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Taiteen polkua eteenpäin

Lapin Kuvataideseura Palas r.y. täyttää 
50 vuotta. Sen perustava kokous pidettiin 
16.3.1966 Rovaniemen kirjastotalolla. Perus-
tamisasiakirjan allekirjoittajat olivat Lapin 
Taideseura Seitapiirin kuvataidejaoston jäse-
niä. Siitä alkoi merkittävä ja pitkään jatku-
nut Lapin Kuvataideseura Palaksen toiminta. 
Palas, pieni polku, oli syntynyt.

Palaksesta on jo tähän mennessä kirjoitettu 
kaksi julkaisua, Lapin Kuvataideseura Palas 
30 vuotta 1996 ja 40-vuotisjuhlakirja Taiteen 
polulla 2006, joka toteutettiin Lapin yliopis-
ton taiteiden tiedekunnan kanssa yhteistyössä. 
Myös tämä Palaksen 50-vuotisjuhlakirja Tai-
teen polkua eteenpäin toteutuu yhteistyössä 
Lapin yliopiston kanssa. Tästä pitää erityi-
sesti kiittää Taidehistorian käytäntö -ryhmää 
ja sen ohjaajia Tuija Hautala-Hirviojaa, Jonna 
Katajamäkeä ja Maija Mäkikallia. Tämä kirja 
koostuu Palaksen toimintaa valottavista artik-
keleista, joiden aiheet on yhdessä pohdittu, 
jäsenesittelyistä ja kuvista. Toimituskuntaan 
nimettiin Palaksen puolelta Liisa Halonen-
Laiti, Janne Erkkilä, Teija Holopainen (nyk. 
Raaterova), Raija Viekonelo ja Raimo Yli-
Suvanto.

Palaksen toiminta on ollut alusta alkaen vil-
kasta. Näyttelyitä on järjestetty, kursseja ja 
maalausleirejä pidetty. Tavallista on ollut, 
että vuosittain on toteutettu ainakin yksi 
yhteisnäyttely ja kurssi pienempien ryhmä- 
ja yksityisnäyttelyiden lisäksi. Palas toimii 
myös jäsentensä yhteyselimenä ja taiteellisen 
virikkeistön antajana ja kannustajana. Haas-
teina ovat olleet aloitushetkestä lähtien mate-
riaaliset seikat, toiminta- ja näyttelytilat sekä 
talous. Ajoittain seuralla on ollut toimitiloja. 

Vuonna 1986 avattu Rovaniemen taidemuseo 
ei muodostanut ratkaisua näihin kysymyksiin, 
koska taidemuseolla ovat Jenny ja Antti Wihu-
rin rahaston kokoelma ja oma näyttelyohjel-
mistonsa. Keskeinen näyttelytila Rovaniemen 
kirjastolla pienentyi, kun Lappi-osasto tarvitsi 
toiminnalleen puolet näyttelytilasta. Niinpä 
nyt näyttelyitä varten on koko salin sijasta 
vain pari seinää ja pieni lattia-ala, Lapponica-
sali. 

Palas on kuitenkin pyrkinyt ratkaisemaan 
näyttelytilaongelmia. Palaksella on vuosittain 
24 Taide hoitaa -näyttelyä Rovaniemen ter-
veysasemilla. Sen lisäksi jäsenet pitävät run-
saasti yksityisnäyttelyitä seudun kirjastoissa, 
lounaskahviloissa ja muissa yleisötiloissa. 
Palaksella on paljon merkitystä taiteen esiin 
tuomisessa ja yleisesti taide-elämän virkistä-
jänä.

Palaksen taiteella on monia ilmenemismuo-
toja. On akvarelli-, pastelli-, akryyli-, öljy-
väri- ja sekatekniikkatöitä, puu-, kivi- ja kera-
miikkaveistoksia, installaatioita, valokuvia, 
grafiikkaa ja soveltavan taiteen alaan kuulu-
via tekstiiliteoksia sekä sisustuselementtejä. 
Näitä kaikkia oli vuoden 2015 vuosinäytte-
lyssä, jonka teema oli Leikitellen. Palaksen 
taide seuraa aikaansa ja saattaa olla joskus 
jopa edelläkävijä. Jäsenten aktiivisen itsensä 
kehittämisen ja osaamisensa laajentamisen 
esimerkkinä voidaan mainita Ulla Hoikka, 
joka ainoana pohjoissuomalaisena on perehty-
nyt Veda-taiteeseen niin syvällisesti, että pitää 
kursseja siitä. Palaksen jäsenten taiteellisen 
osaamisen ja näkemysten avartajina toimivat 
lukuisat tasokkaat taidekurssit, näyttelyt ja 
luentotilaisuudet kansalaisopistossa, taidemu-
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seolla ja yliopiston taiteiden tiedekunnassa.

Palaksen jäsenet toimivat useilla elämän-
aloilla, opetus-, hoito-, palvelu-, suunnittelu-, 
johto- ja teknisten alojen tehtävissä, aloilla, 
joissa on tarpeen ja pystyy kehittämään visu-
aalista ajattelua. Pääosa jäsenistöstä on Rova-
niemen seudulta, mutta heitä on myös Kit-
tilä–Muonio–Kilpisjärvi- linjalta, Sodankylän 
ja Inarin suunnalta sekä Itä-Lapista. Monet 
muualle muuttaneet ovat halunneet säilyttää 
Palaksen jäsenyyden kuten perustajajäsen 
Maija Manninen Järvenpäästä, Aili Alaiso 
Vantaalta, Maija Vanhatapio Kajaanista sekä 
Suoma ja Raimo Yli-Suvanto Kuusamosta.

Vuosinäyttelyllä on joka vuosi oma teemansa. 
Myös muita ryhmänäyttelyitä järjestetään eri 
paikkakunnilla kuten Järvenpäässä, Helsin-
gissä, Sodankylässä ja Kuusamossa. Parhail-
laan vietettävänä 50-juhlavuotena pidetään 
vuosinäyttelyn lisäksi useita yhteisnäyttelyitä 
ja tapahtumia pitkin vuotta kuten Kevätpolku-
näyttelysarja ja Kahden Kuun Taiteilija -pro-
jektin näyttelyt. Rovaniemen taidemuseo 
osallistuu juhlavuoteemme järjestämällä näyt-
telyn Reidar Särestöniemen ja muiden edes-
menneiden Palaksen kunniajäsenten tuotan-
nosta.

Palaksella on tulevaisuus, palaslaista taidetta 
nähdään vastaisuudessakin. Ihmisellä on ajat-
telun, elämisen ja ilmaisun tarve, tarve tehdä 
ja nähdä kauneutta, harmoniaa ja toisaalta 
myös tuoda esiin kriittistä mieltä. Niitä kaik-
kia voi taiteen avulla edistää ja ilmaista. Sama 
taiteen tekemisen palo, joka synnytti Palak-
sen, on olemassa sen nykyisissä jäsenissä. 
Sama innostus taiteeseen ja taiteen tekemi-

seen jatkuu ja kasvaa. Nuoria aktiivisia jäse-
niä on tullut mukaan.

Taiteen tehtävät yhteiskunnassa eivät ole 
vähenemässä. Halutaan nähdä kaunista ja sel-
laista, joka pysähdyttää, nostaa arjen yläpuo-
lelle. Taidetta tarvitaan.

Taiteen polkua eteenpäin! 
Eläköön taide! 
Kiitokset tämän kirjan tekijöille ja tukijoille!

Liisa Halonen-Laiti 
Lapin Kuvataideseura Palas ry, 
puheenjohtaja
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Toimittajilta 

Käsillä oleva juhlakirja Taiteen polkua eteen-
päin jatkaa Lapin Kuvataideseura Palas ry:n 
ja Lapin yliopiston taidehistorian oppiaineen 
10 vuotta sitten alkanutta julkaisuyhteistyötä. 
Palaksen 40-vuotista taivalta juhlisti kirja Tai-
teen polulla (2006). Nyt Taiteen polkua eteen-
päin esittelee Palaksen 50-vuotista toimin-
taa eri muodoissaan. Artikkelit käsittelevät 
Palaksen järjestämiä kursseja ja taideleirejä, 
näyttelyitä, taidekasvatusta ja lopulta taiteen 
merkitystä tekijöilleen. Toiminta on palvel-
lut kuvataideseuran jäseniä, mutta erityisesti 
näyttelyiden annista on saanut nauttia myös 
yleisö monenlaisissa näyttelytiloissa vierail-
lessaan. Palas on järjestänyt näyttelyitä paitsi 
paikallisesti Lapissa, myös muualla Suomessa 
ja ulkomailla Yhdysvalloista Venäjälle ja 
Nepaliin. Palas on ollut myös aktiivinen toi-
minnassaan lasten ja nuorten taidekasvatta-
jana sekä taiteen viemisessä terveydenhoidon 
alueelle yhteistyössä terveyskeskusten kanssa.

Kirjan tekstit ovat syntyneet taidehistorian 
oppiaineen Taidehistorian käytäntö -kurssilla. 
Opiskelijat ovat käyttäneet lähteinään Palak-
sen arkiston sisältämiä aineistoja sekä haas-
tatelleet ja keränneet kirjallisia tiedonantoja 
palaslaisilta. Yhteistyö yhdistyksen kanssa on 
ollut miellyttävää ja sujuvaa. 

Artikkeleissa käytetty lehtiaineisto on luettu 
yhdistyksen leikekirjoista (1966–2015), jotka 
on Palaksen arkistossa (PA) otsikoitu vuosi-
luvuittain. Kukin artikkeli löytyy arkistosta 
ilmestymisvuotensa mukaisesta leikekirjasta. 
Päiväystä tai lehden nimeä vailla olevien leh-
tileikkeiden kohdalla viitteiden hakasulkeissa 
oleva vuosiluku viittaa ko. leikekirjaan. Kir-
jalliset tiedonannot, sähköpostiviestit ja haas-
tatteluaineistot ovat kunkin kirjoittajan hal-
lussa. 

Lämpimät kiitokset Lapin Kuvataideseura 
Palas ry:lle.

Toimittajat
Tuija Hautala-Hirvioja
Jonna Katajamäki
Maija Mäkikalli
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Tuija Hautala-Hirvioja

Lapin Kuvataideseura Palas ry – 
virkeä viisikymppinen oli monessa 
mukana jo perustamisvuonna

Lapin Kuvataideseura Palas ry:n perustamis-
kokous pidettiin sunnuntaina 20. helmikuuta 
1966 Rovaniemen kirjastalolla. Mukana oli 
toistakymmentä kuvataiteilijaa ja taiteen har-
rastajaa Rovaniemen alueelta ja Sodankylästä. 
Viralliset perustamisasiakirjat allekirjoitettiin 
maaliskuun 6. päivänä 1966.1 

Uusi seura ei syntynyt tyhjästä, vaan monet 
sen jäsenistä olivat aiemmin toimineet Lapin 
taideseura Seitapiirissä ja saaneet kokemusta 
järjestötoiminnasta. Seitapiiri perustettiin 
marraskuussa 1947, sillä jälleenrakennus-
kaudella kulttuuria pidettiin tärkeänä, henki-
sesti eheyttävänä ja elämää normalisoivana.  
Alkuvuosina Lapin taideseura Seitapiirillä oli 
useita eri jaostoja kuten kirjallisuus-, kuva-
taide-, musiikki- ja esittävän taiteen jaosto. 
Vähitellen kuvataidejaostosta tuli Seitapii-
rin itsenäinen osa, jolla oli omat sääntönsä ja 
taloutensa. Sen jäsenten siirryttyä Palaksen 
toimintaan kuvataidejaosto lakkautettiin.2 
Kuvataiteilijat olivat kokeneet olleensa epäit-
senäisessä asemassa ja uskoivat oman järjes-
tön huolehtivan paremmin ammattimaistuvan 
kuvataiteen asioista.3 

Vielä vuoden 1966 aikana seurojen toimin-
noissa oli päällekkäisyyksiä, mutta pian kuva-
taiteeseen liittyvät asiat tulivat kokonaan 
Palaksen toiminnan piiriin. Seitapiiri jäi kult-
tuuri- ja taideyleisön järjestöksi, joka organi-
soi kulttuuritapahtumia. Sen toiminta päättyi 
huhtikuussa 1975, koska seuralla ei enää ollut 

toiminnallista roolia.4 

Uuden seuran jäsenet Ilta Sorro ja Maija Man-
ninen löysivät heti Lapin Kuvataideseuralle 
sopivan saamenkielisen nimen Palas, joka tar-
koittaa polkua tai kujaa.5 Vuonna 1967 Antti 
Sorro suunnitteli seuralle logon, jossa on 
paletti, sivellin ja seuran nimi. Saman vuoden 
lokakuussa Lapin Kuvataideseura Palas r.y. sai 
virallisemman aseman, kun se hyväksyttiin 
Suomen kuvataidejärjestöjen Liiton jäseneksi.6 
Lapin Kuvataideseura Palaksen säännöissä 
vuodelta 1966 todetaan, että yhdistyksen koti-

paikka on Rovaniemen kaupunki ja jäseniksi 
pääsevät Lapin läänin alueella olevat taide-
maalarit, graafikot, kuvanveistäjät ja harras-
telijat. Seuran varsinaisten jäsenten lisäksi 
mukaan voitiin ottaa kunnia- ja kannattajajä-
seniä.7 Ensimmäisiksi kunniajäseniksi kutsut-

Ilta Sorro oli Palaksen perustajajäsen ja alkuvuosien 
vahva vaikuttaja. Hänellä oli näyttely vielä 2003 Rova-
niemen taidemuseolla. Kuva Lapin Kansa, Ilkka Kos-
kinen
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tiin vuonna 1967 Einari Junttila (1901–1975), 
Reidar Särestöniemi (1925–1981) ja Uuno 
Särkelä (1903–1978).8  Seuran tehtäväksi 
määriteltiin taiteilijoiden ja harrastajien työn 
tukeminen, taideharrastuksen kehittäminen, 
taidenäyttelyiden sekä luento-, opinto- ja tai-
detilaisuuksien järjestäminen.9

Palas jatkoi Lapin Seitapiirin kuvataidejaos-
ton aloittamaa koulutustoimintaa, ja ensim-
mäinen kuvataide- ja maalausleiri järjestettiin 
Kaunispäällä jo perustamiskesänä 1966. Sii-
hen osallistui yli 50 kuvantekijää, kaukaisim-
mat Utsjoelta, Helsingistä, Porista ja Lappeen-
rannasta. Kaksiviikkoisen leirin johtajana oli 
Aarne Valkama. Opettajana toimi lappilais-
lähtöinen Suomen Taidemaalariliiton puheen-
johtaja ja Suomen Taideakatemian silloinen 
johtaja taiteilija Aale Hakava.10 Hän kuvasi 
leiriä näin: ”Maalauskurssimme täällä on 
merkillinen salaseura, se on kuin hyytelö, joka 
vapisee ja liikkuu elävänä”.11 Hakavan kom-
mentti lienee ollut kuvaava. Leirin osallistujat 
nauttivat yhdessä aamupalan, iltapäiväkahvit 
ja illallisen. Muina aikoina he levittäytyivät 
maastoon ja maalasivat omaan tahtiinsa. Kah-

den viikon aikana leiriläiset maalasivat pari-
sen sataa Kaunispään maisemien innoittamaa 
teosta.12 

Kunniajäsen Einari Junttila, Sumuinen suo, 
1954, vesiväri. Rovaniemen kaupungin kokoelma.  
Kuva Arto Liiti.

Ensimmäinen Palaksen järjestämä taidenäyt-
tely pidettiin jo huhtikuussa 1966 Ranuan 
naistenpäivien yhteydessä. Palaksesta näyt-
telyyn osallistuivat: Karin Alakuijala, Ilta 
Sorro, Eino Nikula, Vilma ja Oiva Korhonen, 
Tuovi Hynynen, Sirkka-Liisa Lustila, Martti 
Isomettä, Aarne Valkama ja Pentti Tulla. 
Näyttely sai paljon huomiota ja oli yleisöme-
nestys.13 

Perustamisvuoden toukokuussa Palas järjesti 
Lasten taidetta -piirustusnäyttelyn, jonka 
teokset valittiin eri kouluista. Näyttelyä pidet-
tiin tärkeänä ja ilmeeltään persoonallisena, 
omintakeisena.14 Elokuussa 1966 avattiin 
kaksipäiväinen näyttely Sodankylässä, joka 
myöhemmin siirtyi Kemiin. Marraskuussa 
oli Rovaniemen oppikoululaisten kuvataidetta 
esittelevä näyttely Rovaniemen kirjastotalolla. 
Siinä oli mukana sata teosta kolmesta eri kou-
lusta. Oppikoululaisten näyttelyä pidettiin 
tasoltaan yllättävän korkeana ja rohkeana.15 
Palaksen alkutaipaleen näyttelyt ilmaisivat 

Perustajajäsen Eino Nikula osallistui Palaksen ensim-
mäiseen näyttelyyn 1966. Auringon punaa, öljy. Rova-
niemen kaupungin kokoelma. Kuva Arto Liiti.
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seuran kiinnostusta koota piiriinsä koko maa-
kunnan taiteilijoita ja ottaa samalla vastuuta 
lasten ja nuorten taidekasvatuksesta.16 

Yksittäisten jäsenten oma aktiivinen toiminta 
oli alusta alkaen merkittävää ja, mikä näkyi 
heidän järjestäminään yksityis- ja ryhmänäyt-
telyinä. Aarne Valkama ja Pentti Tulla järjes-
tivät yhteisnäyttelyn Kiirunassa Ruotsissa heti 
seuran perustamisvuonna. Ruotsalaislehtien 
arviot näyttelystä olivat positiivisia.17

 
Lapin 18. taidepäivät avattiin Rovaniemellä 
marraskuun puolivälissä 1966. Poikkeuksel-
lisesti taidepäivillä oli kaksi näyttelyä: Seita-
piirin järjestämä Rovaniemen kirjastotalolla ja 
Palaksen Lapin lääninhallituksen juhlasalissa. 
Taidepäivien yhteydessä oli edellisvuosien 
tapaan teatteria, kirjallisuutta ja musiikkia. 
Seitapiirin näyttely Mieluisin Lappi tauluni 
esitteli maalauksia yksityiskodeista. Mukana 
oli muun muassa J.K. Kyyhkysen, Gabriel 
Engbergin ja Anton Lindforssin maalauksia. 
Uudempaa Lapin aiheista taidetta edustivat 

Saara Hirvisalo, Elsa Montell ja Reidar Säres-
töniemi. Palaksen näyttely esitteli vain Lapin 
taiteilijoiden uusia teoksia, joista maalauk-
sia oli 55 ja veistoksia kolme. Mukana olivat 
muun muassa Einari Junttila, Pentti Tulla, 
Olavi Jäntti, Eino Nikula, Ilta Sorro, Oiva 
Korhonen, Aarne Valkama ja Vilma Korho-
nen.18 

Taidepäivien avulla Palas osoitti olevansa 
aktiivinen ja elinkelpoinen seura. Lapin lää-
nin hallituksen juhlasalissa olleeseen näyt-
telyyn tarjottiin 130 teosta, joista juhlasa-
liin mahtui vain kolmisenkymmentä teosta. 
Näin ollen esillä ollut Palaksen näyttely kärsi 
tilan puutteesta. Yleensä Palaksen näyttelyn 
katsottiin edustavan laajemmin lappilaista 
kuvataidetta kuin Seitapiirin, ja sitä pidettiin 
taiteellisesti edellisvuosien näyttelyitä tasok-

Kunniajäsen Uuno Särkelä, Tunturikoivu, 1962, 
vesiväri. Rovaniemen kaupungin kokoelma.  
Kuva Arto Liiti.

Kunniajäsen Reidar Särestöniemi, Huurrekoi-
vikko, 1969, öljy. Rovaniemen kaupungin kokoelma.  
Kuva Arto Liiti.



10

kaampana. Ryhmä Kemin, joka oli seitsemän 
kemiläistaiteilijan vuonna 1965 perustama 
ryhmä ja johon kuuluivat muun muassa Toivo 
Hoskari, Lea Kauppi, Olavi Korolainen, Liisa 
Rautiainen ja Nina Vanas, puuttumista pahoi-
teltiin, etenkin kun Palaksen näyttely siirtyi 
Kemiin.19 

Seuran ensimmäinen toimintavuosi oli tem-

poltaan erittäin vilkas, ikään kuin seura olisi 
halunnut toteuttaa kaiken suunnittelemansa 
heti. Mukana oli halua osoittaa seuran tarpeel-
lisuus ja vaikutusmahdollisuudet sekä halua 
tulla tunnetuksi.  Yhdistystoimintaan tottu-
nut johtokunta sai seuran toiminnan hyvin 
käyntiin. Ensimmäisen vuoden toimintamallit 
vakiintuivat ja kehittivät seuraavien vuosien ja 
vuosikymmenten aikana.20
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Leena Koponen

Maiseman lumous ja värien leikki – 
50 vuotta yhteisnäyttelytoimintaa

Lapin Kuvataideseura Palaksen toimintaan on 
kuulunut sen perustamisesta lähtien aktiivinen 
näyttelytoiminta. Ensimmäisen ryhmänäyt-
telynsä yhdistys piti Ranuan naistenpäivillä 
huhtikuussa 1966. Seuraavana vuonna järjes-
tetyn Palaksen vuosinäyttelyn töistä suurin 
osa oli maalattu kesäleirillä Sirkassa. Näyttely 
sai positiivista kritiikkiä, jossa tason todettiin 
nousseen edellissyksystä. Huomiota sai erityi-
sesti näyttelyn värikylläisyys ja jäsenten mys-
tillinen ilmaisutapa, jolla he toivat esiin Lapille 
olennaisen elämän. Seuraavana vuonna Palak-
sen jäsenet esittelivät töitään vuosinäyttelyn 
lisäksi rovaniemeläisten pankkien ikkunoissa. 
Tempauksen tarkoituksena oli antaa kaikille 
rovaniemeläisille mahdollisuus teosten katse-
luun, niillekin, jotka eivät halunneet tai uskal-
taneet lähteä taidenäyttelyihin.1

Tärkeä osa Palaksen näyttelytoimintaa on 
alusta saakka ollut taiteilijaseurojen välinen 
näyttelyvaihto, joka alkoi vuonna 1967, kun 
yhdistys kutsui Jyväskylän taiteilijaseuran 
Rovaniemelle. Näyttelyyn osallistui 11 tai-
teilijaa, ja suurin osa esillä olleista töistä oli 
vuodelta 1967.2 Ensimmäisen näyttelynsä 
Etelä-Suomessa Palas piti Tampereen kirjas-
totalolla 16.–24.3.1968. Tätä seurasivat näyt-
telyt Keski-Suomen museossa Jyväskylässä 
14.–23.9.1968, ja Helsingissä Suomen Taide-
maalariliiton huoneistossa marraskuussa.3 
Jyväskylän näyttely jatkoi seurojen välistä 
näyttelyvaihtotoimintaa. Hämeen Sanomien 
Olavi Veistäjä totesi, että Palaksen Tampe-
reella pitämässä näyttelyssä oli tavanomaista 
enemmän väriloistoa, mutta vanhan mystii-

kan tilalle oli tullut uusia, nykyaikaisempia 
ilmaisumuotoja.4 Kriitikot kiinnittivät huomi-
ota teknisen taidon puutteeseen, mutta koko-
naisuutena näyttelyä pidettiin myönteisenä 
kokemuksena, jonka hartaus, intensiteetti ja 
alkuvoimainen väritaju riemastuttivat5.

Palaksen kolmannessa vuosinäyttelyssä Rova-
niemen kirjastotalossa lokakuussa 1968 näyt-
teillepanijoita oli 14 ja töitä 38. Esillä oli sekä 
realistisia töitä että modernimpia, tyyliltään 
abstrakteja teoksia. Arvostelussa näyttelyn 
todettiin olevan verrattain tasainen, mutta 
töissä näkyi myös aloittelevan amatöörin epä-
varmuutta.6 

Virkeää, ilmeikästä ja 
eksoottista

Lapin Kansan mukaan Palaksen vuoden 1970 
näyttely oli monivivahteisempi kuin aikai-
semmin. Värejä oli käytetty rohkeammin, 
mutta näyttelyä leimasi silti totunnaisuus ja 
kokonaiskuva oli hapuileva.7 Pohjolan Sano-
mien Pentti Harjumaa piti näyttelyä säyseänä, 
vaikka näkikin vapautumista aihevalinnoissa. 
Teosten aiheet eivät enää olleet pelkkiä Lap-
piaiheita.8 Kaikenkaikkiaan arvostelijoiden 
näkemykset palaslaisten näyttelystä olivat 
positiivisempia kuin Rovaniemellä vierail-
leiden taiteilijaseurojen näyttelyarvostelut. 
Pieksämäkeläisten tasoa pidettiin keskinker-
taisena, ja heidän näyttelynsä katsottiin roh-
kaisevan lappilaisia entistä intensiivisempään 
eteenpäin pyrkimiseen.9 Pohjois-Suomen 
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Taiteilijaseuran näyttelykään ei edustanut 
parhaimmistoa, sillä töissä ei Harjumaan 
mielestä ollut mitään omaperäistä10. Samana 
vuonna Palaksella oli vielä näyttely Sodanky-
lässä, jossa oli mukana kemiläisiä, kittiläläi-
siä, sodankyläläisiä ja ivalolaisia taiteilijoita. 
Taitavasti hallitut abstraktiin tyyliin viittaavat 
sommitelmat kuvastivat arvostelun mukaan 
lappilaisen taiteen tämän hetkistä vaihetta.11 

Vuonna 1972 Palas järjesti vaihtonäyttelyt 
Tampereen, Kuopion ja Varkauden taiteili-
jaseurojen kanssa. Palaslaiset osallistuivat 
myös Taiteilijat taipaleella -tempaukseen, 
jonka tarkoituksena oli lähentää maakun-
nan eri puolilla asuvia toimijoita toisiinsa. 
Seuralla oli näyttely kulttuuribussissa, joka 
kiersi eri paikkakunnilla.12 Kuopion kuvatai-
teilijat ry:n näyttely oli esillä Rovaniemellä 
20.5.–4.6.1973, ja Palas piti oman näyttelynsä 
Kuopiossa saman vuoden lokakuussa. Savon 
Sanomien Irma Puustinen piti Palasta kiin-
teänä, omaleimaisena ryhmänä, jonka teoksia 
pohjoinen maisema hallitsi.13 Vuonna 1975 
Palaksen vuosinäyttely oli Oulun taidemuse-
ossa. Kalevan arvostelun mukaan kokonaisuus 
antoi luotettavan kuvan kuvataideseuran osaa-
misesta, sillä työt oli toteutettu varman tasai-
sesti ja näyttely ylsi hyvin realistisen nykyil-
maisun tasolle.14 15 palaslaista, jotka pitivät 
näyttelyn Helsingissä Galleria Oljemarkissa 
esittelivät hillittyjä Lapin maisemia15.

