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LUKIJALLE
Toimintavuonna vietettiin näkyvästi
Lappeenrannan museoiden 100-vuotisjuhlaa. Kaupunkikuvassa näkyivät
juhlavuoden julisteet, maakuntakirjaston aulaan valmistui kuukausittain
vaihtuva pienoisnäyttely museotoiminnan vuosikymmenistä, maakuntalehti Etelä-Saimaa julkaisi museolaisten kirjoittaman artikkelisarjan,
100-vuotishistoria ilmestyi, sekä
lapsiyleisölle tarjottiin Teatteri Kareluksen tuottama nukketeatteriesitys
”Museokuoriainen ja kummitus”. Uutta Erkko-juhlaa vietettiin 7.8. kaikille
avoimena ulkoilmatilaisuutena Vanhassa puistossa. 100-vuotisjuhla sai
nimensä Lappeenrannan ensimmäisen museon avaamisen yhteydessä
järjestetystä J.H. Erkolle omistetusta juhlasta. Helteiseen tunnelmaan
osallistui noin 150 vierasta, ja juhlaa
kunnioittivat läsnäolollaan sekä valtioneuvos Riitta Uosukainen että Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet.

MARJUT KASANEN

Juhlayleisöä Uusi Erkko-juhlassa. Kuvassa etualalla vasemmalta museon
henkilökuntaa: Mona Taipale, Raimo Kaapro, Elina Vuori, Satu Eiskonen ja
Noora Niemi.

Vuosi 2010 oli myös monien julkaisujen vuosi. Paitsi 100-vuotishistoriansa Katse menneisyyteen, museot
tuottivat myös muita upeita julkaisuja: tutkimuksen Elias Muukasta yhteistyössä Pohjanmaan museon
kanssa, Viipurin taiteenystävien 120-vuotisvuotisnäyttelyyn liittyvän julkaisun yhdessä Hämeenlinnan
Taidemuseon kanssa sekä Prinsessa Dagmar-julkaisun, johon kirjoittivat lukuisat suomalaiset ja kansainväliset tutkijat. Kaikki julkaisut ovat näyttäviä teoksia, joissa yhdistyvät tutkimus, museokokoelmat ja
runsas kuvitus. Julkaisut ovat kaikki tulosta monipuolisesta museoyhteistyöstä, joka on nousemassa yhä
tärkeämmäksi tekijäksi tulevaisuuden toiminnassa.
Talouden kiristyessä museot joutuvat miettimään toimintatapojaan uudelleen ja kehittämään uusia malleja työskentelyyn. Yhteistyö esimerkiksi näyttelyjen, julkaisu- ja tutkimustoiminnan yhteydessä on elinehto tulevaisuudessa. Lappeenrannan museoiden kiinteät kulut (vuokrat, palkat, atk-palvelut ym) ovat
kasvaneet vuosien saatossa niin, että varsinaiseen toimintaan jää enää noin 12% määrärahoista, kun luku
vielä vuonna 2002 oli noin 30%. Kehitys on hälyttävä ja sen oikaisemiseen on pikimmiten ryhdyttävä.
Vuosi on ollut myös vilkas henkilövaihdosten vuosi museotoimessa. Museotoimenjohtajan virkaa vuodesta 2000 hoitanut Olli Immonen irtisanoutui 8.12. alkaen hoitaakseen Turun museotoimenjohtajan viransijaisuutta. Museotoimenjohtajan virka julistettiin joulukuussa 2010 avoimeksi ja virka täytetään keväällä
2011. Myös Etelä-Karjalan museon kokoelmista vastaava amanuenssi Mariina Kellokumpu irtisanoutui ja
hänen tilalleen valittiin HuK, tekstiilikonservaattori Reija Eeva. Taidemuseon näyttelyistä vastannut amanuenssi Eeva-Kaisa Haikonen (ent.Hakulinen) irtisanoutui niin ikään ja hänen tilalleen valittiin FM Mona
Taipale.
Aktiivinen yleisötyö ja kansainvälinen toiminta ovat museon strategisia tavoitteita ja niissä on onnistuttu
hyvin vuoden 2010 aikana. Asiakasmäärä museossa lisääntyi 23,5 % ja kaikkiaan museoissa vieraili 35 108
henkeä. Erilaisia tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana 110 kappaletta ja niihin osallistui 2535 henkeä.
Vuoden aikana avattiin taidemuseossa Venäläisen museon virtuaaliosasto ja Etelä-Karjalan museossa toteutettiin yhteistyönäyttely Pavlovskin palatsimuseon kanssa. Taidetta ja osaamista myös vietiin itärajan
yli. Lappeenrannan museot järjestivät vauvojen työpajan Pietarissa ja valokuvanäyttelyn Viipurissa ja molemmat tilaisuudet saivat innostuneen vastaanoton.
Suuret kiitokset museon upealle henkilökunnalle sekä kaikille asiakkaillemme juhlavuoden 2010 onnistumisesta!
Päivi Partanen
vs. museotoimenjohtaja



HALLINTO JA TALOUS
Lappeenrannan museotoimi kuului hallinnollisesti kulttuurilautakunnan alaisuuteen.
Kulttuurilautakunta vuonna 2010:
varsinaiset jäsenet					
diplomi-insinööri Kullervo Lehtonen, puheenjohtaja		
ylilääkäri Irmeli Henttonen, varapuheenjohtaja		
keraamikko Antonio Altarriba				
kirvesmies Esko Huttunen					
LTO, sosionomi (AMK) Paula Kuikka-Kiljunen		
yrittäjä Panu Kärri					
operaattori Pertti Lallo					
järjestelmäasiantuntija Jani Mäkelä			
varatuomari Matti Mölsä 					
kirjanpitäjä Hanna Patrikainen				
lähihoitaja Mervi Pulkkinen				
talousmestari Sari Saajanen				
ylihoitaja Soile Salla					
raamattuopettaja Alexey Saveliev				
emäntä Kyllikki Vainikka					
osastonhoitaja Eeva Arvela, kaupunginhallituksen edustaja

varajäsenet
luokanopettaja Petteri Myllynen
kasvatustieteiden maisteri Katja Lehtolainen
nukketeatteritaiteilija Emma Jussila-Scherman
koulunkäyntiavustaja, laitoshuoltaja Merja Vasara
automaatioasentaja Alpo Härkönen
ylirajavartija evp Matti Ruskonmäki
paperityöläinen Maria Torniainen
yrittäjä, toimitusjohtaja Marja-Leena Leppänen
pastori Jorma Susi
YTM, sosiaalityöntekijä Marjatta Turunen
teollisuustoimihenkilö Mimosa Nurmela
laitoshuoltaja Sari Päivinen
liikkeenharjoittaja Simon B. Bojang
Toimintamenot 2010
puusuutari Jouko Nikamaa
Palkat
640 140
opiskelija,
tekn.yo Laura Vainikka

Eläkekulut
143 288
Muut henkilösivukulut
37 743
Palvelujen ostot
295 350
tavarat, tarvikkeet
46 513
Lautakunnan esittelijänä toimi toimialajohtaja Heikki TimonenAineet,
30.4. saakka
ja kulttuuritoimenjohtaja
Avustukset
7 864
Päivi Parviainen 1.5. alkaen. Museotoimen puolesta lautakunnan
kokoukseen osallistui museotoimenjohtaja.
Vuokrat
348 271
Lautakunnan sihteerinä toimi taloussihteeri Arja Makkonen maakuntakirjastosta.
Muut kulut
1 477

TOIMINTATUOTOT, €			

Toimintamenot 2010

174 913	

Muut kulut

Toimintamenot 2010

Vuokrat
TOIMINTAKULUT, €		
1 520 646
Palkat
640 140
Palkat				
640 140
Eläkekulut
143 288
Henkilöstösivukulut		
030		
Muut181
henkilösivukulut
37 743
Palvelujen
ostot
295 350
Palvelujen ostot			
295 350
Avustukset
Aineet,
46 513
Aineet, tarvikkeet, tavarat		
46tavarat,
513 tarvikkeet
Avustukset
7 864 tavarat,
Aineet,
MUSEOTOIMEN
RAHOITUS 2010
Avustukset				
Vuokrat7 864
348tarvikkeet
271
Muut339
kulut221	
1 477
Sisäiset tilavuokrat			
Muut vuokrat			
9 051	
Palvelujen ostot
Pääsylipputulot
66 005
Muut kulut			
1 477
Toimintamenot 2010
Muut ulkopuoliset tuotot
55 508
Muut
Muut kulut henkilösi k l t
Avustukset
53 4001 345 733
TOIMINTAKATE, €		
Vuokrat
Valtionosuus
563 847
Kaupungin rahoitus
781 886
Palkat

Avustukset

Museotoimen rahoitus 2010

Aineet, tavarat,
tarvikkeet

66 005 €
55 508 €

Palvelujen ostot
Eläkekulut
Muut
henkilösi
k l t
Pääsylipputulot

53 400 €

Muut ulkopuoliset tuotot
Avustukset

781 886 €

Valtionosuus

563 847 €

Kaupungin rahoitus



Palkat

Palkat
Eläkekulut
Muut henkilös
Palvelujen ost
Aineet, tavara
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut

Eläkekulut
Palkat
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tavarat, tarvikkeet
Avustukset
Vuokrat
Muut kulut

HENKILÖKUNTA
SEPPO PELKONEN

100-vuotisjuhlakahveilla jaettiin Museoliiton 20 – ja 30-vuotisansiomitalit museoiden työntekijöille.
Kuvassa vasemmalta Vaula Stenberg, Leena Räty, Seppo Sarin, Ulla Loisa, Seppo Mustola ja Marjatta Räsänen.
Kuvasta puuttuvat Elina Vuori, Jukka Luoto ja Eira Räisänen.

Vakinaiset viran- ja toimenhaltijat
Eeva Reija, HuK			
Haikonen Eeva-Kaisa, FM	
Immonen Olli, FL		
Kaapro Raimo			
Karvinen Helena		
Kasanen Marjut			
Kellokumpu Mariina, FM	
Kurri Miikka, FM		
Loisa Ulla			
Luoto Jukka, FL (väit.)		
Mustola Seppo			
Niemi Noora			
Partanen Päivi, FM		
Pelkonen Seppo		
Räisänen Eira			
Räsänen Marjatta, FM		
Räty Leena, FM			
Sarin Seppo			
Stenberg Vaula			
Taipale Mona, FM		
Vuori Elina, HuK		

amanuenssi, EKM, kokoelmat		14.12. alkaen
amanuenssi, taidemuseo, näyttelyt	1987–15.2.
virkavapaalla
museotoimenjohtaja			
2000- 8.12.
virkavapaalla
näyttelymestari				
2007museoapulainen			
2007museoapulainen			
2005-		
amanuenssi, EKM, kokoelmat
	1998-10.10. vuorotteluvapaalla 1.1.-25.8.
amanuenssi, rakennustutkimus		
2008toimistonhoitaja			1975amanuenssi, EKM, maakuntatyö 	1991vahtimestari				1988- vuorotteluvapaalla 15.2.-19.9.
museoassistentti			
2005vs. museotoimenjohtaja		
2003valokuvaaja				
2001konservaattori				1975amanuenssi, aluetaidemuseotyö	1986intendentti, taidemuseo, kokoelmat 	1990museomestari				1978museoassistentti			1989amanuenssi, taidemuseo, näyttelyt	1.11. alkaen
amanuenssi, EKM, kuva-arkisto		1979-



TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT
Ahonen Aleksi			
Eeva Reija			
				
Eiskonen Satu, FM		
Holm Mikko			
Huovila Perttu			
Kaibijainen Maija		
Kemppainen Hanna		
Kuikka Meija			
Kylliäinen Jevgenia		
Lyijynen Elina			
				
				
Mattila Pekka			
Munnukka Markus		
Nokelainen Tuomas		
				
Pasanen Piia			
Pöllönen Jenni			
Reinikainen Pirita		
Saareks Kari			
Taipale Mona, FM		
Tilli Reetta			
Turpeinen Outi			
Väyrynen Matti			

museoharjoittelija				
7.6. – 22.8.
ts. amanuenssi					1.1. – 25.8.
projektitutkija					
26.8. – 13.12.
intendentti, EKM, näyttelyt			1.1. – 31.12.
museoharjoittelija				
7.6. – 29.8.
museoharjoittelija				
7.6. – 22.8.
museoharjoittelija				
7.6. – 22.8.
museoharjoittelija				16.6. – 26.8.
museoharjoittelija				
7.6. – 18.8.
museoharjoittelija				
27.4. – 30.4. ja 7.5. – 8.8.
projektisuunnittelija				1.1. – 9.2.
projektisihteeri					
6.4. – 30.5.
projektisuunnittelija				16.8. – 30.11.
museo-opas 					15.6. – 31.7.
avoinnapitäjä					13.6. – 29.8.
graafinen suunnittelija				
29.3. – 2.5.
tallentaja					
26.10. – 31.12.
museoharjoittelija				
7.5. – 8.8.
museoharjoittelija				
7.6. – 29.8.
näyttelysuunnittelija				
7.6. – 20.6.
museoharjoittelija				1.6. – 29.8.
vs. amanuenssi, taidemuseo, näyttelyt		1.1. – 31.10.
museoharjoittelija				19.6. – 22.8.
näyttelysuunnittelija				
26.4. - 9.5.
ts. vahtimestari					15.2. – 19.9.
NOORA NIEMI

Museon työntekijät syysretkellä Viipurissa Torkkeli Knuutinpojan patsaalla. Taustalla entinen Museum Wiburgense,
Viipurin historiallisen museon rakennus.



NOORA NIEMI

Etelä-Karjalan museon kuva-arkiston Albumi – Viipuri 1890–1900 – näyttely oli esillä Viipurissa Art Holl -galleriassa, entisessä Tuomioseurakunnan talossa. Lappeenrannan museoiden henkilökunta purkamassa näyttelyä lokakuussa 2010.

Palkkatuella palkattuina:
Autio Hannele		
Halonen Irma		
Heikkilä Mia		
Hyrkäs Petri		
Lautala Riku		
Piiparinen Marjukka

museoapulainen	15.3. – 31.8.
museoapulainen
29.3. – 31.12.
museonvalvoja		11.5. – 31.8.
museoapulainen	1.3. – 30.6.
museoapulainen	15.3. – 14.4.
museoapulainen	1.9. – 31.12.

