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Rovaniemen taidemuseo
Rovaniemen taidemuseo avattiin lokakuussa 1986 arkkitehti, 
professori Juhani Pallasmaan saneeraaman entisen postivarikon 
tiloissa. Rovaniemen taidemuseon laajennetut tilat saatiin käyt-
töön Kulttuuritalo Korundissa toukokuussa 2011. Taidemu-
seon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoittama 
suomalaisen nykytaiteen kasvava kokoelma. Taidemuseon 
vaihtuvat näyttelyt kertovat monipuolisesti kuvataiteen koko 
kentästä myös kansainvälisesti. Pohjoisuus on yksi keskeinen 
näyttelyperuste. Rovaniemen kaupungin lappilaisen taiteen 
kokoelma esittäytyy julkisissa tiloissa ja kaupunkiympäristössä. 
Taidemuseo nimettiin aluetaidemuseoksi vuonna 1993 ja  alu
eelliseksi vastuumuseoksi 2020. Sen puitteissa museo lainaa 
näyttelyitä, neuvoo ja opastaa kuvataiteeseen liittyvissä asi oissa 
sekä tutkii ja tekee tunnetuksi pohjoista kuvataidetta. Taide
kasvatus ja yhteistyö Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan 
kanssa ovat merkittäviä toimintaalueita museossa. Taidemu-
seon ystäväyhdistys on tärkeä tuki taidemuseon yleisötyössä. 

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

Yleistä |

▶ Heli Ryhänen: Slow Motion, 2010
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Rovaniemen taidemuseon 
vuosi 2021

Maailmanlaajuinen pandemia varjosti vielä vuoden 2021 toi-
mintaa. Rovaniemen taidemuseo oli auki yleisölle supistetuin 
aukioloajoin. Opastukset, tapahtumat ja työpajat paikan päällä 
olivat osan vuotta tauolla ja taidemuseo järjestikin striimat-
tuja opastuksia ja työpajoja. Myös Rovaniemen taidemuseon 
vapaaehtoistoimintaa oli pandemian vuoksi tauolla. Vapaaeh
toiset osallistuvat museotyöhön muun muassa keskusteluop-
paana näyttelyissä ja tulevat paikalle tapahtumiin aina mahdol-
lisuuksien mukaan. 

 Kulttuuritalo Korundin avaamisesta tuli toukokuussa ku-
luneeksi kymmenen vuotta. Sitä juhlittiin museon omasta koko
elmasta kootulla Jälkiäjuhlanäyttelyllä, johon oli valittu teoksia 
Korundin avajaisnäyttelystä sekä uusimpia kokoelmahankinto-
ja. Kokoelmanäyttely Katuja ja polkuja toteutettiin yhteistyössä 
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa. 
Vuoden lopulla avattu kokoelmanäyttely Laskeutumispaikka oli 
suunnattu erityisesti Taidetestaajille. 

 Vierailevia näyttelyitä järjestettiin vuoden aikana neljä. Pai-
kalliset taiteilijat Esa Meltaus ja Henri Hagman esiteltiin yksityis-
näyttelyissä ja lisäksi järjestettiin kaksi laajaa ryhmänäyttelyä: 
ISEAS   Keskustelu ja On the Edge, jossa oli runsaasti teoksia 
kotimaisen keramiikkataiteen huipputekijöiltä.  

 Ro va nie men tai de mu seo jul kai si Korundin 10vuotisjuhlan 
kunniaksi entisen postiautovarikon historiaa esittelevän sa tu kir
jan Sepeteus ja ihmetauluhuoneet. Postipeikko Sepeteus seik-
kailee eri puolilla postiautovarikkoa, joka on yllättäen muuttu-

Yleistä |

nut museoksi. Puusepänverstas on muuttunut näyttelytilaksi ja 
paljon muutakin kummallista on tapahtunut. Kirjan kuvituksen 
teki Lauri Pitkänen ja tekstit ovat Kaija Kähkösen ja Jonna Kata-
jamäen käsialaa.

 Taidemuseo sai merkittävän ESRrahoituksen Intoa taiteesta 
 Taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana kuntouttavaa toi-
mintaa hankkeelle (20212023). Hankkeen tavoitteena on edes
auttaa työelämän ulkopuolella olevien ryhmien hyvinvointia ja 
lisätä aktiivisuutta omassa elämässä taiteen avulla. 

 Korundin taideikkunoiden rivistö karttui kveenitaustaisen 
taiteilijan, Maiya Syrstad Jerijervin Leonhard Seppälää esit-
tävällä teoksella. Teos syntyi yhteistyössä Lapin taiteilijaseuran 
järjestämän Young Arctic Artists näyttelyn kanssa ja sen julkis-
tus oli osa Rovaniemiviikon ohjelmaa.