Palas juhlisti 10-vuotista taivaltaan Rova-
niemellä vuonna 1976. Juhlanäyttely antoi 
Lapin Kansan Kaija Alfthanin mukaan läpi-
leikkauksen koko Lapin läänin kuvatai-
teesta.16 Seuraavan vuoden ilmeeltään varo-
vaisempi vuosinäyttely sai hänet kuitenkin 
toteamaan: ”Tarvitaan taiteellisten virikkei-
den lisäämistä.”17 Lokakuussa 1978 Palas ja 
Kemijärven Taideyhdistys järjestivät yhteisen 

vuosinäyttelyn Rovaniemen kirjastotalolla. 
Selväpiirteiseksi kuvattuun näyttelyyn osal-
listui 19 palaslaista ja 10 kemijärveläistä tai-
teilijaa.18 Palaksella oli myös vaihtonäyttely 
Rauman taidemuseossa 9.–26.11.1978. Näytte-
lyssä oli 83 työtä 26 tekijältä, ja Lapin Kansan 
arvostelu totesi, että se oli virkistävä, poik-
keava ja jopa eksoottinenkin.19  

Kemijärven ja Kemin kuvataideseurat järjes-
tivät Palaksen kanssa yhteisnäyttelyn Kemin 
taidemuseossa toukokuussa 1979. Arvostelijat 
pitivät töiden tasoa korkeampana kuin mitä se 
oli ollut koko Lapin läänin kattavassa näyt-
telyssä, sillä yhteisnäyttelyn kokonaisuus oli 
ilmeikäs ja monipuolinen. Näyttelyyn osal-
listui 38 taiteilijaa, joista 17 oli palaslaisia.20 
Saman vuoden heinäkuussa heinäkuussa 
Rovaniemen maalaiskunnan Alanammassa 
pidetyssä näyttelyssä olivat edustettuina 
kaikki lappilaiset kuvataideyhdistykset, koska 
pyrkimyksenä oli saada lappilaisten taiteilijoi-
den töitä laajasti esille.21 Myös Rauman tai-
teilijaseura teki vastavierailun Rovaniemelle 
ja esitteli töitään Rovaniemen kirjastossa. 
Raumalaisten taiteilijoiden näyttelyä pidettiin 
hyvänä läpileikkauksena kaupungin taide-
suunnista. Vierailijat olivat tyytyväisiä yhteis-
työhön ja vaihtonäyttelytoimintaan Palaksen 
kanssa.22

Lokakuussa 1979 Rovaniemellä alkoi taide-
boikotti eli taidesaarto, jolla taiteilijat kom-
mentoivat kunnollisten työtilojen puutetta. 
Myös Palas lakkasi pitämästä näyttelyjä 
Rovaniemellä. Lapin Kansa kommentoi boi-
kottia: ”Rovaniemeläiset kuvataideseurat 
Palas ja Työväen kuvataidepiiri ovat päättä-
neet panna Rovaniemen kaupungin näyttely-
paitsioon siksi, kunnes työtilojen suhteen on 
saatu jonkinlainen päätös ja varmuus.”23 Boi-
kotin aikana Kemijärven taideyhdistys kutsui 
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Palaksen mukaan vuoden 1980 kevätnäyt-
telyynsä. Sen tasoa pidettiin vaihtelevana.24 
Näyttelyboikotti loppui vasta vuoden 1981 
alussa, kun rovaniemeläiset taiteilijat saivat 
työskentelytilan25. 

Abstraktia ja omaleimaista 
 
Palas jatkoi näyttelyvaihtotoimintaansa 
1980-luvulla. Se järjesti ryhmänäyttelyn Rii-
himäellä huhtikuussa 1981, ja saman vuoden 
elokuussa Riihimäen taideyhdistys piti Palak-
sen kutsumana näyttelyn Rovaniemellä.26 
Vuosi 1981 oli Palakselle juhlavuosi, sillä se 
täytti 15 vuotta. Seuran juhlanäyttely käsitti 
yli 50 työtä 21 jäseneltä. Toinen juhlanäytte-
lytöiden valitsijoista, kuvataiteilija Reijo Rae-
kallio piti palaslaisten töitä mielenkiintoisina, 
vapautuneina ja omaleimaisina.27 Seuraavana 
vuonna Palaksella oli ensimmäistä kertaa 
vuosinäyttely Kemijärvellä. Näyttelystä sai 
Lapin Kansan Juha Peltoperän mukaan sel-
keän käsityksen maakunnan kuvataideharras-
tuksesta, koska seuran jäsenet asuvat eri puo-
lilla Lappia.28

Perinteisyys ja osaamisen maku yhdistettyinä 
muutoksiin teosten aihemaailmassa ja käsit-
telyssä olivat havaittavissa Palaksen näytte-
lyssä Seinäjoen Taidehallissa heinäkuussa 
1983. Perinteisiä tunturimaisemia ja pohjoisen 
ruskaa kuvaavat teokset oli Palaksen varapu-
heenjohtaja Kari Möllärin mukaan julistettu 
pannaan ja tilalle oli tullut voimakas abst-
rakti henki.29 Palaksen silloinen puheenjohtaja 
Martti Isomettä luonnehti Rovaniemen kir-
jastossa joulukuussa pidettyä vuosinäyttelyä 
sen sijaan tavanomaiseksi, vaikka yleisilmettä 
piristivät muutamien taitelijoiden tyylilajin 
muutokset30.

Rovaniemen kirjastotalolla pidetyssä Palaksen 
vuosinäyttelyssä 1984 oli esillä eri tyylisuun-
tia edustavia töitä kaikkiaan 39. Koska Palak-
seen kuului eritasoisia usean tyylisuunnan 
ja tekniikan edustajia, vuosinäyttelyn koko-
naiskuva oli Pohjolan Työn Annikki Leino-
sen mukaan moni-ilmeinen ja rikas.31 Teosten 
joukossa oli sekä naturalistisia että pelkistet-
tyjä maisemia, konkretistisia töitä, asetelmia 
ja muotokuvia32. Lapin Kansan Esa I. Järvi-
sen mielestä näyttely oli kuitenkin ilmeeltään 
säyseä, vaikka se ei ollutkaan huonotasoinen. 
Hän kysyi arvostelussaan: ”Missä on innos-
tus, ilmaisun uudistuminen, yritys, riskinotto? 
Aihevalinnoissa tehty nautittavaakin jälkeä, 
mutta liikaa varman päälle. Ne tekijät, jotka 
osaavat eivät ole kykyjään menettäneet.”33 
Lehtien näyttelyarviot olivat usein pelkästään 
kuvailevia, mutta myös eriäviä mielipiteitä 
esiintyi: Leinonen näki näyttelyn moni-ilmei-
senä ja Järvinen peräänkuulutti uudistumista 
ja yritystä.

Palaslaiset vierailivat jälleen Jyväskylässä 
vuonna 1985. Jyväskylän kaupunginkirjas-
tossa pidetty näyttely oli melko suppea rajal-
lisen tilan takia. Työt olivat tekotavoiltaan 
ja aiheiltaan vaihtelevia, mutta niistä henki 
pohjoinen kajo, ja joissakin akvarelleissa oli 
aiheina jopa tyypillisiä lapinkuvia. Palak-
sen puheenjohtaja Tapani Röngän mukaan 
Lapin romantiikkaan liittyvät aiheet kuten 
revontulet, porot ja lapinpuvut olivat kuiten-
kin jo loppuunkulutettuja aiheita.34 Vuoden 
lopussa Rovaniemen kuvataideseurat, Palas 
ja Työväen kuvataidepiiri, yhdistivät viimein 
voimansa ja järjestivät ensimmäistä kertaa 
yhteisnäyttelyn Kemiin. Näyttelystä muodos-
tui tiivis ja hyvä kokonaisuus, jossa oli esillä 
laadukas valikoima suurimmaksi osaksi uusia 
teoksia. Teosten joukossa oli öljy-ja akryyli-
maalauksia sekä jonkin verran akvarelleja ja 
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grafiikkaa.35 Hallitseva tyylisuunta oli moder-
nismi eri muodoissaan, ja Kalevan arvoste-
lussa todettiin, että tyylillisesti rovaniemeläi-
set kirivät kiinni Kemiä36. Kokonaisuudessaan 
onnistunut yhteisnäyttely herätti kysymyksen, 
miksi ei voitaisi järjestää yhteisnäyttelyjä tois-
tekin sen sijaan, että kuvataideseurat pitivät 
näyttelyitään erikseen37.

Palaksen 20-vuotisjuhlanäyttely Rovanie-
men kirjastotalolla 1986 herätti sen sijaan 
eriäviä mielipiteitä. Näyttely oli Lapin Kan-
san Esa Järvisen mielestä ilmeeltään ankea 
ja ennalta-arvattavan köyhä, koska suurin 
osa töistä edusti tuttua ja turvallista paker-
tamista. Osaaminen ilahdutti Järvistä, mutta 
hän ei silti malttanut olla kysymättä: ”Missä 
on elämä, liike, muutos ja riskinotto?” Juhla-
näyttelyssä oli mukana kolme kunniajäsentä, 
Vilma Korhonen, Onni Korva ja Ilta Sorro. 
Kiinnostavinta oli Sorron jälki, koska hänen 
öljytemperatöissään kliseisestä maisemasta 
muodostui unenomaisen pehmeä ja irratio-
naalinen vaikutelma.38 Kalevassa puolestaan 
todettiin, että juhlanäyttely oli varsin hyvä 
ja kattava läpileikkaus Palaksen taiteeseen. 
Näyttelyn taso oli valtakunnallista linjaa myö-
täilevä, mutta Kaija Alfthan jäi kaipaamaan 
pohjoisen todellisuuden kuvia.39 Jo seuraavana 
vuonna entinen läänintaiteilija Matti Jaukkuri 
näki Palaksen vuosinäyttelyssä Rovaniemen 
kirjastotalossa raikkautta ja iloisia uudistus-
pyrkimyksiä. Hänestä nuorten jäsenten töissä 
oli nähtävissä täsmentymistä, tiivistymistä 
ja vapautumista, vanhempien jäsenten teok-
sissa puolestaan uutta ajatusta ja ilmettä. 
Myös Palaksen silloinen puheenjohtaja Juha 
Knuuti oli tyytyväinen näyttelyyn, jossa 
hänen mukaansa oli nähtävillä linjanmuutok-
sia, positiivista tuoreutta ja aiempaa enemmän 
kokeilumieltä.40

Vuonna 1988 Palaksen vuosinäyttely pidet-
tiin Tornion kaupungintalossa. Näyttelyssä 
oli teoksia ekspressiivisen voimakkaista ja 
maalauksellisista maisemista abstrakteihin 
värisommitelmiin ja naivistisiin töihin.41 Seu-
raavana vuonna palaslaiset vierailivat Voipaa-
lan taidekeskuksessa Sääksmäellä. Näyttely 
käsitti 33 teosta: maalauksia, grafiikkaa ja 
veistoksia. Valkeakosken kulttuurilautakun-
nan kuvataidejaoston puheenjohtaja Martti 
Iisala luonnehti avajaispuheessaan näyttelyä 
laadukkaaksi ja eksoottiseksikin. Voipaalan 
näyttelytilat täyttyivät ihanteellisesti palaslais-
ten pääosin suurikokoisista töistä.42 Näyttelyn 
todettiin myös romuttavan myyttiä pohjoisen 
taiteen erilaisuudesta. Valkeakosken Sano-
mien arvostelussaan Hannu Salminen kaipasi 
Roomaan sijoittuvien aiheiden tilalle tulkin-
toja Lapin ominaispiirteistä. Hän ihmetteli, 
miksi lappilaiset kuvantekijät eivät arvosta 
omaa ympäristöään taiteen aiheena tai välitä 
tuoda sitä näytteille. Kokonaisuuden taso oli 
Salmisesta melko hyvä ja ilme nykyaikainen. 
Lapin taikaa oli vähän, mutta sitä vahvemmin 
näyttely kertoi suomalaisen kulttuurin ja koko 
maailman samankaltaistumisesta.43

Nykyaikainen ilme oli nähtävissä myös Palak-
sen vuoden 1989 vuosinäyttelyssä Rovanie-
men kirjastossa, sillä yli 60 teoksen koko-
naisuus oli nuorekas ja heijasteli vaikutteita 
uusista kansainvälisistä ilmiöistä kuten semio-
tiikasta. Näyttelyssä oli lyyrisiä maalauksia ja 
kollaaseja sekä perinteisempää grafiikkaa ja 
akvarelleja. Pohjolan Sanomien Taina Puuma-
lainen totesi: ”Näyttelyn helminä jäivät mie-
leeni Ilta Sorron upea sarja pintatekstuurimai-
sia sekatekniikoita—.”44 
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Uusia ratkaisuja ja omaa tyyliä

Palaksen 25-vuotisjuhlanäyttelyn avajai-
sissa Rovaniemen kirjastossa marraskuussa 
1991 seuran puheenjohtaja Raija Viekonelo 
totesi, että jos Lapissa ei olisi yhtään kuva-
taideseuraa, ei täällä olisi nuoria, nousevia 
kykyjäkään. Taidemaalari Paavo Tolosen 
juryttämässä näyttelyssä oli esillä neljän seu-
ran jäsenen toteuttama tilateos, joka oli tehty 
Rauni Upolan vetämällä kurssilla. Teos oli 
kannanotto luonnon puolesta ja siihen liittyi 
avajaistilaisuudessa esitetty performanssi. 
Upolan mukaan taiteilija on erityisen herkkä 
vastaanottamaan ajan ilmiöitä, ja taiteilijan 
tulisi ottaa kantaa tärkeiksi kokemiensa asi-
oiden puolesta.45 Näyttely oli Matti Rapakon 
mukaan suhteellisen tasalaatuinen, mutta ei 
erityisen innostava. Eri tekniikkoja ja tyylejä 
oli kyllä käytetty runsaasti ja kokonaisuus oli 
mukavan väljä, sillä esillä olleista 51 teoksesta 
valtaosa oli pienimuotoisia. Seurassa perusta-
misesta lähtien mukana olleen Ilta Sorron työt 
olivat rauhallisia ja miellyttävän kertoilevia. 
Näyttelystä jäi mielikuva, että Palas oli suvan-
tovaiheessa.46

Palaslaiset pysyttelivät perinteisissä kuvatai-
teen lajeissa vuoden 1994 vuosinäyttelyssä 
Rovaniemen kirjastotalolla, sillä näyttelyssä 
oli mukana maisemia, alastonmaalauksia, 
muotokuvia ja eläinaiheisia veistoksia. Muu-
tamilta tekijöiltä oli myös varovaisesti abst-
raktiin ilmaisuun suuntautuneita teoksia. 
Marjaana Niskala totesi, että parhaimmillaan 
kuvista näkyy vilpitön tekemisen ja löytä-
misen ilo, pahimmillaan taas opitun kaavan 
mekaaninen toisto.47 Matti Rapakko puoles-
taan näki, että näyttelyssä oli miellyttävän 
rauhallinen ilmapiiri, joka muodostui luon-
nonaiheiden ja ihmiskuvien kokonaisuudesta. 
Öljy-ja akvarellityöt hallitsivat näyttelyä, pas-

tellitöitä ja sekatekniikkaa oli vähän. Veis-
toksissa oli sekä kivestä että metallista toteu-
tettuja töitä. Rapakko totesi Palaksen olevan 
taiteellisesti voimakas, ja vuosinäyttely oli 
osoitus sekä taiteellisen että teknisen osaami-
sen tasosta.48 

Vuonna 1996 Palas täytti 30 vuotta ja avasi 
juhlanäyttelynsä Rovaniemen kirjastotalolla 
6.9.1996. Mukaan oli kutsuttu seuran perusta-
jajäseniä, ja tavallista laajempi näyttely jatkui 
Lapponica-salista kirjastokahvilaan ja Valta-
kadun Merita-pankin ikkunoihin. Töiden taso 
oli Marjaana Niskalan mukaan melko kir-
java, mutta yleisilme oli paria aiempaa vuotta 
vireämpi.49 Matti Rapakko totesi, että sekä 
nuorilla että vanhemmilla jäsenillä oli ollut 
uskallusta etsiä uusia ratkaisuja ja kokeilla 
monimuotoisia tekotapoja. Ehyen kokonai-
suuden rakentaminen oli ollut haastavaa, 
koska Palaksen periaatteena oli, että jokainen 
jäsen sai ainakin yhden työn vuosinäyttelyyn 
esille. Tässä oli silti onnistuttu, koska näytte-
lyn yleisilme oli tasapainoinen, elävä ja silti 
rauhallinen, olematta kuitenkaan unettava. 
Rapakko ennusti palaslaisille valoisaa tule-
vaisuutta.50 Juhlanäyttelyn kantavia aiheita 
olivat luonto, ihminen ja kulttuuriympäristö. 
Perinteiset ilmaisumuodot maalaus ja veistos 
olivat Anne Keskitalon mukaan hallitsevia, ja 
tyylittelyt kulkivat modernin maalaustaiteen 
linjoilla. Luonto- ja ihmisaiheissa tyylit vaih-
telivat realistisesta, lähes dokumentaarisesta 
kuvauksesta voimakkaasti ilmaisullisiin, eks-
pressionistisiin töihin. Mukana oli myös pit-
källe abstrahoituja teoksia. Näyttely oli maala-
uspainotteinen, mutta moni-ilmeinen.51

Rovaniemen taidemuseon johtaja Hilkka Liik-
kanen totesi syyskuussa 1998, että: ”Palaksen 
vuosinäyttelyn juryttäminen oli mielenkiin-
toinen, sillä taso oli hyvä”. Liikkanen pyrki 
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saamaan esille työn jokaiselta jäseneltä, ja 
häntä harmitti, että monen työn sarjat ja suuri-
kokoiset tekstiilityöt eivät Rovaniemen kirjas-
ton tilan rajallisuuden vuoksi päässeet hyvin 
esille.52 Liikkasen mukaan tekijät olivat löy-
täneet oman tyylinsä ja oman persoonallisen 
käsialansa, eikä haparointia näkynyt paljon-
kaan. Valituista töistä muodostui myös koko-
naisuuksia, jotka juryttäjän mielestä olivat 
ryhmänäyttelylle välttämättömiä.53

1990-luvun viimeisessä vuosinäyttelyssä 
Lapin maakuntakirjastolla Rovaniemellä 
oli esillä 69 työtä 17 palaslaiselta. Näytte-
lyn juryttäjänä toiminut Liisa Halonen-Laiti 
totesi, ettei halunnut karsia rikkautta. Näyttely 
oli osoitus taiteen moninaisuudesta, sillä esillä 
oli öljyvärimaalauksia, akryylimaalauksia, 
akvarelleja, sekatekniikalla toteutettuja töitä, 
veistoksia, posliinimaalauksia ja pastellitöitä. 
Tyylilajit vaihtelivat esittävästä abstraktiin, ja 
joukossa oli myös teoksia, joiden lähtökohtana 
olivat esimerkiksi vanhat ikkunanpokat tai 
hirsitalon salvokset. Joissakin teoksissa mate-
riaalina oli käytetty puuta ja ruokokasveja.54 
Aihemaailmaan kuului erilaisia ympäristön ja 
tunteen kuvauksia, nostalgisesta haikeudesta 
melankoliaan. Näyttely osoitti Anne Keskita-
lon mielestä vankkoja kuvallisia pyrkimyksiä 
ja saavutuksia.55

Moni-ilmeinen kuvien kirjo

Uusi vuosituhat alkoi vauhdikkaasti, kun 
palaslaiset osallistuivat vuoden 2000 tammi-
kuussa Lapin taiteilijaseuran, Kuvataideyh-
distys Maahisten, Rovaniemen ikonimaala-
rien ja Rantavitikan yläasteen kanssa Törmää 
taiteeseen – taidetta arkipäivään -tempauk-
seen Rovaniemellä. Taidetta oli esillä noin 30 
paikassa eri puolilla kaupunkia esimerkiksi 

pankeissa, kahviloissa, ravintoloissa, kampaa-
moissa ja työvoimatoimistossa. Ajatus taiteen 
tuomisesta osaksi ihmisten arkipäivää oli läh-
töisin Rantavitikan taidepainotteisen yläas-
teen syyskauden tempauksesta, jossa he toivat 
töitään esille hampurilaisravintolaan ja hotel-
liin hyvällä menestyksellä.56

Saman vuoden elokuussa taiteilija Tapani 
Rantala sai lähes 50 työtä mahtumaan Rova-
niemen kirjastolla järjestettyyn Palaksen 
vuosinäyttelyyn. Seuranäyttelyjen luonteen 
mukaan aihevalinnat, tekotavat ja tyylit vaih-
telivat. Esillä oli niin luonnonaiheita ja vapaita 
sommitelmia naturalismista kubismiin kuin 
akvarelleja, öljymaalauksia, veistoksia ja 
luonnonmateriaaleista toteutettuja tilasommi-
telmia. Rantalan mielestä näyttelyn taso oli 
ilahduttavan korkea, mikä kertoi tekijöiden 
paneutumisesta työhön.  Tulokset näkyivät 
tavassa, jolla taiteilijat käsittelivät kokonai-
suutta, sommittelua, figuurin ja taustan suh-
teita sekä värejä. Maalaus ei jäljitellyt mai-
semaa, vaan jokainen tekijä tulkitsi työssään 
myös itseään.57                

Näyttelytoiminta tarjosi yllättäviäkin hetkiä. 
Palaksen näyttely Rovaniemen kaupungin-
talon aulassa sai osakseen harvinaista kiin-
nostusta helmikuussa 2001, sillä näyttelystä 
varastettiin kaksi työtä. ”Varas osasi välttää 
valvontakameran silmän, joten teokset ovat 
edelleen teillä tietymättömillä”, kerrottiin 
Uudessa Rovaniemessä.58 Palaksessa vanha-
kin ilmaisu nuortui, kun seuran vuosinäyt-
telyssä oli uusia, raikkaita ja jopa kokeellisia 
töitä. Näyttelyn juryttänyt Hanna Harri totesi, 
että tekijöiden taito oli kasvanut ja ilahdutta-
van monet olivat löytäneet oman linjansa.59 
Moni-ilmeisessä kuvien kirjossa oli esillä 
luonnon havainnointia, lapsuusmuistoja ja 
fantasiakuvia. Anne Keskitalon mukaan kuva-

17

taiteen harrastamisen into ja henkilökohtaiset 
tavoitteet näkyivät uudistuneissa teoksissa. 
Ripustus oli seuranäyttelylle tyypillinen; sar-
jalliset teokset loivat rytmin, jota yksittäiset 
työt sirpaloivat. Näyttely esitteli myös muuta-
mia uusia kuvataiteen harrastajia.60

Ihminen ja luonto tarjosivat taiteilijoille loput-
tomasti aiheita vuosinäyttelyssä Lapin maa-
kuntakirjastossa 2003. Ville Vuorenmaan 
mukaan näyttely tarjosi katsojille perinteisiä 
esteettisiä elämyksiä. Töitä oli kaikkiaan 81 
ja ne oli jaettu kolmeen eri tilaan – näin eri 
tekniikat ja aihepiirit pääsivät selkeämmin 
esille omina kokonaisuuksinaan. Naivististen 
maalausten jälki oli rohkeaa ja voimakasta, 
akvarelleissa taas oli hengittäviä ja pelkistet-
tyjä teoksia.61 

Palaksen 40-vuotisjuhlavuosi 2006 oli histo-
riallinen, sillä seura sai ensimmäisen kerran 
näyttelynsä Rovaniemen taidemuseoon. Palas 
eilen -näyttely katsoi nimensä mukaisesti 
menneisyyteen, sillä pääpaino oli 1960- ja 
1970-luvuilla. Myös 1980-luvun tuotanto oli 
esillä, ja näyttely oli koottu seuran varhaisten 
jäsenten kuten Ilta Sorron, Aarne Valkaman, 
Maija Mannisen ja Pentti Tullan tuotannosta. 
Maisema näkyi kokonaisuudessa monella eri 
tavalla esittävästä symboliseen maisemaan.62 

Taidemuseon näyttely sai seurakseen Palas 
tänään -näyttelyn, joka esitteli nykypäivän 
jäsenten tuotantoa Lapin maakuntakirjastossa. 
Taiteen taso oli Hilkka Liikkasen mukaan 
kehittynyt kymmenessä vuodessa eikä harras-
telijamaista tekniikkaa juuri näkynyt.63 

Vierailunäyttely Sanomatalon Mediatorilla 
Helsingissä elokuussa 2007 oli yksi vuoden 
kohokohtia. Palaksen puheenjohtaja Suoma 
Yli-Suvanto totesi, että koko seuran yhteis-
näyttely Helsingissä oli harvinainen tapaus. 
Näyttelyyn osallistui 66 jäsenestä 23 teki-
jää noin 120 teoksella. Pienikokoiset teokset 
oli ripustettu sermeihin, suurikokoiset maa-
laukset ikkunaseinustalle, pienoisveistok-
set oli asetettu vitriineihin, kun taas suuret 