Työharjoittelussa / työelämään valmennuksessa:
Honkanen Henna	15.2. – 21.5.
Launonen Veera
7.5. – 1.8.
Lehtola Saimi		1.11. – 31.12.
Netrebine Anastasia 7.5. – 1.8.
Räisänen Karri		1.1. – 8.1.
Saareks Kari		1.3. – 31.5.
Työssäoppimisharjoittelussa:
Eerola Sini		
8.3. – 23.4. 		Etelä-Karjalan ammattiopisto
TET-harjoittelija:
Pesonen Aino		

22.-26.3.		Itä-Suomen koulu

Riikka Lumme työskenteli työosuusrahalla 1.1. – 6.9.
Museon siivoojana toimi Sari Vidman Saimaan Tukipalvelut Oy:stä.



HENKILÖSTÖKOULUTUS
OSALLISTUMINEN KOULUTUKSEEN, ALAN SEMINAAREIHIN JA NEUVOTTELUIHIN
Koko henkilökunta:
7.6. Turvakoulutus
25.10. Ekskursio Viipuriin
17.12. Hyvinvoinnista huvinvointiin työyhteisökoulutus

Priozersk, Venäjä
20.–21.10. Maakuntamuseoiden
neuvottelupäivät, kulttuuriympäristöasiat,
Jyväskylä
26.10. Museoviraston nelivuotisneuvottelut
maakunnallisesta toiminnasta (maakuntatyö
ja kulttuuriympäristöasiat), Helsinki

Amanuenssi Reija Eeva:
25.1. TAKO-seminaari (Valtakunnallinen
tallennus- ja kokoelmayhteistyö), Helsinki
25.–26.3. Muistin huomen – seminaari, Diaario
ry, Jyväskylä
16.–17.9. Käkisalmen linnoitus – Laatokan
linnake, arkeologia- ja historiaseminaari,
Priozersk, Venäjä
1.11. Nykydokumentoinnin koulutuspäivä
museoammattilaisille, Suomen museoliitto ja
TAKO-ryhmä, Helsinki

Toimistonhoitaja Ulla Loisa:
19.–20.8. Lappeenranta-seminaari
8.12. Flexim -ajantarkkailuohjelman koulutus,
Lappeenranta
Amanuenssi Jukka Luoto:
24.5. Maakunnallinen museopäivä,
Lappeenranta
28.-29.10. Maakuntatutkijoiden
valtakunnallinen kokous, Hämeenlinna

Intendentti Satu Eiskonen:
19.–20.1. Anna kiireelle kenkää – koulutus,
Lappeenranta
14.5. M/s Carelian risteilykauden avaus, Viipuri
21.–23.6. Näyttely-yhteistyöneuvottelu
ja Suomalais-venäläisten museopäivien
suunnittelu, Pietari
19.–20.8. Lappeenranta-seminaari
28.9. Matkalla ajassa – seminaari,
Lappeenranta
29.10. Tulevaisuusfoorumi, Joutseno
22.10. Näyttelysumpit -koulutus, Joensuu
3.-4.12. Lappeenranta-Pietari Kulttuurisilta
–hankkeen esittely Pietarissa, seminaari ja
vauvojen taidetyöpajan vetäminen

Vahtimestari Seppo Mustola:
5.2. SähköTeleValoAV 2010 – messut, Jyväskylä
22.11. Näyttelysumpit -koulutus, Joensuu
Museoassistentti Noora Niemi:
29.1. Forma-messut, Helsinki
9.-30.3. Ensiapu 1 – kurssi (20 h),
Lappeenranta
10.–12.5. Valtakunnalliset museopäivät, Kotka
20.8. Forma-messut, Helsinki
20.11. Museokauppamessut, Helsinki
vs.museotoimenjohtaja Päivi Partanen
11.–12.2. Taidemuseoiden Teema-päivät,
Helsinki
11.3. Virtuaali Viipuri – seminaari,
Lappeenranta
17.4. Kotiseutututkijoiden seminaari
Molodezhnoe, Venäjä
10.–12.5. Valtakunnalliset museopäivät, Kotka
18.5. Viipurin linnamuseon 50vuotisjuhlallisuudet, Viipuri, Venäjä
25.-26.5. Suomalais-venäläinen
innovaatiofoorumi, Lappeenranta
8.-11.6. Itämeren linnojen ja linnoitusten
kokous, Malbork, Puola
16.6. Viipurin Eremitaasi-keskuksen
avajaisjuhlallisuudet, Viipuri, Venäjä
21.–23.6. Näyttely-yhteistyöneuvottelu
ja Suomalais-venäläisten museopäivien
suunnittelu, Pietari

Näyttelymestari Raimo Kaapro:
5.2. SähköTeleValoAV 2010 – messut, Jyväskylä
2.9. Valo 10 (Habitare) – messut, Helsinki
12.10. Valopäivät, Onninen Oy, Lappeenranta
22.11. Näyttelysumpit -koulutus, Joensuu
Amanuenssi Miikka Kurri:
13.–14.4. Korjausrakentamisen ja
rakennusperinnön hoidon neuvottelupäivät,
Helsinki
15.–16.4. Suomen historiallisten kaupunkien
yhdistyksen vuosikokous ja seminaari,
Naantali
10.–12.5. Valtakunnalliset museopäivät, Kotka
16.–17.9. Käkisalmen linnoitus – Laatokan
linnake, arkeologia- ja historiaseminaari,
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2.9. Valo 10 (Habitare) – messut, Helsinki
8.9. Venäläisen museon suomalaisten
virtuaaliosastojen yhteistyöseminaari, Turku

16.-18.9. Flight, Expulsion, and Ethnic
Cleansing. A challenge for the work of
Museums and Exhibitions Worldwideseminaari., Berliinin historiallinen museo,
Saksa
6.-7.10. Suomalais-venäläinen
kulttuurifoorumi, Hämeenlinna
26.10. Museoviraston nelivuotisneuvottelut
maakunnallisesta toiminnasta (maakuntatyö
ja kulttuuriympäristöasiat), Helsinki
5.11–15.11 ICOMin konferenssi, Shanghai,
Kiina
3.-4.12. Lappeenranta-Pietari Kulttuurisilta
–hankkeen esittelyseminaari Pietarissa.
Suoritti Johtamisen erikoisammattitutkinnon
toimintavuoden aikana.
Osallistui Etelä-Karjalan kesäyliopiston Nainen
johtajaksi-koulutusprojektiin.

Museoassistentti Vaula Stenberg:
29.1. Forma-messut, Helsinki
14.–16.4. Pietarin venäläisen museon
virtuaaliosaston koulutus, Pietari
20.8. Forma-messut, Helsinki
20.11. Museokauppamessut, Helsinki
Amanuenssi Mona Taipale:
11.–12.2. Taidemuseoiden Teema-päivät,
Helsinki
Kevät 2010, Museoliiton markkinointikoulutus
9.-30.3. Ensiapu 1 – kurssi (20 h),
Lappeenranta
14.–16.4. Pietarin venäläisen museon
virtuaaliosaston koulutus, Pietari
8.9. Venäläisen museon suomalaisten
virtuaaliosastojen yhteistyöseminaari, Turku
16.–17.11. Seminar on Children’s Art
Creativity, Pietarin venäläinen museo
23.11. Avara museo – seminaari, Helsinki
3.-4.12. Lappeenranta-Pietari Kulttuurisilta
–hankkeen esittely Pietarissa, seminaari ja
vauvojen taidetyöpajan vetäminen

Amanuenssi Marjatta Räsänen:
10.2. Venäläisen museon virtuaaliosastoon
tutustuminen, Kotka
11.–12.2. Taidemuseoiden Teema-päivät,
Helsinki
16.–17.3. Luottamusmieskoulutus, Helsinki
26.–27.8. Yhteistoimintakurssi, Imatra
18.–19.9. Luottamusmiesten neuvottelupäivät,
Vantaa
4.-5.10. Valtakunnalliset taidemuseopäivät,
Tampere
11.–12.11. Luottamusmiespäivät, Hämeenlinna

Amanuenssi Elina Vuori:
11.3. Virtuaali Viipuri – seminaari,
Lappeenranta
18.6. Prinsessa Dagmar – keisarinna Maria
Fjodorovna – seminaari, Lappeenranta
31.8. Suomalainen päivä Viipurissa –
tapahtuman suunnittelu, Viipuri
7.9. Viipurin suomalaisen kirjallisuuden seuran
seminaari, Helsinki
16.9. Suomalainen päivä Viipurissa –
tapahtuman näyttelyn pystytys ja avajaiset,
Viipuri
18.9. Höyry-Villellä toteutetun arkkitehtuuri
-kierroksen tarkistus, Viipuri
9.10. Linnoituksen kirkon 225-vuotisjuhla,
Lappeenranta
22.11. Museo matkailutuotteena – seminaari,
Matkailumuseoverkosto, Helsinki

Intendentti Leena Räty:
11.–12.2. Taidemuseoiden Teema-päivät,
Helsinki
9.6. Maakuntamuseojohtajien tapaaminen
Museovirasto, Helsinki
16.6. Viipurin Eremitaasi-keskuksen
avajaisjuhlallisuudet, Viipuri, Venäjä
31.8. Suomalainen päivä Viipurissa –
tapahtuman suunnittelu, Viipuri
16.9. Suomalainen päivä Viipurissa. Viipuri albumi näyttelyn pystytys, avajaiset, Viipuri
6.-7.10. Suomalais-venäläinen
kulttuurifoorumi, Hämeenlinna
14.10. Aluetaidemuseojohtajien tapaaminen
Valtion taidemuseolla, Helsinki
Museomestari Seppo Sarin:
5.2. SähköTeleValoAV 2010 – messut, Jyväskylä
26.2. Virtuaalimuseon käyttäjäkoulutus,
Joutseno
14.–16.4. Pietarin venäläisen museon
virtuaaliosaston koulutus, Pietari

11

HENKILÖKUNNAN PITÄMÄT LUENNOT
14.1. Mona Taipale: Terveyttä kulttuurista, painopisteenä museot. Joutsenon Rotaryt
25.2. Jukka Luoto: Paikallishistoria-hankkeet, Joutseno
23.3. Päivi Partanen: Lappeenrannan museoiden Venäjä-hankkeet. Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan
seminaari, Imatra
17.4. Päivi Partanen: Lappeenrannan museoiden esittely Molodeznoen kotiseutututkijoiden seminaarissa,
Venäjä
24.5. Jukka Luoto: Puheenvuoro äänitearkistoista. Maakunnallinen museopäivä, Lappeenranta
29.5. Mona Taipale: Terveyttä kulttuurista, painopisteenä museot. Humak, Lappeenrannan kampus
9.6. Päivi Partanen: To survive and still go intercultural. Our story on international work. Itämeren linnojen
ja linnoitusten kokous ja seminaari Malbork, Puola
19.8. Satu Eiskonen: Lappeenrannan ja Karjalan sijainti rajalla – luento Itä-Suomen koulun
Lappeenrannan, Helsingin ja Joensuun yksiköiden oppilaille, Vihreä makasiini
2.9. Mona Taipale: Terveyden edistäminen kulttuuritoimessa. Lappeenrannan kaupungin terveyden
edistämisen työryhmä
16.–17.9. Miikka Kurri: Lappeenrannan museoiden ja linnoituksen esittely Käkisalmen linnoitus – Laatokan
linnake, arkeologia- ja historiaseminaarissa Käkisalmessa (Priozersk) Venäjä
17.9. Päivi Partanen: The expulsion of the karelians. Flight, Expulsion, and “Ethnic Cleansing”. A challenge
for the Work of Museums and Exhibitions Worldwide- seminaari Berliinissä
29.9. Mona Taipale: Mitä saisi olla? Kokemuksia asiakasraadin hyödyntämisestä museon toiminnassa.
Näyttelycafé, Espoo
30.9. Mona Taipale: Kohtauspaikkana museo. Sukupolvelta toiselle – seminaari, Lappeenranta
6.10. Leena Räty: Lappeenrannan museoiden venäjä-hankkeet. Museoalan seminaari suomalaisvenäläinen kulttuurifoorumi, Hämeenlinna
2.11. Leena Räty: Sellanen ol´ Viipuri – karjalaisten kaupunki – luento Hämeenlinnan Taidemuseossa.
16.11. Mona Taipale: Accessible Art Museum – luento. Seminar on Children’s Art Creativity, Pietari
3.12. Päivi Partanen: Museum pedagogy in Lappeenranta museums. Lappeenranta-St Petesburg Cultural
Bridge. St Petersburg, Russia
14.12. Jukka Luoto: Rautakauden ilmiöt, Ruokolahti

HENKILÖKUNNAN OSALLISTUMINEN TYÖRYHMIIN
Reija Eeva:
- TAKO:n 5. pooli (liikenne, viestintä ja matkailu)
Satu Eiskonen:
- Matti Olavi Rumpu – näyttelyn suunnittelutyöryhmä
- Kiven henki – näyttelytyöryhmä
- Etelä-Karjalan museon katon ja ilmanvaihdon peruskorjauksen työmaakokoukset
- Venäjäviikon suunnittelutyöryhmä
- Prinsessa Dagmar – näyttelytyöryhmä
- Populaarimusiikan historian tutkimus- ja näyttelytyöryhmä
- Lappeenrannan museoiden nettisivutyöryhmä
- Lappeenrannan museotoimen johtoryhmä
Miikka Kurri: kts. s. 34
Ulla Loisa:
- Lappeenrannan museotoimen johtoryhmä
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Jukka Luoto: kts. s. 33
Noora Niemi:
- Antikvaria-kehitystyöryhmä
- Populaarimusiikin historian tutkimus- ja näyttelytyöryhmä
- Lappeenrannan kaupungin verkkoviestintätyöryhmä
- Lappeenrannan museoiden nettisivutyöryhmä
Päivi Partanen:
- Kiven henki – näyttelytyöryhmä
- Etelä-Karjalan museon katon ja ilmanvaihdon peruskorjauksen työmaakokoukset
- Lappeenrannan museoiden nettisivutyöryhmä
- Lappeenrannan museotoimen johtoryhmä
- Suomalais-venäläisten museopäivien 2011 järjestelytyöryhmä
- Linnoitus 2016 –työryhmä
- Museovirasto, Koitsanlahden hovin kehittämistyöryhmä
- Kannas-keskuksen ohjausryhmä ja sisältötyöryhmä
- Kanavamuseon tuki Oy:n hallituksen jäsen
- Lappeen ja Nuijamaan historiatoimikunta
- KoKo, matkailu- ja luovat alat teemaryhmä
- Energiamaan kehittämistyöryhmä
- Saimaan kanavapuiston kehittämistyöryhmä
- Lappeenrannan museotoimen ja kulttuuritoimen johtoryhmät
- Saimaan ammattikorkeakoulu, kuvataideyksikön neuvottelukunta
Leena Räty:
- Valtakunnallinen kuvataiteen arkistointi- ja kirjasto-hankkeen ohjausryhmä
- Elias Muukka – tutkimus- ja näyttelytyöryhmä
- Tyttö kukkivalla niityllä – aarteita Viipurin Taiteenystävien kokoelmasta – näyttelytyöryhmä
- Plan-yhteistyö ”Lapset kriisien kuvissa” (Sodan kuvat – näyttely)
- Lappeenrannan museoiden nettisivutyöryhmä
- Lappeenrannan museotoimen johtoryhmä
Mona Taipale:
- Kulttuuripolkutyöryhmä / Kuvataide- ja taitopolku
- Lappeenrannan kaupungin viestintä- ja markkinointityöryhmä
- Linnoituksen yhteismarkkinointityöryhmä
- Lappeenrannan kaupungin vanhusneuvosto
- Taidelinkki-hankkeen ohjausryhmä
- Valtakunnallinen Terveyttä kulttuurista – työryhmä
- Lappeenrannan kaupungin terveyden edistämisen työryhmä
- Lappeenrannan museoiden nettisivutyöryhmä
- Pietarin Venäläisen museon Suomen virtuaaliosastojen kehittämistyöryhmä
Elina Vuori:
- Visiitti Wolkoffille – projektin työryhmä
- Etelä-Karjalan rakennusperinnön tallentaminen digitaaliseen muotoon – hankkeen työryhmä
- Prinsessa Dagmar – näyttelytyöryhmä
- Etelä-Karjalan museo 100 vuotta – julkaisun Katse menneisyyteen – toimituskunta
- Kulttuuripolkutyöryhmä / historia ja arkkitehtuuri
- Suomi-päivät Viipurissa - suunnittelutyöryhmä
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MUSEOT JA YLEISÖ
AVOINNAOLOAJAT
Etelä-Karjalan museo:				Etelä-Karjalan taidemuseo:
8.5.- 6.6. sekä 23.8. – 31.12. 7.6. – 22.8.		1.1.– 6.6. sekä 23.8. – 31.12.
ti-su klo 11-17		
ma-pe klo 10-18,
ti-su klo 11-17			
ma suljettu			
la-su klo11-17						