 Taidemuseossa tapahtui henkilövaihdoksia kuluvana vuonna. 
Kokoelmista vastaavaksi intendentiksi valittiin aiemmin museon 
näyttelyistä vastaavana amanuenssina toiminut Aira Huovinen. 
Taidemuseon näyttelyistä vastaavaksi amanuenssiksi valittiin 
Ulla Viitanen. Rovaniemen taidemuseoon palkattiin lisäksi uusi 
museomestari Petteri Huhtaniska. 
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▶ Katuja ja polkuja näyt-
telyn avajaiset 21.1.2021

Näyttelytoiminta |

Näyttelytoiminta

KOKOELMANÄYTTELYT 

22.1.15.8.2021
KATUJA JA POLKUJA

Katuja ja polkuja loi vuoropuhelun kahden erilaisen ympäristön 
välille. Polkuja kulkeva, kokeva ihminen asteli samalla osak-
si näyttelyn teemaa. Kokoelmanäyttelyn ideoivat ja kokosi-
vat Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat osana 

taidemuseo ja näyttelypedagogiikan opintoja. Näyttelyssä oli 
teoksia muun muassa Kim Simonssonilta, Jiri Gelleriltä, Riitta 
Päiväläiseltä, Minna Sjöholmilta ja Veikko Hirvimäeltä.
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12.2.2021–13.3.2022
JÄLKIÄ

Näyttely koottiin Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta 
juhlistamaan Korundin 10 vuoden taivalta. Näyttelyn teokset 
kuvasivat erilaisia jälkiä, joita ihmiset, tunteet ja luonto jättävät. 
Taideteoksen sanoma saattaa niin ikään jättää jäljen ja herät-
tää katsojassa aikaisemmin koetun tunteen. Suosituimpiin teok-
siin lukeutuivat Heli Ryhäsen sympaattinen keinuja Slow Mo-
tion (2010), Kirsi Kaulasen valolla ja varjolla leikkivä installaatio 
Kauneimmat uhanalaiset kasvimme (20072013)  sekä rovanie-
meläisen Arttu Niemisen ensiesityksensä saanut mediateos 
Awareness (2019).

Näyttelytoiminta |

▶ Jälkiä näyttelyssä museolehtori Kaija 
Kähkönen ja museonjohtaja Riitta Kuusikko

22.10.202124.4.2022
LASKEUTUMISPAIKKA

Laskeutumispaikka näyttely suunniteltiin erityisesti Suomen 
suurinta kulttuurikasvatusohjelmaa, Taidetestaajia varten. Näyt-
tely sai innoituksensa Avaruusseikkailu 2001 elokuvasta. Näyt-
telyn teokset kommentoivat tähtitieteen, ihmisyyden ja taiteen 
mysteerejä. Siellä saattoi myös kohdata useita liikkuvia, hieman 
eriskummallisesti toimivia veistoksia. Näyttelyn nimikkoteokse-
na ja työpajojen innoittajana toimi Petri Eskelisen Laskeutumis-
paikka (2014). 
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VAIHTUVAT NÄYTTELYT

6.11.2020–31.1.2021
ILONA KIVIJÄRVI: TAIVAAN MERKIT – INCOGNITO JA 
VIIMEINEN SARVIKUONO

Ilona Kivijärven näyttelyssä yhdistyivät taiteilijalle 
merkitykselliset asiat: luonto, ihminen ja niiden väliset 
suhteet. Taiteilijana Kivijärvi on monialainen. Vuo sien 
saatossa on syntynyt performansseja, tekstiili teoksia, 
installaatioita, nukkeja, veistoksia, maalauksia – pien
tä, suurta, ja kaikkea siltä väliltä.

Taiteilijan arki on eri taitojen symbioosia. Käsitys eri
laisten orgaanisten materiaalien yhdistelemisestä ja 
käyttäytymisestä on muodostunut kokeilujen kautta. 
Työskentelyprosessi on usein hidas, se vaatii tilaa, ai-
kaa ja vaivaa. Ideoiden kehittely tyhjästä täyttymyk
sen vaiheeseen on aina matka tuntemattomaan.

▶  Ilona Kivijärvi esitti Coctails per-
formanssin näyttelynsä yhteydessä
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13.2.–6.6.2021
ESA MELTAUS: ELÄMÄ ON OUTO PAIKKA

Esa Meltaus on Rovaniemen Vikajärveltä kotoisin oleva ku-
vataiteilija ja hän on taiteilijana ensisijaisesti akvarellisti. Näyt-
telyssä oli esillä Meltauksen uusinta tuotantoa. Vesivärit ovat 
Meltaukselle luontainen itseilmaisun väline. Erilaiset visuaali-
set hahmot, todelliset ja mielenmaisemat olivat isokokoisten 
vesivärimaalausten aiheina. Meltauksen maalauksista löytyy 
välähdyksiä maisemista, viittauksia luontoelementteihin ja 
muistoihin, erilaisiin tiloihin ja ihmisfiguureihin, veden välkkee-
seen, auringon valoon ja sen puutteeseen. 