Vuosinäyttelyn ripustus Taidemeseon johtaja Hilkka 
Liikkasen johdolla Lapponica-salissa 2006. Kuva 
Lapin Kansa, Pekka Aho

Suoma ja Raimo Yli-Suvannon johdolla laaja yhteis-
näyttely Pohjoinen horisontti järjestettin Helsingissä 
elokuussa 2007. Kuva Raimo Yli-Suvanto



18

keloveistokset olivat keskellä näyttelytilaa 
herättämässä ohikulkijoiden huomiota. Jou-
kossa oli myös tekstiiliteoksia ja valokuvia. 
Yli-Suvanto arveli, että Helsingin näyttely oli 
liian suuri kynnys osalle jäsenistä, mutta van-
hojen tekijöiden rinnalla oli kuitenkin myös 
uusia nimiä. Paitsi näyttelyyn, taiteilijoiden 
piti sitoutua myös sarjallisuuteen ja Pohjoinen 
horisontti-teemaan. Lisäksi toivottiin, että työt 
olisivat kolmen viime vuoden tuotantoa. ”Me 
lappilaiset esitämme omasta väljästä näkökul-
mastamme pohjoista horisonttia vuodenaiko-
jen vaihteluineen ja tunnetiloineen. Lyhyen 
kesän takia koemme valon hyvin merkityksel-
lisenä elementtinä. Samoin vesi eri olomuo-
doissaan puhuttelee lappilaista taiteilijaa. On 
mielenkiintoista nähdä, vastaako lopputulos 
niitä odotuksia, joita pääkaupunkiseutulaiset 
pohjoisuuteen liittävät,” Yli-Suvanto pohti.64 

Pohjoinen horisontti -vuosinäyttely oli hie-
man muunneltu versio Helsingissä pidetystä 
näyttelystä, sillä juryttäjänä toiminut kuva-
taiteilija Merja Laine oli valinnut siihen osin 
eri töitä. Suoma Yli-Suvanto totesi, että elo-
kuussa sävyt olivat kirkkaampia, nyt näyt-
teillä olevista teoksista näki syksyn tulon. 
Helsingin näyttely oli saanut yleisöltä ensin 

hieman hämmentyneen vastaanoton ja vasta 
teeman selvittyä ihmiset alkoivat ymmärtää 
mistä lappilaisuutta kuvanneet teokset olivat 
lähtöisin. Rovaniemen näyttely oli suppeampi 
maakuntakirjaston tilan ahtauden vuoksi. 
Laineen mielestä teemaa oli käsitelty innos-
tuneesti ja avarakatseisesti. Hänen mukaansa 
teoksista aisti intuitiota pulppuavan voiman, 
johon aiheen henkilökohtaisuus toi syvyyttä.65 
Richard Kautto näki, että vuosinäyttely oli 
palaslaisten parhaimpia viimeaikaisia näytte-
lyitä. Näyttelyn laatuun vaikuttivat jäsenten 
jatkuvasti kehittyvät taidot. Moni ennestään 
tuttu tekijä yllätti, ja ilmaisutapojen löytämi-
sessä oli nähty vaivaa. Ripustuksella näytte-
lyyn oli saatu eräänlainen luonnon olotilojen 
jatkumo. Maiseman käsittelyssä oli omape-
räisyyttä, ja maisema innostikin palaslaisia 
edelleen eniten. Kautto totesi, että olisi mie-
lenkiintoista nähdä palaslaisilta figuuriin koh-
distuva näyttely, sillä ihminen on tänä päivänä 
oleellinen osa maisemaa.66

Pohjoinen horisontti Sanomatalon Mediatorilla Hel-
singissä 2007. Avaraan näyttelytilaan 25 Palaksen 
taiteilijaa ripusti yhteensä 104 teosta. Kuva Raimo Yli-
Suvanto

Pohjoinen horisontti oli yleisömenestys. Jo avajai-
sissa näyttelyyn tutustui 140 vierasta. Eila Puhakka 
Mediatorilla 2007. Kuva Raimo Yli-Suvanto
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Läänintaiteilija Anu Riestola oli erityisen 
innostunut juryttämästään vuoden 2008 
Palaksen vuosinäyttelystä Elävä joki. Palak-
sen taiteilijat olivat Riestolan mukaan toteut-
taneet yllättävän rohkeita ja korkeatasoisia 
töitä, joista osa oli kantaaottaviakin. Sovin-
naiselta kuulostavasta teemasta oli löydetty 
monia kerrostumia, väri-iloa ja näkökulmia. 
Perinteisestä maisemasta oli siirrytty ekspres-
sionistisiin töihin, veistoksiin ja valokuviin, ja 
mukana oli yksi ikonikin. Riestola kertoi ryh-
mitelleensä näyttelyn teoksia loogisiksi koko-
naisuuksiksi, joissa oli samantyyppisiä tunnel-
mia tai värejä. Hän oli myös pyrkinyt luomaan 
tiloista tarinoita ja kärjistäviä rinnakkaisase-
telmia, joiden tarkoituksena oli herättää kes-
kustelua. Riestola ei kokenut eritasoisten 
tekijöiden teosten käsittelyä ongelmalliseksi, 
vaan piti sitä rikkautena ja positiivisena haas-
teena.67 Vesiteemaan sidottu näyttely rönsyili 

runsaan monipuolisena ja veden olomuotoa oli 
käsitelty kiinnostavasti68.

Seuraavana vuonna Palas käsitteli vuosinäyt-
telyssään väriä ja taiteilijan suhdetta väriin. 
Teema innosti yli kolmeakymmentä seuran 
jäsentä tarjoamaan töitään esille ja tulok-
sena oli Leena Talvensaaren mukaan silmiä 
ja mieltä hivelevä kokonaisuus. Posiolainen 
kuvataiteilija Paula Suominen toimi näyttelyn 
juryttäjänä. Suominen totesi, että värillä voi 
ilmaista paitsi tunnetta, myös tilaa ja aikaa. 
Hänelle oli positiivinen yllätys, että palaslais-
ten kiinnostus oli suurempi kuin edellisinä 
vuosina ja työt olivat sangen uusia. Seuran 
jäsenet olivat hakeneet inspiraatiota Palaksen 
kunniajäsenen Reidar Särestöniemen tuotan-
nosta. Näyttelyn kaikissa teoksissa oli Suo-
misen mukaan ripaus salaperäisyyttä. Akva-
rellien, öljy- ja akryylimaalausten rinnalla 
oli muunmuuassa silkkimaalauksia, poslii-
nimaalauksia, tekstiilitöitä ja ikoneja. ”Tämä 
on kuin japanilainen puutarha, joka ei avaudu 
yhdellä vilkaisulla”, kommentoi Suominen 
näyttelykokonaisuutta.69

Irrottelua ja leikittelyä

Minun Lappini -vuosinäyttely Lapin maa-
kuntakirjastolla 7.10.–31.10.2010 oli runsas 
kokoelma perinteisiä öljyväri-, akvarelli- ja 
akryylimaalauksia sekä kokeilevaa taidetta. 
Aihemaailma vaihteli esittävistä maisema-
maalauksista naivistisiin henkilökuviin ja 
abstrakteihin töihin. Luonto oli läsnä useim-
missa töissä ja teokset kuljettivat ajatuksia 
historiaan, luonnon valaistuksen vaihteluun, 
jylhien tuntureiden väreihin ja mielenmaise-
miin unettomina öinä.70 Porojen, revontulien 
ja pitkospuiden joukosta paljastui myös erikoi-
sempia lappilaisia aiheita kuten surrealistisia 

Puheenjohtaja Teija Holopainen avaa Kaija Kähkösen 
kuratoiman vuosinäyttelyn Lapponicassa 2009. Kuva 
Teija Holopainen.
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maalauksia ja abstrakti teos, jonka palasia sai 
liikutella. Näyttelyn työt valinnut kuvatai-
teen professori Jyrki Siukonen näki, että yksi 
näyttelyn esiin tuomista teemoista oli ero esit-
tävän ja abstraktin taiteen välillä. Siukonen 
totesi, että häntä kiinnosti se, miten maisema 
muuttui abstraktiksi ja tuttu tuntemattomaksi. 
Lapista löytyi hänen mukaansa omaperäisiä 
tekijöitä, kunhan ihmiset pääsivät irrottele-
maan. Esillä oleva vuosinäyttely oli ensim-
mäinen, jossa ei ollut esillä töitä kaikilta jäse-
niltä, vaan jury oli valinnut teemaan parhaiten 
sopivat teokset. Tällä haluttiin korostaa näyt-
telyn arvoa.71 Richard Kautto totesi, että lap-
pilaisen identiteetin lisäksi palaslaiset olivat 
pohtineet sitä, mikä erottaa lappilaisen taiteen 
yleismaailmallisesta taiteesta ja saako paikal-
linen tausta näkyä taiteessa. Lapissa yhdis-
tyvät usein myös perinteet ja uusi tekniikka. 
Maailma koostuu palasista, jossa kaikilla on 
paikkansa, ja Palaksen näyttely oli erilaisten 
tekijöiden monipuolinen summa.72

Sodankylän kuvataideseura Kaamos ja Palas 
kokeilivat yhteisesiintymistä kesällä 2011 
Sodankylän elokuvajuhlien aikaan laajalla 
näyttelyllä Sodankylän keskustassa. Viiden 
päivän aikana näyttelyyn tutustui noin 800 
vierasta. Näyttelystä myös ostettiin teoksia 
kiitettävästi, samoin postikortteja ja muuta 
taiteen oheistuotetta. Palaksen taiteilijoista 
näyttelyssä oli 10 taiteilijaa. Näyttelyn jurytti 
ja organisoi Brita Turunen.73

Lapin hulluus oli Palaksen vuosinäyttelyn 
aiheena Lapin maakuntakirjastolla 5.10.–
31.10.2011. Näyttelyn juryttänyt Lapin tai-
teilijaseuran puheenjohtaja Tuomas Korkalo 
totesi, että taiteilijoiden töistä kumpusi teke-
misen ilo ja yllättävä rauhallisuus. Idea Lapin 
hulluudesta lähti sattumalta Palaksen edellis-
vuoden näyttelystä Minun Lappini, jossa yksi 

teos oli herättänyt huomiota mielettömyydel-
lään. Ajatus lappilaisesta hulluudesta ja siitä 
mitä kaikkea siitä voisi saada aikaan kiehtoi 
jäseniä. Hulluuden määrittely oli kuitenkin 
vaikeaa, ja palaslaiset lähestyivätkin käsitettä 
hyvin erilaisista näkökulmista. Jotkut tulkit-
sivat hulluutta sairautena, toiset taas eräänlai-
sena lappilaisena tapahtumana. Näyttely koos-
tui muun muassa maalauksista, valokuvista ja 
installaatioista. Korkalon mukaan teemaa oli 
tulkittu hyvin vapaasti eikä se tuntunut ole-
van ihailtavan rehellisiä teoksia määrittelevä 
tekijä.74 

Seuraavana syksynä Palas vei näyttelyn Jär-
venpään kulttuurikeskuksen Järnätti Galleri-
aan, jossa se oli esillä 24.10.–18.11.2012. Näyt-
telyssä oli maalauksia, veistoksia, valokuvia 
ja grafiikkaa kymmeneltä palaslaiselta.75 Idea 
Järvenpään näyttelystä tuli järvenpääläiseltä 
kulttuurivaikuttajalta Maija Manniselta, joka 

Aarre Holttinen, Aamulla varhain, vuosinäyttelyssä 
Lapponicassa 2013. Kuva Lapin Kansa.
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oli mukana perustamassa Palasta ja on seuran 
kunniajäsen. Samaan aikaan ollut vuosinäyt-
tely Kylmää lämmintä Lapin maakuntakirjas-
tossa 3.10.–28.10.2012 näytti Richard Kauton 
mielestä raskaalta ja sekavalta kenties siksi, 
että Järvenpäässä ollut näyttely kiinnitti jäsen-
ten huomion. Joitakin helmiä oli kuitenkin 
esillä, kuten teknisesti huolellisia akryylimaa-
lauksia ja voimakasta, värikästä grafiikkaa.76

Vuonna 2013 palaslaisilla oli pienimuotoinen 
ryhmänäyttely Voimaa luonnosta Alariesto-
galleriassa Sodankylässä. Vuosinäyttely 
Lapin maakuntakirjastossa pidettiin 02.09.–
29.9.2013.77 Näyttelyn teemana oli ihmisen 
kuvaama ihminen. Näyttely oli värikäs, mutta 
kokonaisuutta olisi Richard Kauton mielestä 
voinut asetella temaattisesti ja visuaalisesti 
ryhdikkäämpään muotoon. Tekijät ja teok-
set olivat saaneet vapaasti levittäytyä näyt-
telytilaan, sillä seura halusi tuoda jäsenis-
töstään esille kokonaisvaltaisen kattauksen. 
Siksi tasokin vaihteli osaamisen ja tekniikan 
myötä.78 

Kesällä 2014 Palas kutsuttiin pitämään näyt-
tely Kuusamon taideseura Koillisen 40-vuo-
tisjuhlan kunniaksi.79 Väri ja muoto -näyttely 
oli esillä Kuusamotalon Kaamosgalleriassa 
4.6.–27.6.2014. Pohjoinen maailma inspiroi 
muun muuassa abstrakteja öljyvärimaalauk-
sia, kulta-ja hopealangalla kudottuja töitä ja 
akryylimaalauksia. Palaksen puheenjohtajan 
Liisa Halonen-Laitin mukaan työt oli ripus-
tettu eri tunnelmia herättäväksi matkaksi eks-
pressiivisestä herkän ja valoisan kautta anka-
rampiin aiheisiin. Lopulta töissä tuli esille 
ihminen, jolloin siirryttiin psyykkisen ympä-
ristön kuvaamiseen. Esillä oli 90 työtä 28 teki-
jältä. Teeman osuvuus tuli esille siinä, kuinka 
rohkeasti pitkään samalla tekniikalla tai 
väreillä tehneet olivat uskaltautuneet kokei-
lemaan itselleen uutta.80 Syksyn katselmuk-
sessa pohdittiin pohjoisen maiseman ja taiteen 
suhdetta. Pohjoinen mieli – värin ja muodon 
voima -vuosinäyttely pidettiin Lapin maa-
kuntakirjastossa 11.10.–31.10.2014. Richard 
Kautto näki, että tekijät olivat hullaantuneet 

Varapuheenjohtaja Brita Turunen organisoi Palaksen 
näyttelyt Sodankylän elokuvajuhlien yhteyteen. Kuva 
2014, Raimo Yli-Suvanto.

Alkuvuosina Palas järjesti vaihtonäyttelyitä eri kuva-
taidejärjestöjen kanssa. Vuonna 2014 perinteeseen 
palattiin yhteistyössä Taiteilijaseura Koillisen kanssa 
Kuusamossa. Kuvassa Koillisen edustajat Lea Iso-Möt-
tönen ja Suoma Yli-Suvanto onnittelevat puheenjohtaja 
Liisa Halonen-Laitia näyttelyn johdosta. Kuva Raimo 
Yli-Suvanto.
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Lapin väriloistosta, joka houkutteli tekemään 
äärimmäisiä ratkaisuja. Näyttelyssä muistet-
tiin edesmennyttä Otto Suutaria, joka sekoitti 

värinsä kankaalla luoden palettiveitsellä eks-
pressiivisiä maisemia, joissa erottui selkeästi 
työnjäljen kulkusuunta.81

Palaksen vuoden 2015 vuosinäyttely Leikitel-
len Lapin maakuntakirjastossa tarjosi seuran 
jäsenille mahdollisuuden irrotteluun. Palaksen 
puheenjohtaja Liisa Halonen-Laitin mukaan: 
”Taidetta voidaan useinkin tehdä vakavissaan, 
ryppyotsaisesti, mutta nyt päätimme keventää. 
Jotkut leikittelevät väreillä ja muodoilla, joil-
lakin aiheet kääntyvät leikin puolelle. Teema 
antaa vapauksia ja rohkaisee uudenlaiseen 
iloitteluun.”82 Näyttely viitoittikin mielen-
kiintoisella tavalla tietä tulevaan juhlavuoteen 
2016, jolloin Kuvataideseura Palas täyttää 50 
vuotta.

Kuusamon yhteisnäyttelyssä 2014 Maija-Leena Van-
hatapio kertoo teostensa taustoista. Kuva Raimo Yli-
Suvanto

Palaksen juhlavuotta viriteltiin Juhlan värinää -näyttelyssä Galleria Värinässä huhtikuussa 2016. Näyttelyyn osal-
listuneita taiteilijoita ja vasemmassa laidassa Tuija Hautala-Hirvioja. Kuva Helena Aula. 
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Marjo Pernu

Taide, tule lähelle!  

Suomessa aloitettiin toisen maailmansodan 
päätyttyä kattavat jälleenrakennustyöt, joissa 
myös taiteella oli merkittävä jalansija. Uuden 
Suomen rakentamisessa taide nähtiin poten-
tiaalisena kansansivistäjänä, mutta myös 
sodan runteleman ympäristön ja mielenmaise-
man elvyttäjänä. Taiteella pyrittiin tekemään 
ympäristöstä jälleen viihtyisä. Uuden ajatte-
lutavan mukaan varsinaisten näyttelyinsti-
tuutioiden rinnalle taiteen esittämisen uusiksi 
tiloiksi valikoitiin kouluja, sairaaloita, van-
hainkoteja ja kunnantaloja. Tällä vahvistettiin 
ajatusta kansan luokse tulevasta taiteesta sen 
sijaan, että kansan olisi täytynyt itse hankkiu-
tua taiteen äärelle. Taiteen yhdistyessä tavalli-
sen ihmisen elämään sen ajateltiin parantavan 
koko kansan elämänlaatua. Näin taide ei ollut 
enää vain ylempien yhteiskuntaluokkien tai 
pelkästään taideväen oikeus, vaan se kuului 
kaikille.1

Pohjoisuus, pienuus ja 
jälleenrakennusajan perintö

”Kun ihmiset palasivat evakosta poltettuun 
maahan, heille järjestettiin ensimmäisenä 
laulukonsertti Torniossa. Lapin taideseura 
Seitapiiri perustettiin heti sodan raunioille 
ja kulttuuriviikkokin Rovaniemellä järjes-
tettiin taidenäyttelyineen ja lausuntaesityk-
sineen, vaikka ihmiset asuivat kellareissa”. 
Näin kertoo taidehistorian professori Tuija 
Hautala-Hirvioja jälleenrakennusaikakau-
den alkumetreistä ja ajan kulttuurityöstä, 
jossa myös Kuvataideseura Palaksella on 
juurensa.2 Tästä syystä Palaksen toimin-
nassa voi vielä 2010-luvullakin nähdä ripa-

uksen jälleenrakennusajan perintöä. Vuo-
sikymmenten saatossa Palaksen jäsenet 
ovat järjestäneet näyttelyitä niin kouluissa, 
kulttuurikeskuksissa, kirjastoissa kuin terve-
yskeskuksissakin. Lisäksi näyttelyitä on ollut 
kaupungin-, kunnan- ja seurakuntataloissa – 
sekä useissa yritystiloissa. Seuran näyttelytoi-
minnalla on nähty olevan niin eheyttäviä kuin 
elvyttäviäkin vaikutuksia. Lisäksi näyttelyi-
den on koettu virkistävän ja tekevän yhteisiä 
tiloja viihtyisämmiksi. Palaksen toiminta on 
ulottunut Lapin suuremmista kaupunkikes-
kuksista pienemmille paikkakunnille antaen 
arvoa pohjoisen syrjäseuduille ja kulttuurille. 
Kulttuurityössä paikallisuus koetaan tär-
keäksi3.

”Mitä olisi Rovaniemen ja Lapin läänin taide 
tänä päivänä, ellei Seitapiiri ensin ja Palas 
jatkossa tehneet uraauurtavaa työtä näyttely-
tilojen, työtilojen ja muun kuvataiteen esille-
tuomisen hyväksi”, kysyy Palaksen sihteeri 
Airi Dohlen (nyk. Kangas) kuvataideseuran 
historiikin esipuheessa4. Dohlen korostaa 
tekstissään Palaksen merkitystä erityisesti 
paikallisen kulttuurielämän kehitykselle. Pai-
kallisuuden arvostus on näkynyt Palaksen 
toiminnassa aina sen perustamisajankohdasta 
lähtien5. Seura on koonnut yhteen maakunnan 
taiteilijoita ja saanut heidät pohtimaan yhdessä 
Lappiin ja lappilaisuuteen liittyviä teemoja. 
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Taidetta terveyskeskuksiin 

Tuija Hautala-Hirviojan mukaan jälleenra-
kennusaikaa ja sen oivalluksia tarkasteltaessa 
kulttuurin eheyttävä vaikutus on huomionar-
voinen asia6. Samaan havaintoon kulttuurin 
ja taiteen henkisesti eheyttävistä vaikutuk-
sista päätyi myös Palas 2000-luvun alussa. 
Rovaniemen terveyskeskuksen ylihoitaja 
Anneli Pudas otti yhteyttä Palaksen silloiseen 
puheenjohtajaan Helena Rapakkoon, ja haas-
toi seuran talkoisiin omalle työkentälleen7. 
Näin taide toivotettiin tervetulleeksi rovanie-
meläisiin terveyskeskuksiin. 

Puheet taiteen tervehdyttävistä vaikutuksista 
herättivät kiinnostusta niin taide- kuin terve-
ysalankin ihmisissä 1980-luvulla. UNESCO:n 
nimettyä vuodet 1988–1997 erityiseksi Kult-
tuurikehityksen vuosikymmeneksi perustet-
tiin Itävallan ja silloisen DDR:n aloitteesta 
yhteiseurooppalainen Arts in Hospital -pro-
jekti, jonka pyrkimyksenä oli vastata parem-
min ihmisten henkisiin ja kulttuurisiin tarpei-
siin erityyppisissä hoitoympäristöissä. Suomi 
liittyi mukaan projektiin seuraavana vuonna 
1989. Pohjoisten yhteistyökumppaneiden kes-
ken projekti sai nimekseen Terveyttä kulttuu-
rista – Kultur ger hälsa, ja Suomi oli siinä 
aktiivisesti mukana useiden vuosien ajan.8

Palas alkoi kehittää idean pohjalta omaa tai-
teeseen ja terveyteen kytkeytyvää toimin-
taansa Arts in Hospital -projektin jalanjäljissä 
vuosien 2001–2002 vaihteessa. Ensimmäinen 
näyttely järjestettiin Rovaniemen pääterveys-
aseman vuodeosaston aulatilaan. Kansainvä-
liset tutkimustulokset, jotka ylistivät taiteen 
tervehdyttäviä vaikutuksia, olivat vakuut-
taneet Pudaksen ja Rapakon. ”Taide on osa 
kokonaisvaltaista hoitoa. Se antaa rikkaita 
elämyksiä, muistoja ja monenlaisia tuntemuk-

sia. Se virkistää. ”Pudas iloitsi Lapin Kansan 
haastattelussa pian toiminnan aloittamisen 
jälkeen. 9

Taide hoitaa

Ylihoitaja Anneli Pudaksen ottaessa yhteyttä 
Helena Rapakkoon hänellä oli jo mielessään 
valmiita visioita mahdollisen yhteistyön sisäl-
löistä kuvataideseuran kanssa10. Visioiden vih-
doin konkretisoituessa ajatukset yhteistyön 
tärkeydestä vain voimistuivat. Pudas oli näh-
nyt terveyskeskusten arjen, ja siinä taiteella 
olisi voinut olla oma paikkansa. Taidetoimin-
taa kaivattiin terveyskeskuksiin, mutta vähäi-
sistä resursseista johtuen sitä ei kuitenkaan 
ollut aina saatavilla11. 

Yhteistyötä edeltävinä vuosina Rovaniemen 
terveyskeskuspotilaat olivat päässeet nautti-
maan kulttuuritapahtumista vain rajoitetusti. 
Muun muassa työvoiman vähäisyyden vuoksi 
terveyskeskusten henkilökunnalla ei ollut 
resursseja viedä potilaita esimerkiksi museoi-
hin tai gallerioihin. Niinpä Pudas ja Rapakko 
yhdessä muiden palaslaisten kanssa kehit-
telivät toimintamuodon, jossa taide vietiin 

Helena Rapakko Anna kuvan koskettaa-näyttelyn ava-
jaisissa 2002. Hänen yhteistyönsä ylihoitaja Anneli 
Pudaksen kanssa käynnisti Palaksen Taide hoitaa näyt-
telytoiminnan. Kuva Lapin Kansa, Heikki Rissanen.
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sinne, missä sitä kaivattiin. Alussa kuukau-
den ja myöhemmin kolmen kuukauden välein 
vaihtuneet näyttelyt alkoivat paikata aukkoa, 
jonka taiteen poissaolo oli terveyskeskuksiin 
synnyttänyt.12

Rovaniemen kaupungin terveyskeskusten ja 
Palaksen yhteistä taideprojektia alettiin kut-
sua nimellä Taide hoitaa. Samalla nimellä 
projekti tunnetaan edelleen vuonna 2016. 
Aluksi näyttelytiloina toimivat Rovaniemen 
kaupungin pääterveysaseman aulatila sekä 
Terveyskeskussairaalan pitkäaikaisvuode-
osasto. Myöhemmin Rovaniemen kaupungin 
ja maalaiskunnan yhdistymisen myötä näyt-
telytilaa saatiin myös Pulkamontien terveys-
asemasta (ent. Saarenkylän terveyskeskus) ja 
Näsmänkiepin palvelutalosta.

Reilun kolmentoista viime vuoden aikana 
palaslaiset ovat järjestäneet Rovaniemen ter-
veyskeskuksissa kymmeniä vaihtuvia näyt-
telyitä, joiden ansiosta sadat, elleivät jopa 
tuhannet potilaat, heidän omaisensa sekä 
terveyskeskusten henkilökunta ovat päässeet 
nauttimaan taiteen tervehdyttävistä ja piris-
tävistä vaikutuksista. Anneli Pudaksen idean 
mukaan taide on tuotu lähelle niitä, joiden 

matka taiteen luo olisi muutoin liian pitkä ja 
vaivalloinen13.

