4

8.9. Sähköinen Excel-tilisiirtolomake koulutus, Rovaniemi

4

20.10. Arkistonmuodostus suunnitelma kulttuuritoimen
prosessien ja asiakirjojen osalta

4

Vs. museosihteeri Johanna Nordström

Museotoimenjohtaja Hilkka Liikkanen
4

4.1. Rakennusekskursio, Kuhmo ja Kajaani

4

29.10. TYKES–koulutus, Rovaniemi

4

31.1. – 1.2. Tutustuminen Kiasman, Ateneumin ja Emman
tiloihin Helsinki ja Espoo

4

30.10. TYKES–koulutus, Rovaniemi

4

25.-28.3. yhteistyömatka, Murmansk ja Arkangel

4

6.-7.5. Yhteistyömatka, Turku, Aboa Vetus, Ars Nova

4

6.5. TYKES-koulutus

4

12.-19.5. Yhteistyömatka Islantiin (apurahalla)

4

17.-18.9. Museoliiton Tiedottajapäivät Kotkassa

4

3.-4.6. Yhteistyömatka, Skellefteå

4

4

13.-17.6. Ystävyyskaupunmkimuseotapaaminen, Harbin

24.-25.11. Keinolla millä hyvänsä - Teatterin keinot käyttöön
-kurssi, Teatterimuseo, Helsinki

4

11.-12.9. Pohjoiskalottimuseopäivät Rovaniemellä

4

24.9. Rakennusekskursio, Oulu

4

13.-14.10. Taidemuseopäivät Ateneum, Helsinki

4

15.10. Merikeskus Vellamo, Kotka

4

10.12. Alariesto-kirjan julkistaminen, Sodankylä

amanuenssi Sari Rautanen
4

31.1. - 1.2. Tutustuminen Kiasman, Ateneumin ja Emman
tiloihin Helsingissä ja Espoossa

4

27.2. Ensiapukurssi, Rovaniemi

4

16.-19.6. ja 20.-22.10. Jenny ja Antti Wihurin
rahaston kokoelman uuden luettelon teostietojen
tarkistamista Helsingissä

4

14.–15.4. Museoliiton kokoelmahallintaseminaari, Helsinki

4

9.12. TYKES-koulutus, Rovaniemi

Museolehtori Kaija Kähkönen

Yleisönpalvelusihteeri Jaana Tolla
4

25.1. ja 11.4. viittomakielen alkeita, Arktikum, Rovaniemi

4

31.1. - 1.2. Tutustuminen Kiasman, Ateneumin ja Emman
tiloihin Helsingissä ja Espoossa

4

20.10. Arkistonmuodostus suunnitelma kulttuuritoimen
prosessien ja asiakirjojen osalta

4

29.10. TYKES–koulutus, Rovaniemi
30.10. TYKES–koulutus, Rovaniemi

4

21.11. Museokauppojen neuvottelupäivät,
Kansallismuseo, Helsinki

4

9.12. TYKES-koulutus, Rovaniemi

Toimikunnat, työryhmät ja luottamustehtävät
Museolehtori Kaija Kähkönen
4

Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimen www-sivuja tiedotustyöryhmän jäsen

4

Rovaniemi-päivien suunnitteluryhmä

Museosihteeri Tuula Valjakka
4

31.1. - 1.2. Tutustuminen Kiasman, Ateneumin ja Emman
tiloihin Helsingissä ja Espoossa

4

8.2. Tabella–koulutus, Rovaniemi
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talous 2008

5100 MAAKUNTAMUSEO

5200 ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

Menot

Menot

Palkkamenot sosiaalikuluineen

395 158,72 €

Palkkamenot sosiaalikuluineen

290 382,21 €

Kiinteistömenot 			

287 339,00 €

Kiinteistömenot 		

137 629,14 €

Kiinteät menot (atk-, posti-,

Kiinteät menot (atk-, posti-,

puhelin- ja painatuskulut)

36 833,85 €

puhelin- ja painatuskulut)

35 656,39 €

Muut menot 				

279 660,48 €

Muut menot 		

84 771,27 €

Menot yhteensä 			

998 992,05 €

Menot yhteensä 		

548 439,01 €

Tulot yhteensä			

302 260,29 €

Tulot yhteensä 		

24 038,77 €

Netto

696 731,76 €

Netto

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

226 582,00 €

Valtionosuus (kaupungin tulotili)

158 608,00 €

Netto valtionosuus huomioiden

470 149,76 €

Netto valtionosuus huomioiden

365 792,24 €

    

524 400,24 €
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