7.5.–10.10.2021
ON THE EDGE  ÄÄRELLÄ 

On the Edge näyttely tarjosi laajan katsauksen kotimaisen 
kera miikkataiteen huipputekijöiden tuotantoon. Monipuolises-
sa näyttelyssä nähtiin, miten keramiikan perinteiset työtavat, 
taidot ja materiaaliosaaminen taipuvat uudenlaiseen ilmaisuun. 
Näyttelyyn oli valittu keramiikkaa materiaalinaan käyttäviä käsi-
työläisiä, muotoilijoita ja kuvataiteilijoita. Jokaiselta tekijältä oli 
näyttelyssä yksi objekti. Näyttelyn kuratoivat Veikko Halmetoja 
ja Riikka LatvaSomppi. Maailman pohjoisin Arktinen keramiik-
kakeskus (ACC) toimii näyttelyn tuottajana. 

▶ Esa Meltaus: Elämä on outo paikka

▶ On the Edge Äärellä

Näyttelytoiminta |
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18.6.–12.9.2021
ISEAS: KESKUSTELU

Näyttelyn taustalla oli ISEAS eli International Socially Engaged 
Art Symposium, joka toteutti Äkäslompolossa symposiumit 
vuosina 2020 ja 2021. Symposiumiin osallistui 17 taiteilijaa ja 
tutkijaa sekä 75 paikallista. Tapahtumien tavoitena oli taidepe-
rusteinen konfliktisovittelu. Näyttelyssä oli esillä dokumentaa-
risia tallenteita, taiteellisia tutkimuksia ja taideteoksia kolmesta 
symposiumin aihepiiristä: metsäkiistat, kaivoskonflikti sekä 
luon non voimat. Näyttelyn kuraattorina toimi kuvataiteilija ja 
symposiumin luoja Katja Juhola.

3.12.2021–3.4.2022
HENRI HAGMAN

Henri Hagman on rovaniemeläinen taidemaalari. Hagman tutkii 
teoksissaan ennen kaikkea abstraktin väriilmaisun ulottuvuuk-
sia. Teosten ja tutkimuksen muita teemoja olivat viittaukset kult-
tuurihistoriaan sekä kysymykset taideteoksen ja taiteilijuuden 
olemuksesta. Näyttelyssä oli esillä lähes sata teosta, joista osaa 
taiteilija oli työstänyt jopa kymmenen vuotta. Näyttely julkai-
suineen oli hänen Lapin yliopistoon valmistelemansa väitöskir-
jan taiteellinen osuus. 

▶ ISEAS Keskustelu

▶ Henri Hagmanin näyttelyn avajaiset 2.12.2021
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▶ Taidekirjaston Uusi aika näyttely

Näyttelytoiminta |

LISÄKSI 

UUSI AIKA PIENOISNÄYTTELY KORUNDIN KIRJASTOSSA

Taidemuseon kirjasto on muuttunut salonkityyliseksi taideolo-
huoneeksi, jonka äärellä voi hiljentyä taiteen ja kirjojen maail-
maan. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta poimitut 
1950 ja 1960 luvun teokset  kertovat ajasta, jolloin maailma 
muuttui kaikilla yhteiskunnan aloilla. Modernin taiteen tuu-
let ravistelivat suomalaisen taiteen ja taideopetuksen uuteen 
suun taan. Kansallinen taide, ekspressiivisyys ja realistisuus eli
vät vahvoina. Monien taiteilijoiden tuotannossa asetelma ja in-
teriöörimaalaus olivat väylä kohti abstraktia taidetta. Sommitel-
mat olivat tunnelman välittäjiä, eivät varsinaista todellisuuden 
kuvausta. 

KUUKAUDEN TAITEILIJA 

Lapin taiteilijaseuran kuukauden taiteilija esittäytyy Korundi 
Kitchen and Cafe:ssa. Vuonna 2021 kuukauden taiteilijoina vie
railivat Kazuko Kizawa, Raisa Raekallio & Misha del Val, Janne 
Erkkilä, Michael Marnin Jacobs, Leila Lipiäinen, Liisa Harju, He-
lena Junttila, Olli Moisio, Marjo Pernu, Mari Mulari, Kaisa Sirén ja 
Lenita Rundgren.

▶ Mari Mulari: Rakkauden kylmäasema, 2021
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Aluetaidemuseotoiminta

Rovaniemen taidemuseo toimii Lapin maakun-
nan toisena alueellisena vastuumuseona Kemin 
taidemuseon rinnalla. Rovaniemen taidemu-
seon alueeseen kuuluu 12 kuntaa: Enontekiö, 
Inari, Kemijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Posio, 
Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä 
ja Utsjoki. Rovaniemen taidemuseon toiminta
alueella toimii neljä taidemuseota: Särestönie-
mimuseo, Palsamuseo, Museogalleria Ala
riesto ja Einari Junttilan kotimuseo.

Aluetaidemuseotyö on kokonaisvaltaisesti 
osana kaikessa taidemuseon ja sen henkilökun-
nan toiminnassa. Taidemuseon aluetyöhön 
kuuluvat lainattavat näyttelykokonaisuudet ja  
niiden pedagogiset materiaalit, taiteilijadokumentit, julkaisut ja 
neuvonta kuvataideasioissa. Alueelle suuntautuvalla taidekas-
vatustoiminnalla tavoitetaan niin lapsia, nuoria, ikäihmisiä kuin 
erityisryhmiä. 