Sinnikäs jänis ja lempeitä 
enkeleitä

Anneli Pudaksen mukaan taiteesta ammenne-
taan iloa, mutta myös lohtua ja voimaa elämän 
eri tilanteisiin. Taiteen äärellä voi käsitellä 
sairauden tai muutoin muuttuneen elämänti-
lanteen aiheuttamia haastavia ja vaikeitakin 
tunteita. Näin on tehnyt myös Taide hoitaa 
-projektin yleisö, joka on ottanut Palaksen tai-
teilijat lämpimästi vastaan. Pudaksen mukaan 
positiivista palautetta ovat saaneet etenkin ne 
näyttelyt, joissa edustettuina ovat olleet niin 
elämän ilot kuin surut, mutta myös voima 
niistä selviytymiselle.14

Pudas itse mainitsee mielenkiintoisimmaksi 
näkemäkseen näyttelyksi kuvataiteilija Taimi-
Maria Nirkkosen kuolema-aiheisen teoskoko-
naisuuden. Se on jäänyt mieleen myös monelle 
muulle näyttelyvieraalle. Aluksi Nirkkosen 
teokset herättivät yleisössä kummastusta, jopa 
kauhistusta, mutta tutustumisen jälkeen ne 
nousivat pian potilaiden suosioon. Teoksissa 
seikkailevat sinnikkäät ja sisukkaat jänik-
set sekä lempeät ja lämpöä huokuvat enkelit, 
jotka toivat terveyskeskuksen arkeen niin loh-
tua kuin samaistumisen kohteitakin.15

Palaksen jäsenen Terttu Tervaniemen mukaan 
Nirkkosen teokset herättivät potilaissa ennen 
kaikkea positiivista keskustelua. Terveyskes-
kuksen seinälle ripustettujen kuvien avulla 
potilaita koskettavasta, herkästä aiheesta tuli 
yllättäen luonnollinen puheenaihe. Nirkkosen 
taiteen avulla ajatuksia kuolemasta oli hel-
pompi jakaa sekä potilaiden ja heidän omais-
tensa että henkilökunnan kanssa.16

Taide hoitaa-näyttelyitä järjestetään Rovaniemellä 
neljässä eri kohteessa. Raija Viekonelo ripustamassa 
näyttelyään Pulkamontien terveyskeskuksessa 2016. 
Kuva Raija Viekonelo
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Taiteen valitsemisen terveyskeskuksiin tulisi 
perustua potilaskuntaan – siihen, minkälai-
sissa elämäntilanteissa osaston potilaat ovat ja 
elävät. Helena Rapakko toivoo teosten olevan 
kiinnostavia ja koskettavia, turvaa ja toivoa 
antavia. Ikäihmisten nähtäväksi sopii hänen 
mukaansa sellainen taide, joka sisältää ele-
menttejä heidän omasta menneisyydestään.17 
Menneisyyden kuvat tavallisista arjen tilan-
teista lisäävät muistelun mahdollisuuksia, joka 
etenkin muistisairaiden potilaiden kohdalla on 
tärkeää.18

”Tutkittu juttu”, Palaksen puheenjohtaja 
Rapakko naurahtaa, kun hän kertoo toimitta-
jalle taiteen tervehdyttävistä vaikutuksista19. 
Toipumisen kannalta ympäristö – oli siellä 
sitten taidetta tai ei – on merkittävä ihmisen, 
etenkin sairastavan tai jo toipuvan potilaan 
fyysiselle ja psyykkiselle kunnolle. Rapakon 
mukaan ympäristön virikkeiden niukkuus voi 
jopa lisätä ihmisen henkistä taantumista ja 
vaikuttaa parantumiseen negatiivisesti20. Sen 
sijaan leikkauksesta toipuva potilas voi paran-
tua nopeammin huoneessa, jonka seinällä on 
kuvataidetta. 

Koskaan ei saa olla sellaista 
aikaa, että tyhjät rautalangat 
roikkuvat seinillä

Vuonna 2010 Palakselle ja Rovaniemen kau-
pungille myönnettiin kunniakirja Taide hoitaa 
-toiminnasta. Kunniakirja jaettiin Terveys-
messuilla Suomen Messusäätiön järjestämän 
Terveyttä taiteesta -palkinnonjaon yhteydessä. 
Kunniakirjalla Messusäätiö halusi osoittaa 
kiitoksensa ja arvostuksensa Palaksen sekä 
Rovaniemen kaupungin tekemää monivuo-
tista yhteistyötä kohtaan. Taiteen, terveyden 
ja hyvinvoinnin parissa tehtyä työtä kuvailtiin 

ennakkoluulottomaksi.21

Suomen Messusäätiön myöntämä kunnia-
kirja muistuttaa Palaksen taiteilijoita heidän 
tekemänsä työn tärkeydestä ja kannustaa jat-
kamaan sitä myös tulevaisuudessa. Täysin 
vapaaehtoisvoimin toteutettavat Taide hoitaa 
-näyttelyt jättävät taiteilijat ilman rahallista 
korvausta, mutta sitäkin tärkeämmäksi koe-
taan esteettisen kokemuksen jakamisesta syn-
tyvä ilo. Terveyskeskusten potilaiden ja hen-
kilökunnan myönteiset kommentit innostavat 
taiteilijoita tuomaan töitään esille. Muutoin 
valkoiset terveyskeskuksen seinät saavat tai-
teen myötä ylleen väriä ja muuttuvien näytte-
lyiden myötä vaihtelua ja kiinnostavuutta.22

Helena Rapakon puheenjohtajuuden aikana 
Palaksessa ylläpidettiin ajatusta, jonka 
mukaan terveyskeskuksissa ei saanut olla 
aikaa, jolloin vain pelkät ripustuslangat olisi-
vat roikkuneet seinillä23. Palaksen halu tehdä 

Suomen messusäätiön Terveyttä taiteesta-palkitsemi-
nen Helsingissä 2010. Teija Holopainen ja Sairaalak-
lownit. Kuva Teija Holopainen.
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terveyskeskuksista viihtyisiä oli ja on edelleen 
suuri – vuonna 2015 Taide hoitaa -näytte-
lyitä järjestettiin kaiken kaikkiaan 2424. Myös 
yhteistyökumppanit näyttävät päässeen kiinni 
ajatuksesta. Vuonna 2013 Sairaalakadun ter-
veysaseman tiloihin näyttelyä pystyttämässä 
ollut Kati Kanto kertoo taiteilijalle osoitetusta 
pyynnöstä tulla pelastamaan ”tylyn” näköiset 
terveyskeskuksen seinät25. Tylyt ne olisivatkin 
ilman kuvataidetta. 

Taiteella terveeseen 
tulevaisuuteen 

”Me teemme tätä niin kauan kuin intoa riit-
tää ja meidän töitämme tänne esille halutaan. 
Tähän saakka palaute on ollut hyvin myön-
teistä.”, toteaa Helena Rapakko Lapin Kansan 
haastattelussa Taide hoitaa -projektin alku-

vuosina26. Sama päättäväisyys ja kipinä tehdä 
työtä terveyskeskuspotilaiden hyväksi huoku-
vat yhä Palaksen jäsenistä. Kunnioituksensa 
osoituksena potilaita ja hoitohenkilökuntaa 
kohtaan Palaksen jäsenet ovat lahjoittaneet 
teoksiaan jopa pysyvästi terveyskeskusten 
käyttöön.27

Palaslaisten puheissa Taide hoitaa -projektille 
ei näy loppua. Hyvä niin, sillä taiteen terveh-
dyttävät vaikutukset herättävät edelleen kiin-
nostusta niin kansallisesti kuin kansainvä-
liselläkin tasolla. Esimerkiksi syksyllä 2015 
käynnistetty Taideyliopiston ARTSEQUAL-
hanke pyrkii selvittämään, kuinka taide jul-
kisena palveluna voisi lisätä hyvinvointia 
yhteiskunnassa. Kuusivuotisen hankkeen tut-
kimuskohteina toimivat muun muassa koulut, 
vanhuspalvelut ja vankilat.28 Maailmalla esi-
merkiksi Floridan yliopiston Arts in Medicine 
-keskus on tehnyt pitkäjänteistä työtä ja tutki-
musta taiteen ja lääketieteen parissa jo vuo-
desta 1996 lähtien29.

Vuosina 2011–2014 myös Lapissa Lapin yli-
opisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja 
Rovaniemen ammattikorkeakoulu toteuttivat 
hankkeen, jonka puitteissa tutkittiin ja kehi-
tettiin taide- ja kulttuurilähtöisiä työmenetel-
miä hoito- ja hoivatyöhön. IKÄEHYT-nimisen 
yhteistyöhankkeen yhtenä tavoitteena oli roh-
kaista taide- ja kulttuurialan toimijoita ikäih-
misten palveluiden tuottamiseen. 30 Palaksen 
kohdalla rohkaisulle ei ollut tarvetta, koska 
alan kokenut konkari on edelleen innokas 
tuottamaan ja kehittämään palveluita sekä 
uudenlaisia toimintatapoja myös tulevaisuu-
dessa31. 

Eri kohteissa säännöllisesti vaihtuvien näyttelyiden 
koordinointi vaatii jatkuvaa seurantaa. Terttu Terva-
niemi on toiminut vuosien ajan Taide hoitaa-yhteyshen-
kilönä. Kuva Helena Aula.
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Kaupungista kylään

Taide hoitaa -toiminnallaan palaslaiset halua-
vat luoda terveyskeskusten arkeen paitsi virik-
keitä, myös yllätyksiä – usein ihmiset eivät 
osaa odottaa näkevänsä taidetta tällaisissa 
paikoissa. Ennen terveyskeskustoimintaansa 
Palas pääsi yllättämään rovaniemeläiset myös 
Törmää taiteeseen -tapahtumallaan vuonna 
2000, jossa kuvataideseuran jäsenet yhdessä 
muiden taidetoimijoiden kanssa ripustivat töi-
tään esille ennalta-arvaamattomiin paikkoi-
hin, kuten kaupungin liiketiloihin ja niiden 
näyteikkunoihin32. 
    
Viime vuosina palaslaisten teoksiin on voinut 
törmätä kaupungin kahviloissa, ja onpa teok-
sia nähty jopa paikallisella kuntosalilla. Asi-
akkaiden antama palaute on ollut positiivista 
ja taide on otettu hyvin vastaan33.  Teosten 
sijoittaminen erilaisiin arjen paikkoihin tuo 
taiteen sinne, missä sitä ei ole totuttu näke-
mään, mutta missä sille on usein tarvetta34. 
Sama ajatus pätee maantieteellisesti – Palak-
sen taiteilijat ovat halunneet ulottaa toimin-
taansa myös suuremmista kaupunki- ja kult-
tuurikeskuksista muualle, Lapin pienempiin 
kuntiin.

Palaksen toiminnan laajenemisen voi nähdä 
esimerkiksi taidelahjoituksina pienempien 
paikkakuntien terveyskeskuksille35. Terveys-
keskusyhteistyön rinnalla palaslaiset aktivoi-
vat ja ylläpitävät kulttuuritarjontaa kylissä 
myös muilla tavoin. Hyvänä esimerkkinä 
toimivat palaslaisten koti- ja ateljeegalleriat, 
jotka ovat avoimia yleisölle, joissain tapauk-
sissa jopa laajemmille näyttelyille sekä kurssi-
toiminnalle36. Kuvataideseuran kotigallerioita 
löytyy tällä hetkellä esimerkiksi Sodankylän 
Kieringistä, Kittilän Pöntsöstä, Kuusamon 
Vuotungista, Tervolan Louelta, Kemijärven 

Halosenrannasta ja Rovaniemen Oikaraisesta 
sekä Sierijärveltä. 

Palaksen kiinnostus pieniä paikkakuntia 
kohtaan juontuu usein sen taiteilijoiden lap-
suudenkokemuksista ja sitä kautta vahvasta 
kotiseuturakkaudesta. ”Tuntuu kuin tulisin 
kotiin, kun minulla on juuret Posiolla”, Ilmi 
Huoviala toteaa pystyttäessään näyttelyä syn-
nyinkuntansa kirjastoon. Huoviala on kotoisin 
Posion Anetjärveltä, mutta ylläpitää kotigal-
leriaa Rovaniemellä sijaitsevan Mellalammen 
rannalla. Tästä huolimatta vanha kotipitäjä on 
taiteilijalle tärkeä, ja teosten esille saaminen 
siellä koskettava kokemus.37

Ilmi Huovialan kanssa samat kotiseuturakkaat 
ajatukset jakaa taiteilija Suoma Ylisuvanto, 
joka puolisonsa Raimo Ylisuvannon kanssa 
perusti ateljeetalon Kuusamoon. Hänen 
mukaansa paluu lapsuuden maisemiin antoi 
taiteen tekemiselle uutta virtaa: ”Kuusamon 
komeitten koskien ja koskemattomien kairojen 
innoittamana maalasin kokonaisen Oulanka-
sarjan”.38 Voimaa ja virikkeitä luonnosta saa-
nut taiteilija voi vastavuoroisesti välittää niitä 
myös eteenpäin teostensa yleisölle. Luonto-
aiheisia maalauksia tekevä Raija Viekonelo 

Ilmi Huoviala työskentelee Ateljee-Galleriassaan Suti-
rannassa. Kuva 2006, Uusi Rovaniemi, Leena Talven-
saari.
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haluaa tuoda luonnon potilaiden eteen juuri 
teostensa avulla. ”Terveyskeskuksessa ei ole 
vettä eikä luontoa, minä halusin tuoda ne 
sinne ihmisten iloksi”, Viekonelo sanoo.39

Sopu sijan antaa, joskus jopa 
illallisen – kotigalleriat 
Palaksen näyttelytiloina

Palaksen saamenkielinen nimi tarkoittaa suo-
meksi polkua. Nimi kuvaa osuvalla tavalla 
seuran toimintaa, sen kulkua omia ”polku-
jaan” eri puolille maailmaa. Globaalin kult-
tuurin vaikutuksista huolimatta erityisen 
tärkeiksi palaslaiset näkevät ne polut ja työs-
kentelykentät, jotka sijaitsevat omilla kotiseu-
duilla Lapin pienemmissä kylissä. Globaa-
lisaation voi nähdä tasapäistävän ihmisiä ja 
alueita, ja tästä syystä Palaksessa ”halutaan 
kertoa omasta identiteetistä ja historiasta”40, 
kertoo Teija Holopainen Lapin Kansan haas-
tattelussa. Taiteilijan teoksissa kotiseudun 
merkitys nouseekin korostuneesti esille.

Sodankylän Kieringistä kotoisin oleva Holo-
painen on omalla toiminnallaan halunnut 
tukea kotikylänsä säilymistä elävänä taiteen 
ja turismin keinoin. Taidegalleriaa kylässä 
pitävä Holopainen uskoo pohjoisen elinvoi-
maan, ja toivottaa matkaajat tervetulleiksi 
ihastelemaan ”Lapin aarteitaan”. Taidegal-
leria toimii teosten esittely- ja myyntilan 
lisäksi myös kokous- ja juhlatilana41. Tervolan 
Louella Liisa Halonen-Laitin Taide-Kolmonen 
on monipuolinen tapahtumapaikka, jossa jär-
jestetään taidekursseja ja jossa niin matkailijat 
kuin muutkin ryhmät vierailevat. Taide-Kol-
monen on myös näyttelypaikka, ja Halonen-
Laitin teoksia onkin hankittu kahteentoista 
maahan.42

Myös palaslainen Pirkko Mäkelä-Haapalinna 
on kutsunut vierailijoita omalle kotistudiol-
leen Halosenrantaan Kemijärvelle. Taiteilijan 
ideana on ollut yhdistää taidenautinto kuli-
naristiseen kokemukseen tarjoamalla näytte-
lyseurueille kolmen ruokalajin taideillallisia. 
Usein taiteilijan työ on yksinäistä, eikä kes-
kustelua tekijän ja kokijan välillä pääse syn-
tymään, siksi Mäkelä-Haapalinnan toiveena 
onkin ollut aidon vuorovaikutuksen aikaan 
saaminen.43

Taiteilijasta riippuen yleisön kohtaamiseen voi 
liittyä monenlaisia merkityksiä. Vuonna 2012 
palaslainen Otto Suutari järjesti kotinäyttelyn 
Pohjoista valoa, jonka eräänä tavoitteena oli 
tuoda esille taiteilijan arkea ja sitä kautta tai-
detta lähemmäksi ihmisiä. Kotinäyttelyn pitä-
minen vaatii taiteilijalta kuitenkin rohkeutta. 
”Ja onhan se niinkin, että taiteilijan täytyy 
itsekin uskaltaa asettaa se arki näettäväksi ja 
koettavaksi”, toteaa Suutari Uuden Rovanie-
men haastattelussa44. Suutarin ajatusta jatkaen 
voisi ajatella, että samaa rohkeutta ja avoi-
muutta vaatii myös taideinstituutioiden ulko-
puolella toimiminen – taiteen vieminen sinne, 
missä sillä ei alun perin ole nähty paikkaa. 
Tätä rohkeutta ja avoimuutta kuvataideseura 
Palas on omassa toiminnassaan ylläpitänyt ja 
kehittänyt jo monien vuosien ajan.

Helena ja Matti Rapakon kotigalleria 2015. Kuva Lapin 
Kansa, Anssi Jokiranta.
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Frida Backman

Polku vie maailmalle

”Kansainvälisyyttä leiriimme toivat – – omat 
ulkomaalaisemme – –. Näin tuli Palas nuo-
resta iästään huolimatta tunnetuksi muual-
lakin Euroopassa, tosin pienellä sektorilla”, 
kuvailee Ilta Sorro seuran ensimmäistä omaa 
leiriä Saariselällä vuonna 1966.1 Kaksiviik-
koiselle leirille osallistui suomalaisten lisäksi 
yksi Saksasta ja yksi Ruotsista tullut taiteilija2. 
Saksan Oberaulasta Lapin maisemiin saapu-
nut Amrie Kaiser osallistui leirille suoma-
laisystävänsä johdattamana3. Kaiser innostui 
tunturien sinen kuvaamisesta niin, että opet-
taja Aale Hakava totesi hänessä olevan poten-
tiaalia suomalaisuuteen4.

Samana vuonna palaslaiset ulottivat näytte-
lytoimintaa kotimaan rajojen ulkopuolelle. 
Pentti Tullalla ja Aarne Valkamalla oli yhtei-
nen näyttely Kiirunassa, Ruotsissa. Tullan 
rohkea ja mielikuvituksellinen värienkäyttö 
herätti huomiota, ja Valkama puolestaan sai 
kiitosta tunturiaiheistaan sekä parista muoto-
kuvasta.5 Palaksen toiminnassa oli siis aistit-
tavissa kansainvälistä henkeä. Vaikka toimin-
nan alkuaikojen ei voi katsoa olleen vilkkaita 
kansainvälisellä rintamalla, on kuvataideseura 
jäsenineen tehnyt itseään tunnetuksi maail-
malla aivan alusta lähtien. Vuosien varrella 
Palas on päässyt esittelemään lappilaista tai-
detta lähelle ja kauas. Kansainvälisyys on ajan 
kuluessa vakiintunut tärkeäksi osaksi seuran 
toimintaa.

Kalottiyhteistyötä ja kuninkaallisia

Lapissa 1970-luku oli taiteilijoiden järjestäy-
tymisen aikaa. Aktiiviset kuvataideseurat 
Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa toimivat 
innoituksena uusien, yhä pohjoisempien seu-
rojen synnylle. Kehityssuunta oli myönteinen: 
paikalliset kuvataideseurat tarjosivat paljon 
kaivatun mahdollisuuden vuorovaikutukseen 
ja yhteistyöhön taiteilijoiden välillä. Ne edis-
tivät myös näyttelytoimintaa. Sekä yksityis- 
että ryhmänäyttelyitä järjestettiin runsaasti.6

Vaikka näyttelytoiminta oli 1970-luvulla 
aktiivista koko Pohjoiskalotin alueella, pysyi-
vät tapahtumat useimmiten paikallisina tai 
kansallisina. Kalottialueen yhteyksiä pyrittiin 
lisäämään ystävyyskaupunkitoiminnan, kalot-
tinäyttelyiden ja eri maiden kuvataideseurojen 
toiminnan välityksellä.7 Palaksen näkökul-
masta 1970-luku piti sisällään kansainvälistä 
yhteistyötä niin kalottialueella kuin sen ulko-
puolellakin. Mukaan mahtui myös häivähdys 
eksotiikkaa, kun seuran jäsenten töitä päätyi 
aina Persian hoviin asti. 

Kalottialueen taideyhteistyö otti ensiaskelei-
taan kesäkuussa 1970, kun Torniossa avattiin 
Kalotti 70 -näyttely. Sen tavoitteena oli tehdä 
alueen taidetta tunnetuksi ja antaa taiteilijoille 
mahdollisuus saada töitään esille ja myyntiin. 
Mukaan näyttelyyn oli ilmoittautunut 28 suo-
malaista, 26 ruotsalaista ja 18 norjalaista tai-
teilijaa yhteensä 360 teoksen voimin. Myös 
Palas oli edustettuna. Kuusiviikkoinen näyt-
tely oli porrastettu kolmeen jaksoon niin, että 
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kahden viikon välein teokset ja tekijät vaih-
tuivat.8 Kalottinäyttelyiden ideoijana ja osit-
taisena sponsorina toimi kauppaneuvos Veli 
Aine. Näyttelyitä järjestettiin vielä kahtena 
seuraavanakin kesänä, mutta niistä jouduttiin 
luopumaan. Tilalle saatiin kuitenkin Raja-
näyttelyt, joita järjestettiin vuorokesin Torni-
ossa, Haaparannassa ja Kemissä.9

Persian hallitsija, shaahi Mohammad Reza 
Pahlavi puolisoineen vieraili Rovaniemellä 
kesäkuussa 1970. Shaahitar Farah Diba oli 
hyvin kiinnostunut Alvar Aallon suunnitte-
lemasta kirjastotalosta. Hänen pyynnöstään 
vieraat kävivät tutustumassa rakennukseen, 
vaikka se ei alun perin ohjelmaan kuulunut-
kaan. Kirjastossa oli vierailun aikaan Ars 
Arctica -näyttely.10 Sen tarkoituksena oli koota 
Lapin taiteilijoiden teokset esille turistikauden 
ollessa huipussaan11. Shaahitar osti näyttelystä 
Väinö Salmisen akvarellin Ojanvarsi. Muut 
seurueen jäsenet ostivat kaksi Vilma Korho-
sen talvimaisemaa.12

Keväällä 1972 lähti rovaniemeläistaiteen näyt-
tely silloiseen DDR:ään Neustrelitziin, Rova-
niemen ystävyyskaupunkiin, ja sieltä edelleen 
muille paikkakunnille. Palasta teoksillaan 
edustivat Olavi Jäntti, Anna-Liisa Kantola, 
Onni Korva, Eero Kumpula, Eino Nikula, 
Ilta Sorro, Väinö Suopajärvi ja Otto Suutari. 
Näyttely otettiin DDR:ssä vastaan myöntei-
sesti.13 Seuraavana vuonna palaslaiset esittäy-
tyivät Tanskassa, kun Kööpenhaminan taide-
teollisuuskeskuksessa avattiin Pohjoiskalotin 
taide- ja taideteollisuusnäyttely. Kööpenhami-
nasta näyttely lähti myöhemmin kiertämään 
Norjaan ja Ruotsiin. Kemin taidemuseosta, 
torniolaisen kauppaneuvos Veli Aineen koko-
elmasta sekä yksityiskokoelmista oli valittu 
näyttelyyn yhteensä 40 teosta 17 taiteilijalta. 

Palaksesta esillä oli Olavi Jäntin, Ilta Sorron ja 
Otto Suutarin töitä. Myös Reidar Särestönie-
men teoksia oli matkassa mukana.14

Syksyllä 1974 Palaksella oli näyttely Tuk-
holmassa, pohjoismaiseksi kulttuurikeskuk-
seksi muodostuneessa Hässelbyn linnassa15. 
Mukaan valittiin 49 teosta 23 jäseneltä. Ennen 
Tukholmaa työt olivat esillä Rovaniemen kir-
jastotalolla.16 Kotimaassa näyttelyä kehuttiin 
vuolaasti. Sanomalehtiarvostelussa todettiin, 
että valittuja töitä voidaan pitää jopa edus-
tusnäyttelyjen parhaimmistona, muutamaa 
”vahingossa lipsahtanutta työtä” lukuun otta-
matta.17 Toisaalta Hässelbyssä näyttelyn näh-
nyt kirjailija Annikki Kariniemi kommentoi 
sitä latteaksi ja teosten esillepanoa ahtaaksi18. 
Ruotsissa Palaksen näyttely herätti kiinnos-
tusta. Avauspäivänä katsojia ehti käydä pari-
sataa, ja jo ennen näyttelyä varattiin joitakin 
töitä.19

Aina eivät Palaksen suunnitelmat kansain-
välisestä toiminnasta ole kuitenkaan käyneet 
toteen. Tammikuussa 1976 Palas valmisteli 
näyttelyä Murmanskiin, silloiseen Neuvosto-
liittoon. Näyttelyyn oli valittu 58 työtä 17 tai-
teilijalta. Raija Asikaisen ja Martti Isomettän 
oli tarkoitus lähteä edustamaan seuraa pai-
kan päälle.20 Maaliskuussa tiedotettiin, ettei 
näyttelyä järjestetäkään. Sen lähtemistä oli 
jo aiemmin jouduttu siirtämään, mutta lopul-
lisesti suunnitelmat kariutuivat siihen, ettei 
Palaksen edustajille Asikaiselle ja Isomettälle 
myönnetty viisumia Neuvostoliittoon. Syyksi 
viisumikieltoon mainittiin ”tiedonkatkos” 
Murmanskin ja Moskovan välillä. Näyttely-
järjestelyjä oli hoitanut Suomi-Neuvostoliitto-
Seura.21
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Vastoinkäymisistä huolimatta Palas pääsi vuo-
den 1976 aikana esittäytymään ulkomaillekin, 
Norjan Narvikiin. Kaupunki kutsui seuran 
pitämään näyttelyä talvijuhlaviikolleen. Paril-
takymmeneltä palaslaiselta valittiin mukaan 
yhteensä 62 työtä. Näyttelyyn oli erityisesti 
pyydetty taidetekstiilejä, joita joukossa olikin 
20 kappaletta maalausten ja grafiikan ohella.22 
Narvikin näyttelyn lisäksi yksittäisillä palas-
laisilla oli Norjassa näyttelytoimintaa: vuonna 
1976 Oslossa Marjatta-galleriassa23 ja 1977 
Harstadissa kesäjuhlilla osana Lapin Kuvatai-
dejärjestöt -yhdistyksen näyttelyä24.