7.6. – 22.8.
ma-pe klo 10–18
la-su klo 11–17

Ratsuväkimuseo:
7.6. – 15.8.
ma-pe 10–18, la-su 11–17
1.1. – 6.6. suljettu.
16.8. – 31.12. avoinna ainoastaan tilauksesta
Wolkoffin talomuseo:
1.3. - 6.6. sekä 23.8. – 31.12. 		
la-su 11-17		
		

7.6. - 22.8.			
ma-pe 10-18, la-su 11-17

Kaikki museot olivat kiinni uudenvuodenpäivänä, pitkäperjantaina, toisena pääsiäispäivänä, vapunpäivänä, helatorstaina, juhannusaattona, juhannuspäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaattona, joulupäivänä, tapaninpäivänä sekä uudenvuodenaattona. Pääsiäislauantaina Wolkoffin museo oli auki, muut museot kiinni.
Etelä-Karjalan museo oli suljettuna katto- ja ilmastointiremontin vuoksi 1.1.–7.5.
Wolkoffin museo oli suljettu tammi-helmikuun.

SEPPO PELKONEN

Rautaa rajalta – näyttelyn avajaisissa oli rokin makua tuvan täydeltä, hiki pukkasi pintaan.
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PÄÄSYMAKSUT
Talvikaudella Etelä-Karjalan museossa ja taidemuseossa oli yhteislippu. Lipun hinta aikuisilta 4,50 €, eläkeläisiltä, opiskelijoilta ja yli 10 hengen ryhmiltä 3,50 €/ henk.
Kesäkaudella oli käytössä yhteislippu, jolla pääsi Etelä-Karjalan museoon, taidemuseoon, Ratsuväkimuseoon. Hinta:
aikuiset 8,50 €, eläkeläiset, opiskelijat ja ryhmät 7 €. Yhteislipun asemasta voi ostaa erillislipun, jonka hinta Etelä-Karjalan museoon ja taidemuseoon oli 6,50 € / 5,50 €.
Ratsuväkimuseoon 3 €/ 2 €. Wolkoffin museon lipunhinnat olivat ympäri vuoden samat: aikuiset 5,50 €, eläkeläiset ja
opiskelijat 4,50 €. Alle 16-vuotiaat ovat päässeet museoihin ilmaiseksi.
Galleria Lauraan oli vapaa pääsy.

KÄVIJÄMÄÄRÄT

tammikuu
helmikuu
maaliskuu
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
heinäkuu
elokuu
syyskuu
lokakuu
marraskuu
joulukuu
yht.
(v. 2009)
koululaiset
(v. 2009)

ETELÄKARJALAN
MUSEO
1250
1651
2877
2864
717
885
1063
511
11818
(9087)
1064
(665)

ETELÄKARJALAN
TAIDEMUSEO
356
533
826
490
935
1120
1801
2084
620
282
716
316
10079
(9343)
1395
(1498)

RATSUVÄKIMUSEO

WOLKOFFIN
TALOMUSEO

56
564
1527
954
44
26
35

98
231
158
111
233
218
127
119
118
247

3352
(3152)
118
(0)

1660
(1726)
233
(356)
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Galleria Laura: 11.1. – 27.2. Ryijyn lumo – näyttely, 789 kävijää.
Vihreä makasiini: 8.5. – 1.8. Päästä päähän – Taidelaitos Haihatuksen kulttuurin kiertotie, 5410 kävijää.
Maakuntakirjaston näyttelytila: 1.2.– 30.11. Vuosikymmenten esineet. Etelä-Karjalan museo 100 vuotta. 2000 kävijää (arvio).
Yhteensä kävijöitä oli 35108 (v. 2009 28433). Lisäystä oli 23,5%.
Pätärin talomuseo Ylämaalla oli avoinna 15.6.–31.7. päivittäin klo 12–16. Kävijöitä oli 167.
Joutsenon pitäjäntupa oli avoinna 19.6.–8.8. ke, la ja su klo 12–16. Kävijöitä oli n. 200.
Nuijamaan pitäjäntupa oli avoinna 13.6.–29.8. sunnuntaisin klo 11–13. Kävijöitä n. 50.
Museoperjantait jatkuivat niin, että kuukauden ensimmäisenä perjantaina yleisö pääsi ilmaiseksi kevätkaudella Etelä-Karjalan taidemuseoon ja syyskaudella sekä Etelä-Karjalan museoon että taidemuseoon. Taidemuseossa kävi tällöin yhteensä
1314 henkeä (8 perjantaita), Etelä-Karjalan museossa 610 henkeä (4 perjantaita). Kesäkaudella ei ilmaisia museoperjantaita
ollut.
Erilaisia luentoja, työpajoja ja asiakastilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana 110. Niihin osallistui 2535 henkeä, keskimäärin
23 henk. / tilaisuus.
Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoiman LATU - Luovien alojen tulevaisuus Etelä-Karjalassa – näyttelyssä Lappeenrannan hiekkalinnassa museoiden kesänäyttelyt ja museokaupat olivat esillä kesän ajan. Kävijöitä oli 2281. Syys-lokakuussa museot olivat esillä LATU-näyttelyssä Imatran kylpylässä ja Lappeenrannan lentoasemalla, joissa niihin tutustui
useita tuhansia kävijöitä.
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ASIAKASPALVELU
Saavutettavuuden edistämistyötä jatkettiin Lappeenrannan museoissa myös vuonna 2010. Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija työsti museoiden saavutettavuussuunnitelmaa keväällä 2009
valmistuneen saavutettavuuskartoituksen pohjalta. Vuonna 2009 perustetun asiakasraadin toiminta vakinaistettiin ja raadin toiminnalle luotiin selkeät käytännöt. 17-henkinen raati kokoontuu neljä
kertaa vuodessa. Asiakasraati auttaa museota vastaamaan ympäristön asettamiin haasteisiin, tukee
museon strategisia tehtäviä, auttaa museota tavoittamaan uusia asiakasryhmiä ja säilyttämään entisiä sekä saavuttamaan korkeampaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakasraati on mukana kehittämässä
toimintoja kuten opastuksia, tapahtumia, museokasvatusta ym. Asiakasraadilla on myös tärkeä rooli
palvelustrategiaa laadittaessa.
Saavutettavuutta edistettiin myös perustamalla museoiden oma nettisivutyöryhmä. Museon sivuja
pyritään kehittämään entistä asiakaslähtöisemmiksi ja selkeämmiksi Lappeenrannan kaupungin internetsivuston uudistumisen yhteydessä vuonna 2011.
Saavutettavuutta lisäsivät talvikaudella myös kuukauden ensimmäisen perjantain ilmaiset sisäänpääsyt Etelä-Karjalan museoon ja taidemuseoon.
Kaikissa museoyksiköissä oli saatavana yhdenmukainen palautelomake. Palautetta saattoi antaa kaikilla kielillä yhdellä ja samalla lomakkeella. Kävijöiden palautteeseen pyrittiin reagoimaan mahdollisuuksien mukaan välittömästi. Myös kesätyöntekijöille jaettiin palautelomake, jossa heiltä tiedusteltiin heidän työsuhteensa aikana esille tulleita plussia ja miinuksia sekä parannusehdotuksia. Asiakaspalvelussa toimiville kesätyöntekijöille laadittu perehdytyskansio päivitettiin.
Museot osallistuivat valtakunnalliseen Museoviikkoon toukokuussa. Museoviikon teemana oli paikallinen identiteetti, alueen omaleimaisuus. Etelä-Karjalan museoon, taidemuseoon ja Wolkoffin talomuseoon oli kansainvälisenä museopäivänä 18.5. vapaa sisäänpääsy. Lisäksi järjestettiin opaskierroksia.
Wolkoffin museossa sai kesän aikana opastusta myös venäjän kielellä.
Museotoimi osallistui valtakunnalliseen Älä osta mitään -päivään 26.11. ilmaisella sisäänpääsyllä Etelä-Karjalan museoon ja taidemuseoon sekä jakamalla vanhoja julkaisuja, postikortteja ja julisteita
ilmaiseksi asiakkaille.
SEPPO PELKONEN

16

MUSEOKAUPPA
Etelä-Karjalan museossa toteutettiin ilmastointi- ja kattoremontti ja samassa yhteydessä
myös museokaupan tiloja uudistettiin. Kaupan sisustukseen haettiin uutta ilmettä yhteistyössä lappeenrantalaisen
Suunnittelutoimisto CDM Oy:n
kanssa. Tavoitteena oli uudistaa
kalustusta toimivammaksi ja
saada lisätilaa myyntituotteille. Uusia tuotteita kehiteltiin
yhteistyössä mm. paikallisen
yrityksen MillaiDesignin kanssa. Myös museon kokoelmia
käytettiin hyväksi tuotteiden
ideoinnissa. Uudistunut museokauppa avasi ovensa toukokuussa 2010 ja tuolloin kaupan
valikoimista löytyivät mm. keisarimenu-keittiöpyyhe, Pommac -tarjotin sekä Ukonpalko
–kuitukangaskassi.

NOORA NIEMI

Uudistunut museokauppa Etelä-Karjalan museon sisääntuloaulassa.