Koronapandemian vuoksi alueellisen toiminnan painopiste 
suuntautui pitkälti etäpalveluihin. Museo tarjosi seminaareja, 
luentoja, opastuksia, työpajoja, pelejä, videoita ja taidepedago-
gista materiaalia verkon välityksellä. 

Lisäksi osallistuttiin aluetapahtumiin niin paikan päällä kuin 
verkon välityksellä,. Museo osallistui HUHUU! Lapin lastenkirjal-
lisuus ja sanataidefestivaaliin toteuttamalla Postipeikko Sepe-
teuken kierroksia etänä sekä Harry Potter larppauksen museo
lla, johon liittyi verkkoselainpohjainen peli, jota saattoi pelata 
myös etänä. Lapin yliopiston opiskelijoiden kanssa  toteutettiin 
päiväkodeille kaksi Sininen torni kiertonäyttelyä tehtävineen. 
Ne tavoittivat erinomaisesti sekä pienempiä että esikouluikäisiä 
lapsia.

▶ Harry Potter pelitapahtumassa amanuenssi Anniina Koivurova.

Kuluneen vuoden aikana Rovaniemen taidemuseo oli tiiviis
ti mukana erilaisissa aluetyöhön liittyvissä verkostoissa. Lapin 
maakunnan vastuumuseoiden verkosto LAAVA piti syksyllä 
Lapin museopäivän ja koko Lapin museokentän kattava Lapin 
museot LAMUverkosto aloitti etäkahvitoiminnan. Valtakunnal-
lisessa alueellisen taidemuseotyön ALVAverkostossa esiteltiin 
sekä taidemuseon etäpalvelun sisältöjä että teknisiä ratkaisuja. 
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Yleisötyö

TYÖPAJAT, OPASTUKSET JA PEDAGOGISET MATERIAALIT

Rovaniemen taidemuseon laajan taidekokoelman sekä moni
puolisten vaihtuvien näyttelyiden ansiosta museokasvatus on 
voinut kehittyä taidemuseon yhdeksi merkittävimmäksi toi
minnaksi. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta voi daan 
koota mitä erilaisimpia teemallisia näyttelykokonaisuuksia. 
Kokoelma toimiikin erinomaisesti lasten ja nuorten taidekas-
vatuksen pohjana.

Näyttelyiden opastukset ovat ilmaisia Lapin alueen kouluille, 
päiväkodeille sekä muille opiskelijaryhmille. Taidemuseo tar-
joaa näyttelyiden yhteydessä työpajatoimintaa räätälöidysti 
ryh män tarpeiden mukaan. Lapin yliopiston taidehistoriaa ja ku-
vataidetta opiskelevat osallistuivat taidemuseotyöskentelyyn 
eri yhteyksissä. Opiskelijat saivat kokemusta museopedago-
gisesta työstä, näyttelyn suunnittelusta ja rakentamisesta sekä 
työpajojen ohjaamisesta näyttelyiden yhteydessä.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmanäyttely Jälkiä joh-
datteli pohtimaan mitä kaikkea sana jälki voi tarkoittaa? Näyt-
telyn pohjalta suunniteltiin Jälkiä -työpajat, jossa jokainen pääsi 
jättämään oman jälkensä gel printtekniikan avulla, kasveja ja 
kierrätysmateriaaleja hyödyntäen. Tähän näyttelyyn suunnitel
tiin myös syksyn osalta Taikuri -työpajat. Työpajat pohjautuivat 
Maiju Salmenkiven Taikuri teokseen sekä Jouna Karsin leiju-
vaan kolmiulotteiseen taloon. Näyttelykierros eteni taikurin ha-
tusta nousevin vihjein, tutkien jopa taianomaisin tavoin toteutet-
tuja teoksia. Työpajassa maalattiin taikurin ottein sokeriliemelle, 
vaikeustasoa ikäryhmän mukaan säädellen.

▶ Gel print työpajassa. Kuva: Tanja Tuovila
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TYÖPAJAT

Katuja & Polkuja näyttelyn työpajat suunniteltiin yhdessä La
pin yliopiston taidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa. Ne pi-
dettiin pääosin ammattikouluille, erityisryhmille ja päiväkodeille

Rovaniemen taidemuseo osallistui valtakunnalliseen Taide-
testaajat kulttuurikasvatusohjelmaan tarjoamalla Rytmi-kier-
roksen lappilaisille 8.luokkalaisille. Vierailut alueen kouluilta 
toteutuivat pandemiasta huolimatta lähes suunnitellusti. Op-
pilaille oli räätälöity oma Laskeutumispaikkaniminen näyttely, 
joka oli avaruusteemainen. Elämykselliseen näyttelykierrok-
seen sisältyi Lapin kamariorkesterin soittamaa näyttelyn tee-
man mukaista musiikkia. Kierrokseen kuului työpaja, jossa ra
kennettiin liikkuvia veistoksia.