Palaksella ei seurana ollut kansainvälistä näyt-
telytoimintaa 1970-luvun viimeisinä vuosina, 
yksittäisillä jäsenillä kylläkin. Lapin läänin-
taiteilijana (1974–1983) toiminut Pentti Tulla25 
oli mukana Haaparannassa järjestetyssä poh-
joisten ammattitaiteilijoiden näyttelyssä loka-
kuussa 1977. Näyttely oli osa Haaparannan 
Suomalaista viikonloppua.26 Tulla osallistui 
myös uusabstraktisen taiteen näyttelyyn Köö-
penhaminassa27 ja Kölnissä järjestetyn Suomi-
viikon yhteydessä pidettyyn nykytaiteen näyt-
telyyn28. 

Palas toimi Suomen Taiteilijaseuran 
tšekkiläisvieraiden oppaana Rovaniemellä, 
Kemissä ja Torniossa vuonna 197929. Samana 
vuonna järjestettiin Torniossa Raja 79 -näyt-
tely, jossa oli töitä sekä Suomen että Ruot-
sin puolelta. Mukana näyttelyssä oli muun 
muassa Reijo Raekallio, jonka akvarel-
lien kehuttiin osoittavan valöörien ja arjen  
kauneuden tajua.30

Aktiivista 
ystävyyskaupunkitoimintaa

Rovaniemellä on neljätoista ystävyyskau-
punkia eri puolilla maailmaa. Ystävyystoi-
minnassa on keskitytty niihin kaupunkeihin, 
joiden kanssa toiminta on luontevaa ja joissa 
yhteistoimintamahdollisuuksia etsitään aktii-
visesti.31 Vanhimpien joukossa ovat suhteet 
Ruotsin Kiirunaan, joka on ollut Rovanie-
men kummikaupunki vuodesta 1940. Ystä-
vyyskaupunkisopimus kaupunkien välillä 
solmittiin vuonna 1950.32 Muita Rovaniemen 
ystävyyskaupunkeja ovat muun muassa Mur-
mansk Venäjällä, Narvik Norjassa sekä Ajka 
ja Veszprém Unkarissa33. Palaksella on vuo-
sien saatossa ollut yhteistyötä useiden Rova-
niemen ystävyyskaupunkien kanssa. Kuva-
taideseuran 1980-lukuakin värittivät vierailut 
ystävyyskaupunkeihin muun muassa näytte-
lyiden muodossa. 

1980-luvun alussa Pentti Tulla teki aktiivista 
kulttuuriyhteistyötä Puolan kanssa. Kesä-
kuussa 1981 avattiin Gdanskissa näyttely, 
johon hän osallistui Puolan valtion kutsu-
mana, viidellätoista työllä34. Tulla tapasi mat-
kallaan paikallisia taiteilijoita ja hallinnon 
edustajia sekä pohjusti vaihtoyhteyttä Lapin ja 
Puolan taiteen välille. Yhteys mahdollisti lap-
pilaistaiteilijoille pääsyn näyttelyvierailuille 
Puolaan ja toisin päin. Tämä kuitenkin edel-
lytti, että tarvittavat varat vierailukustannus-
ten kattamiseen löytyivät. Ensimmäiset puo-
lalaiset taiteilijavieraat saatiin Kemijärvelle jo 
saman vuoden syksyksi.35

Kesän 1981 näyttely poiki Pentti Tullalle kut-
sun Puolaan myös seuraavaksi vuodeksi. Lod-
zin kaupungin taiteilijat olivat nähneet hänen 
töitään Gdanskissa ja halusivat tämän luok-
seen näyttelynpitoon. Tullan töitä oli vuonna 
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1982 esillä arvostetussa Lodzin nykytaiteen 
museossa. Puolassa oltiin hyvin kiinnostu-
neita Lapin taiteesta, niin harrastajien kuin 
ammattilaistenkin teoksista. Lappilaistaitei-
lijoiden töitä pyydettiinkin seuraavan kesän 
näyttelyyn Gdanskiin.36 Palaksella oli yhteis-
työtä Puolan kanssa myös kesällä 1983, kun 
puheenjohtaja Martti Isomettä osallistui maa-
lausleirille Olsztynissa yhtenä Rovaniemen 
edustajista. Tapahtuma oli osa Rovaniemen ja 
Olstzynin ystävyyskaupunkitoimintaa.37

Rovaniemi ja sen unkarilainen ystävyyskau-
punki Veszprém juhlivat 10-vuotista yhteis-
toimintaansa vuonna 1984, minkä kunniaksi 
järjestettiin kuvataiteilijoiden vaihtonäyttely 
molemmissa kaupungeissa. Rovaniemeä sai 
kunnian edustaa palaslainen Otto Suutari, 
jonka näyttely avattiin toukokuussa 1984 
Veszprémin Kemian yliopiston aulassa. Suu-
tarilta oli esillä 30 luontoaiheista öljyvärityötä, 
jotka kuvasivat vuodenaikojen vaihtelua. Vas-
tavuoroisesti Rovaniemelle saapui Unkarista 
taiteilija Otto Vágfalvi, jonka näyttely avattiin 
Lappia-talossa heinäkuussa.38

Palakselle yksi 1980-luvun huippukohtia lie-
nee ollut näyttely Yhdysvalloissa vuonna 
1987. Suomi-Amerikka-seuran ideoiman ja 
suurelta osin kustantaman näyttelyn yhtenä 
kohteena oli Rovaniemen ystävyyskaupunki 
Cadillac Michiganin osavaltiossa. Esillä oli 
49 teosta 20 palaslaiselta. Mukana oli maa-
lauksia ja grafiikkaa.39 Näyttelystä uutisoitiin 
myös Cadillacissa. Se oli osa Cadillac Area 
Scandinavian Societyn järjestämää keskike-
sän juhlaa. Ohjelmassa oli näyttelyn lisäksi 
muun muassa kansantansseja ja juhannussa-
lon koristelua. Lisäksi juhlassa näytettiin elo-
kuva, joka esitteli elämää Rovaniemellä.40

Monipuolisia 
yhteisnäyttelyitä 
Pohjoiskalotilla

Paikallisten taiteilijaseurojen toiminta jatkui 
Lapissa aktiivisena myös 1980-luvulla. Vil-
kas näyttelytoiminta lisäsi kuvataiteen ja sen 
tekijöiden näkyvyyttä. Kuvataideseurat alkoi-
vat myös etsiä yhteistyökumppaneita Poh-
joiskalotin alueelta. Lappilaistaiteilijat olivat 
innokkaasti mukana kalottialueen yhteisnäyt-
telyissä.41

Vuonna 1981 pohjoisen taiteilijat saivat tilai-
suuden esitellä taidettaan Norjan Altassa, 
Pohjoiskalotin rauhanpäivillä. Mukana oli tai-
teilijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Neu-
vostoliitosta. Joukossa oli myös palaslaisia.42 
Kesäkuussa 1987 Pohjoiskalotin rauhanpäivät 
järjestettiin yhdeksännen kerran, tällä kertaa 
Torniossa. Niiden yhteydessä pidettiin jälleen 
monikansallinen taidenäyttely. Esillä oli vii-
tisenkymmentä teosta kaikista pohjoiskalot-
tialueen maista. Neuvostoliitosta oli mukana 
kahdeksan taiteilijaa, Ruotsista ja Norjasta 
kummastakin yksi. Suomalaistaiteilijoita oli 
näyttelyssä kymmenen. Palaksesta osallistui-
vat Raisa Luodonpää (nyk. Mesilaakso), Reijo 
Raekallio ja Pentti Tulla, kukin yhdellä työllä. 
Myös edesmenneeltä Palaksen kunniajäse-
neltä Reidar Särestöniemeltä ripustettiin näyt-
telyyn yksi teos.43

Elo-syyskuun vaihteessa 1987 Rovaniemeltä 
lähti yhteensä 62 taiteilijaa ja toimittajaa vie-
mään lappilaistaidetta Murmanskiin. Nelipäi-
väinen matka oli Kulttuurityöntekijäin liiton 
Rovaniemen osaston järjestämä. Vierailuun 
sisältyi taidenäyttely, performanssi, teatte-
riesitys ja konsertti. Lisäksi lappilaisille tar-
joutui mahdollisuus keskustella paikallisten 
taiteilijoiden kanssa ja tutustua heidän atel-
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jeetiloihinsa.44 Tätä ”kulttuurirynnäkköä” 
kuvailtiin tiettävästi laajimmaksi Kuolan 
niemimaalle tehdyksi lappilaistaiteen esit-
telyksi. Mukana matkalla Palaksesta olivat 
Pekka Syväniemi, Tuula Pyykkö-Tuisku, Kari 
Tuisku, Reijo Raekallio ja Kalervo Palsa.45

Lokakuussa 1987 järjestettiin Luulajassa 
Nordkalottens höstsalong, Pohjoiskalotin tai-
teen yhteiskatselmus. Tämän Pohjolan kaik-
kien aikojen laajimman kuvataiteen myynti-
näyttelyn tapahtumapaikkana oli edellisenä 
vuonna valmistunut Arcus-halli, Euroopan 
suurin sisähalli. Teoksia oli esillä 2000 kap-
paletta 176 tekijältä. Valtaosa näyttelyn tai-
teesta oli isäntämaasta Ruotsista, esimerkiksi 
Islannista oli mukana vain yksi taiteilija. 
Suomestakaan osallistujia ei tullut kuin kak-
sikymmentä. Palaslaisia heidän joukossaan 
oli ainakin kolme. Lapin Kansan arviossa 
Aulikki Nukalan kukka- ja maisema-aiheita 
kuvailtiin turvallisiksi valinnoiksi, Reijo Rae-
kallion poroakvarellit taas olivat ”sinänsä kun-
niakkaan näköisiä”. Tapani Rönkä poikkesi 
kineettisillä raita- ja pistetöillään joukosta, 
hänen mainittiin olevan syyssalongin ainoita 
konstruktivisteja. Näyttelyä ei jurytetty, mikä 
johti lehtijutun mukaan vaihtelevaan ja pai-
koin kehnoon laatuun. Syyssalonkia kiiteltiin 
kuitenkin ainutlaatuisuudestaan ja sille toivot-
tiin jatkoa.46 Näyttely järjestettiin toisen ker-
ran vuonna 198947.

Vuoden 1988 lokakuussa vietettiin Torniossa 
ja Haaparannassa naistaiteilijoita juhlistavaa 
tapahtumaa nimeltä Ursulat. Ohjelmassa oli 
kuvataidetta, elokuvaa, kirjallisuutta, lausun-
taa, musiikkia ja esitelmiä. Tekijöinä oli naisia 
niin Suomesta kuin Ruotsistakin.48 Ursuloita 
järjestäneen työryhmän puheenjohtajana toi-
minut Aulikki Nukala osallistui taidenäytte-
lyyn puoliabstraktioillaan, joita pidettiin hen-

kilökohtaisina ja värien käyttöä paikoin jopa 
aggressiivisena.49 Mukana tapahtumassa oli 
myös Tuula Pyykkö-Tuisku, jonka kiinalaisai-
heita kuvailtiin runollisiksi.50

Joulukuussa 1988 joukko suomalaistaiteili-
joita matkusti Nepaliin järjestämään maan 
ensimmäistä eurooppalaistaiteen näyttelyä. 
Heidän joukossaan olivat Kari Tuisku ja Tuula 
Pyykkö-Tuisku. Matka toteutui yksityishenki-
löiden toiminnan tuloksena. Nepalin Kauno-
taiteitten Yhdistyksen Naxal-galleriassa esillä 
ollut näyttely piti sisällään maalauksia, gra-
fiikkaa ja tilataidetta kaikkiaan yhdeltätoista 
taiteilijalta. Avajaisten järjestämisestä vastasi 
Lain Singh Bangdel, Nepalin Kuninkaallisen 
Akatemian kansleri ja kuninkaan ”oikea käsi”. 
Suomalaisten vierailu sai Nepalissa paljon 
näkyvyyttä lehdistössä ja televisiossa. Paikal-
liset olivat hyvin kiinnostuneita länsimaisesta 
taiteesta. Palaute näyttelystä oli sävyltään 
hienovaraista, runollista sekä innostunutta. 
Muun muassa Tuula Pyykkö-Tuiskun erootti-
sia kiinalaiskuvia pidettiin erityisen puhutte-
levina. Eräs nepalilainen kirjoittaja totesi, että 
kulttuurieroista huolimatta taideteokset kos-
kettavat kaikkialla ihmisten sydämiä.51

Rauni Upolalla oli keväällä 1989 näyttely 
Galleria Lucianossa Uppsalassa. Ruotsalais-
yleisö otti vierailun vastaan myönteisesti ja 
sen menestys oli hyvä. Näyttely huomioitiin 
myös paikallisessa lehdistössä.52 Saman vuo-
den kesänä Upola oli yksi kuvataidevieraista 
Pohjoiskalottimessuilla Haaparannalla53.

Hiljaiseloa kansainvälisessä 
toiminnassa

Aktiivisen 1980-luvun jälkeen oli Palaksen 
kansainvälisessä toiminnassa vuorossa rau-
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hallisempi vuosikymmen. Pelkkää hiljaisuutta 
ei 1990-luku kuitenkaan ollut, sillä Palas osal-
listui muutaman vuoden tauon jälkeen ulko-
maiseen yhteisnäyttelyyn. Toukokuussa 1990 
seura esittäytyi Ruotsin Kalixissa. Teokset 
vietiin paikalle linja-autolla, ja jäseniä oli 
mukana näyttelyn pystytyksessä.54 Pieni tuu-
lahdus ulkomailta saatiin myös vuonna 1996, 
kun Palaksen kesäleirillä oli opettajana viro-
laistaiteilija Rein Raamat55. Muuten kansain-
välisyydestä vastasivat lähinnä yksittäiset tai-
teilijat ulkomaannäyttelyillään.

Muun muassa Reijo Raekalliolla oli 
1990-luvulla näyttelytoimintaa ulkomailla. 
Hän oli mukana pohjoismaisen taiteen kat-
selmuksessa Roomassa 199056. Raekalliolla 
oli myös vuosina 1997–1998 Yhdysvalloissa 
kiertävä näyttely.57 Yhdysvalloissa näyttely 
sai myönteisen vastaanoton, paikalliset lehdet 
kirjoittivat siitä positiiviseen sävyyn. Erityistä 
huomiota kiinnittivät poroakvarellit, joista 
suurin osa myytiin jo näyttelykiertueen alku-
vaiheessa.58

 

Pohjoismaista yhteistyötä 
leireillä ja näyttelyissä

Palaksen kansainvälinen toiminta alkoi 
uudella vuosituhannella osoittaa jälleen vir-
koamisen merkkejä. Merkittävimmäksi 
yhteistyökumppaniksi 2000-luvun alussa 
nousi Kiirunan kaupunki, jonka kanssa Palas 
järjesti monipuolista toimintaa useana peräk-
käisenä vuonna. Jäsenillä oli näyttelyitä myös 
muualla Euroopassa.

Eila Puhakan tekstiilitaidetta oli syksyllä 2002 
esillä Speyerissa Saksassa. Kyseessä oli hänen 
ensimmäinen ulkomaannäyttelynsä. Puhakan 
kansainvälinen ura alkoi, kun vienninedistä-

miskeskus Finnpron edustaja kiinnostui tai-
teilijan töistä. Tavoitteena oli avata muillekin 
lappilaistaiteilijoille mahdollisuuksia näytte-
lytoimintaan Keski-Euroopassa.59 Puhakan 
Speyerin-näyttely koostui 20 kolmiulottei-
sesta tekstiiliteoksesta, joissa tehosteena oli 
käytetty valoja, varjoja ja peilejä. Materiaa-
leina oli tekstiilin lisäksi muun muassa kelo-
honkaa, luuta ja poronnahkaa. Aiheet olivat 
peräisin Lapin luonnosta.60

Yhteistyötä Palaksen ja Kiirunan välillä on 
ollut vuodesta 200261. Elokuussa 2003 Palak-
sen vuosinäyttely Kuvasilta Kiirunaan avat-
tiin Rovaniemen kirjastotalolla, josta se jatkoi 
Kiirunan kaupungintalolle syyskuun puolivä-
lissä. Mukana oli 69 työtä.62 Teosvalikoima 
antoi laajan kuvan palaslaisten osaamisesta, 
joukossa oli tekniikoita ja materiaaleja lai-
dasta laitaan63. Kiirunassa näyttelyn avajai-
siin osallistui yhdeksän palaslaista. Avajaisten 
järjestämisestä vastasi paikallinen kuvatai-
deseura Kiruna Konstkollektiv, ja näyttelyn 
avasi Kiirunan kaupunginjohtaja. Kiirunalais-
taidetta oli vastavuoroisesti esillä Rovaniemen 
kaupungintalolla Kiruna Konstkollektivin 
näyttelyssä syys-lokakuussa 2003.64

Jatkoa Palaksen ja Kiruna Konstkollektivin 
yhteistyölle alettiin suunnitella saman tien. 
Lokakuussa 2003 Palaksen syyskokouksessa 
päätettiin, että seuraavana vuonna järjestet-
täisiin yhteispohjoismainen taideleiri Saari-
selällä. Aloite leiristä tuli kiirunalaisilta, mutta 
vastaavana järjestäjänä toimisi Palas.65 Suun-
nitelma toteutui elokuussa 2004. Neljä päivää 
kestäneellä leirillä oli mukana 23 henkilöä. 
Ohjelmassa oli maalausta sekä sisätiloissa 
että tunturimaisemissa. Leirillä ei ollut opet-
tajaa, vaan periaatteena oli vuorovaikutteinen 
oppiminen: maalarit neuvoivat toinen toisiaan. 
Jokaisen päivän lopuksi järjestettiin kritiikki-
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tilaisuus, jossa leiriläiset pääsivät tutustumaan 
toistensa töihin ja kuulemaan palautetta.66 

Taideleirin yhteydessä järjestettiin myös näyt-
tely hotelli Riekonlinnassa. Osallistujien teok-
sista koottu katselmus sattui otolliseen ajan-
kohtaan, sillä Saariselällä oli samanaikaisesti 
paljon toimintaa: Pohjoiskalottikongressi, 
Barentsin messut ja kansainvälinen Lions 
Young -kongressi. Näyttelyyn tutustui muun 
muassa ministereitä ja kansanedustajia seu-
rueineen. Myös tasavallan presidentin puoliso 
Pentti Arajärvi oli yksi kävijöistä. Yleisesti 
ottaen näyttely sai positiivisen vastaanoton 
niin hotellin kuin asiakkaidenkin puolelta.67

Palaksen yhteydet länsinaapuriin Ruotsiin jat-
kuivat tiiviinä vielä seuraavanakin vuonna. 
Vuoden 2005 elokuussa pidettiin kansainvä-
linen taideleiri Abiskossa. Mukana oli kah-
deksan palaslaista.68 Kiirunan taiteilijat oli-
vat järjestäjinä, ja ohjelma muistutti edellisen 
vuoden leiriä Saariselällä. Tälläkin kertaa 

suosittiin vapaata maalausta ilman opettajia.69

Muutaman aktiivisen vuoden jälkeen Palak-
sen kansainvälisessä toiminnassa oli jälleen 
hiljaisempi kausi. Reijo Raekalliolla oli kut-
sunäyttely Saksassa Lehstenin kaupungissa 
huhtikuusta kesäkuuhun 2006. Näyttelykut-
sun alullepanijana oli suomalais-saksalainen 
pariskunta, joka oli nähnyt Raekallion töitä 
tämän galleriassa Kittilän Pöntsössä ja antanut 
suosituksensa saksalaiselle näyttelyn järjestä-
jälle.70 Raekallion työt herättivät saksalaisissa 
niin suurta kiinnostusta, että näyttely jatkoi 
Lehstenistä vielä muillekin paikkakunnille71. 

Elokuussa 2009 Palaksella oli Rovaniemellä 
kesäkurssi, jonka opettajapariskunta tuli Tans-
kasta72. Suomalais-tanskalainen taidemaalari 
Pia Mesterton Graae johdatti maalarit abst-
raktin kuvan maailmaan, ja taidehistorioitsija 
Gorm Gustav Graae luennoi skandinaavi-
sesta mytologiasta73. Yhteistyö sai jatkoa, kun 
kesällä 2010 järjestettiin kurssi Tanskassa, 
Länsi-Jyllannin Slettestrandissa ja Attrupissa. 
Yhdeksänpäiväiselle matkalle lähti 16 henki-
löä, joista yhdeksän oli palaslaisia.74 Majoitus 
tapahtui suuressa omakotitalossa Slettestran-
din rannikkokylässä. Kurssin maalausopetta-
jana toimi jälleen Pia Mesterton Graae, joka 
kannusti irrottautumaan tutuista kuvan teke-
misen tavoista. Opettajan rohkaisemina kurs-
silaiset vapautuivatkin kokeilemaan uuden-
laista ilmaisua.75 Ohjelmassa oli maalaamisen 
ohella tutustumista alueen taidegallerioihin ja 
Skagenin taidemuseoon. Lisäksi Signe Hap-
ponen esitelmöi Euroopan taiteen synnystä. 
Matkalaiset pääsivät tutustumaan paikalli-
seen asumiseen, kun eräät alueen asukkaat 
esittelivät kotinsa ja puutarhansa. Vierailun 
ajankohta tarjosi myös mahdollisuuden juhlia 
juhannusta tanskalaisittain.76

Taidenäyttelyä ei niin vain viedäkään ulkomaille. Ilmi 
Huoviala, Teija Holopainen ja Brita Turunen monimut-
kaisin valmisteluin  Murmanskiin mm. tullimuodolli-
suuksia vuoksi. Kuva Lapin Kansa, Sari Pöyhönen.

41

Matka jatkuu edelleen

Palaksen 2010-luku on kulunut kansainvä-
lisyyden osalta toimeliaasti. Vuosikymme-
nen alkupuoliskoon on sisältynyt ystävyys-
kaupunkitoimintaa niin näyttelyiden, leirien 
kuin taiteilijavieraidenkin muodossa. Suhteita 
vanhaan yhteistyökumppaniin Tanskaan on 
pidetty yllä, ja Pia Mesterton Graae on toimi-
nut opettajana seuran kesäkursseilla Kierin-
gissä vuosina 201377 ja 201478. 

Loka-marraskuussa 2010 viisi palaslaista kut-
suttiin esittelemään taidettaan Murmanskiin. 
Kyseessä oli Suomen konsulaatin järjestämä 
Suomi-viikon näyttely, joka pidettiin Mur-
manskin alueellisessa taidemuseossa. Mukana 
Palaksesta olivat Teija Holopainen, Ilmi Huo-
viala, Marketta Nilsen, Otto Suutari ja Brita 
Turunen.79 Kyseessä oli Palaksen ensimmäi-
nen ryhmänäyttely Venäjällä. Kivilintu ja 
lentävä kala -nimellä kulkeneen näyttelyn 
tarkoituksena oli tuoda esiin taiteilijoiden eri-
laiset näkemykset yhteisestä kotiseudustaan 
Lapista.80 Alun perin viikon mittaiseksi suun-
niteltua näyttelyä jatkettiin museon pyynnöstä 
vielä kaksi viikkoa. Kolmen viikon aikana 

näyttely keräsi 3000 katsojaa. Se sai myös pal-
jon huomiota venäläismediassa.81

Airi Dohlenilla, Teija Holopaisella ja Kaisa 
Sirénillä oli näyttely Hiljaiset signaalit Tans-
kassa syyskuussa 2010. Keskiaikaisessa 
länsijyllantilaislinnassa esillä olleet teokset 
siirtyivät myöhemmin Brovstin kaupungin 
pormestarin virastoon. Siellä ne olivat näyt-
teillä tammikuuhun 2011 saakka.82 Kesä-
kuussa 2011 Helena Aula osallistui maalaus-
leirille Unkarissa, Balaton-järven rannalla. 
Leiri oli Rovaniemen ystävyyskaupunki 

Teija Holopaisen Murmanskin näyttelyn avausta loka-
kuussa 2010 seurasi kaupungin johdon lisäksi 180 mil-
joonaa katselijaa television välityksellä. Kuva Teija 
Holopainen.

Tyytyväiset näytteilleasettajat Murmanskin lumipyrä-
kässä, Kauko Pitkäniemi, Teija Holopainen, Terttu Ter-
vaniemi, Ilmi Huoviala ja Brita Turunen. Kuva Terttu 
Tervaniemi.