Syyskuussa avautunut Rautaa rajalta -näyttely toi rokkiaiheiset tuotteet museokauppaan. Kaupan oli mm.
Rautaa rajalta –t-paitoja, musiikkiaiheisia pelejä sekä pikkutavaraa huulikiilloista avaimenperiin. Kotiteollisuuden fanituotteita paidoista pipoihin myytiin näyttelyn ajan yksinoikeudella museokaupassa.
Etelä-Karjalan taidemuseon museokauppa Sulottaren valikoimissa säilyivät edelleen mm. suositut Globe
Hopen ja MakeeDesignin kassit ja pussukat. Uutuuksiakin valikoimiin vuoden mittaan tuli. Kesän Tyttö kukkivalla niityllä –näyttelyyn liittyen teetettiin useita omia tuotteita, kuten esim. magneettisia kirjanmerkkejä
ja taskupeilejä. Kaikissa vuoden aikana esillä olleissa näyttelyissä oli oheistuotteita tarjolla, useimmiten julkaisujen ja postikorttien muodossa.
Wolkoffin museokauppaan ei tänä vuonna valmistunut myyntituotteita omista kokoelmista, mutta tuotevalikoimassa riitti osteltavaa moneen makuun. Jouluna ja pääsiäisenä oli tarjolla runsaasti erilaista sesonkitavaraa. Kaupan sosiaali- ja varastotiloja kohennettiin oman henkilökunnan toimesta.
Pitkään valmisteilla ollut viivakoodien käyttöönotto kassajärjestelmässä toteutui. Myyntituotteille luotiin
viivakoodit käytössä olevaan Maestro-järjestelmään. Työtä tekivät kassalla toimivat asiakaspalvelijat ja museokauppatiimin jäsenet. Viivakoodit saatiin käyttöön kevään 2010 aikana. Viivakoodit helpottavat kassalla
toimivan asiakaspalvelijan työtä, mutta myös tuotteiden varastoseurantaa ja kirjanpitoa. Kassajärjestelmään liittyviä muutoksia on tulossa lisää lähiaikoina, kun korttien lukulaitteet täytyy uusia.
Yhteistyötä Kanavamuseon kanssa jatkettiin. Museokaupan omaa tuotantoa olevista tuotteista oltiin kiinnostuneita muuallakin, ja mm. Hämeenlinnan Taidemuseo ja Karjala-myymälä ottivat omista kokoelmista
tuottamiamme myyntiartikkeleja omiin valikoimiinsa.
Museokaupoissa on ollut tarjouksia, poistomyyntiä ja ilmaisjakelua erilaisten yleisötapahtumien yhteydessä. Esimerkiksi Museoperjantaisin kaupoissa on ollut kuukausittain vaihtuvia tarjoustuotteita.
Museokauppa oli mukana Kansallismuseossa Helsingissä järjestetyillä Museokauppamessuilla marraskuussa.
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MARKKINOINTI JA TIEDOTUS
Museot tiedottivat näyttelyistä ja muusta toiminnastaan paikallisissa ja maakunnallisissa tiedotusvälineissä, kesänäyttelystä myös
valtakunnallisesti mm. lehtimainoksilla. Tapahtumista tiedotettiin
myös erilaisten internetin tapahtumakalenterien kautta. Museo
toimitti tietoja ja kuvia erilaisiin matkailumarkkinointitarkoituksiin. Museot esittelivät toimintaansa myös erilaisissa tilaisuuksissa. Museotoimi järjesti yhdessä matkailutoimiston kanssa infotilaisuuden kaupunkioppaille museon tiloissa 10.5.
Museotoimi osallistui Naisten klubin järjestämään Naisten hyvänolon tapahtumaan Lappeenrannan urheilutalolla 28.8. Tapahtumassa esiteltiin museoiden toimintaa ja museokauppoja.
Museotoimi julkaisi kouluille ja päiväkodeille suunnatun MuseoOn
-tiedotuslehden. Lehden lisäksi museo esitteli koululaisille ja päiväkodeille suunnattua tarjontaansa lukuvuoden aloittavissa infotilaisuuksissa. Varhaiskasvattajille ja opettajille suunnatut infot järjestettiin 20.9. ja 23.9. Infoihin
osallistui yhteensä 24 henkilöä. Varhaiskasvattajista ja opettajista nimettiin museoyhteyshenkilöt
edellisvuotiseen tapaan.
Museon toimintaa esiteltiin lukuisissa esitelmissä sekä Suomessa että ulkomailla.
YHTEISTYÖKUMPPANIT
Vuonna 2010 museotoimi teki yhteistyötä muiden Linnoituksen toimijoiden ja Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa. Yhteistyön muotona olivat yhteiset tapahtumat ja niihin liittyvät ilmoitukset Etelä-Saimaa -lehdessä. Yhteisiä tapahtumia olivat Linnoituksen sydäntalvi – laskiaistapahtuma, Linnoituksen pääsiäinen, Linnoituksen kevätpiha, Linnoituksen kekri ja Linnoituksen
adventti. Museotoimi oli myös osaltaan toteuttamassa Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen
järjestämää perinteistä Linnoituksen Yötä Lappeenrannan kaupungin vuosipäivänä 7.8.
Monipuolista yhteistyötä tehtiin Lappeenrannan kaupungin kulttuuritoimen muiden organisaatioiden, kuten kirjaston, teatterin ja kulttuuritoimiston kanssa. Pedagogista yhteistyötä tehtiin Lappeenrannan musiikkiopiston, Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityön ja Suomen Plan-järjestön kanssa.
Humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoiman LATU - Luovien alojen tulevaisuus Etelä-Karjalassa – hankkeen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Museoiden kesänäyttelyt ja museokaupat olivat
esillä LATU-näyttelyssä Lappeenrannan hiekkalinnassa kesän ajan. Syys-lokakuussa museot olivat
esillä LATU-näyttelyssä Imatran kylpylässä ja Lappeenrannan lentoasemalla.
Hevosvoimaa-työryhmän Hevosvoimaa-teatteriesitykset jatkuivat Ratsuväkimuseossa kevätkaudella 2010. Raakaidea Oy:n Human I Culture interaktiivisen taiteen teemavuosi – hankkeen kautta EteläKarjalan taidemuseossa oli joulukuun ajan esillä Marikki Hakolan vuorovaikutteinen Moloch-teos.
Museotoimi osallistui yhteistyössä Lappeenrannan seudun yrityspalveluiden, Kulttuurisilta-projektin, Suomi-Venäjä-seuran, Venäjä-klubin ja Itä-Suomen koulun kanssa kaupungin ensimmäisen Venäjäviikon järjestämiseen.
Lappeenrannan kylpylän kanssa jatkettiin yhteistyötä ja suunniteltiin kulttuuripaketti kesänäyttelyiden yhteyteen. Yhteistyö jatkui myös kuntoutuksen saralla, kylpyläryhmiä kävi museoissa osana
kuntoutusjaksoaan.
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Lappeenrannan Matkailuoppaat ry:n kanssa jatkettiin yhteistyötä. Museon opasrinki huolehti museoilla vierailevien ryhmien opastuksista. Lappeenrannan filmi- ja videokuvaajien kanssa aloitettiin
dokumentointiyhteistyö.
Museon pääyhteistyökumppaneina toimintakertomusvuonna olivat risteily-majoitus-museo -pakettien osalta Sokos Hotel Lappee, Scandic Patria Hotelli ja Cumulus. Muita yhteistyökumppaneita
olivat mm. Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Saimaan ammattikorkeakoulu, Humanistisen ammattikorkeakoulun Joutsenon yksikkö, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Etelä-Karjala-instituutti.

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ
LEENA RÄTY

Museotoimen yksi strategisista tavoitteista on aktiivinen kansainvälinen toiminta. Yhteistyötä venäläisten
museoiden kanssa jatkettiin erilaisten
verkostoitumistilaisuuksien ja yhteistyöpalaverien muodossa. Yhteistyötä
on jatkettu mm. Pavlovskin palatsimuseon kanssa. Uusia venäläisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Viipurin Eremitaasi, Pietarin Etnografinen
museo ja Petroskoin taidemuseo.
Suomalais-venäläisten museopäivien
suunnittelu aloitettiin Suomen museoliiton, Pietarin Suvorov-museon
sekä Pietarin museotyöntekijöiden liiton kanssa.
Uutena aluevaltauksena museoiden
Venäjä-yhteistyössä aloitettiin pedagogisen osaamisen vaihto. Taidemuseon taide- ja musiikkityöpajat herättivät kiinnostusta Pietarin museoissa.

Nykyiset viipurilaiset tutkivat kiinnostuneina 1890–1900-lukujen valokuvia
Albumi-näyttelyssä.

Etelä-Karjalan museo osallistui Suomen Pietarin konsulaatin ja Lappeenrannan kaupungin Viipuriin organisoimien Suomi-päivien ohjelmaan 16.-19.9.2010 valokuvanäyttelyllä Albumi - Viipuri 1890-1900. Museolle aikoinaan ostetun
albumin pinnakkaisvedokset reprottiin jo vuonna 1993, jolloin niistä tehtiin kiertonäyttely. Tämän
näyttelyn pohjalta toteutettiin Suomi-päiville valokuvanäyttely Dimitrova ulitsa 5:ssä (entisessä arkkit.
Jalmari Lankisen suunnittelemassa Tuomiokirkkoseurakunnan talossa Maununkadulla) toimivaan Art
Holl galleriaan. Näyttely oli esillä 16.9.-24.10.2010.
Kuvat herättivät huomattavaa mielenkiintoa jo avajaisiltana. Kuukauden esillä ollut näyttely saavutti
450 katsojaa ja sitä kommentoitiin paikallisissa lehdissä ja tv:ssa. Suomi-päivien ohjelmana 18.9. oli
museon tuottama suomalainen arkkitehtuurikierros, johon viipurilaiset osallistuivat useilla venäjäksi
selostetuilla kierroksilla Lappeenrannasta Viipuriin ajetun katujuna Höyry-Villen kyydissä.
Museon henkilökunta teki retken Viipuriin 25.10.2010, jolloin näyttely purettiin galleriassa ja vedokset
lahjoitettiin Viipurin kirjastolle.
Vuoden aikana etsittiin myös eurooppalaisia yhteistyökumppaneita, mutta rahoitusta hankkeille ei
toistaiseksi löytynyt.
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Lappeenrannan museoiden julkaisuja
Kesäpäiviä - Elias Muukka suomalaisen maiseman tulkkina
Marianne Koskimies-Envall & Leena Räty.
Julkaisijat: Etelä-Karjalan taidemuseo ja Pohjanmaan museo, Vaasa.
FRAM, Vaasa, 2010.
Sivuja 178.
Lemiläinen Elias Muukka (1853–1938) kouluttautui taidemaalarin ammattiin 1870-luvulla Viipurissa, Helsingissä
Suomen Taideyhdistyksen koulussa ja Düsseldorfissa taideakatemiassa. Puhtaasti suomalaisista talonpoikaisista juurista lähteneen taiteilijan ura ei ollut helppo vaan taloudelliset vaikeudet leimasivat hänen elämäänsä
pitkään. Elättääkseen perheensä hän loi pitkän ja merkittävän uran Turun piirustuskoulun opettajana kouluttaessaan uusia taiteilijasukupolvia. Turun lisäksi hän opetti piirustusta eri kouluissa mm. Sortavalassa, Vaasassa,
Mikkelissä ja Savonlinnassa. Hänen taiteilijaystäviään olivat mm. Victor Westerholm ja Kaarle Krohn.
Itsenäisenä taiteilijana Muukan rakkaimmat aihepiirit löytyivät suomalaisesta maisemasta, metsien siimeksestä
ja sen vesien ja pilvien elävyydestä. Erikoisesti Lemin järvinäkymät toivat hänet kesäisin vuosi vuoden jälkeen
kotiseudulle maalaamaan järvenpoukamia, ruispeltoja ja kylänäkymiä.
Kirja on ensimmäinen kokonaisesitys Elias Muukan elämästä ja taiteesta.
Prinsessa Dagmar - Keisarinna Maria Fjodorovna.
Princess Dagmar – Empress Maria Feodorovna.
Toim. Satu Eiskonen. Julkaisija Etelä-Karjalan museo. Etelä-Karjalan museon julkaisusarja nro 31. Art-Print Oy,
Helsinki 2010.
Sivuja 150.
Etelä-Karjalan museo julkaisi samaa nimeä kantavan näyttelyn kanssa samanaikaisesti Prinsessa Dagmar – Keisarinna Maria Fjodorovna – teoksen. Teos on 150-sivuinen ja 2-kielinen (suomi-englanti). Teos on näyttelyn tavoin 2-osainen. Ensimmäinen osa käsittelee prinsessan, suuriruhtinattaren, keisarinnan ja leskikeisarinnan elämää. Tämän henkilöhistoriallisen osion kirjoittajat ovat Birgit Jenvold Amalienborgin kuninkaallisesta museosta
Kööpenhaminasta ja Milena Tretjakova ja Aleksei Guzanov Pavlovskin palatsimuseosta Pietarista. Toinen osa
käsittelee laajasti Lappeenrannan keisarivierailuja, keisarinasemaa, keisarintaloa ja keisarintalon sisustuksesta
vastannutta arkkitehti Jac. Ahrenbergia. Artikkelien kirjoittajat ovat amanuenssit Miikka Kurri ja Elina Vuori EteläKarjalan museosta ja keisarillisen taidekokoelman tutkija Jukka Relas sekä Jac. Ahrenbergista väitöskirjaa tekevä
Anna Ripatti.
Tyttö kukkivalla niityllä – aarteita Viipurin Taiteenystävien kokoelmasta
Toim. Leena Räty, Päivi Viherluoto.
Julkaisijat: Etelä-Karjalan taidemuseo ja Hämeenlinnan Taidemuseo.
Painoyhtymä Oy, Porvoo 2010.
Sivuja 136.
Viipurin Taiteenystävät ry:n kansallisesti merkittävä taidekokoelma on jaettu Hämeenlinnan ja Lappeenrannan
kaupunkien taidemuseoihin. Yhdistyksen mielenkiintoinen ja merkittävä 120-vuotinen historia liittyi ennen sotia Viipurin kuvataide-elämään, Viipurin taidemuseon vaiheisiin ja kerättyyn kokoelmaan, joka oli esillä yhdessä
Viipurin kaupungin kokoelmien kanssa Uno Ullbergin suunnittelemassa taidemuseossa. Kokoelmat jouduttiin
evakuoimaan sodan jaloista syksyllä 1939 Rautalammille, missä niitä säilytettiin aina 1950-luvun alkuun. Evakuointi poikkeusolosuhteissa on haasteellista ja niinpä kirjassa seikkaperäisesti kerrotaan uutta tietoa yksittäisten
teosten vaiheista.
Sota ei kuitenkaan katkaissut VTY:n toimintaa vaan kokoelmien keräämistä on jatkettu, vaikka taidemuseo ja taidekoulu menetettiin. Kokoelmien taiteilijoiden ja teosten historiaa avataan lukijalle. Kirjoittajat: Per Erik Floman,
C.J. Gardberg, Katri Päivärinta, Leena Räty, Hannu Takala, Olli Valkonen, Päivi Viherluoto.
Katse menneisyyteen – Etelä-Karjalan museo 100 vuotta.
Toim. Miikka Kurri, Jukka Luoto ja Elina Vuori. Julkaisija Etelä-Karjalan museo. Etelä-Karjalan museon julkaisusarja
nro 32. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2010.
Sivuja 263.
Lappeenrannan ensimmäinen museo avattiin yleisölle kesäkuussa 1910. Merkkivuottaan viettänyt Etelä-Karjalan museo juhlisti satavuotista taipalettaan julkaisemalla elokuussa näyttävän historiikin museotoimintansa
vaiheista. Kolmeen osaan jäsentyneestä teoksesta tuli 263 sivuinen. Juhlakirja rakentuu kahdentoista artikkelin,
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tietoiskujen ja runsaan kuvituksen varaan. Teoksen kirjoittajat ovat pääosin Lappeenrannan museoiden nykyistä ja entistä henkilökuntaa. Museotoimenjohtaja Päivi Partanen pohtii johdantoartikkelissaan museotoiminnan
luonnetta niin menneisyyden, nykyisyyden kuin tulevaisuudenkin näkökulmista. Fil.yo Anniina Kivelä on artikkelissaan tutkinut museon varhaisvaiheita 1900-luvun alusta 1970-luvun alkuun. Museotoimenjohtaja Soile
Rinno muistelee artikkelissaan omaa virkakauttaan (1972–2000), jonka aikana museot Lappeenrannassa elivät
hedelmällisintä kasvukauttaan, intendentti Satu Eiskonen kuvaa puolestaan museotoimintaa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Taidemuseon, Ratsuväkimuseon, Laura Korpikaivo-Tammisen käsityömuseon ja
Wolkoffin museoiden taustoja valottavat amanuenssi Marjatta Räsänen, intendentti Leena Räty, amanuenssit
Jukka Luoto, Mariina Kellokumpu ja Elina Vuori. Tutkija Anu Talka pohtii artikkelissaan Etelä-Karjalan museon
maakunnallisia ulottuvuuksia ja amanuenssi Miikka Kurri käsittelee tekstissään rakennusperintöä maakuntamuseon toimialana. Teoksen päättää museotoimenjohtaja Olli Immosen artikkeli Lappeenrannan Linnoituksen maiseman historiallisista merkitysulottuvuuksista.
Rautaa rajalta
– Etelä-Karjalan populaarimusiikin historiaa
–taskupokkari
Toim. Noora Niemi ja Satu Eiskonen.
Sivuja 32.
Rautaa rajalta –näyttelyn rokkihenkinen minijulkaisu,
jonka saa itse leikata ja koota. Julkaisussa esitellään eteläkarjalaisia muusikkoja ja musiikkivaikuttajia eri vuosikymmeniltä.
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ETELÄ-KARJALAN MUSEO
Näyttelytoiminta
PERUSNÄYTTELY
Etelä-Karjalan museon vuonna 2006 avautunut perusnäyttely, Kolme karjalaista kaupunkia – Lappeenranta, Viipuri ja Käkisalmi, kiinnosti museokävijöitä vuonna 2010 edellisten vuosien tapaan. Asiakkaat pääsivät
tutustumaan perusnäyttelyyn ja vaihtuviin näyttelyihin samalla pääsylipulla. Perusnäyttely avautui museon katon ja ilmanvaihdon peruskorjauksen päätyttyä ja näyttelyn uudelleen kokoamisen jälkeen yleisölle
toukokuussa samanaikaisesti vaihtuvan näyttelyn kanssa.
VAIHTUVAT NÄYTTELYT
1.2. – 30.11. Vuosikymmenten esineet - Etelä-Karjalan museo 100 vuotta
– pienoisnäyttely Lappeenrannan maakuntakirjaston 2. kerroksessa
Etelä-Karjalan museo aloitti juhlavuoden näyttelytoimintansa jalkautumalla kirjastoon museorakennuksen
ollessa vielä remontissa.
Helmikuun alussa Lappeenrannan maakuntakirjaston toisessa kerroksessa avautui Vuosikymmenten esineet – Etelä-Karjalan museo 100 vuotta – pienoisnäyttelysarja. Näyttely vaihtoi vuosikymmentä kuukausittain. Näyttelysarja nosti säilytystilojen kätköistä kuukausittain esille yhden vuosikymmenen ja siitä kertovan esineen.
Vuosikymmenten esineisiin saattoi tutustua myös museon nettisivuilla, mihin kuukauden vaihtuessa päivitettiin aina kyseisen vuosikymmenen esineen esittely.
Kävijät: n. 2000
SEPPO PELKONEN
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9.5. - 29.8. Prinsessa Dagmar – Keisarinna Maria Fjodorovna
SEPPO PELKONEN

Kesän 2010 kansainvälinen
näyttely Etelä-Karjalan museossa esitteli Tanskan prinsessa
Dagmaria, Venäjän keisarinna
Maria Fjodorovnaa. Näyttely
koostui kahdesta mielenkiintoisesta osasta, henkilöhistoriasta ja Lappeenrannan keisarivierailuista vuosina 1885 ja
1891.