Taidemuseo järjesti yhteistyössä Rovaniemen taidemuseon 
ystävät ry:n kanssa  osana On the Edge keramiikkanäyttelyä 
Uppoudu saveen -taiteilijatapaamiset ja työpajat. Taiteilijata-
paamisissa luennoivat Tiia Matikainen, Miki Kim ja Eliisa Isoniemi. 
Työpajakokonaisuuksia oli kaksi erilaista; keramiikan erikoistek-
niikat ja rakukeramiikan taikaa. Keramiikan erikoistekniikoiden 
kurssin yhtenä opettajana toimivat taiteilija Tiia Matikainen sekä 
museolehtorit Kaija Kähkönen ja Tanja Tuovila.  

Rovaniemen taidemuseo julkaisi Korundin historiasta ja Wihurin 
taidekokoelmasta kertovan satukirjan Sepeteus ja Varikon ih-
metauluhuoneet, joka jaettiin kaikille rovaniemeläisille 1.luok-
kalaisille.

MUUT OPASTUKSET, TEEMAVIIKOT JA TAPAHTUMAT

Yleisöopastuksia
Yleisöopastuksia pidettiin näyttelyihin joka toinen sunnuntai ja 
Pala taidetta opastuksia keskiviikkoisin. Pala taidetta kierrok-
sella  taidemuseon opas esitteli näyttelyssä viikottain vaihtuvan 
yhden valikoidun taideteoksen Korundi Kitchen&Cafèn lou-
nastajille. Pala taidetta opastus sisältyi lounaan hintaan.

Vanhustenviikko 4. -10.10.2021
Rovaniemen taidemuseo järjesti opastuksen ja tarinatuokion 
osana valtakunnallista vanhustenviikkoa.  Ihan Pihalla! kier-
roksella tutustuttiin Korundin pihaalueen veistoksiin sekä julki-
sivun Taideikkunoihin, joita on tuotettu vuodesta 2018 alkaen. 
Tarinatuokio järjestettiin puolestaan taidemuseon kirjastossa, 
jossa tutustuttiin kirjaston Uusi aika pienoisnäyttelyyn.

▶  Uppoudu saveen työpajassa Tiia Matikainen opasti saven pintakuviointiin. 
Kuva: Tanja Tuovila

Yleisötyö |
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Rovaniemi viikko 6.-12.9.2021
Osana Rovaniemi viikkoa  taidemuseo järjesti Veistokset tutuik-
si! opastuksia sekä Korundin muisti työpajan. 

Opi museossa -viikko 5.-8.10.2021
Valtakunnallista Opi museossa viikkoa vietettiin  teemalla toi
minnallisuus. Koululaiset ja opiskelijat pääsivät maksutta Ro-
vaniemen taidemuseoon ja heillä oli mahdollisuus tutustua 
näyttelyihin pelaamalla verkkoselain pohjaista Taiteen jäljillä 
peliä. Pelaamalla sai tietoa Korundin historiasta ja suomalai
sesta nykytaiteesta. 

Poliitikon museoharjoittelu
Suomen museoliitto järjesti Poliitikon museoharjoittelu teema-
viikon 23. 27.8.2021, jonka aikana museot eri puolilla Suomea 
esittelivät toimintaansa paikallisille päättäjille. Rovaniemen 
taidemuseo kutsui museoharjoitteluun kaupunginvaltuutetun 
Susanna Junttilan, joka pääsi kurkistamaan Korundin kulisseihin 
ja tekemään huolellisuutta vaativia työtehtäviä taidemuseon ar-
vokkaan kokoelman parissa. 

 
HANKKEET

Intoa taiteesta  Taidemuseon digitaaliset etäpalvelut osana 
kuntouttavaa toimintaa 202123

Rovaniemen taidemuseolle myönnettiin Euroopan sosiaali
rahaston (ESR) rahoitusta hankkeeseen Intoa taiteesta. Hank-
keen sisältö pohjautuu maaliskuussa 2021 loppuneeseen Virtaa 
taiteestahankkeesta saatuihin lupaaviin tuloksiin. Jatkohanke 
tähtää etäpalvelun laajentamiseen erityisryhmille erityisesti ai-
kuissosiaalityön piirissä oleville ryhmille. Lisäksi jatkohankkeen 
sisällön suunnittelijoina toimivat etsivän nuorisotyön kautta 
muo dostettu nuorten ryhmä yhteistyössä taidemuseon am-
mattilaisten kanssa. ▶ Intoa taiteestahankkeen työpajan striimaus. Kuva: Tanja Tuovila

Intoa taiteesta  jatkohankkeessa toteutetaan etänä toimivaa 
palvelua, joka sisältää videoyhteyden kautta taidemuseon näyt-
telyyn tutustumisen ja siihen liittyvän työpajatoiminnan. Etätyö-
pajojen sisällöt pohjautuivat aina esillä olevaan Rovaniemen 
taidemuseon näyttelyyn, jossa esitellään Jenny ja Antti Wihurin 
rahaston kokoelman taideteoksia. 