Yhteistyö Tanskaan on värittänyt Palaksen toimintaa 
useiden vuosien ajan. Maalausta Skovsgårdissa kesällä 
2010. Kuva Teija Holopainen.
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Ajkan taiteilijaseuran järjestämä. Taideseuran 
toiveena oli luoda yhteyksiä rovaniemeläisiin 
taiteilijoihin.83

Pirkko Mäkelä-Haapalinna oli mukana The 
Pastel Society of American 40-vuotisjuhla-
näyttelyssä National Arts Clubilla New Yor-
kissa Yhdysvalloissa vuonna 201284. Taiteili-
jan vesiaiheinen teos Tyhjentyminen valittiin 
yli tuhannen eri puolilta maailmaa ehdolle 
lähetetyn työn joukosta mukaan 196 teosta 
käsittäneeseen näyttelyyn85. Mäkelä-Haapa-
linnan teos huomioitiin näyttelyssä Art Times 
Award -palkinnolla. Yhdysvaltojen lisäksi tai-
teilija oli vuonna 2012 näyttelyssä myös Ner-
jan kaupungissa Espanjassa. Muillakin palas-
laisilla oli samana vuonna teoksia ulkomailla: 
Reijo Raekalliolla Petroskoissa Venäjällä ja 
Raimo ja Suoma Yli-Suvannolla Bad Kissin-
genissä, Saksassa.86

Palas osallistui Suomi-Unkari-seuran järjestä-
miin juhlallisuuksiin Rovaniemen ja Veszpré-
min 40-vuotisen ystävyyden kunniaksi syk-
syllä 2014. Ohjelmassa oli maalaustapahtuma 
Rovaniemen kaupungintalolla. Mukana oli 
neljä palaslaista.87 Maalausten aiheena oli-

vat Unkari-mielikuvat88. Yhteistyön mer-
keissä Liisa Halonen-Laiti ja Helena Aula 
vierailivat Veszprémissa. Viikonmittaisen 
vierailun aikana palaslaiset tutustuivat pai-
kallisten taiteilijoiden ateljeetiloihin ja pitivät 
heidän kanssaan yhteisnäyttelyn.89 Yhteistyö 
Veszprémin kanssa jatkui vuonna 2015, jolloin 
Ajkasta saapui taiteilijoita Palaksen kesävie-
raiksi. Ohjelmassa oli yhdessä työskentelyä ja 
rovaniemeläiseen taide-elämään tutustumista. 
Lokakuussa Rovaniemelle saapui taiteilijoita 
Veszprémistä Suomi-Unkari-seuran järjes-
tämään taidetapahtumaan, jossa oli mukana 
myös palaslaisia.90

Palaksen viiteen vuosikymmeneen on mah-
tunut paljon, myös kansainvälisyyden saralla. 
Ulkomaannäyttelyt, kurssit ja leirit sekä kan-
sainväliset vieraat ovat rikastuttaneet seuran 
toimintaa. Jäsenet ovat olleet aktiivisia vie-
mään taidettaan ulkomaille seuran perusta-
misesta lähtien. Vaikka välillä toiminnassa 
on ollut hiljaisempia kausia, ei se ole koskaan 
pysähtynyt. Viisikymmentävuotias Palas jat-
kaa matkaansa, rakentaen ystävyyttä yli rajo-
jen

Helena Aula on toiminut pitkään Palaksen sihteerinä ja 
rahastonhoitajana. Sen ohella hän on ollut aktiivinen 
kansainvälisten suhteiden rakentajana sekä Tanskaan 
että Unkariin. Kuva Tanskan maalausleiriltä 2010,  
Helena Aula.

Arktikum 2015. Rovaniemen kaupungin edustaja Merja 
Tervo otti vastaan Papp Belan tekemän maalauksen 
muistoksi unkarilaisen taiteilijaryhmän vierailusta.
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Ulla Viitanen 
Vireää ja monipuolista koulutusta jäsenille

Lapin Kuvataideseura Palas oli heti perusta-
misensa jälkeen vireä ja aktiivinen yhdistys. 
Uusi seura halusi tulla tunnetuksi ja vaikut-
taa. Alussa oli intoa, ripaus vallankumouksen 
henkeä ja halu löytää jotain uutta. Toiminta oli 
alusta saakka monipuolista. Maalausleirit oli-
vat kuvataideseurojen toiminnan tärkeimpiä 
tapahtumia ja myös Palas järjesti leirejä alku-
vuosinaan. Lapin maisemissa järjestetyillä 
leireillä oli tasokkaat opettajat ja yhdessä teke-
minen tarjosi sosiaalisia kontakteja ja antoi 
mahdollisuuden ajatusten vaihdolle.1 Tulevina 
vuosina Palas järjesti jäsenilleen monipuo-
lisesti koulutusta myös erilaisilla kursseilla, 
opintomatkoilla ja luennoilla (katso liite).  

Ensimmäisen kuvataideleirinsä Palas järjesti 
heti perustamisvuotenaan 1966 Saariselän 
retkeilykeskuksessa. Leiri jatkoi Seitapiirin 
kuvataidejaoston perinteitä kurssien järjestä-
jänä. Leiri oli siis tavallaan perinteinen – jär-
jestäjän nimi vain oli vaihtunut.2 Maalausleiri 
pidettiin 24.7.–7.8. ja sen rehtorina toimi tai-
teilija Aale Hakava, joka oli Suomen Taide-
maalariliiton puheenjohtaja. Leirille osallistui 
enimmillään 50 taiteen harrastajaa elämän 
eri aloilta. Paikalla oli opettajia, opiskelijoita, 
johtajia, agronomeja, sairaanhoitajia, toimis-
totyöntekijöitä, maanviljelijöitä, käsityöam-
matinharjoittajia, toimittajia, taiteilijoita ja 
kirjastonhoitajia. Ihmisiä oli tullut leirille 
ympäri Suomea Utsjoelta Helsinkiin. Kurs-
sille osallistui aiempina vuosina mukana 
olleita harrastajia, mutta myös uusia taiteente-
kijöitä. Nuorin leiriläinen oli 15-vuotias opis-
kelija. Leirillä vallitsi kotoinen työn touhu ja 

harras innostus asiaan.3

Leirin ohjelma oli tiivis. Leiriläisten päivä 
alkoi aamukahdeksalta, jolloin juotiin kahvit 
matkailukeskuksessa. Sen jälkeen pakattiin 
maalaustarvikkeet mukaan ja lähdettiin maas-
toon. Jokainen sai maalata omaan tahtiinsa. 
Tahti oli monilla kuitenkin kova ja teoksia 
syntyi ainakin taulu maalaria kohden päi-
vässä. Keskipäivän aikaan leiriläiset kokoon-
tuivat luonnon helmassa kahville. Maalaami-
nen jatkui iltapäivän ja se päättyi kello viiden 
ruokailuun. Iltaisin järjestettiin kritiikki, jossa 
opettaja Hakava antoi kannustavaa ja kehittä-
vää palautetta.4 

Leirillä työskenneltiin opettajan ohjauk-
sessa. Aluksi oppilas vietiin maisemaan, josta 
yhteistyössä opettajan kanssa etsittiin aiheet. 
Sadeilmoilla puolestaan rakennettiin asetelma 
tai maalattiin ihmismallia. Opettaja seurasi 
työn kehittymistä ja keskusteli siitä oppilaan 
kanssa. Valmiit työt asetettiin yhtä aikaa näyt-
teille ja jokainen kuuli opettajan arvioinnin 
omasta ja muiden töistä. Myös oppilaat arvi-
oivat toistensa töitä ja saivat palautetta omaan 
työskentelyynsä. ”Kurssilaiset tekevät työtä 
kaiken päivää ja tuloksia syntyy. Tämäntapai-
nen yhteistoiminta yhdistää eri yhteiskunta-
luokkia ja ammatteja, kunto paranee samoil-
taessa tuntureissa. Samat kurssilaiset tulevat 
yhä uudelleen, ja uusia sekä varsinkin nuoria 
kurssilaisia on enemmän kuin koskaan aiem-
min.” kuvaili Hakava leiriä.5

Maalausleirin johtajana toimi Palaksen 
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puheenjohtaja, ammattikoulun opettaja ja 
maalarimestari Aarne Valkama. Leirillä 
oli myös oma maaliainekauppa, jota Vilma 
Korhonen hoiti ylitöinään. Rovaniemen kau-
punki lahjoitti leirille suojat ateljeelle ja ope-
tusministeriö 1000 markkaa. Leirit olivat 
muutoin omakustanteisia.6 Leirille osallistui 
myös Palaksen perustajajäsen Ilta Sorro, joka 
kuvaili leiriä seuraavasti: ”… ja vapaus, ah 
niin suurenmoinen laajassa luonnonpuistossa 
sykähdytti varmaan jokaisen pensselinkäyttä-
jän olemusta. Itse Taivaitten Taatto oli suosiol-
linen ja lahjoitti meille ne ’itikattomat’ helle-
päivät ja piti huolen kehojemme pikmentistä 
… rehtorimme, maankuulu taidemaalari Aale 
Hakava sai arvoisensa tehtävän talutellessaan 
runsaslukuista, opinhaluista joukkoaan tai-
teen ohdakkeisella polulla, Palaksella … Tyy-
tyväisyys ja hyvä mieli oli luettavissa jokai-
sen kasvoilta.”7 Palaksen järjestämä leiri oli 
menestys niin osallistujamäärän kuin sen saa-
man julkisuuden valossa. Lehdet ympäri Suo-
mea kirjoittivat leiristä ja sen tapahtumista.

Tasokas leiritoiminta jatkuu

Palaksen ensimmäisen leirin saavuttama suo-
sio kannusti seuraa jatkamaan toimintaa vielä 
neljänä seuraavana vuotena. Vuoden 1967 
leiri pidettiin Kittilän Sirkassa. Maalausleirin 
opettajana toimi Suomen taideteollisen oppi-
laitoksen maalauksen yliopettaja, taiteilija 
Onni Oja. Osanottajia leirillä oli 33 eri puolilta 
Suomea. Kurssilla opetettiin suurimmaksi 
osaksi maisemamaalausta ja osa ajasta käy-
tettiin luentoihin. Luennoilla käsiteltiin muun 
muassa värioppia ja maisemasommittelua.8

Palaksen kolmas leiri järjestettiin Saariselän 
retkeilykeskuksessa kesällä 1968. Leiri kesti 
lähes kaksi viikkoa ja osallistujia oli 23. Lei-

rin rehtorina toimi taideakatemian opettaja, 
taidemaalari Erkki Heikkilä. Leirillä maalat-
tiin enimmäkseen maisemakuvia. Heikkilä 
oli nuoremman polven taiteilijoita ja hän oli 
omaksunut persoonallisen opetustyylin. Tästä 
syystä opetusta annettiin pääasiassa henki-
lökohtaisesti eikä yhteisiä teoriatunteja juuri 
ollut. Iltaisin pidettiin kuitenkin perinteisiä 
palavereita, joissa annettiin kritiikkiä päi-
vän töistä. Leiriläiset olivat tuotteliaita ja he 
saivat Saariselältä mukaansa muutakin kuin 
konkreettisia tuloksia – kokemuksia, hauskoja 
yhdessäolon hetkiä, yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta sekä mielenvirkistystä, jota Lapin 
rauhallinen erämaaluonto antoi.9 Osa osallis-
tujista oli ollut mukana Lapissa järjestetyillä 
kuvataideleireillä toistakymmentä kertaa. 
Mikä sai ihmiset osallistumaan niille kerta 
toisensa jälkeen? Tärkeää oli varmasti koke-
musten jakaminen samanhenkisten kanssa ja 
uteliaisuus siitä, millaiseksi maisema muut-
tuu, kun toinen sen tekee.10

Palaksen menestyksekäs leiritoiminta koki 
takaiskun, kun yhdistys päätti vuoden 1969 
vuosikokouksessaan olla järjestämättä kesän 
leiriä.11 Kokonaan ajatusta leiritoiminnan jär-
jestämisestä ei kuitenkaan hylätty, sillä yhdis-
tyksen haaveissa oli saada kuvataiteilijoille 
oma toimipiste Lappiin. Palas aikoi tehdä 
esityksen Suomen Kuvataidejärjestöjen Lii-
tolle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin kurssi- ja 
virkistyskeskuksen saamiseksi Saariselälle. 
Lapille keskuksesta olisi ollut monenlaista 
hyötyä, esimerkiksi maalausleirien järjestämi-
nen omissa tiloissa olisi ollut edullisempaa.12 
Lopulta vuoden 1969 kesäleiri kuitenkin 
järjestettiin Saariselän retkeilykeskuksessa, 
mutta ilman opettajaa ja aiempia vuosia pie-
nemmissä puitteissa. ”Ajattelimme kokeilla 
näin ’omin nokkinemme’ – kun useimmat 
meistä ovat jo saaneet pätevienkin opettajien 
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opastusta”, kertoi Palaksen puheenjohtaja 
Olavi Jäntti.13 

Viides ja viimeinen perinteinen maalausleiri 
järjestettiin vuonna 1970 Saariselällä. Tois-
takymmentä taiteen harrastajaa työskenteli 
ilman opettajaa. Leiri kesti kaksi viikkoa ja 
osallistujat saivat olla siellä haluamansa ajan. 
Leirin aikana huhuttiin sen olevan Palaksen 
viimeinen. Tuolloin kuitenkin nähtiin, että lei-
rit olivat tärkeä osa Palaksen toimintaa ja niitä 
oli tarkoitus jatkaa. Tosin uusia muotoja kai-
vattiin. Puheenjohtaja Olavi Jäntti lupaili, että 
leirintäorganisaatiossa tapahtuisi tulevaisuu-
dessa jotain uutta. Suunnitelmia koulutuksen 
järjestämiseen oli jatkossakin, vaikka rahasta 
oli pulaa.14 

Koulutus hakee uusia muotoja 

1970-luvulla kuvataideharrastajien taso 
Lapissa oli noussut erilaisten kurssien, lei-
rien ja ankaran itseopiskelun ansiosta. Palas 
oli ollut järjestämässä ansiokkaasti monia 
valtakunnallisia maalausleirejä. Alun jälkeen 
haasteita toiminnan jatkamiselle asetti kuiten-
kin tiukka talous ja hintojen nousu. Varojen 
puutteen vuoksi Palaksen oli pakko luopua 
alkuvuosien vilkkaasta kesäleiritoiminnasta.15 
Uudella vuosikymmenellä halua ja toiveita 
oman koulutuksen järjestämiselle oli16, mutta 
taloudellinen tilanne oli niin tukala, että jos 
seura järjesti vähänkään kustannuksiltaan 
suuremman näyttelyn, muu toiminta jäi hoi-
tamatta. Saaduilla avustuksilla toimintaa ei 
yksinkertaisesti pystytty hoitamaan monipuo-
lisesti.17

1970-luvulla Palaksen toiminta oli vakiintu-
nutta, mutta sen toiminta vaikutti hiljaiselta. 
Osaltaan tähän saattoi vaikuttaa puheenjoh-

taja Aarne Valkaman poismeno. Toiminta 
alkoi hakea uusia muotoja uusien ihmisten toi-
mesta.18 1970-luvulla Palas järjesti vain muuta-
man koulutuksen: viikonloppuleirin Inarissa, 
Aimo Talevan luennon ja piirustuskurssin.19 
Koulutuksen määrä laski huomattavasti alku-
ajoista. Syynä tähän oli paitsi varojen puute 
myös muiden yhteisöjen järjestämien leirien 
runsas tarjonta. Tämän vuoksi aiemmin niin 
tärkeille omille leireille ei ollut enää tarvetta.20

Palas vaikutti kuitenkin Kuvataidejärjestöjen 
kautta kuvataidekoulutuksen järjestämiseen ja 
kehittämiseen Lapissa. Palaksen ja läänintai-
teilija Matti Jaukkurin aloitteesta perustettiin 
vuonna 1973 Lapin kuvataidejärjestöjen neu-
vottelukunta, joka myöhemmin sai nimekseen 
Lapin Kuvataidejärjestöt. Tämä yhteiselin 
koordinoi Lapin monien kuvataidejärjestö-
jen toimintaa.21 Järjestö suunnitteli ja toteutti 
vuosittain kurssi- ja luentotilaisuuksia Lapin 
alueella. Järjestö toimi kymmenisen vuotta.22 

Palaksen jäsenet hakivat oppia myös monilta 
uusilta taideopetuksen tarjoajilta. Esimerkiksi 
kansalaisopistojen kurssit olivat suosittuja 
ja halpoja, samoin Lapin Kansankorkeakou-
lun tarjoamat kuvataiteen kurssit. Mahdol-
lisuuksia opiskeluun lisäsi myös kirjastojen 
kohentunut tilanne, kirjeopistotoiminta ja 
opintokerhot.23 Lapissa oli myös useita eri 
kuvataidejärjestöjä, jotka järjestivät taidekurs-
seja. 1970-luvun lopussa kursseja järjestettiin 
niin paljon, ettei kaikille riittänyt edes osallis-
tujia.24

Vuonna 1987 Palaksen puheenjohtajaksi valit-
tiin kuvaamataidon lehtori Juha Knuuti. Lapin 
Kansan haastattelussa Knuuti toivoi Palakseen 
viriävän uutta henkeä. Uusi puheenjohtaja 
totesi, että ”koska taideseuran jäsenet asuvat 
laajalla alueella, yhteisten tapahtumien järjes-
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täminen – näyttelyiden lisäksi – on kuitenkin 
hankalaa”. Tästä huolimatta uuden puheenjoh-
tajan tavoitteena oli vahvistaa ainakin koulu-
tusta korkeatasoisten luennoitsijoiden avulla.25 
Seuraavana vuonna järjestettiinkin Josef 
Albersin väriopin kurssi ja tehtiin taidematka 
Tukholmaan Pablo Picasson näyttelyyn.26 

Lyhytkursseja uusista aiheista

1990-luvulle tultaessa taiteen merkitys koros-
tui Lapissa: Rovaniemelle perustettiin taide-
museo vuonna 1986 ja Lapin yliopiston taitei-
den tiedekunta vuonna 1990. Avoin yliopisto 
alkoi tarjota taideopetusta lukuvuonna 1994–
1995. Lapin taiteilijaseura perustettiin vuonna 
1990. Näin ollen taiteen kenttä ja koulutuksen 
saatavuus Lapissa kasvoi. Nämä ehkä synnyt-
tivät innostusta ja osaltaan aktivoivat myös 
Palaksen koulutustoimintaa vuosikymme-
nellä. Tarpeen oman koulutuksen järjestämi-
seen saattoi synnyttää myös kansalaisopisto-
jen kurssimaksujen nousu27.  

1990-luvulla Palaksen koulutustoiminta 
lisääntyi ja yhdistys järjesti leirejä sekä eri-
laisia lyhytkursseja. Yhdistyksen järjestä-
mien kurssien aihepiirit laajenivat ja tarjolla 
oli maalauskurssien lisäksi reliefitaiteen, 
tilataiteen, grafiikan ja kiinalaisen maalauk-
sen kurssit. Kurssien avulla jäsenet pääsivät 
kokeilemaan uusia tekniikoita. Opettajina 
toimivat Kari Tykkyläinen, Rauni Upola, 
Paavo Tolonen, Topi Hietala, Ulla Niskanen, 
Juha Knuuti, Reijo Raekallio, Liisa Halonen-
Laiti ja Rein Raamat Virosta. Vuosikymme-
nen aikana Palas järjesti yhteensä kymmenen 
lyhytkurssia ja leiriä.28

Vuonna 1997 Palas järjesti neljä päivää kestä-
neen kuvataideleirin Ylikylän koululla Rova-

niemen maalaiskunnassa. Leirin opettajana 
toimi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan 
lehtori Ulla Niskanen. Leirille osallistui 12 
kuvataiteen harrastajaa, jotka tulivat sinne 
oppimaan uutta ja saamaan palautetta töis-
tään. Leirillä ei ollut yhteistä teemaa vaan 
siellä edettiin kunkin tarpeiden mukaan. Val-
taosa leiriläisistä oli aloittanut taideharras-
tuksensa toistakymmentä vuotta sitten Kuva-
taideseura Maahisissa. Aktiiviset harrastajat 
kävivät useilla leireillä kesässä. Leirillä pidet-
tiin palautetilaisuus aamuisin ja kritiikki leirin 
lopussa. Leiriltä saamillaan eväillä kuvataide-
harrastaja jaksoi pitkän talven yli. Motivaatio 
ja usko omaan osaamiseen lisääntyivät. Lei-
rillä tärkeää oli paitsi opettajan ohjaus myös 
yhteys kaltaisiinsa. ”On lohdullista huomata, 
että on muitakin yksinäisiä, väärin ymmärret-
tyjä taiteilijoita” Aarre Holttinen kertoi Lapin 
Kansan haastattelussa.29 

Koulutustoiminta monipuolistuu 
ja lisääntyy

Syksyllä 2001 Lapin Kansa ja Uusi Rova-
niemi uutisoivat, että Palaksen toiminta oli 
virkistynyt muutaman lepovuoden jälkeen ja 
jäsenmäärä kääntynyt nousuun. Innostavaa 
ja uutta toimintaa oli ollut paljon ja toimin-
taa oli tarkoitus jatkossakin lisätä.30 Yhdis-
tyksen toiminnan virkistyminen on näkynyt 
myös koulutustoiminnassa, sillä 2000-luku 
on ollut täynnä erilaisia lyhytkursseja, leirejä, 
opintomatkoja ja luentoja. Koulutustapahtu-
mia on järjestetty yli kaksikymmentä uudella 
vuosituhannella. Parhaimpina vuosina erilai-
sia kursseja on järjestetty jopa kolme vuoden 
aikana (katso liite). 

Kurssien aiheina uudella vuosituhannella ovat 
olleet maalauksen eri menetelmät, pastellivä-

49

ritekniikka ja pajutyöt. Opettajina ovat toi-
mineet Arto Kemppainen, Olli Moisio, Tuure 
Marski, Liisa Halonen-Laiti, Pauliina Rouhi-
ainen ja suomalais-tanskalainen Pia Mester-
ton-Graae. Osa kursseista on järjestetty myös 
ilman opettajaa. Kurssien pitopaikkana on 
useimmiten toiminut Ylikylän koulu, mutta 
niitä on järjestetty myös jäsenten omissa 
tiloissa.31 

Kurssitoiminta on ollut vilkasta ja esimerkiksi 
kesällä 2014 pidettiin kaksi kurssia, joista 
ensimmäinen Ylikylän koululla. Akvarelli-
kurssin opettajana toimi Liisa Halonen-Laiti 
ja kurssin teemana oli Palaksen vuoden 2014 
teema eli Pohjoinen mieli, värin ja muodon 
voima. Kurssi kesti neljä päivää ja jokaisella 
päivällä oli oma teemansa. Samana kesänä 
pidettiin myös taidekurssi Kieringissä, jossa 
opettajana toimi Pia Mesterton-Graae. Vii-
konmittaisen taidesymposiumin ohjelmassa 
oli taiteilijoiden tutustuminen perinnekylään 
ja maalausten työstäminen paikan päällä.32

Leiritoimintaa ja opintomatkoja

Palas on jatkanut leiritoimintaansa 2000 
-luvulla. Vuonna 2003 se järjesti jäsenilleen 
akvarellileirin, joka pidettiin Louella Taide-
Kolmosen pihapiirissä. Leirille osallistui 
kymmenkunta ammattitaiteilijaa ja harrasta-
jaa. Osallistujia tuli Rovaniemeltä, Simosta 
ja Tervolasta. Leirin opettajana toimi Liisa 
Halonen-Laiti. Leirin ensimmäisenä päivänä 
perehdyttiin muotoon ja toisena väriin, valoon, 
varjoon sekä tilaan. Tavoitteena oli päästä per-
soonalliseen väri-ilmaisuun. ”Kolme päivää 
kestävä, tiivis yhteiselo taiteen parissa on sekä 
sosiaalisesti että ilmaisutaidollisesti antoisa 
jakso. Kokonaisuus on enemmän kuin täällä 
olevien yksilöiden summa. Pyrkimyksenä on 

kasvaa enemmän ryhmänä kuin yksin yrit-
täen.” kertoi Halonen-Laiti Pohjolan Sano-
mien haastattelussa. Leirillä oli iso merkitys 
osallistuneille. Maksniemeläinen Maija-Liisa 
Posti kertoi, että ”maalausharrastus on tera-
piaa”. Hän pääsi leirillä ensimmäistä kertaa 
kokeilemaan akvarellimaalausta ja piti leiriä 
opettavaisena.33 

Lapin luonto on ollut tärkeä virikkeiden antaja 
palaslaisille näihin päiviin saakka. Syksyllä 
2006 Palas järjestikin jäsenilleen ruskaret-
ken Pallakselle. Leirille osallistui kuusi hen-
kilöä. Retken aluksi palaslaiset tutustuivat 
Pallas-Ounastunturin kansallispuiston opas-
tuskeskukseen, jonka jälkeen he tekivät kah-
den tunnin vaellusmatkan tunturimaastossa 
valokuvaten maisemia. Iltapäivällä leiriläiset 
kokoontuivat ateljeehen luonnostelemaan ja 
maalaamaan päivällä nähtyä. Illalla pidettiin 
yhteinen kritiikkitilaisuus. Seuraavana päi-
vänä he jatkoivat ulkona luonnossa pienissä 
ryhmissä tai yksistään. Paluumatkalla leiriläi-
set poikkesivat taiteilija Reijo Raekallion gal-
leriassa.34

Vuonna 2008 Palas puolestaan järjesti maa-
laus- ja vaellusleirin Kuusamoon. Leirille 
osallistui yhdeksän seuran jäsentä. Ohjelma 
koostui patikoimisesta Kuusamon tuntureilla 

Palaslaiset Liisa Halonen-Laitin akvarellileirillä 
Louella 2003. Kuva Pohjolan Sanomat, Pauli Järvinen.
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ja Oulangan kansallispuistoalueella. Lisäksi 
leiriläiset osallistuivat Oulangan Luontokes-
kuksen 20-vuotisjuhlaan Kiutakönkäällä ja 
ikuistivat Jyrävän komeaa koskea. Leiriläiset 
työskentelivät pääosin akvarelleilla maala-
ten.35 

Leirien lisäksi palaslaiset ovat tehneet yhdis-
tettyjä taide- ja kulttuurimatkoja muun muassa 
Posiolle, Kittilään, Helsinkiin ja Pietariin. 
Opintomatkoilla on inspiroiduttu luonnosta 
ja tutustuttu paikallisiin taide- ja kulttuuri-
kohteisiin niin pohjoisessa kuin etelässäkin. 