Keisari Aleksanteri III ja tämän
puoliso keisarinna Maria Fjodorovna olivat pidettyjä Suomen suuriruhtinaskunnassa.
Pohjoismaista syntyperää oleva keisarinna oli myös Suomen ystävä. Keisaripari vietti
mielellään aikaa Suomessa,
Autenttisia Lappeenrannan keisarintalon esineitä oli koottuna kesän näyttelyyn eri
puolilta Suomea mm. Presidentinlinnasta.
muun muassa Langinkosken
keisarillisella kalastusmajalla,
jossa he saattoivat elää tavallisten ihmisten tavoin kalastaen ja ruokaa laittaen. Viralliset vierailut toivat keisariparin myös Lappeenrantaan. Dagmar vieraili kaupungissa vuosina 1885 ja 1891. Jac. Ahrenberg suunnitteli ja sisustutti keisariparille Fontellin talon, jota alettiin kutsua keisarintaloksi. Rautatie ja asemakin kaupunkiin valmistuivat keisarivierailua varten 1885.
Näyttelyn Lappeenrannan keisarivierailuja käsittelevässä osiossa Lappeenrannan keisarintalon esineistöä koottiin näyttelylainaan eri kohteista. Näyttelyn kansainvälisinä yhteistyökumppaneina toimivat Pavlovskin palatsimuseo Pietarissa ja Amalienborgin kuninkaallinen museo Kööpenhaminassa. Suomalaisia
yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Tasavallan presidentin kanslia / Presidentinlinna, Ateneumin
taidemuseo, Suomen Rautatiemuseo, Langinkosken keisarillinen kalastusmaja / Langinkoskiseura ja Sibelius-museo.
Näyttelyä suojeli tasavallan presidentti Tarja Halonen.
Kävijät: 8595
18.9.2010 – 2.1.2011 Rautaa rajalta – Etelä-Karjalan populaarimusiikin historiaa
Etelä-Karjalan museo oli syyskauden ajan rock! Rautaa rajalta, Etelä-Karjalan populaarimusiikin historiaa – näyttely esitteli eteläkarjalaisen populaarimusiikin historiaa 1960-luvulta tähän päivään. Näyttely sisälsi myös yleiskatsauksen populaarimusiikin historiaan Suomessa ja maailmalla. Esillä oli maakunnan musiikkivaikuttajien esiintymispukuja, soittimia ja muuta esineistöä. Jukeboksi soitti maakunnan
ykköshittejä.
Näyttelyn yleinen, rokin vuosikymmeniä läpikäyvä osio tuotettiin yhteistyössä Pohjois-Karjalan museon
kanssa. Tämä yhteinen osio näyttelystä kiertää Etelä- ja Pohjois-Karjalan maakuntien museoissa. Näyttely
on esillä Imatralla kevättalvella 2011. Huhtikuussa 2011 se avautuu Joensuussa Pohjois-Karjalan museon
Pop museoon! – näyttelyn yhteydessä. Rokin historiaa käytiin läpi 1950-luvulta 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle esitellen mm. nuorisomuotia, musiikin kuuntelua ja muita rokkiin liittyviä ilmiöitä,
kuten maakuntia yhdistävää Tuuliajolla- kiertuetta.
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Yleisen osion rinnalla esiteltiin maakunnan omaa musiikkihistoriaa. Paikalliset ja maakunnasta lähtöisin
olevat artistit ja yhtyeet osallistuivat näyttelyn tekoon omilla lainoillaan ja kokoelmalahjoituksillaan. Maakunnan musiikkivaikuttajia myös haastateltiin nykyajan perinteenkeruuna. Haastatteluja ja lainoja antoivat
artistit ympäri maakuntaa, Uukuniemeä ja Lemiä myöten. Museokokoelmien ja artistien lainojen ohella
näyttelyssä oli esillä myös yksityisten musiikinystävien lainoja eri vuosikymmeniltä.
Kävijät: 2972

Galleria Laura
SEPPO PELKONEN

11.1 – 27.2.2010 Ryijyn lumo
Näyttelyssä käytiin läpi ryijyn
pitkää historiaa sekä esiteltiin
kokoelmissa olevin esimerkkien
avulla ryijyn tarinaa käyttötekstiilistä koriste-esineeksi ja taidetekstiiliksi.
Näyttelyn oheisohjelmana järjestettiin teemapäivä ryijyjen
hoidosta. Teemapäivää varten
valmisteltiin kävijöille jaettavaksi
ryijyjen hoidosta kertova ohje.

Galleria Lauran tiloissa on ympäri vuoden Pilvilinnan portti
-kosketusnäyttö. Kosketusnäytön ohjelma kertoo kotiteollisuusneuvos Laura Korpikaivo-Tammisesta sekä Käsityömuseon historiasta.
Ohjelmasta on sekä suomen- että englanninkieliset versiot.
Kävijät: 789
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YLEISÖTAPAHTUMIA JA MUSEOPEDAGOGIikkAA
Seminaarit ja luennot
18.1.2010 Ryijynhoitopäivä Galleria Laurassa
Osallistujat 25 henkeä.
Maakunnan erityispiirteet –luentosarja. Järjestäjät: Etelä-Karjalan museo, Etelä-Karjalan kesäyliopisto,
Etelä-Karjala-instituutti ja Etelä-Karjalan maakuntayhdistys. Luentosarja alkoi vuonna 2009.
27.3.2010 Rajamaakunta sykkii Pietarin tahdissa - linnoituksia, matkailua ja arkielämää (SEMINAARI 4)
Asiantuntijat: Museoviraston tutkija Ilkka Kaskinen, kirjailija Aimo Vuorinen ja arkkitehti Matti Veijovuori.
Oppaana retkellä kotiseutuneuvos Pertti Jurvanen.
Savitaipale, Olkkolan hovi, retki Partakosken alueelle.
Osallistujat 55 henkeä.
12.6.2010 Karjalan kukkivat kunnaat - vihreä ja kulttuurinen luonnonympäristö (SEMINAARI 5)
Asiantuntijat: Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin vs. aluepäällikkö Pertti Siilahti ja Etelä-Karjalan Allergiaja Ympäristöinstituutin johtaja FT Kimmo Saarinen.
Joutseno, Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti, retki Immolan lentokentän alue.
Osallistujat 20 henkeä.
24.5.2010 Maakunnallinen museopäivä – teemana kotiseutuarkistot
Järjestäjät Etelä-Karjalan museo, Etelä-Karjalan liitto.
Asiantuntijat Johannes Valo (ELKA), Pirjo Hietala (Etelä-Karjalan liitto), Lassi Saressalo (Suomen kotiseutuliitto), Jouko Siitonen (Jaakkiman opisto) ja Jukka Luoto (Etelä-Karjalan museo).
Osallistujat 30 henkeä
18.6.2010 Prinsessa Dagmar – Keisarinna Maria Fjodorovna –seminaari.
Järjestäjät Etelä-Karjalan museo ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto.
Paikka Lappeenrannan raatihuone.
Asiantuntijat: FM Jukka Relas, FT Ulla Tillander-Godenhielm ja tutkija Tuula Pöyhiä. Kommenttipuheenvuorot Raili Leino.
Osallistujat 32 henkeä.
23.8.2010 Lappeenrannan taistelun vuosipäivän seminaari. C.G.E. Mannerheim.
Järjestäjät: Etelä-Karjalan museo ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto.
Paikka Lappeenrannan upseerikerho.
Asiantuntijat: Mannerheim-museon intendentti Vera von Fersén, prikaatinkenraali Antti Lankinen, asiantuntija Harry Halén ja professori Ohto Manninen.
Osallistujat 32 henkeä.
4.9.2010 Rautakauden elämää Itämeren piirissä.
Luento oli osa valtakunnallisten arkeologian päivien ohjelmaa.
Järjestäjät Etelä-Karjalan museo ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto.
Asiantuntijat: FM Ilkka Pylkkö ja FT Jukka Luoto.
Osallistujat 11 henkeä.
28.9.2010 Matkalla ajassa –seminaari.
Lastenkulttuurikeskus Metkun järjestämä Aikamatka-seminaari, Lappeenrannan kulttuurilaitosten yhteisen Taideviikon tapahtumia. Asiantuntija Anniina Ylikoski.
Paikka Etelä-Karjalan museon pienoisteatteri.
Osallistujat 38 henkeä.
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Prinsessa Dagmar - Keisarinna Maria Fjodorovna -seminaarissa raatihuoneella Ulla Tillander-Godenhielm kertoi keisarinnan elämästä.

SEPPO PELKONEN

Medialouhoksen Tiina
Ristola ja Antti Hyyrynen
perehdyttivät yleisöä
musiikkivideoiden tuotantoon.
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Heidi Parkkinen opastaa 5.-luokkalaisia arkkitehtuurin saloihin kulttuuripolulla.

22.10.2010 Jouni Hynysen luento muusikon ja kirjailijan työstä.
Paikka Etelä-Karjalan museon pienoisteatteri.
Rautaa rajalta –näyttelyn oheisohjelmaa.
Osallistujat 30 henkeä.
15.11.2010 Rautaa rajalta –seminaari musiikin ja musiikkivideoiden tuottamisesta.
Paikka Etelä-Karjalan museo, Rautaa rajalta –näyttely.
Asiantuntijat: Tiina Ristola Medialouhos Oy, Antti Hyyrynen Medialouhos Oy ja Stam1na sekä Anssi Kippo,
Astia-studio.
Seminaari oli osa Metkat –lasten- ja nuortenkulttuuriviikon ohjelmaa.
Osallistujat 20 henkeä
OPASTUKSET JA MUSEOPEDAGOGIIKKA
17.9. Suomalainen Viipuri -kaupunkiopastus katujunalla
Suomen konsulaatin järjestämillä Suomi-päivillä Viipurissa
Osallistujat: 280
18.5. Kansainvälisen museopäivän draamaopastus
ET-lehden lukijoille
Osallistujat: 2
18.5. Kansainvälisen museopäivän draamaopastus
Prinsessa Dagmar – Keisarinna Maria Fjodorovna –näyttelyyn
Osallistujat: 15
2.-30.7. välisenä aikana museolla oli perjantaisin klo 13 avoin yleisöopastus Prinsessa Dagmar – Keisarinna Maria Fjodorovna –näyttelyyn pääsylipun lunastaneille
Osallistujat: 41
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30.6.-29.7. välisenä aikana museolla oli keskiviikkoisin ja torstaisin klo 13 draamaopastuksia
Prinsessa Dagmar – Keisarinna Maria Fjodorovna –näyttelyyn draamaopastuksia tarjottiin lisäksi ryhmille
Osallistujat: 63
7.8. Lasten Linnoituksen yön aarrerastit
järjestettiin yhdessä maakuntakirjaston kanssa.
Osallistujat 261 henkeä.
21.8.Venäjäviikon museopäivän opastukset
Prinsessa Dagmar -näyttelyssä suomeksi ja venäjäksi
Osallistujat: 18 henkeä
18.11. Metkat –lastenkulttuuriviikon Wolkoffin talon opastukset
Lapsiryhmille järjestettiin yhteensä 4 opastusta.
Osallistujat 50 henkeä
Hevosvoimaa –teatteriesitykset Ratsuväkimuseolla.
Timo Mattilan työryhmän tuottama teatteriproduktio tammi-toukokuussa.
Osallistujat: 146 henkeä
Museokuoriainen ja kummitus –nukketeatterinäytelmä.
Etelä-Karjalan museon 100-vuotisohjelmaa lapsille. Nuket ja näytelmän tuotti Teatteri Karelus,
Emma Jussila-Scherman.
• Ensi-ilta 20.11. Metkat –lastenkulttuuriviikolla
• päiväkotinäytökset 24.11. ja 26.11., yhteensä 4 kappaletta
• Yleisönäytös 27.11.
Osallistujat: 108 henkeä
Kulttuuripolku
Lappeenrannan kaupungin kouluille räätälöidyt historia ja sanataide -kulttuuripolut alkoivat Etelä-Karjalan
museossa marraskuussa. 5.-luokkalaisten arkkitehtuuripolun toteutuksesta vastasivat museo ja Heidi Parkkinen yhteistyössä.
Osallistujat: 158 henkeä
Tapahtumat
18.5.2010 Kansainvälisenä museopäivänä yleisöllä oli mahdollisuus tutustua ilmaiseksi Etelä-Karjalan
museoon ja Wolkoffin talomuseoon, jossa pyörivät päivän aikana nonstop-kierrokset.
Osallistujat: 84 henkeä (Wolkoffin talomuseossa)
7.8.2010 Uusi Erkko-juhla Lappeenrannan Vanhassa puistossa. Avoin yleisötilaisuus 100-vuotiaan EteläKarjalan museon kunniaksi. Osa Linnoituksen yön tapahtumia. Esiintyjinä Montolan puhallinorkesteri, vs.
museotoimenjohtaja Päivi Partanen, Museoviraston pääjohtaja Juhani Kostet, Katti Matikainen, Merenlahden miesvoimistelijat ja valtioneuvos Riitta Uosukainen. Tilaisuuden juonsi stand up –koomikko Panu Kärri.
Osallistujat 150 henkeä.
3.-4.9.2010 Arkeologisten päivien harrastaja- ja yleisökaivaukset Lappeenrannan Murheistenrannassa.
Valtakunnallisilla arkeologian päivillä jatkettiin kaivauksia Murheistenrannassa edellisen vuoden kaivausten vieressä.
Osallistujat 54 henkeä.
16.–19.9.2010 Suomen Pietarin pääkonsulaatin Suomi-päivät Viipurissa
Viipuri Albumi 1890–1900 -valokuvanäyttely16.9.–24.10.2010 Art Hol, Dimitrova ulitsa 5
Kävijät noin 450 henkeä
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KOKOELMATYÖ
Etelä-Karjalan museon kokoelmatyötä leimasivat vuonna 2010 museon näyttely- sekä pienesineistön säilytystilojen katto- ja ilmastointiremontin jälkityöt. Remontti valmistui maaliskuussa ja tämän jälkeen väistötiloissa ollut Kolme karjalaista kaupunkia -perusnäyttelyn esineistö siirrettiin takaisin museoon ja pystytettiin näyttelykuntoon. Perusnäyttely avautui yleisölle 9.5.2010.
Vuoden aikana varsinaista luettelointityötä ehdittiin tehdä vain vähän. Pääpaino kokoelmatyössä oli esineistön siirtämisessä väistötiloista museon remontoituihin tiloihin. Esineistöä siirrettäessä kokoelmia
inventoitiin pienesineistön sekä tekstiilien osalta. Inventoinnin yhteydessä jokainen esine puhdistettiin,
valokuvattiin, tarvittaessa pakattiin uudelleen ja siirrettiin sen jälkeen kunnostettuun säilytystilaan. Paikkatiedot ja esineistä otetut tunnistekuvat siirrettiin luettelointitietokantaan. Vuoden 2010 aikana inventoitiin
yhteensä 3825 esinettä.
Luettelointitietokannan vaihtamisen valmistelut Antikvariasta WebMuskettiin edistyivät.
Vuoden aikana Suomen kansallismuseolle palautettiin kaksi museoon talletettuna ollutta tekstiiliä. Suomen kansallismuseo oli deponoinut tekstiilit Etelä-Karjalan museoon vuonna 1969.
reija eeva