Yleisötyö |



15

22.1.          Northern Affinity seminaari

28.1.          Cocktailperformanssit / Ilona Kivijärvi

29.1.          Cocktailperformanssityöpaja / Ilona Kivijärvi

 2.6.           Luento: Sonja Huhtaniska  Kun luovuus räjähtää: taiteilijaelämää

  mielialahäiriön kanssa.

 6.6.           Tanssi & maalausperformanssi, Esa Meltaus

17.6.          Seminaari: International Socially Engaged Art Symposium (ISEAS) 

12.8.          Seminaari: DeArtification in Nordic Arts

13.8.          Seminaari: DeArtification in Nordic Arts 

 8.9.           Taiteilijatapaaminen: Kim Min Kyoung, “Miki”

15.9.          Taiteilijatapaaminen: Eliisa Isoniemi

18.9.          Uppoudu saveen  Keramiikan koristelutekniikat / Kaija Kähkönen

22.9.          Taiteilijatapaaminen: Tiia Matikainen

23.9.          Uppoudu saveen  Keramiikan koristelutekniikat / Tiia Matikainen 

25.9.          Uppoudu saveen  Rakukeramiikan taikaa / Tanja Tuovila

 5.10.         Uppoudu saveen  Keramiikan koristelutekniikat/  Tanja Tuovila ja Kaija Kähkönen

 8.10.         Uppoudu saveen  Rakukeramiikan taikaa / Tanja Tuovila

 9.10.         Uppoudu saveen  Rakukeramiikan taikaa / Tanja Tuovila ja Kaija Kähkönen

▶ Taiteilijatapaamisessa Tiia Matikainen.
Kuva: Tanja Tuovila

Taidemuseon tapahtumat 2021

▶ Rakukeramiikan taikaa. 
Kuva: Tanja Tuovila

Tapahtumat |
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Kokoelmat

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTON KOKOELMA

Taidemuseon perustana on Jenny ja Antti Wihurin rahaston lah-
joittama suomalaisen nykytaiteen kokoelma, johon 31.12.2021 
kuului 3466 teosta. Kertomusvuoden aikana Rovaniemen kau-
punki hankki kokoelmaan 5 teosta ja Jenny ja Antti Wihurin ra-
hasto lahjoitti 70. 

Kuvat ja tiedot kokoelman teoksista löytyvät osoitteesta 
http://taidemuseo.rovaniemi.fi

Kokoelman taidehankintoja on suorittanut Jenny ja Antti 
Wihurin rahaston kuvataidelautakunta, johon kuuluivat FT 
Patrik Nyberg ja kuvataiteilija Marja Kanervo. Lautakunnan muut 
jäsenet ovat puheenjohtaja, ekonomi Harri Tilli, dosentti Leena 
Svinhufvud sekä rahaston asiamies Arto Mäenmaa. Laajennet-
tuun lautakuntaan kuuluvat myös Rovaniemen taidemuseon 
johtaja ja intendentti. 

Kokoelmat |

▶ Kuutti Lavonen: Contemplation, 2019
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ROVANIEMEN KAUPUNGIN KOKOELMA

Kokoelmassa oli vuoden 2021 loppuun mennessä 1551 teosta. 
Uushankintojen painopisteenä on pohjoinen taide. Teokset si-
joitetaan kaupungin toimitiloihin. Vuonna 2021 taidemuseon 
määrärahoilla hankittiin 12 teosta. Rovaniemen taidemuseo sai 
lahjoituksena 2 teosta. 

SIPILÄN KOKOELMA

Vuonna 1986 saatuun testamenttilahjoitukseen kuuluu 35 
 teosta Aukusti Tuhkan grafiikkaa.

VALTION VAKUUSRAHASTON KOKOELMA

Valtion taidemuseo deponoi vuonna 1994 Rovaniemen taide-
museoon 64 teosta, jotka ovat osa Suomen Säästöpankki Oy:n 
kokoelmaa.

SUOMEN KULTTUURIRAHASTON KOKOELMA

Suomen kulttuurirahaston kokoelma koostuu Suomen kult
tuurirahaston Lapin rahaston ja Suomen kulttuurirahaston    v. 
2000 ja sen jälkeen lahjoitetuista teoksista. Kokoelmassa oli 
vuoden lopussa yhteensä 107 teosta.

WESTERLUNDIN KOKOELMA

Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2001 Rauni Westerlundin 
lahjoituksena 97 teoksen kokoelman, johon kuuluu Nikolai Isze-
lennovin, Maria Lagorion ja Adelaide de Lagorion teoksia.

SIRKKA JA MIKKO JOKELAN KOKOELMA

Rovaniemen taidemuseo sai vuonna 2005 testamenttilah-
joituksena Sirkka ja Mikko Jokelalta 51 teosta käsittävän taide
kokoelman. 