Esimerkiksi kesällä 2005 12 henkilöä teki 
opintomatkan Korouomaan, jossa he työsken-
telivät maisemia luonnostellen ja valokuvaten. 
Korouomasta matka jatkui Posion kirkonky-
lälle ja sieltä Sirniöön, jossa palaslaiset osal-
listuivat kansainväliseen seppätapahtumaan. 
Opintomatkansa lopuksi he vierailivat vielä 
taiteilija Teuvo Tuomivaaran ateljeessa.36 

Kansainvälistymistä ja rajat 
ylittävää yhteistyötä

Uudella vuosituhannella Palas on kansainvä-
listynyt ja leirejä on järjestetty yhteistyössä 
muun muassa ruotsalaisen Kiruna Konstkol-
lektiivin kanssa. Lisäksi Palas on järjestänyt 
kesäkurssin Tanskassa, jossa opettajana toimi 
kuvataiteilija Pia Mesterton-Graae.37 Hän on 
myös käynyt pitämässä useita lyhytkursseja 
Suomessa ja toimi muun muassa opettajana 
Palaksen taidekurssilla Rovaniemellä vuonna 
2009. Kurssia tukivat Suomalais-tanskalainen 
kulttuurirahasto, Rovaniemen kaupunki ja 
Lapin Taidetoimikunta. Rahoituksen saami-
nen olikin tasokkaan kurssin järjestämisen 

Reijo Raekallio on toiminut lukuisten Palaksen kurs-
sien ja leirien opettajana. Kuva Pöntsön galleriasta 
2010, Lapin Kansa.

Usein Palaksen koulutus yhdistyy tutustumiseen ja 
vaellukseen luontokohteissa. Kuusamon Kiutakönkään 
kuohujen äärellä syksyllä 2008 Kati Kanto, Juhani Nis-
kanen, Teija Holopainen, Ilmi Huoviala. Helena Aula 
ja Suoma Yli-Suvanto. Kuva Raimo Yli-Suvanto.

Suomalais-tanskalainen yhteiskuva Saariselän leiriltä 
2009. Kuva Helena Aula.
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edellytys. ”Tarvitsemme tuuletusta. Ei siitä 
tule mitään, että kehumme täällä keskenämme 
toisiamme. Ulkopuolelta tuleva tuo uutta vir-
tausta ja ravistelee meitä.” kertoi Palaksen 
puheenjohtaja Teija Holopainen Lapin Kansan 
haastattelussa.38 

Pia Mesterton-Graaen pitämän kurssin 
aiheena oli moderni kuva ja abstraktitaide. 
Kurssilla pyrittiin irtautumaan loogisesta 
ajattelusta ja esittävästä kuvaamisesta. Tavoit-
teena oli maalata kuvataidetta sydämellä. 
Kurssilla mukana ollut pitkänlinjan taide-
harrastaja Ilmi Huoviala kertoi saaneensa 
kurssilta ”positiivista energiaa, rohkeutta ja 
itseluottamusta.” Lisäksi hän oppi näkemään 
asioita uudella tavalla. Kurssiin liittyi myös 
Pian puolison Gorm Gustav Graaen pitämä 
luento Rovaniemen taidemuseolla ja opinto-
matka Kittilään.39  

Palaksen saama palaute kurssista oli myön-
teistä. Osallistujien mielestä kurssi oli vapaut-
tava, rentouttava ja työntäyteinen. Kurssi oli 
koettu erittäin opettavaiseksi ja työskentely oli 
temmannut mukaansa niin, ettei työskentelyä 
meinannut malttaa illalla lopettaa. Osa koki 
kurssin myös positiivisella tavalla vaikeaksi ja 

haasteelliseksi. Kurssilaiset olivat erittäin tyy-
tyväisiä opetukseen ja opettajan tapaan työs-
kennellä sekä abstraktiin taiteeseen uutena ja 
mielenkiintoisena asiana. Myös kurssin ilma-
piiriin oltiin tyytyväisiä ja uudetkin osallistu-
jat pääsivät heti joukkoon mukaan.40

Monipuolisten koulutusmahdollisuuksien tar-
joaminen on aina kuulunut olennaisena osana 
Kuvataideseura Palaksen toimintaan. Seuran 
jäsenille koulutus on laajentanut taiteen teke-
misen mahdollisuuksia ja opettanut kulke-
maan taiteen polulla eteenpäin. Taidematkat 
yhdessä muiden harrastajien kanssa ovat anta-
neet eväitä ja tukeneet taiteen tekemisessä.41 
Tärkeää on ollut sosiaalinen kanssakäyminen 
ja yhteinen tekeminen. Kursseilla on päässyt 
tutustumaan uusiin aiheisiin ja ne ovat anta-
neet virikkeitä kokeiluihin. Osallistuminen 
koulutuksiin on pitänyt kuvataideharrastuksen 
vireillä.42 Jäsentensä koulutusinto 50-vuoti-
aalla Palaksella on edelleen suuri ja koulutus-
toimintaa on jopa suunniteltu tehostettavan.43

Rauha Viiri maalaa Matkaa muistojen puolelle Pia 
Masterton-Graaen innoittamana Saariselällä 2009. 
Kuva Lapin Kansa.

Ulla Hoikka on toiminut sekä Veda-taiteen edustajana
että monien materiaalien kokeilijana. Kuva Lapin 
Kansa, Antti Sepponen, 2012.
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Maija Rautiainen

Lapset ja nuoret polulla taiteeseen

Kuvataideseura Palas on ollut merkittävä tai-
dekasvattaja Lapissa koko toimintahistoriansa 
ajan1. Taidekasvatuksen kohteena ovat olleet 
sekä seuran omat jäsenet, ulkopuoliset taiteen 
harrastajat kuin tuleva sukupolvikin2. ”Palas 
on vuosikymmenten saatossa järjestänyt ret-
kiä taidemuseoihin ja kurssittanut jäseniään 
koti- ja ulkomailla. Kursseilla on ollut hyviä 
opettajia vetämässä kurssilaisia uusiin haastei-
siin.”3 Lapin alueelle Palaksen taidekasvatus 
oli merkittävämpää seuran alkuvuosikymme-
ninä, mutta Lapin taideopetuksen lisääntymi-
nen ja monipuolistuminen 1990-luvun alusta 
lähtien on muuttanut Palaksen taidekasvatuk-
sen painopisteitä. Jäsenille suunnattujen lei-
rien ja kurssien lisäksi on kiinnostus lapsille 
ja nuorille suunnattuun taidekasvatukseen 
yhteistyössä koulujen kanssa lisääntymässä. 

Taideopetuksen lisääntyminen 
mahdollistaa

Lapissa havahduttiin 1980-luvun alkupuolella 
taideopetuksen epätasa-arvoiseen jakautumi-
seen4. Korkeamman asteen taideopetusta sai 
vain Etelä-Suomesta, eikä omalla alueella-
kaan tarjolla ollut kuvataideopetus tavoittanut 
kaikkia lappilaisia lapsia ja nuoria. Monissa 
Lapin pienemmissä kunnissa taideopetus oli 
jäänyt ainoastaan kansalaisopistojen varaan, 
koska muuta opetusta ei ollut saatavilla.5 Tai-
deopetuksen kehittämiselle, lisäämiselle ja 
monipuolistamiselle oli siis tarvetta. 

1990-luvulla eri taidemuotojen opetus otti 
vahvemman jalansijan Pohjois-Suomen alu-

eella useammalla paikkakunnalla, eikä taitei-
lijoilla ollut enää samanlaista tarvetta lähteä 
opiskelemaan taidetta Lapin alueen ulkopuo-
lelle. Tornion kansalaisopisto aloitti syksyllä 
1990 taiteen perusopetuksen musiikin, tans-
sin, kuvataiteen ja taidekäsitöiden linjat.6 
Ylitorniolla suunniteltiin lapsille ja nuorille 
jatkuvaa, vuodesta toiseen etenevää ja ope-
tussuunnitelmaan perustuvaa taideopetusta 
musiikin lisäksi elokuva- ja video-opetuk-
sessa, taidekäsitöissä, tanssissa, teatterissa, 
estradi-ilmaisussa sekä kirjoittamisessa7. 
Ranualla alkoi luovan toiminnan kouluhanke, 
joka antaa taidetoimintaa harrastuspohjalta 
nuorille8. Tervolan käsi- ja taideteollisuusop-
pilaitos alkoi järjestää leirejä lapsille sekä las-
ten kanssa työskenteleville taidekasvattajille9. 

Tärkeimpiä muutoksen tekijöitä on ollut kui-
tenkin Lapin korkeakoulun taideosaston 
muotoutuminen. Rovaniemi kävi taistelua 
Oulun kanssa taideosaston saamisesta ja sai 
sen vuonna 1990. Lapin korkeakoulu sulautti 
taideosaston osaksi tiedekorkeakoulua, mitä 
ei oltu tehty aikaisemmin Suomessa. Kor-
keatasoisen taideopetuksen saamisen nähtiin 
tasoittavan Helsingin ja Etelä-Suomen ylival-
taa taideasioissa, kuten Lapin taideosaston 
suunnittelija Juha Knuuti totesi: ”Taideosasto 
on omiaan luomaan Lappiin omaperäistä tai-
dekulttuuria pikemmin kuin samankaltaista-
maan sitä.”10

Lapin taideopetukselle haluttiin oma erityis-
luonne. Peruskoulun ja lukion kuvaamataidon 
opetuksen sijaan kuvataidekasvattajia halut-
tiin tuottaa erityisesti keskiasteen ammatilli-
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siin oppilaitoksiin sekä lasten ja nuorten kuva-
taidekouluihin. Tärkeänä toiminta-alueena 
olisi myös täydennyskoulutus, jonka eräänä 
painopistealueena olisi taiteilijoiden pedagogi-
nen koulutus.11 Lapin korkeakouluun varattiin 
ateljeetiloja vaihtuville taiteilijoille, aloitet-
tiin kuvaamataidon opettajakoulutus vuonna 
1990, kuvallisen viestinnän koulutusohjelma 
vuonna 1992 sekä teollisen muotoilun koulu-
tus vuonna 1994. Lapin korkeakoulu muuttui 
yliopistoksi vuonna 1992.12

Yliopiston taideopetuksen alkaminen vaikutti 
Palaksen kurssi ja leiritoiminnan hiljenemi-
seen. Ilmi Huoviala luonnehtii yliopistopainot-
teista muutosta: ”Aikaisemmin Palas järjesti 
pitkiä kesäleirejä ja viikonloppuleirejä jäsenil-
leen, kutsuen kurssilaisia myös seuran ulko-
puolelta opiskelijoita. Kyllä niitä nykyisinkin 
kesäleirejä pidetään, mutta pienemässä mit-
takaavassa, niissä on myös nuoria ja koulu-
ikäisiä joskus mukana.”13 Vaikka Palaksen 
taidekasvattajan rooli pienentyi, näyttely- ja 
kurssitoiminta ovat silti tärkeä osa seuran toi-
mintaa14. Nykyään moni seuran jäsen syven-
tää tekemistään avoimen yliopiston tai ikään-
tyvien yliopiston opinto-ohjelmien kautta.15 
Palas sai myös yliopiston kautta uusia jäseniä, 
sillä yliopisto toi taiteesta kiinnostuneita nuo-
ria paikkakunnalle16.  Taidealan koulutuksen 
lisääntyminen virkisti Lapin taide-elämää17. 
Taidetta tuotettiin enemmän, huomioitiin 
enemmän laajemmin ja koulutuksen kautta 
paikkakunnalle saatiin uusia taidekasvattajia 
koulujen tarpeisiin. 

Palaksen taidekasvatuksen 
kulmakiviä

Palaslainen taidekasvatus on kahdenlaista: 
jäsenten taidekasvattaminen kurssien, leirien 

sekä yhdessä oppimisen kautta ja Palaksen 
tuottama taidekasvatus lapsille ja nuorille. 
Liisa Halonen-Laiti luonnehtii Palaksen roolia 
taidekasvattajana yhteisen tekemisen kautta: 
”Kyllä nämä molemmat ovat osa meidän tai-
dekasvatusta. Leireillä olennainen osa on se 
sharing-periaate, missä toisten kanssa saa 
virikettä.  Sharing on keskinäistä innostusta ja 
oppimista toisilta.”18

Palaslainen taidekasvatus pohjautuu jäsenten 
kiinnostukseen. Lisäksi se koetaan tavaksi 
antaa katsojalle virikkeitä taiteen havaitsemi-
seen19. Ilmi Huoviala luonnehtii taidekasva-
tusta laajana käsitteenä: ”Siihen voi liittää jo 
varhaislapsuuden tuomat ympäristövaikutteet 
ja sen tuomat virikkeet. Taidekasvatus vai-
kuttaa siihen, miten opitaan havainnoimaan 
ympärillä olevia asioita ja ihmisen suhdetta 
luontoon.”20 Raimo ja Suoma Yli-Suvannolle 
taidekasvatus on oppimisprosessina: ”Tai-
dekasvatus muodostuu omakohtaisesta teke-
misestä ja ilmaisusta. Siihen vaikuttaa tai-
teen kokeminen ja vastaanottaminen. Taiteen 
kokemista muodostaa taiteen opetus- ja oppi-
misprosessit, joissa vuorovaikutus on molem-
minpuolista.”21 

Taidekasvatus antaa ihmisille mahdollisuus 
mieltää asioita, prosessoida sitä ja jatkaa pro-
sessia ilmaisemalla sitä.22 Eila Salmi taas 
näkee taidekasvatuksen auttavan kasvamaan: 
”Kuvataide antaa oppijan kasvulle paljon. Se 
kehittää pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, 
ongelmien ratkaisukykyä, tehtävien lop-
puun saattamista, sosiaalisuutta ja yhteisölli-
syyttä.”23 Ilmi Huovialan mukaan ”Palaksella 
ei ole taidekasvatuksen suhteen mitään tiuk-
kaa ja järjestelmällistä yhteistä kasvatusmeto-
dia ja hyvä niin.” Hän luonnehtiikin osuvasti: 
”Jäsenistössä on hyvin yksilöllisiä ja erisuun-
taisia näkemyksiä taiteen tehtävästä ja sen 
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toteutuksesta, meillä on myös nuoria jäseniä, 
jotka tuovat uusia tuulia taiteen tekemiseen.” 
Pohtiessaan Palaksen taidekasvatuksen mer-
kitystä jäsenille Huoviala toteaa, että ”Palak-
sen taidekasvatus on parhaimmillaan yrittä-
nyt opettaa myös kriittisyyteen, pinttyneiden 
tapojen kaatamiseen ja kyseenalaistamaan jo 
opittuja vanhoja kaavoja.”24

Taide ja luova työskentely ovat merkittävä 
asia lasten kehittymisessä. Lapsilla on halua 
ja sisäistä tarvetta monipuoliseen taideope-
tukseen.25 Taide- ja taitoharrastuksilla on 
identiteettiä rakentava ja vahvistava merkitys, 
sillä taiteessa kaikki ratkaisut ovat oikeita,26 
ja tekemisen, näkemisen, löytämisen ja koko 
elämisen ilo ovat läsnä. Raimo ja Suoma Yli-
Suvanto pitävät lasten ja nuorten taidekasva-
tuksessa keskeisenä omien kykyjen vahvis-
tamista aistihavaintojen ja toiminnan kautta. 
”Keskeistä on vuorovaikutteisuus, jolla saa-
tetaan taide ja kokija yhteen ja saada kohtaa-
minen merkitykselliseksi. Taidekasvatus saa 
voimansa taiteen erityisluonteesta vaikuttaa 
ihmiseen sekä taiteen esteettisen maailman 
avaamisesta henkisellä tasolla.”27

Kaikki alkaa ihmisistä

Palaslainen taidekasvatus ulottuu lapsiin ja 
nuoriin. Siinä vanhemmat ja pidemmälle 
edenneet taiteen harrastajat jakavat tietojaan 
ja taitojaan. ”Kun joku taidekurssin aihe tai 
tekniikka on kiinnostanut, olen kokeillut sitä 
koulutyössä ja saanut myös oppilaani innostu-
maan. Oppiminen toisilta taiteen tekijöiltä on 
Palaksen jäsenistön keskuudessa merkittävä 
voimavara. Tietoa ja taitoa jaetaan kursaile-
matta,” luonnehtii Eila Salmi.28

Ihmisten ja yhteyksien merkitys on suuri pro-

jektien toteutumisessa. Raimo ja Suoma Yli-
Suvanto olivat järjestäneet aikaisemminkin 
isoja taideprojekteja koululaisille. Suoma Yli-
Suvannon ollessa Palaksen puheenjohtajana 
oli luontevaa liittää Palas mukaan toimin-
taan ja käyttää taiteilijoiden erikoisosaamista 
Pohjoisen taikapiirin toteuttamiseen. Raimo 
Yli-Suvanto opetti Vaaranlammen koululla 
kuvaamataitoa, joten valmis yhteys kouluun 
oli käytettävissä ja projektin lisääminen ope-
tussuunnitelmaan helppoa.29

Pitkän päivätyön lukion kuvaamataidon leh-
torina tehnyt sekä Lapin kuvataideopetta-
jien yhdistyksen perustaja että ensimmäinen 
puheenjohtaja Liisa Halonen-Laiti toteaa 
yhteyksien vaikuttavan kaikkeen toimintaan: 
”Moni asia alkaa henkilöistä. Ylikylän nykyi-
nen rehtori on kiinnostunut taidekasvatuk-
sesta ja Palaksella on pitkä yhteistyö koulun 
kanssa näiden kesäleirien pitopaikkana. Otin 
yhteyden rehtori Petri Mäkelään ja esitin näyt-
tely- ja taidekasvatusyhteistyötä. Hän suh-
tautui positiivisesti Kahden kuun taiteilijaan. 
Siitä se kokeilu lähti ja se on nyt toista talvea 
menossa siellä.”30

Kahden kuun taiteilija

Kahden kuun taiteilija on Palaksen taidekas-
vatusprojekti, jossa sen taiteilijat pitävät kaksi 
kuukautta teoksiaan esillä Ylikylän koululla. 
Lopuksi koululla pidetään tilaisuus, jossa 
oppilaat kohtaavat teosten tekijän. Taiteilija 
saa kertoa työstään ja oppilaat pääsevät esit-
tämään hänelle kysymyksiä.31 Lapsille on 
antoisaa päästä tapaamaan kuvataiteilijaa, 
henkilöä kuvien takana. Taiteilijat valottavat 
kuvataiteen merkitystä eri tavoin, toisille se 
on elinkeino, toisille taas elämän mittainen 
tai myöhemmällä iällä aloitettu harrastus. 
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Kuvataiteilijoita on myös pyydetty kertomaan 
lapsuudestaan ja siitä, minkälainen heidän 
suhteensa kuvataiteeseen oli lapsena. Eri-
laisten taiteilijoiden kuuleminen auttaa lap-
sia ymmärtämään, että taide on luonnollinen 
osa elämää, eikä taiteen tekemisessä tarvitse 
pelätä epäonnistumisia. Taide on persoonal-
lista itsensä ilmaisua.32

Kahden kuun taiteilija -vierailut antavat pal-
jon niin taiteilijalle kuin oppilaille. Vierailut 
on sisällytetty opetussuunnitelmaan ja ennen 
vierailuja on oppilaiden kanssa tehty kuva-
analyysejä, mietitty valmiiksi kysymyksiä 
ja pohdittu muun muassa ripustuksen mer-
kitystä. Taiteilijatapaamisten avulla oppilaat 
saavat laajemman käsityksen taiteesta ja sen 
tekemisestä sekä ymmärryksen, ettei tarvitse 
olla ammattitaiteilija harrastaakseen kuva-
taidetta. Lisäksi toiminnan toivotaan rohkai-
sevan epävarmempia oppilaita jatkamaan, 
tekemään oman näköistä jälkeä ja harjoitte-
lemaan. Taideteoksia katselemalla lapsilla on 
mahdollisuus tutustua erilaisiin menetelmiin 
ja kuvaamistapoihin, joita välillä kokeillaan 
myös oppitunneilla.33 ”Oppilaita hoksautetaan 
huomaamaan, että myös abstrakti taide kuvas-
taa jotain.”34 Taidekasvatuksellinen elementti 
projektiin tulee taiteilijan omien näkemysten 
kuuntelemisesta ja kysymyksiin vastaamisen 
kautta muodostuvasta taiteen kokemisesta ja 
vuorovaikutuksesta35. 

Syksyllä 2014 alkaneeseen ja vieläkin jat-
kuvaan projektiin ovat molemmat osapuolet 
olleet tyytyväisiä. Ylikylän koulun oppilaat 
ovat saaneet tutustua taiteeseen ja sen paikal-
lisiin tekijöihin aivan uudenlaisella ja ennen 
kaikkea käytännönläheisellä tavalla. Myös 
palaslaiset ovat kokeneet toiminnan tärkeäksi, 
se ei vie paljoa aikaa ja oppilaat ovat olleet 
hyvin innostuneita kohtaamaan taiteilijoita. 

Liisa Halonen-Laiti kuvailee omaa kokemus-
taan kahden kuun taiteilijana: ”Minä aloitin 
omilla töilläni. Tilanne oli se, että 5–6 luok-
kaa pieniä ala-koululaista istui siellä lattialla 
ja opettajat seisoivat aulan perällä. Minä ker-
roin itsestäni ja lopuksi he kysyivät kysymyk-
siä. He esittivät olennaisia kysymyksiä siitä, 
mitä taide on ja miksi teet taidetta.”36 Halo-
nen-Laitin mukaan tekijä on teoksia luodes-
saan miettinyt ja sulatellut erilaisia ajatuksia 
ja tuntemuksia, jolloin häntä myös kiinnostaa 
kuulla, millaisia ajatuksia ja mietteitä vastaan-
ottajalla herää teosta katsoessaan. Palaslainen 
taidekasvatus on pohjimmiltaan keskustelua 
näkemyksistä. Tästä syystä Kahden kuun tai-
teilija -kokemus oli hänelle ”vain oli luonteva 
jatko sille, että kun pitää näyttelyä niin on 
ihmisiä, kenen kanssa siitä keskustella.”37

Liisa Halonen-Laitin mukaan projektissa 
toteutettavalla taidekasvatustoiminnalla on 
tärkeä merkitys Ylikylän koulun lasten kas-
vulle ja kehitykselle: ”Taiteilijoiden vierai-
lut laajentavat lasten kuvataiteen kokemista. 
Se persoonallinen ote taiteilijan vierailusta 
ja keskustelu, elävöittää ja vahvistaa taide-
käsitystä sinänsä.”38 Rehtori Petri Mäkelän 
mielestä tärkeintä antia lapsille on ollut roh-
kaisun saaminen kuvataiteen harrastamiseen, 

Palaksen yhteistyökumppanina Kahden kuun taiteilijan 
kohtaamisissa on toiminut Ylikylän koulu. Koulun reh-
tori Petri Mäkelä toimi myös Palaksen vuosinäyttelyn 
kuraattorina 2015. Kuva palautekeskustelusta näytte-
lyn avajaisissa. Kuva Helena Aula.
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oikeiden taiteilijoiden tapaaminen sekä kuva-
analyysien ja kuvien tutkimisen kautta saadut 
ahaa-elämykset esimerkiksi taivaan värejä 
vertaillessa39. Myös taiteilijoille kokemus on 
antanut paljon: ”Tärkeää on, että tulee tunne, 
että teoksia on katsottu ja niitä on ajateltu. Se 
on palkkio, että ne työt, jotka olen sinne lait-
tanut, ovat tulleet havaituksi.”40 Taidetta tulisi-
kin esiintyä kouluissa, jotta se olisi luonnolli-
nen osa elämää. Taidetta nähdessään lapsista 
tuntuu, että näin täytyy olla. Projektilla luo-
daan lapsille taiteen kohtaamisen edellytyk-
siä, laajaa kuvataiteeseen tutustumista sekä 
taiteen arvostusta.41

Ylikylän koululla on käynyt syksystä 2014 
lähtien jo 8 taiteilijaa. Taidekasvatusprojekti 
on alkanut hyvin ja sen lopettamisesta ei ole 
puhettakaan. Taiteilijoiden tapaamiset antavat 
koululaisille vahvoja merkityksiä, joita pelkät 
vierailut taidemuseoissa eivät kykene tarjoa-
maan.42

Pohjoinen Taikapiiri

Pohjoinen Taikapiiri oli Suoma ja Raimo 
Yli-Suvannon organisoima taidekasvatus-
projekti, joka toteutettiin kahdessa osassa 
yhdessä Rovaniemen alueen koulujen kanssa. 
Osaprojekteista Metsäseikkailu järjestettiin 
lukuvuonna 2007–2008 ja Elävä joki – meän 
väylä lukuvuonna 2008–2009.43 Koulujen 
kiinnostus taideprojektia kohtaan oli suurta. 
Ala-koululaiset osallistuivat siihen opettajan 
johdolla luokittain, yläkoulussa osallistumi-
nen oli oppilaille valinnaista44. Kokonaisuu-
dessaan Pohjoiseen Taikapiiriin -projektiin 
osallistui lukuisia Palaksen taiteilijoita sekä 
useita Rovaniemen kouluja45.