Irma Halonen ja Sini Eerola valmistelevat silkkihuivia rullattavaksi.
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KOKOELMIEN KARTUTTAMINEN
Vuoden 2010 aikana esinekokoelmat karttuivat sekä lahjoituksin että ostoin. Lahjoituksia Etelä-Karjalan museon esinekokoelmiin tekivät: Leena Wessman, Seppo Jaanu, Pauli Nyholm,
Pertti Huttunen, Maire Pulkkinen, Paula ja Lauri Koho, Sirkka
Lehtonen, Veijo Saha, Seija Luukkonen, Erkki Räsänen, Leila
Lehtolainen, Peltolan koulu sekä Konnunsuon vankila.
Lahjoitusten avulla museon kokoelmat karttuivat muun muassa kokoontaitettavalla Lappeenrannan kartalla vuodelta
1891, Konnunsuon vankilassa valmistetulla rataskellolla, viipurilaisella partiopuvulla sekä Lappeenrannan 300-vuotisjuhlien
kunniaksi valmistetuilla juomalaseilla sekä huivilla.
Museon kokoelmiin ostettiin vuoden aikana 3 esinettä: Osuusliike Onnin kahvilan annoskannu ja kermakko sekä aseman lähetin.

Esinelahjoitus Konnunsuon vankilasta: käytöstä poistettuja vankien ruokailuvälineitä.

KONNUNSUON VANKILAN KULTTUURIPERINNÖN TALLENTAMINEN
Museon henkilökunta vieraili useaan otteeseen v.2012 lakkautettavassa Konnunsuon vankilassa ja dokumentoi valokuvaamalla vankilan työtoimintaan käytettyjä tiloja sekä tuotteita. Vankilan valmistamia tuotteita saatiin myös lahjoituksena museon esinekokoelmiin. Esimerkiksi vankilan selleissä käytettyjä astioita
sekä nykyaikainen vangeille annettava tulopakkaus saatiin museon kokoelmiin. Lappeenrannan filmi- ja
videokuvaajat ry:n kanssa tehtiin Konnunsuon vankilaan liittyvää yhteistyötä ja heidän kanssaan tallennettiin vankilan henkilökunnan haastatteluja. Yhteistyö jatkuu vuoden 2011 puolella.
reija eeva

Museon henkilökuntaa tutustumassa Konnunsuon vankilaan.
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Kuva-arkisto
Etelä-Karjalan museon kuva-arkistoon on luetteloitu valokuvia Antikvaria-tietokantaan 43 622 kappaletta,
joista kuluneen vuoden aikana 9 000 objektia kuvahaun piiriin. Digitoituja kuvia on yhteensä 66 125 objektia, joista vuoden 2010 aikana 3880 objektia.
Kuva-arkistoon kohdennettuja tietopalvelutoimeksiantoja ja –kyselyitä on tullut runsaasti. Kuvatilauksia
toimitettiin yli 60 kpl. Suurin kuva-arkistotilaus tuli Lappeenrannan kaupungin historiatoimikunnalta Lappeen ja Nuijamaan historioihin. Kuva-arkiston kuvia käytettiin muun muassa Kustannusyhtiö Otavan julkaiseman Laila Hirvisaaren Lehmusten kaupunki –teoksen uusintapainoksessa. Museon oman Katse menneisyyteen –historiateoksen kuvituksessa käytettiin runsaasti museon omaan toimintaan liittyvää kuvaarkistomateriaalia.
Aimo Vahvelainen Lappeenrannasta lainasi omat sota-aikana hävittäjälentäjänä ottamansa valokuvat (300
kpl) skannattaviksi kuva-arkistoon.

Näkymä 1970-luvun alusta Lappeenrannan vesitornista liikenneympyrän läheisyydessä olevalle Vapaudenaukiolle. 1970luvulla sinne rakennettiin kirjasto ja 1980-luvulla nuoriso- ja monitoimitalo. 2000-luvulla merkittävää rakennuskohdetta
varten vapaana säilytetylle kentälle tuli kookas toimistotalo ja purkutuomion sai Valtakadun kulmassa näkymä ns. Rutinkulmaksi kutsuttu asuin- liiketalo. Valokuva on valokuvaaja Aarne Mikonsaaren (1948-2007) testamenttilahjoituksesta, jota
digitoitiin vuoden aikana valokuva-arkiston käyttöön.
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MAAKUNNALLINEN MUSEOTYÖ
Maakunnallisen museoamanuenssin ja rakennustutkijan alueeseen
kuuluu Etelä-Karjalan maakunta, joka käsitti toimintakertomusvuonna 10 kuntaa.
Etelä-Karjalan museo julkaisi sidosryhmilleen suunnatun julkaisun
Museoviesti 2010.
Museovirasto ja Etelä-Karjalan museo allekirjoittivat uudistetun yhteistyösopimuksen alueellisesta museotyöstä maakunnassa vuosille
2011-2013.
AMANUENSSIN MAAKUNNALLINEN TYÖ
Maakuntamatkat
Maakuntatyöstä vastaava amanuenssi teki paikallismuseotoimintaan
ja kulttuuriympäristöön liittyviä tarkastusmatkoja vuonna 2010 Suomenniemen, Savitaipaleen, Taipalsaaren, Lappeenrannan, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan museaalisiin kohteisiin.
Paikallismuseotoiminta
Maakuntamuseoiden maakuntatyöstä vastaavat amanuenssit ovat tehneet paikallismuseoille työkirjan,
jolla voidaan selvittää paikallismuseoiden nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Työkirja on jaettu Etelä-Karjalan paikallismuseoille ja niiden täyttö aloitetaan vuonna 2011.
Simpeleen antiikki- ja keräilymessuilla esiteltiin Etelä-Karjalan taidemuseon kokoelmista koottu Viktor
Svaetichinin Karjalan rakennuskulttuuria esittelevä akvarellinäyttely. Museo osallistui myös samassa yhteydessä järjestettyyn Sulo Strömbergin rajamerkkinäyttelyyn.
Etelä-Karjalan museoportaali siirrettiin ekarjala.fi –palvelimelta Lappeenrannan kaupungin palvelimelle Etelä-Karjalan museon nettisivujen yhteyteen. Tässä yhteydessä museoportaalin www-osoite muuttui
muotoon http://www3.lappeenranta.fi/museoweb/index.html.
Museovirasto myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia paikallismuseoille. Harkinnanvaraisilla
avustuksilla toteutettiin Etelä-Karjalan museon valvonnassa vuonna 2010 seuraavat hankkeet:
Lottamuseon järjestely ja pukujen konservointi, Etelä-Karjalan automuseon salaojitus ja hälytyslaitteiden
uusiminen, Joutsenon salotuvan katon uusiminen, Taipalsaaren Röytyn pärekaton uusiminen, Savitaipaleen Hakamäen tuvan katon uudelleen kattaminen sekä Ruokolahden museon kuvakokoelmien digitointi.
Lottamuseossa osa hankkeen toteutumisesta siirtyi vuodelle 2011. Suomenniemen Nikkisen torpan näyttelyn uudistaminen tehtiin myös erillisrahoituksen turvin.
Paikallismuseoiden sähköistä luettelointia on kehitelty valtakunnallisesti excel-muotoon, mistä se olisi helposti siirrettävissä Musketti-tietokantaan. Etelä-Karjalassa excel-luettelointia on testattu Nikkisen torpan
esineistöllä Suomenniemellä.
Vuoden paikallismuseon nimeäminen tehtiin vuonna 2010 Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien yhteistyönä. Palkinnon sai Liperin maatalousmuseo. Kunniamainintaan ylsi Nuijamaan museo.
Nuijamaan pitäjänmuseon näyttelyä on pidetty avoinna kesäkaudella 2010.
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Leena Nikunen opastaa Pätärin talomuseossa Ylämaalla.

Joutsenon pitäjänmuseo oli myös avoinna kesäkaudella 2010. Siellä oli esillä näyttely Joutseno talvi- ja jatkosodassa. Pitäjänmuseon toiminnasta vastasi sopimuksen mukaan Joutsenon kotiseutuyhdistys.
Ylämaan Pätärin talomuseo siirtyi Etelä-Karjalan museon alaisuuteen kuntaliitoksen myötä vuoden 2010
alussa. Museon tilat annettiin Sakari Kirjavaisen elokuvatyöryhmän kuvauskäyttöön talvikaudelle 20102011. Kuvausten päätyttyä tilat palautetaan museokäyttöön.
Työryhmät
Maakunta-amanuenssi on toiminut Etelä-Karjalan maakuntayhdistyksen sihteerinä ja osallistunut Kaakkois-Suomen ilmailumuseoyhdistyksen hallituksen toimintaan.
Muut työryhmäjäsenyydet:
Koitsanlahden hovin kiinteistön kehittämistyöryhmä
Maakunnan erityispiirteet –seminaarisarjan työryhmä
Kannas-keskuksen sisältötyöryhmä
Arkeologia
Maakunta-amanuenssi on osallistunut poikkitieteelliseen tutkimushankkeeseen, jossa vertaillaan Kymin
virran ja Saimaan välisen alueen paleoekologisia ja arkeologisia tutkimuksia. Maakunta-amanuenssi otti
vastaan Ruokolahdella tehdyn löydöstön, jonka raportoi ja toimitti Museovirastoon. Amanuenssi on myös
valvonut kaivauksia Taipalsaaren pappilassa, minkä löytöjen tiedot hän myös toimitti eteenpäin.
Kauskilan Kappelinmäelle pystytettiin muistomerkki Lappeen kotiseutuyhdistyksen toimesta ja se vihittiin
käyttöön elokuussa 2010. Amanuenssi toimi aktiivisesti muistomerkkihankkeessa.
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RAKENNUSTUTKIJAN MAAKUNNALLINEN TYÖ
Rakennustutkijan toimialueeseen kuuluu Etelä-Karjalan maakunta ja sen alueella sijaitsevat 10 kuntaa.
Maakuntamuseo vastaa pääosasta alueensa rakennusperintöä koskevista suojelu- ja viranomaistehtävistä.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennustutkija osallistuu maakunnan alueen rakennettua kulttuuriympäristöä koskeviin kaavoitusneuvotteluihin sekä toimii yhteistyössä alueen rakennusvalvontaviranomaisten kanssa mm. suojeltujen rakennusten korjaus- ja täydennysrakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Maakuntamatkat
Rakennustutkija teki vuoden aikana n. 25 viranomaistoimintaan tai rakennusperinnön vaalimiseen liittyvää
matkaa maakunnassa käyden matkan aikana useammassa kohteessa. Lappeenrannan kaupungin alueella
kokous- ja maastokäyntejä oli yhteensä n. 50. Lisäksi kaksi neuvottelumatkaa suuntautui Kouvolaan, Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen.
Lausunnot
Rakennustutkija on antanut vuoden aikana 51 lausuntoa ja muuta selvitystä.
Työryhmät
Rakennustutkija kuuluu Kaakkois-Suomen kulttuuriympäristön yhteistyöryhmään. Ryhmällä on vastuu
vuosittain jaettavista Ympäristöministeriön entistämisavustuksista. Rakennustutkija toimii myös valvojana
näiden kohteiden korjaamisessa sekä Ympäristöministeriön että Museoviraston entistämisavustusten osalta. Yhteensä valvottavia kohteita on kerralla noin 20.
Ohjausryhmien jäsenyys:
Vuoksen matkailullinen kehittäminen –hankkeen ohjausryhmä
Keisarinaseman entisöinti –hankkeen ohjausryhmä
Etelä-Karjalan maakuntakaavan ohjausryhmä
KyAmk:n Cultura-hankkeen ohjausryhmä
Lisäksi rakennustutkija on ollut mukana mm. Lappeenrannan arkkitehtuuriohjelman seurantaryhmässä,
Linnoitus 2016 –työryhmässä, Maakunnan erityispiirteet –seminaarisarjan työryhmässä, Koitsanlahden
hovin kehittämistyöryhmässä sekä Suomen historiallisten kaupunkien yhdistyksessä Lappeenrannan asiamiehenä.
miikka kurri