▶ Mari Oikarinen: Teos sarjasta Ojentaa kukkia itselleen, Sydänjuuri, 2019
Kokoelmat |
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TEOSLAINAT JENNY JA ANTTI WIHURIN 
RAHASTON KOKOELMASTA

Kari Vehosalo, Sara Hildenin taidemuseo 6.2.-1.8.2021
• Kari Vehosalo: Doppelgänger I (Kaksoisolento I), 2013
• Kari Vehosalo: Still Life II (Metaphysics of Presence), 2018

Annu Vertanen - Huokoinen matriisi, Lappeenrannan taidemuseo 

25.9.2021 – 16.1.2022

• Annu Vertanen: Flag series: Folklore Fidelity, 2016

Outi Heiskanen, Ateneumin taidemuseo, 8.10.2021-9.1.2022

• Outi Heiskanen: Oudoilla vesillä II, 1996
• Outi Heiskanen: Siipirikko, 1991
• Outi Heiskanen: Tervehdin kotimaata, 2000
• Outi Heiskanen: Sairas kana, 1970luku
• Outi Heiskanen: Leikkimökki, 1986
• Outi Heiskanen: Katukirjasto, 1986
• Outi Heiskanen: Perintö, 2002
• Outi Heiskanen: L’homme noir en gris, 1987
• Outi Heiskanen: Pieni pää, 1990
• Outi Heiskanen, Pieni pää, 1990

Teoslainat  |

TEOSLAINAT ROVANIEMEN TAIDEMUSEON 
MUISTA KOKOELMISTA

Teokset matkoilla

Jenny ja Antti Wihurin kokoelmasta lainattiin teoksia Sara Hildé-
nin taidemuseoon, Helsingin taidehalliin, Lappeenrannan taide-
museoon, Ateneumin taidemuseoon ja Salon taidemuseoon. 
Yhteensä teoslainoja toteutui 15 kappaletta. 

Muista kokoelmista lainoja toteutui 18 kpl.

Marjatta Hanhijoki - Silminnähden, Helsingin taidehalli 3.11.2021–
10.1.2022

• Marjatta Hanhijoki: Leena P., 2009

Petri Ala-Maunus - La-La Land, Salon taidemuseo 24.9.2021-9.1.2022
• Petri AlaMaunus: Winterfell, 201618

Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston kokoelmasta lainattiin 17 
valokuvaa Väriä ja Valoa  Elsa Montellin raanut ja Matti Saanion 
valokuvat näyttelyyn Oikaraisen koululle 29.8.–19.9.2021. Näyttelyn 
järjestivät Becky Tuulantytär Hastings, Mervi Löfgren Autti ja Jenni
Liisa Yliniva yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kulttuuritoimiston ja 
Rovaniemen taidemuseon kanssa.

Museo Galleria Alariestolle lainattiin yksi teos Rovaniemen kaupungin 
kokoelmasta.
Andreas Alariesto: Polvarijaako neuvottelussa pirun kanssa, 1976.
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Kirjasto ja kuvaarkisto
Taidemuseo on jatkanut kuluvana vuonna käsikirjaston kartut-
tamista lähinnä museoilta julkaisuvaihtona saaduilla näyttelyjul
kaisuilla. Taidemuseo ylläpitää Jenny ja Antti Wihurin rahaston 
taidekokoelmaan liittyvää sekä lappilaista kuvataidetta käsit
televää lehtileike ja kuvaarkistoa. Rovaniemen taidemuseon 
kirjasto on kaikkien ulottuvilla ja on osa Lapin kirjastojärjes
telmää,  www.lapinkirjasto.fi. 

Rovaniemen taidemuseon digitaalinen kuvaarkisto on 
verkos sa,  osoitteessa http://taidemuseo.rovaniemi.fi.  

Toimitilat

Rovaniemen taidemuseon näyttely, toimisto ja työskentelyti-
lat sijaitsevat Korundissa, osoitteessa Lapinkävijäntie 4. 

Kulttuuritalo Korundi syntyi vuonna 1933 valmistuneen pos-
tiautovarikon tiloihin. Vuosina 20102011 tehtyjen muutostöiden 
ja laajennuksen suunnittelusta vastasi Arkkitehtitoimisto Juhani 
Pallasmaa, jonka kädenjälki näkyy postiautovarikolla jo vuodes-
ta 1986 sijainneen Rovaniemen taidemuseon tiloissa. Raken-
nuksen kokonaispintaala on 5 300 m².  Tila on vuokrattu Mark-
kinakiinteistöltä yhdessä Lapin kamariorkesterin kanssa, jolla 
myös on toimisto ja harjoitustilat Korundissa sekä akustiikaltaan 
ylistetty Korundi sali. 

Taidemuseon kahdessa kerroksessa sijaitsevat näyttelytilat 
ovat kooltaan yhteensä 1479 m2.

KÄVIJÄT

Vuonna 2020 taidemuseossa vieraili 51 799 kävijää.

Toimitilat |

▶ Taidekirjasto

www.lapinkirjasto.fi
http://taidemuseo.rovaniemi.fi
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MUSEON HALLINTO

Rovaniemen taidemuseo on Rovaniemen kulttuuripalvelukes
kuksen yksi toimija. Taidemuseota johtaa taidemuseon johtaja. 
Kulttuuripalvelukeskus on osa vapaaajan palvelukeskusta jota 
johtaa vapaaajan palvelualuepäällikkö Merja Tervo. Tämä on 
taas osa sivistyspalveluita jota johtaa sivistysjohtaja Antti Lassi-
la. Lassila toimii myös vapaaajan lautakunnan esittelijänä. 