Eräs Museoviraston avustuskohde Taipalsaarella, Vanhankartanon, eli ns. Turusen talon mylly 1880-luvulta.
Myllyn siivet uusittiin kesällä 2010.
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Etelä-Karjalan museon projekteja vuonna 2010
VISIITTI WOLKOFFILLE	
saimaan amk

Vuoden 2010 aikana toteutettiin museoviraston innovatiivisten avustuksen tuella Visiitti
Wolkoffille -niminen hanke Etelä-Karjalan
museossa. Hankkeen tarkoituksena oli edistää Wolkoffin talomuseon saavutettavuutta.
Tärkeimpinä hankkeen tuloksina koottiin
yhteen opastusmateriaalia Wolkoffin talomuseosta tulevien oppaiden koulutusta varten sekä käynnistettiin yhteistyö Saimaan
ammattikorkeakoulun kanssa talomuseon ja
lähiympäristön 3d-mallintamiseksi.
Lappeenrannan video- ja filmikuvaajat kuvasivat opastuskierroksen syyskuun lopulla,
kesäkauden päätyttyä. Oppaana videolla toimi, jo vuodesta 1993 Wolkoffin oppaana ollut, museoassistentti Vaula Stenberg. Muuksi
koulutusmateriaaliksi kerättiin mm. tietoa
talon ikoneista, detaljitietoja sekä tarinoita
henkilöistä. Oppaita varten koottu materiaali
palvelee museon vakituista henkilökuntaa,
kesätyöntekijöitä sekä muita määräaikaisia työntekijöitä. Osa koulutusmateriaalista
käännätettiin hankkeessa myös venäjäksi.

elina lyijynen

Opettajia varten museon internetsivuilla
olevaan Museoaapinen-osioon liitettiin Wolkoffin talomuseon esittely lapsille sekä koululaisille suunnattuja tehtäviä. Ne löytyvät
osoitteesta www.lappeenranta.fi/museot ja
Museoaapinen. Sivutuotteena digitoidusta
materiaalista sekä Wolkoffin suvun ortodoksisuuteen perehtyen syntyi Vanhan Valamon
matkailua esittelevä verkkonäyttely matkailumuseoverkoston ylläpitämälle Matkoilla.
fi-sivustolle (www.matkoilla.fi). Verkkonäyttelyssä hyödynnettiin sekä Wolkoffin talomuseon kokoelmia että Etelä-Karjalan museon kokoelmia.
Wolkoffin talomuseolla tehtiin 3D-mallinnusmittausta virtuaali-

Wolkoffia varten.
Yhteistyötä Saimaan AMK:n kanssa oli viritelty jo aiemmin, mutta Wolkoffin talomuseon
osalta päästiin vuonna 2010 konkreettisiin toimiin. AMK:n tietotekniikan opiskelijat aloittivat toukokuussa
2010 Wolkoffin talomuseon 3d-mallintamisen. Mallintaminen tapahtui laserkeilaamalla. Alustavat tulokset talon mallista saatiin syksyllä, ei kuitenkaan vielä esittelykelpoista aineistoa, ja ammattikorkeakoulun
opiskelijat jatkavat työtä edelleen lukuvuoden 2010-2011 aikana. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä AMK:
n kanssa joko opiskelijatyönä tai erillisenä projektina. Hankkeessa kerätty aineisto mm. peruskierroksen
videointi ovat jatkotyöstölle raakamateriaalia, tavoitteena tulevaisuudessa virtuaalinen Visiitti Wolkoffille.
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Myytti-projekti 2010 - Kannaksen kuvien digitointi
Etelä-Karjalan museo sai vuonna 2010 Opetusministeriön Myytti-rahoitusta Karjalan kannaksen kuvien digitointiin. Rahoituksella palkattiin työhön projektitutkija. Projektin aikana digitoitiin 875 kappaletta Karjalan
kannasta esittävää valokuvaa ja postikorttia. Projektin aluerajaus käsitti
Etelä-Karjalan museon toiminta-alueen pitäjiä Sortavalan maalaiskunnan
eteläpuolelta, Suomenlahden saaria lukuun ottamatta. Projekti käsitti
seuraavien pitäjien kuva-aineistoja: Käkisalmi, Terijoki, Kurkijoki, Metsäpirtti, Pyhäjärvi, Rautu, Kaukola, Kuolemajärvi, Kanneljärvi, Muolaa, Kyyrölä, Antrea, Jaakkima, Heinjoki, Hiitola, Valkjärvi, Uusikirkko ja Jääski.
Projektin aikana digitoitiin Karjalan kannakseen liittyvää kuvamateriaalia
sähköiseen muotoon, liitettiin kuvat olemassa oleviin luettelointitietoihin
tai luetteloitiin kokonaan ne kuvat, joista ei aikaisemmin ollut tietoja.
Digitoitua kuvamateriaalia
Kurkijoelta.

ETELÄ-KARJALAN RAKENNUSPERINNÖN DIGITOINTI –PROJEKTI
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 6.9.2010 Etelä-Karjalan museolle valtionavustuksena 15 000 euroa
käytettäväksi Etelä-Karjalan rakennusperinnön tallentamiseen digitaaliseen muotoon. Projektin tavoitteena on digitoida keskeisimpiä museon rakennusperintöön liittyviä kuva-aineistoja rakennustutkijan ja kuvaarkiston käyttöön sekä saattaa digitoituja aineistoja Etelä-Karjalan museon käytössä oleviin tietojärjestelmiin. Vuoden 2010 puolella on aloitettu mm. Etelä-Karjalan museon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevien kuva-aineistojen sekä kuva-arkiston Lappeenrannan kaupunkikuvaan liittyvien kuvien skannaaminen.

Kuva puutalovaltaisesta Koulukadusta vuodelta 1972 on digitoitu museon diakokoelmasta. Ainut tähän päivään säilynyt
puurakennus on vasemmalla pilkottava Platanin talo Koulukatu 33:ssa, vuonna 1979 puretun vanhan Käsityökoulun vieressä.
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ETELÄ-KARJALAN TAIDEMUSEO
Näyttelytoiminta
Kokoelmanäyttelynä on esillä kokoelmien liikkuvuutta museoiden välillä edistävä Kohtalokkaita hetkiä
– sodan kuvia taiteessa. Pilottihankkeena vuonna 2008 toteutettuun näyttelyyn on koottu Ateneumin,
Kiasman ja Etelä-Karjalan taidemuseon kokoelmista teemallinen kokonaisuus.
VAIHTUVAT NÄYTTELYT
12.12.2009 – 14.2.2010 Ihminen piirtää ihmistä
Ihminen piirtää ihmistä – näyttelyssä yksitoista taiteilijaa keskittyi muotokuvaan piirtämisen keinoin. Mukana oli myös installaatio pienoisteatteri. Näyttelyn tekijät pohtivat mm. miten ja minkälaisena ihminen
kuvataan nykypäivän taiteessa ja onko muotokuvassa enää aineksia politiikan välineeksi, yleistysten kyseenalaistajaksi tai jumalkuviksi. Näyttelyn taiteilijat olivat Krister Gråhn, Aura Hakuri, Reima Hirvonen, Katri Kuparinen, Janne Martola, Hannamari Matikainen, Maarit Nevanperä, Arto Nurro, Tamara Piilola, Tomas
Regan ja Tuomo Rosenlund.
Kävijät 1.1. - 14.2. : 569
20.2. – 9.5.2010 Kesäpäiviä – Elias Muukan suomalainen maisema
Kesäpäiviä -näyttely esitteli lemiläissyntyisen, kansainvälistäkin uraa luoneen maisemamaalari Elias Muukan (1853–1938) tuotantoa koko hänen taiteilijauransa ajalta 1870-luvulta 1930-luvulle. Oman taiteellisen
uran lisäksi hän loi pitkän ja merkityksellisen uran uusien kuvataiteilijoiden kouluttajana Turun piirustuskoulussa. Elämänsä aikana hän toimi piirustuksenopettaja mm. Sortavalassa, Vaasassa, Turussa, Mikkelissä
ja Savonlinnassa. Lemi, kotiseutu säilyi kuitenkin lähellä hänen sydäntään niin kesänviettopaikkana kuin
aina uutta inspiraatiota antavana maisemana. Erityisesti kuhilaspelloistaan ja järvenrantamaisemistaan
tunnetun Muukan tuotantoa ei ole aiemmin esitelty vastaavassa laajuudessa. Näyttely oli esillä Etelä-Karjalan taidemuseossa Lappeenrannassa 20.2.–9.5.2010 ja Pohjanmaan museossa Vaasassa 10.6.–25.8.2010.
Kävijät: 2035
seppo pelkonen
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23.5. – 19.9.2010 Tyttö kukkivalla
niityllä – aarteita Viipurin
Taiteenystävien kokoelmasta
Vuoden 2010 kesänäyttely Tyttö kukkivalla
niityllä – aarteita Viipurin Taiteenystävien kokoelmasta esitteli 120-vuotiaan Viipurin Taiteenystävät ry:n taide- ja kulttuurihistoriallisesti
merkittävää taidekokoelmaa. Sodan jaloista
Viipurin taidemuseosta aikoinaan evakuoitu,
kiehtovan historian omaava kokoelma on nykyisin jaettu Hämeenlinnan ja Etelä-Karjalan
taidemuseoiden kesken.
Näyttely ja siihen liittynyt samanniminen julkaisu toteutettiin yhteistyössä Hämeenlinnan taiAvajaisvieraat seurustelevat VTY:n juhlanäyttelyssä.
demuseon ja Viipurin Taiteenystävät ry:n kanssa. Näin arvokkaan kokoelman vanhat helmet ja uudemmat sodan jälkeiset ostot saatiin esille ensimmäistä
kertaa yhdessä. Arvokkaassa kokoelmassa on mm. Arvid Liljelundin maalauksia, Hjalmar Munsterhjelmin
maisemia mm. Saimaalta ja Tuuloksesta, Albert Edelfeltin naiskuvia, Eero Järnefeltin Heinäkuun päivä (Maisema Pohjois-Savosta), Victor Westerholmin maisemia sekä useita Pekka Halosen kesä- ja talvimaisemia.
Näyttely oli samalla osa Karjalan Liiton 70-vuotisjuhlaohjelmaa. Näyttely oli esillä Etelä-Karjalan taidemuseossa 23.5. – 19.9.2010 ja Hämeenlinnan Taidemuseossa 13.10.2010 – 17.4.2010.
Kävijät: 6162
10.10.2010 – 6.2.2011 Kuvia kiveltä – Pro Litografia – yhdistyksen taidenäyttely
seppo pelkonen

Kivilitografia on vanha kirjapainomenetelmä, joka
on taiteilijoiden käsissä jalostunut ilmaisuvoimaiseksi taidegrafiikan muodoksi.
Kuvia kiveltä – näyttelyssä
esittäytyivät vuonna 2003
perustetun Pro Litografia
– yhdistyksen taiteilijat.
Näyttelyssä nähtiin, kuinka
monipuolinen tekniikka kivilitografia on ja kuinka kivi
elää tekijänsä käsissä maalauksellisista piirroksista
aina yksityiskohtaiseen valokuvajälkeen. Näyttelyn
lähtökohtana oli muisti ja
ajallisuus, halu vaalia ikivanhaa kuvan tekemisen
perinnettä nykyisen virVappu Rossin elämän puu loi tunnelmaa salissa 3.
tuaali- ja offset-maailman
rinnalla. Näyttelyn taiteilijat olivat Anna Alapuro, Ben Allal Ayad, Kalle Berg, Annika Dahlsten, Eleonora Fredriksson, Matti Hintikka,
Valpuri Kylmänen, Kuutti Lavonen, Vappu Rossi, Kaisu Sirviö ja Aila Tikkala.
Kävijät: 1313
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2.12.2010 – 2.1.2011
Marikki Hakolan
Moloch -multimediainstallaatio
Etelä-K arjalassa vie tettiin vuonna 2010
Human|Culture - interaktiivisen taiteen teemavuotta. Human|Culture
oli RaakaIdea Oy:n ja
Imatran seudun kehitysyhtiön hanke, jonka osarahoittajana toimi Etelä-Karjalan liitto. Vuoden
2010 aikana maakunnassa esiteltiin kymmeniä
vuorovaikutteisen taiteen
teoksia, joista yksi, Marikki Hakolan Moloch-multimediainstallaatio EteläKarjalan taidemuseossa.

Vuorovaikutteisen installaation lähtökohta oli Mikael Toppeliuksen Haukiputaan kirkkoon (1774 77) toteuttama seinämaalaus ”Viimeinen tuomio”.
Teos kutsui katsojan tulkitsemaan uudella tavalla
seinämaalauksen hurjaa ja rikasta kuvallista kerrontaa. Vuorovaikutteinen animaatio, musiikki ja auditiivinen äänitila muunsivat hienovaraisesti maalauksen barokkikuvaston sisältöä, merkitystasoja ja tulkintaa
herättäen perimmäisiä kysymyksiä ajasta ja olemassaolosta. Teos oli esillä samassa tilassa kuin Kohtalokkaita hetkiä – sodan kuvia taiteessa – näyttely tuoden myös tähän näyttelyyn uusia näkökulmia.
Veera Launonen

7.5. – 1.8.2010 Taidetta päästä päähän
– Haihatuksen Kulttuurin kiertotie
Lappeenrannassa. Vihreä Makasiini.
Kesänäyttelystään tunnettu joutsalainen taidelaitos Haihatus
juhlisti kymmenvuotista taivaltaan valtakunnallisella Kulttuurin
kiertotie -näyttelykiertueella. Sen puitteissa Haihatus toteutti
viisitoista yksilöllistä näyttelykokonaisuutta eri puolille maata.
Vihreän makasiinin näyttely sai nimekseen Päästä päähän, sillä
näyttely päätti toista vuotta kestäneen kiertueen Lappeenrantaan. Vihreä Makasiinin näyttelytila sai taiteilijat miettimään koko
elämää tien kulkemisena liikennelaulun sanoin; monta vaaraa
ompi eessä. Yleisön oli mahdollista osallistua näyttelyyn kuvauttamalla itsensä suojelusenkelinä.
Päästä päähän – näyttelyn taiteilijat olivat Raimo Auvinen (Joutsa), Heikki ”Morgan” Hämäläinen (Sysmä), Mauri Korhonen (Suonenjoki), Outi Markkanen (Konnevesi), Merja Metsänen (Joutsa),
Sauli Sormunen (Hankasalmi), Pekka Suomäki (Jyväskylä), Kalle
Turakka Purhonen (Helsinki), Pauliina Turakka Purhonen (Helsinki) ja Vesa Väänänen (Heinola).
Kävijät: 5410

39

YLEISÖTAPAHTUMIA JA MUSEOPEDAGOGIIKKAA
LUENTOTILAISUUDET/ MUUT TAPAHTUMAT TAIDEMUSEOLLA
27.1. ja 28.1. Rax Rinnekankaan Holokausti-elokuva
Kolme esitystä
Osallistujat: 55 henkeä
26.2. Pietarin venäläisen museon virtuaaliosasto
Etelä-Karjalan taidemuseossa ja Joutsenon lukiossa avattiin Pietarin venäläisen taiteen museon virtuaaliosasto 26.2. Noin 270 erilaista ohjelmaa sisältävä osasto sijaitsee taidemuseon aulassa avoimessa yleisötilassa.
7.5. Haihatuksen lehtipuhallinorkesterin konsertti
Päästä päähän – näyttelyn avajaisperformanssi Oleksilta Vihreään makasiiniin.
29.11. Suomalais-venäläinen taidekasvatusseminaari, Etelä-Karjalan museo
Järjestäjät: Etelä-Karjalan museo ja taidemuseo, Kulttuurisilta-hanke sekä lastenkulttuurikeskus Metku.
Osallistujamäärä: 20
OPASTUKSET JA MUSEOPEDAGOGIIKKA
29.6. – 27.7. välisenä aikana taidemuseolla oli tiistaisin klo 13 avoin yleisöopastus Tyttö kukkivalla niityllä – aarteita Viipurin Taiteenystävien kokoelmasta – näyttelyyn pääsylipun lunastaneille.
Osallistujat: 29 henkeä
31.5. kehitysvammaisille suunnattu aistiopastus Tyttö kukkivalla niityllä – aarteita Viipurin Taiteenystävien kokoelmasta – näyttelyyn. Järjestäjät: Etelä-Karjalan taidemuseo ja Pappilankoti oy.
Osallistujat: 12 henkeä
7.6. kehitysvammaisille suunnattu aistiopastus Päästä päähän – näyttelyyn.
Järjestäjät: Etelä-Karjalan taidemuseo ja Pappilankoti oy.
Osallistujat: 12 henkeä
TAITEILIJATAPAAMISET
Kuvia kiveltä – näyttelyn yhteydessä oli kaksi taiteilijatapaamista.
Tapaamiset oli ajoitettu ilmaisen sisäänpääsyn museoperjantaiden yhteyteen.
5.11. Kaisu Sirviö. Osallistujat: 15 henkeä.
3.12. Kalle Berg. Osallistujat: 12 henkeä.
TYÖPAJAT JA LASTEN TAPAHTUMAT
21.4. Vauvojen maalaus- ja musiikkityöpaja
Järjestäjät: Etelä-Karjalan taidemuseo, Lappeenrannan musiikkiopisto, Lappeenrannan seurakuntayhtymän lapsityö ja Etelä-Karjalan osuuskauppa.
Osallistujat: 30 henkeä.
10.11. Maalaus- ja musiikkityöpaja vauvoille
Järjestäjät: Etelä-Karjalan taidemuseo ja Lappeenrannan musiikkiopisto. Suljettu paja dokumentoitiin.
Osallistujat: 18 henkeä.
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seppo pelkonen

Haihatuksen lehtipuhallinorkesteri lähdössä avajaistapahtumaan.
seppo pelkonen

Pienet asiakkaat nauttivat laululeikistä taidemuseon työpajassa. Maalaaminen alkaa kohta.
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4.12. Maalaus- ja musiikkityöpaja vauvoille Pietarin etnografisessa museossa
Järjestäjät: Etelä-Karjalan taidemuseo, Lappeenrannan musiikkiopisto, Pietarin kulttuurikomitea ja Kulttuurisilta-hanke.
Osallistujat: 26 henkeä.
Kulttuuripolku
Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun organisoima kulttuuripolku laajeni taidemuseon osalta lukuvuonna 2010–2011 kattamaan toisten luokkien lisäksi myös neljännet luokat. Etelä-Karjalan taidemuseon
ja Lappeenrannan kuvataidekoulun toteuttamassa toisluokkalaisten työpajassa oppilaat tutustuivat ensin
Kuvia kiveltä – litografianäyttelyyn ja jatkoivat näyttelystä kuvataidekoululle tekemään grafiikkaa itse.
Neljäsluokkalaisten kulttuuripolku oli omatoiminen, näyttelyyn liittyvät tehtävät löytyivät internetistä ja
opettaja toteutti ne luokkansa kanssa itse.
Osallistujamäärä 2-luokkalaisten polulla, 14 ryhmää, 300 osallistujaa
Osallistujamäärä 4-luokkalaisten polulla, 2 ryhmää, 26 osallistujaa
Musiikillisia muistoja museossa -työpaja
Metkat-lastenkulttuuriviikolla taidemuseossa toteutettiin Musiikillisia muistoja museossa – työpaja, joka
sisälsi museomummon muisteloita sekä yhteistä musisointia. 3-5-vuotiaille lapsille ja heidän isovanhemmilleen suunnattu työpaja toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan musiikkiopiston kanssa.
Osallistujat: 21 henkeä.
Lasten oikeudet -työpaja
Plan Suomen ja Lauritsalan lukion kanssa toteutettiin kaksi lukion ekaluokkalaisille suunnattua työpajaa.
Kaksiosaisen työpajan ensimmäisessä osassa Planin edustaja kävi lukiossa kertomassa opiskelijoille lasten
oikeuksista. Koulussa työskenneltiin mediakuvien kautta. Myöhemmin ryhmät tulivat taidemuseoon tutustumaan Kohtalokkaita hetkiä – sodan kuvia taiteessa – näyttelyyn ja pohtivat lasten oikeuksia taidekuvien
kautta. Osallistujamäärä 22.2.:19
Osallistujamäärä 18.3.: 10
leena räty

Musiikkiopiston lapset kiiruhtavat museomummon luo Musiikillisia muistoja museossa -työpajassa.
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ETELÄ-KARJALAN TAIDEMUSEON KOKOELMAT
leena räty

Etelä-Karjalan taidemuseon kokoelma sisältää pääsääntöisesti suomalaista taidetta, jossa alueellisuus
(Etelä-Karjala, Kymi, Viipuri ja luovutettu Karjala) näkyy taiteilijavalinnoissa ja aiheistoissa. Nykyisin
kokoelmien kartuttaminen kohdentuu pääsääntöisesti nykytaiteeseen. Vanhemman suomalaisen
taiteen kokoelma täydentyy lähinnä lahjoituksina ja talletuksina. Taidemuseon kokoelmassa on vuoden
2010 lopulla 2618 teosta.
Lappeenrannan kaupungin kokoelmat kuuluvat Etelä-Karjalan
taidemuseon kokoelmavastuisiin
taidemuseon kokoelmien lisäksi.
Ylämaan kunta liittyi 1.1.2010 Lappeenrantaan, joten kunnan pieni
taidekokoelma liitettiin Lappeenrannan kaupungin kokoelmaan
hallinnollisesti.

Leopold Kerpel, Näkymä Viipurista, 1855, öljy kankaalle.

Taidemuseon kokoelmista on sijoitettu ja sijoitetaan teoksia kaupungin eri hallintokuntiin ja yksikköihin
vuosittain.
KOKOELMIEN KARTTUMINEN
Ostot:
Vuonna 2010 taidehankintoihin oli 4000 € määräraha
Einola. Akseli, Tainionkoskea, 1920, öljy kankaalle, 52 x 77 cm
Einola, Akseli, Varpasaari Vuoksessa, 1921, öljy kankaalle, 50 x 60 cm
Einola, Akseli, Satamasta, 1935, etsaus, 30 x 25,5 cm
Einola, Akseli, Jääkärit, 1932, etsaus, 30 x 23,5 cm
Eronen Päivi, Piilovaaran avanto, 2004, mustesuihkuvedos dipond-levylle, 75 x 90 cm
Eronen Päivi, Reinon tupa, 2006, mustesuihkuvedos dipond-levylle, 75 x 100 cm
Eronen, Päivi, Kylpy ja viinilasi, 2006, mustesuihkuvedos dipond-levylle, 75 x 90 cm
Muukka Elias, Margareta Jäkälä, 1897, öljy kankaalle, 44,5 x 31 cm
Lahjoitukset:
Helenius, Ester, Pyhä Hyasintuksen kirkko Viipurissa, 1919, pastelli, 60,5 x 44 cm
Kaasinen Albin, Ylioppilas, 1931, puuveistos, kork. 28 cm
Kaasinen, Albin, Patruuna, 1943, puuveistos, kork. 26,5, cm
Kaasinen, Albin, Kihlapari, 1951, puuveistos, kork. 27 cm
Kaasinen, Albin, Pyhä-Yrjänä ja lohikäärme, 1962, puureliefi vitriinissä
Talletukset:
Viipurin Taiteenystävät ry:
Hasselblatt, Adolf, Maisema Viipurin alueelta, 1869, öljy kankaalle, 27 x 38 cm
Kerpel, Leopold, Näkymä Viipurista, 1855, öljy kankaalle, 38 x 51 cm
Lindquist, Rurik, Sant-Sulpice – kirkon ulkopuolella, öljy kankaalle, 23 x 32,5 cm

43

Käki-säätiö lahjoitti Albin Kaasisen humoristisia puuveistoksia komendantintalossa 2.10.2010.

Lahjoittajat:
Taideteoksia: Käki-säätiö, Elina Mustakallio.
Kirjoja: Marjatta Räsänen.
Teoksia lainattiin seuraaviin näyttelyihin vuoden aikana:
Pohjanmaan museo, Vaasa 10.6.–25.8.2010: Kesäpäiviä – Elias Muukan suomalainen maisema.
Kokoelmasta lainattiin 5 Elias Muukan maalausta.
Hämeenlinnan taidemuseo 12.10.2010 – 17.4.2011
Tyttö kukkivalla niityllä – aarteita Viipurin Taiteenystävien kokoelmasta.
Kokoelmasta lainattiin 38 teosta.
Kokoelmien digitointi ja uusi tietojärjestelmä:
Sähköisessä tietokannassa (Antikvaria) taideteoksia on 2618 kpl ja niihin on liitetty matalaresoluutioselailukuvia. Tunnistekuvia on tietokannassa 1278 kpl.
Kuvakokoelmat karttuvat lähinnä ajankohtaisilla kuvatilauksilla, näyttelykuvilla, tapahtumakuvilla.
Kartunta n. 250 kpl.
Taidemuseon käsikirjastosta on luetteloitu antikvariaan 3428 kpl. Käsikirjasto on laajentunut lähinnä taidemuseoiden julkaisuvaihtorenkaan myötä, muuta kirjallisuutta on ostettu suhteellisen vähän. Muutamat
nidokset vapaakappaleina kuvien käytöstä.
Vuoden aikana on valmisteltu uuden kokoelmajärjestelmän käyttöön ottoa. Vuoden lopulla aloitettiin antikvarian tietokannan konvertointi Muusa – tietojärjestelmään, joka on Valtion taidemuseon ylläpitämä
luokittelu, - kuvailu ja luettelointiohjelmisto taidemuseoille.
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ALUETAIDEMUSEOTYÖ
Kaakkois-Suomen aluetaidemuseon toiminta-alue on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat, joihin
viimeisimmän kuntaliitoksen – Ylämaan liittymisen Lappeenrantaan – jälkeen kuuluu yhteensä 17 kuntaa.
NÄYTTELYTOIMINTA
Kaakkois-Suomen kunnissa aluetaidemuseon lainattavat näyttelyt kiersivät seuraavasti:
Aarno Karimon kalevalainen kansa
Kontiolahti, Lehmon kirjaston näyttelytila 17.2. – 12.3.
Ilmeitä ja keväthyppyjä – Piirrostaidetta:
Ruokolahden Taitotalo, Ruokolahti, 3.5. – 17.5.
Luumäki, Tuhannen Tarinan Talo, 31.5. – 14.6.
Lainattavana oli lisäksi:
Kultainen timantti – sarjakuvia
Asiantuntija-, tutkimus- ja kokousmatkat
Amanuenssi teki yhteensä 9 matkaa toiminta-alueelleen tai muualle. Hänen koulutus- ja kokousmatkansa
on lueteltu kohdassa Museon henkilöstön koulutus- ja kokousmatkat.
SEPPO PELKONEN

ALUEEN TAITEEN DOKUMENTOINTI
2.6. Luumäen Taavetissa taiteilija Tuula
Frimanin (1942 -2009) jäämistössä ollut
tuotanto kuvattiin ja hänen omaistensa
haastattelu nauhoitettiin.
21.6. Taiteilija Pirkko Valon (1943–2009)retrospektiivinen näyttely kuvattiin Kotkan
kirjastossa. Leena Räty haastatteli taiteilijan tytärtä.
24.9. Taiteilija Päiviö Pyöttiälän (1924–
2006) retrospektiivinen näyttely kuvattiin Kotkan kirjastossa ja taiteilijan lesken
haastattelu nauhoitettiin.
24.9. Kuvanveistäjä Tapio Sinisalon haastattelu nauhoitettiin ja hänen Imatran
taidemuseossa syksyllä ollut näyttelynsä
kuvattiin.
Tapio Sinisaloa ja hänen tuotantoaan kuvaavaa taiteilijaesittelyfilmiä aloitettiin.
Kuvaustyö toteutetaan yhdessä Lappeenrannan filmi- ja videokuvaajien kanssa.

Tuula Frimanin maalaus.
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SEPPO PELKONEN

Tapio Sinisalon dokumenttia kuvataan Imatran taidemuseolla.

JULKAISUTOIMINTA
Vuoden alussa ilmestyi amanuenssin päätoimittama
Kaakkuri – Kaakkois-Suomen taidemuseoiden tiedotuslehti 2010. Lehteä toimittivat Kouvolan ja Imatran museonjohtajat sekä Kotkan kuvataidesihteeri.
Lehteä lähetettiin alueen kuntiin ja isoimpiin kirjastoihin, toisiin aluetaidemuseoihin sekä reilun 300 osoitteen mukaan, mm. alueen kouluihin ja taideseuroihin.
Kaakkuri on vapaasti yleisön saatavilla paitsi Etelä-Karjalan taidemuseossa, myös Kouvolan ja Imatran taidemuseoissa, sekä Kotkan Galleria Uusikuvassa.
AV-aineiston
(diasarjojen, videofilmien ym) lainaus
Taidetta käsitteleviä diasarjoja ja videofilmejä lainattiin
yhteensä 10 kertaa.

46

47

48