 
JÄSENYYDET

Rovaniemen kaupunki on I luokan jäsen Suomen museoliitossa. 
Rovaniemen taidemuseo on ICOM :n yhteisöjäsen.
Taidemuseo on mukana The Northern Art Network – verkos-
tossa..

Taidemuseon hallinto

Taidemuseon hallinto |

▶ Johanna Häiväoja: Väinämöinen, 2015
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ROVANIEMEN TAIDEMUSEON HENKILÖKUNTA

Vakinainen henkilökunta

• Taidemuseon johtaja Riitta Kuusikko (1.1.2021 alk.)
• Intendentti Aira Huovinen (1.6.2021 alk.)
• Amanuenssi Aira Huovinen (2016  31.5.2021)
• Amanuenssi Anniina Koivurova (3.2.2020 alk.)
• Amanuenssi Ulla Viitanen (1.12.2021 alk.)
• Museolehtori Kaija Kähkönen (2007)
• Museosihteeri Johanna Nordström (2011)
• Valokuvaaja Arto Liiti (2013)
• Opasvalvoja Susanna Puolakka (2019)
• Museomestari Petteri Huhtaniska (1.9.2021 alk.)
• Museomestari Teijo Rovanperä (2005), työajasta 50 % 

maakuntamuseossa

Muut määräaikaiset

• Petteri Huhtaniska (1.1.2020 – 30.4.2021), museomestari, 
oppisopimuskoulutus

• Petteri Huhtaniska (1.5.2021  31.8.2021), museomestari
• Tanja Tuovila (1.8.2020  31.3.2021), suunnittelija
• Tanja Tuovila (1.4.2021  31.12.2021), museolehtorin si-

jainen
• Ulla Viitanen (1.1.2021  31.3.2021), amanuenssin sijainen
• Ulla Viitanen (1.4.2021  31.5.2021), Intendentin sijainen
• Ulla Viitanen (1.6.2021  31.11.2021), amanuenssi
• Tanya Koivisto (1.4.2021  30.6.2021), näyttelysihteeri
• Tanya Koivisto (1.7.2021  31.8.2021), museoavustaja
• Tanya Koivisto (1.9.2021  31.12.2021), työpajaohjaaja
• Tino Rautiainen (2.8.2021  31.12.2021), hanketyöntekijä
• Jaakko Mäkelä (20.9.2021  31.12.2021) museoavustaja

Kunnallisella työllistämistuella palkatut työntekijät

• Teemu Yliruikka (9.3.2020  5.4.2020 ja 1.6.2020  1.1.2021)
• Svetlana Sinyavskaya (1.6.2020  29.1.2021)
• JuhaPekka Jäntti (7.9.2020  7.5.2021)
• Tanya Koivisto (5.10.2020  31.3.2021)
• Pekka Sipola (4.1.2021  5.9.2021)
• Jaakko Mäkelä (18.1.2021  19.9.2021)
• Osmo Jurvelin (12.4.2021  12.12.2021)
• Jaana Hietala (19.4.2021  19.12.2021)
• Emma Kauppila (1.9.2021  30.4.2022)
• Jari Holck (18.10.2021  17.4.2022)
• Raimo Pallari (25.11.2021  29.5.2022)

Kesätyöntekijät

• KiaLina Korteniemi (7.6.2021 – 6.7.2021)
• Riikka Alakurtti (7.6.2021 – 6.7.2021)

Muut harjoittelijat

• Emma Kauppila (7.1.2021  5.2.2021, 8.2.2021  30.6.2021)
• MattiPekka Karikko (1.1.2021  30.4.2021)
• Tino Rautiainen (15.2.2021  6.4.2021 ja 19.4.2021  7.6.2021)
• Eveliina Saavalainen (3.3.2021  5.3.2021)
• Veera Nätynki (26.4.2021  30.4.2021)
• Santeri Kuusela (26.4.2021  30.4.2021)
• Annukka Lähde (3.5.2021  7.5.2021)
• Eerika Junttila (22.11.2021  26.11.2021)
• Miila Heikkilä (22.11.2021  26.11.2021)

Museon henkilökunta |
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3660 ROVANIEMEN TAIDEMUSEO

TULOT        128 871,63 €

(pääsylipputuloissa mukana myös korona avustukset)

 

MENOT

Palkkamenot sosiaalikuluineen    391 314,42 €

Kiinteistömenot        596 348,23 €

Kiinteät menot                  92 232,10 €

Muut menot             70 336,89 €

Menot yhteensä                      1 150 231,64 €

Toimintakate     1 021 360,01 €

Rahoituskulut                    53 208,12€

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              -1 074 568,13 €

VALTIONOSUUS (KAUPUNGIN TULOTILI)     236 412,00 €

Talous 2021

▶ Heli Penttinen: Pimeän pinta,  2019, detalji
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