Taidekasvatusprojektin järjestämiseen Yli-

Suvantoja innosti aikaisempien projektiko-
kemusten kautta saadut hyvät tulokset luon-
toaiheiden käsittelystä lasten kanssa. Luonto 
olikin Pohjoisen Taikapiirin yhteinen teema. 
Koska tekemällä oppiminen on luontevaa lap-
sille, käytettiin projektissa laajasti erilaisia 
ilmaisun muotoja kuten tanssia, musiikkia, 
teatteria, voimistelua, sirkusta ja kuvatai-
teita.46 Erityisen taideprojektin Pohjoisesta 
Taikapiiristä teki se, että työpajoja ohjasivat 
opettajien lisäksi taiteilijat. Työpajoissa oli 
monipuolisempi välineistö ja perusteellisempi 
paneutuminen aiheeseen. Taiteilijat antoivat 
projektille parasta osaamistaan, sillä he ovat 
alansa asiantuntijoita ja monipuolisia taiteili-
joita. Palaksen panos projektin laajuuteen ja 
monipuolisuuteen oli suuri.47 Lapsille antoisaa 
projektiin osallistumisessa oli omien rajojen 
kokeilu ja heittäytyminen taiteeseen. Projekti 
antoi heille mahdollisuuden hyödyntää omia 
taiteellisia vahvuuksiaan persoonallisella 
tavalla. Lisäksi taiteellinen toiminta vahvisti 
lasten identiteettiä, kun omat taidot löytyivät 
ja luottamus omiin kykyihin kasvoi.48

Työskentely projektissa oli hyvin palkitsevaa 
kaikille osapuolille. Yhteiset tavoitteet lähen-
sivät opettajaa ja oppilaita sekä konkretisoi 

Palaksen taiteilijat toimivat omilla vahvuusalueillaan 
taidekasvattajina. Suoma ja Raimo Yli-Suvannolla on 
vuosikymmenten kokemus yhteistoiminnallisen oppimi-
sen poikkitaiteellisista projekteista. Kuva Lapin Kansa, 
Veli-Jukka Mustajärvi, 2014.
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kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yhdessä 
luominen tuotti elämyksiä.49 Lapsille projek-
tissa mukana olo oli uutta ja erilaista. Projekti 
toimi myös sillan rakentajana eri koulujen 
välillä. Yhteisen näyttelyn tekeminen antoi 
projektille tavoitteellisuutta, jonka huomasi 
lasten työskentelyssä. Taiteilijoiden ohjaus 
ja paremman välineistön käyttäminen nosti 
arvostuksen tunnetta ja valmis näyttely otet-
tiin ylpeydellä vastaan.50

Projektiin hakeutui mukaan paljon kouluja, 
joten kysyntää tällaisille kuvataideprojek-
teille olisi jatkossakin. Palas toimi projektissa 
yhdistävänä linkkinä koulujen välillä ja sillä 
oli päävastuu projektin suunnittelusta ja orga-
nisoinnista. Projektin päätyttyä Pohjoisesta 
Taikapiiristä saadut ideat, elämykset ja koke-
mukset jatkavat elämäänsä kouluissa opetta-
jien kautta.51

Metsäseikkailu

Pohjoisen Taikapiirin ensimmäinen taidepro-
jekti Metsäseikkailu järjestettiin Rovaniemen 

alakouluille lukuvuonna 2007–200852. Rahoi-
tus projektille tuli Rovaniemen Kulttuuripal-
velukeskuksesta ja Taikalamppu-lastenkult-
tuuriverkostosta53. Projektin tavoitteena oli 
lasten ja nuorten kuvataidetoiminnan laajen-
taminen tarjoamalla virikkeellisiä työpajoja 
visuaalisen ympäristön tarkasteluun ja tal-
lentamiseen. Pohjoisen Taikapiirin teemaa 
korostettiin painottamalla pohjoisen alueen 
tarinoiden ja uskomusten, mielikuvien ja 
kokemusten aikaansaamaa luovaa prosessia 
kuvataiteen keinoin. Projektin yleisluontoinen 
tavoite oli tukea koulujen kulttuurikasvatus-
työtä.54

Projektin toteutus alkoi taidepäivällä 6.10.2007, 
johon osallistui 14 palaslaista taiteilijaa sekä 
ilmoittautuneet luokat. Taidepäivä oli monitai-
teellinen ja toiminnallinen. Toiminta perustui 
musiikin, ääniefektien, seikkailuliikunnan ja 
kuvallisen ilmaisun fantasiamaailmaan. Tai-
depäivän jälkeen pidettiin kuvataidetyöpajat 
kouluissa loka-marraskuussa. Muun muassa 
Vaaranlammen koululla taidepäivän koke-
muksia purettiin monitaiteellisissa pajoissa 
musiikin, tanssin, teatterin ja kuvataiteen kei-
noin.55

Projektiin osallistui neljä Rovaniemen koulua: 
Alakorkalon, Muurolan, Ounaskosken sekä 
Vaaranlammen koulut. Alakorkalon koululla 
tutkittiin Ilmi Huovialan johdolla vuodenai-
kojen vaihtelua luonnossa ja tuotettiin neljä 
vuodenaika-akryylimaalausta. Alakorkalon 
koulun toisessa luokassa pohdittiin Kirsi Kun-
naksen Metsäsatu-runoa huovuttamalla halti-
oita, tonttuja ja muita metsän asukkeja Rauha 
Viirin ohjauksessa.56 Muurolan koululla Kati 
Kanto piti keramiikkapajaa, jossa syntyi met-
sän eläimiä kuten lintuja, hiiri, etana, käärme 
ja kilpikonna.  Ounaskosken koululla Airi 
Dohlenin johdolla tuotettiin vuodenaikapuu, 

Metsäseikkailu-projektissa 2007 Ounaskosken koulun 
kuvataidepajassa projektin koordinaattori Suoma Yli-
Suvanto ja erityisopettaja Rauni Päiväniemi tarkaste-
levat monipuolisten välineiden käyttöä erityisoppilai-
den työskentelyssä. Kuva Raimo Yli-Suvanto.
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jossa käytettiin vanerilevypohjaa sekä koivun 
oksia, silkki- ja kreppipaperia sekä karton-
kia. Samassa työpajassa syntyi myös metsän 
pieneliöitä savesta, jotka maalattiin akvarelli 
ja akryylivärein. Vaaralammen koulun gra-
fiikkapajassa seikkailivat puolestaan ketut, 
jänikset, pöllöt ja monet mielikuvitusoliot. 
Vaaranlammella tuotettiin toisessa luokassa 
yhteisöpuu kävyistä.57 

Projekti huipentui Metsäseikkailu-näyttelyyn 
12.11.–4.12.2007 Rovaniemen kaupunginta-
lolla. Näyttelyn avajaisiin osallistui 190 hen-
keä osallistuneista kouluista, muuta yleisöä ei 
avajaisiin pystytty kutsumaan oppilaiden suu-
ren määrän vuoksi. Lapset olivat niin uteliaita 
näkemään käsiensä tuottaman kokonaisuuden, 
että monet eivät malttaneet rauhoittua ja pysyä 
paikoillaan avajaisten yhteisen osion aikana.58

Avajaisissa nähtiin monitaiteellisen projek-
tin tuottama performanssiesitys Haltin häät, 
jonka solistina toimi Tara-Jasmin Huhtala59. 
Näyttelyssä oli nähtävissä metsän aarteita sekä 
sen olioita ja eliöitä. Tunnelmaa tilaan luotiin 
valojen ja äänien avulla.60 Näyttelyn yhteinen 

nimike oli pohjoisuus, yhteinen elinympäristö 
ja luonnosta saadut elämykset. Teemaa värit-
tivät tiedolliset faktat sekä tarinoiden ja fan-
tasian maailmassa koetut asiat, jotka oli tehty 
näkyväksi taiteen keinoin.61

Oppilaille näyttely oli ylpeyden aihe ja monet 
heistä veivät vanhempansa katsomaan sitä 
avajaisten jälkeen62. Tämä oli projektin parasta 
antia, koska näyttelyn tuottaminen ei ole kil-
pailua, vaan yhdessä hyvään lopputulokseen 
pyrkimistä. ”Harvoin koulun kuvataidetun-
neilla pystytään näin tavoitteelliseen työsken-
telyyn. Yhteisten töiden tekeminen näyttelyyn 
motivoi nuoria taiteilijoita myös puurtamaan, 
ei vain suunnittelemaan – luovaan työhön.”63 

Elävä joki – meän väylä

Elävä joki – meän väylä oli toinen Pohjoisen 
Taikapiirin kuulunut taidehanke, joka järjes-
tettiin peruskouluille lukuvuonna 2008–2009. 
Rahoitus hankkeelle tuli Lapin taidetoimi-
kunnalta ja Rovaniemen kaupungin kulttuu-
ripalvelukeskukselta sekä Kolarin kunnalta.64 
Projektin tavoitteena oli vahvistaa kuvataiteen 
keinoin ympäristötietoisuuden merkitystä. 

Metsäseikkailun tuotoksista koottiin yhteinen näyttely, 
jonka avajaisiin Rovaniemen kaupungintalolla osal-
listui 190 nuorta taiteilijaa. Kuva Lapin Kansa, Pekka 
Aho, 2007.

Teosten arviointi ja vertailu herättivät näyttelyn ava-
jaisissa suurta innostusta ja uteliaisuutta. Mitenkähän 
tämäkin on tehty? Kuva Lapin Kansa, Pekka Aho, 2007.
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Teemalla Elävä joki – meän väylä haluttiin 
kiinnittää ihmisten huomiota jokiluontomme 
monipuolisuuteen ja vesiensuojeluun.65 Pro-
jekti nivoutui hyvin seuraavan vuoden Tornio-
jokilaakson Rajajoki 200 vuotta -juhlintaan. 
Kolarin koulu jatkoi projektia koko lukuvuo-
den, Vaaranlammen ja Alakorkalon alakoulut 
Rovaniemeltä osallistuvat vain syksyn näytte-
lyn tuottamiseen.66 

Palaksen taiteilijoiden ohjaamat työpajat toteu-
tettiin syksyn 2008 aikana kolmella koululla: 
Kolarin peruskoululla sekä Alakorkalon ja 
Vaaranlammen alakoululla67. Työpajoissa poh-
dittuja teemoja olivat luonnon ja joen elämän 
monimuotoisuus sekä sen suojelu. Keskeisiä 
kysymyksiä olivat ”Miten estää vesistöjen lii-
allinen rehevöityminen? Miten kuormitusta 
voidaan vähentää niin, että jokiemme eliöstö 
voi elää ja hengittää? Miten säilytämme 
jokiemme virkistyskäytön monipuolisena, 
kalastuksen, veneilyn ja muun vapaa-ajanvie-
ton ympärivuotisena?”68

Työpajoissa koululaisten ympäristötietoisuutta 
kehitettiin myös materiaalien ja työtapojen 
valinnoilla. Käytetyt materiaalit olivat luon-

nosta saatavia ja työpajoista valmistui niin 
kaarnalaivoja kuin maalattuja puulastujakin. 
”Piilo-opetussuunnitelma projektissa oli se, 
että vesistöjenkin suojelemisessa on kysymys 
usein vain omasta kekseliäisyydestä.” 69 Mitä 
vanhempia oppilaita, sitä analyyttisempaa töi-
den työstö oli. 

Kolarin yläkoululla projektiin osallistuminen 
oli opiskelijoille valinnaista. Kolarissa Maria 
Siekas ohjasi työpajoja 8-luokkalaisille. Oppi-
laat saivat tehtäväkseen pohtia kiven sielua 
muste- ja lyijykynätöinä paperille. Lisäksi he 
ikuistivat valokuvaamalla ja videoimalla joen 
muutoksia eri vuorokauden aikoina koko syk-
syn sekä työstivät tuntemuksiaan paperille 
akryylivärein. Kolarin 5-luokkalaiset pohti-
vat vedenalaista maailmaa akvarellivärein ja 
6-luokkalaiset rantakivien elämää viimeistel-
len työt akryylivärein ja lakalla.70

Vaaranlammen alakoululla Suoma Yli-
Suvanto opetti koululaisia tarkastelemaan 
vedenalaista maailmaa ilmakuplien avulla. 
Hänen työpajassaan lapset tekivät rautalan-
gasta, lasihelmistä ja höyhenistä ilmakuplia, 
joissa esiteltiin vedenalaisia eliöitä. Työllä 

Elävän joen tarinasta rakentui Vaaranlammen koululla kokonainen kaarnalaiva-armaada. Kuvassa oppilaiden 
kanssa Palaksen taiteilijat Suoma ja Raimo Yli-Suvanto sekä opettaja Mirja Hyvönen. Kuva Lapin Kansa, Pekka 
Aho, 2008.
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haluttiin pohtia, miten happi riittää vesien 
ja jokien eliöstölle sekä miten voimme estää 
vesistöjen rehevöitymistä. Raimo Yli-Suvanto 
ohjasi puolestaan jokien monipuoliseen virkis-
tyskäyttöön liittyvää työpajaa. Lapsuusmuis-
tojen ja kokemusten kautta Vaaranlammen 
koulun työpajoissa syntyi jokimaisemaan liit-
tyviä teoksia kuten kaarnaveneitä, lumpeen-
lehtiä ja rantakasvillisuutta.71

Alakorkalon koululla paperimassatyöpajaa 
piti Kristiina Hoikka, jonka aihe oli `pinnan 
alla .́ Työpajan avulla hän halusi tehdä näky-
väksi veden pinnanalaista maailmaa ja sen 
elämän monimuotoisuutta. Lapset perehtyi-
vät aiheeseen kuvamateriaalin avulla. Teokset 
toteutettiin paperimassasta, foliosta, grilliti-
kuista ja maalattiin akryylimaalilla. Samasta 
aiheesta koulun toiselle luokalle piti työpajaa 
myös Ulla Hoikka, mutta hänen työskentelys-
sään kaloilla oli suurempi merkitys. Ilmi Huo-

viala ohjasi koulun 5-luokkalaisia tutkimaan 
vuodenaikojen vaihtelua joella. Työpajassa 
kuvattiin lasten näkökulmasta, mitä erilaisia 
toimintoja joella voidaan tehdä eri vuoden-
aikoina, ja millaisia näkymiä jokimaisema 
tarjoaa vuodenaikojen vaihtelussa. Tutut joki-
maisemat koettiin omakohtaisesti tärkeiksi 
harrastuspaikoiksi ympäri vuoden.72

Elävä joki – meän väylä -projekti huipen-
tui koulujen yhteiseen näyttelyyn 11.11.–
21.11.2008, jonka avajaisiin osallistui 180 
henkilöä73. Näyttelyn avajaiset olivat lasten 
täyttämät, eikä paikalle mahtunut muita vie-
raita. Avajaisissa oli musiikkia ja kaksi perfor-
manssiesitystä jokiemme elämästä.74 Näytte-
lyssä nähtiin kolmiulotteisia tilateoksia, jotka 
kuvasivat joen virtaamista ja vedenalaista 
elämää. Näyttelyssä oli myös rapuja, kaloja, 
simpukoita, vesikirppuja ja ilmakuplissa 
värikkäitä hyönteisiä.75 Teosten monimuotoi-
suudesta huolimatta niitä kaikkia yhdisti joki. 
Lapset olivat ammentaneet niihin inspiraa-
tiota omista kokemuksistaan, muistoistaan ja 
toimistaan jokien äärellä.

Palas merkittävänä 
taidekasvattajana

Palas on tehnyt merkittävää työtä taidekas-
vattajana jo varhaisina toimivuosinaan järjes-
tämällä kursseja ja leirejä lappilaisten taiteili-
joiden, omien jäsenten ja ulkopuolisten iloksi 
sekä viime vuosina järjestämällä lapsille ja 
nuorille koulujen kautta kuvataideprojekteja 
ja taidekasvatusta. Niin Taikapiirin kuin Kah-
den kuun taiteilijan kautta Palas on osoitta-
nut kykenevänsä hedelmälliseen ja toimivaan 
yhteistyöhön koulujen kanssa. Taideprojektien 
kautta on kehittynyt uusia ja hyviä toiminta-
tapoja niin Palaksen kuin koulujen näkökul-

Elävän joen innoittamat pienet oppilaat toteuttivat 
upeita pienoisveistoksia. Kuva Lapin Kansa, Pekka 
Aho, 2008.
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masta. Yhteistyö on antoisaa molemmille osa-
puolille ja ”taide kasvattaa” niin taiteilijoita 
kuin katsojiakin. Yhteinen taiteen tekeminen, 
kokeminen, pohtiminen auttavat ja opastavat 
lapsia ja nuoria elinikäisen oppimisen polulle. 

Raimo ja Suoma Yli-Suvanto luonnehtivat 
palaslaisen taidekasvatuksen ulottuvan laa-
jalle – se ilmenee näyttelyinä kouluilla, kir-
jastoissa ja gallerioissa, Taide hoitaa -esiinty-
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Jonna Katajamäki

Taiteen polulla, elämän virrassa

Leikillä, luovalla ajattelukyvyllä ja taiteella 
on merkittävä rooli elämässä ja kulttuurissa. 
Uutta luovina, avoimina ja ennakoimatto-
mina inhimillisinä toimintoina ne rohkaisevat 
ihmistä tarkastelemaan suhdettaan maailmaan 
uusista, totutuista poikkeavista näkökulmista. 
Kuvataideseura Palaksen vuoden 2015 taiteel-
linen teema Leikitellen ja samaa nimeä kanta-
nut vuosinäyttely Lapin maakuntakirjastossa 
2.12.–30.12.2015 kuvasivatkin mitä osuvim-
malla tavalla taiteen merkitystä todellisuuden 
hahmottamisessa, kuvaamisessa, tulkitsemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Taiteella leikittely 
moninkertaistaa mahdollisuudet erilaisilla, 
sattumanvaraisilla ja vaihtoehtoisilla näke-
myksillä ilotteluun ja avaa ovet lukemattomiin 
yksilöllisiin tulkintoihin. Objektiivista tie-
dettä korostavana aikana taiteen subjektiivista 
maailmaa ei kuitenkaan pidetä todellisuutta 
luotettavasti selittävänä tietolähteenä, koska 
taideteosten kuvaamat kohteet ovat aina tul-
kinnanvaraisia. Taiteen ja sen harrastamisen 
merkitystä kanssani pohtii joukko Palaksen 
jäseniä.  

Taiteen, tieteen ja etiikan erilaiset 
maailman näkemisen tavat 

Taiteen tekemisen ja kokemisen merkitystä 
voidaan tarkastella vertaamalla sitä kahteen 
muuhun todellisuuden ilmenemistapaan ja toi-
minnan ulottuvuuteen, tieteeseen ja etiikkaan. 
Näkemys näiden erilaisten maailman näke-
misen, kuvaamisen ja järjestämisen tapojen 
samanarvoisuudesta on ristiriidassa vallalla 

olevan tiedekäsityksen kanssa, jonka mukaan 
taide ja etiikka kuuluvat ihmisen subjektiivi-
selle, vähemmän tärkeänä pidetylle tunteen 
alueelle. Taiteella, tieteellä ja etiikalla on kui-
tenkin omat, toisistaan poikkeavat tehtävänsä 
ihmisen todellisuuskäsityksen muodostumi-
sessa. Kaikkia niitä tarvitaan, koska ne kuvaa-
vat, selittävät ja ymmärtävät todellisuutta eri 
tavoin.1  

Tiede tarkastelee todellisuutta erityisesti sen 
aineellisen ulottuvuuden kautta, jolloin maail-
man oletetaan rakentuvan säännönmukaisesti 
toistuvista tapahtumista, ilmiöistä ja asioista. 
Näitä tutkijat pyrkivät mittaamaan mahdol-
lisimman täsmällisillä ja yhdenmukaisilla 
mittareilla. Inhimillinen todellisuus ei kui-
tenkaan näyttäydy pelkästään loogisina syy-
seuraussuhteina, vaan se sisältää runsaasti 
myös tieteen selitysmallin ulkopuolelle jääviä 
epämääräisiä ja vaikeasti tavoitettavia ainek-
sia. Eettinen näkökulma keskittyykin ihmi-
sen käsityksiin hyvästä ja pahasta, oikeasta 
ja väärästä. Sen avulla on mahdollista tarkas-
tella ja arvioida yksilöiden ja yhteisöjen teke-
miä moraalisia valintoja ja niiden oikeutusta. 
Yksilön valinnan vapauden ja valintakyvyn 
vahvistaminen onkin etiikan näkökulman tär-
kein tehtävä.2 

Taiteen näkökulmasta taiteilija ilmaisee sisäi-
sen näkemyksensä maailmasta yksilöllisenä 
tulkintana, aktiivisen luovan toimintansa 
avulla. Tästä halusta jäsentää ja kuvata itsen 
tai oman toiminnan suhdetta todellisuuteen on 
aina synnyttävä jotain ulkoisessa maailmassa 
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näkyvää tai kuuluvaa. Ilman työnsä lihallistu-
mista taiteilija ei voi olla taiteilija, eikä taidetta 
voi olla ilman konkreettista tekemistä. Taide 
onkin kolmesta näkökulmasta toiminnallisin. 
Taideteokset nostavat esiin asioita, tunteita ja 
käsityksiä kaikille yhteisestä maailmasta, ja 
silti jokainen näkee ja tulkitsee ne eri tavoin. 
Niinpä taide ei koskaan voi tarjoa yksimielistä 
totuutta kuvaamastaan maailmasta.3

Ranskalaisen filosofi Henri Bergsonin 
mukaan taiteilija havainnoi kohtaamaansa 
todellisuutta suoremmin, herkemmin ja pyy-
teettömämmin kuin muut5. Hän tarkkailee 
ympäristöään kaikilla aisteillaan ja etsii siitä 
esteettisen tajunsa ohjaamana kauniita ja 
ehyitä piirteitä6. Airi Dohlen on samaa mieltä: 
”Taiteilija uskoo näkevänsä ympärillään kau-
neutta tai rumuutta, jota valtaväestö ei näe. 
Uskoo osaavansa vangita tuon taulupohjaan ja 
tällä tavalla kiinnittää huomion yksityiskoh-
taan. Siksi taiteella on suuri merkitys kantaa-
ottavana ilmaisumuotona.”7

Taideteos rakentuu viivoista, väreistä, tiloista, 
liikkeestä, rytmistä ja mittasuhteista. Taiteel-
lisen tiedon kriteerinä toimii taiteilijan oma 

kokemus kuvattavasta asiasta, koska todelli-
suudesta on mahdollista tavoittaa vain hänen 
henkilökohtainen näkemyksensä. Mitä per-
soonallisemmalla tavalla hän kuitenkin kuvaa 
näkemäänsä ja kokemaansa, sitä suurempi 
arvo taideteokselle yleensä annetaan.8 Suoma 
Yli-Suvanto kuvaa henkilökohtaisten koke-
mustensa vaikutusta työskentelyynsä: 

”Saatuani ensimmäiset vesivärit lapsuudessa 
lumouduin värien tavasta jatkaa omaa elä-
määnsä veden kosketuksesta. Värileikitte-
lyt jäivät toissijaisiksi pitkiksi ajoiksi kunnes 
työ nuorten liikunnan, erityisesti voimistelun 
parissa, toi elämääni rytmin suunnitellessani 
lasten tanssien koreografioita. Liike ja rytmi 
luonnosta, erityisesti vesielementeistä, on seu-
rannut taiteellista työskentelyäni ja antanut 
maalauksilleni muodon ja sisällön.”9

Merkittävin ero ihmisen kolmen erilaisen 
maailman kohtaamisen tavan – taiteen, tie-
teen ja etiikan – välillä näyttää olevan se, että 
vain taiteen avulla on mahdollista tavoittaa 
syvempää ymmärrystä ilmiöiden erilaisuu-
desta ja ihmisen loputtomasta yksilöllisyy-
destä. Tämän mahdollistavat tunteet, herkin ja 
nopein yhteytemme todellisuuteen, jotka tai-
teellisessa toiminnassa ovat sallittuja.10 Matti 
Rapakko kertoo suhteestaan taiteen kuvaa-
mistapaan: ”Taide tarjoaa kanavan omien tun-
teiden ilmaisuun, jonkinlaisen purkautumis-
tien. Tekeminen avaa uusia näkökulmia tehdä 
havaintoja ympäristöstä, pienistä ja suurista 
ilmiöistä, muodoista ja väreistä jne.”11

Kenties sensitiivisesti elävät ja kokevat tai-
teentekijät ovatkin parhaita vallitsevan todel-
lisuuden ja sen välittämien viestien tulkkeja, 
kun he havainnoivat ja tulkitsevat teoksis-
saan maailman säännönmukaisuuksia, poik-
keavuuksia ja murroskohtia12. Kati Kannon Janne Erkkilä, Primus Motor, 2015. Kuva Janne Erkkilä.

67

mukaan: ”Taiteen tekeminen on merkityk-
sellistä, koska sen kautta jää yhteiskuntaan 
ja historiaan jälkiä tästä elämästä. Sen kautta 
pienikin yksilö saa äänensä kuuluviin.”13 
Tähän Jani Kuha lisää: ”Taide, kulttuuri yli-
päätään on ainoa asia, joka pitää yhteiskunnan 
kasassa. Valitettavasti yhteiskunta ei vain sitä 
ymmärrä.”14

Taide siltana maailman ja 
ihmisen välillä

Kolmesta erilaisesta todellisuuden ulottu-
vuudesta taiteesta, tieteestä ja etiikasta välit-
tyvät viestit vaikuttavat kaikki siihen, mil-
lainen käsitys ihmiselle muodostuu hänen 
maailmansa luonteesta ja itsestään sen toi-
mijana. Tämä käsitys ei koskaan ole pysyvä, 
vaan kehittyy alati muuttuvassa vuorovai-
kutuksessa todellisuuden tapahtumien sekä 
ihmisen itsensä välillä. Toimintansa ja teko-
jensa avulla yksilöt vaikuttavat näihin tapah-
tumiin ja kehittävät samalla myös itseään, 
omaa persoonaansa.15 
 
Taiteen, tieteen ja etiikan harjoittaminen 
kehittää ja aktivoi ihmisen henkisessä järjes-
telmässä niitä vastaavia osa-alueita. Lisäksi 
ihmismielen toiminnassa tarvitaan vielä näitä 
osa-alueita aktivoivaa emotionaalista sekä 
taitoihin ja tekemiseen liittyvää kokemuk-
sellisen tiedon osajärjestelmää. Inhimillinen 
toiminta on seurausta näiden osajärjestelmien 
jatkuvasta vuoropuhelusta, jonka ylläpitäjänä 
taiteella on oma, merkittävä roolinsa.16

Taidetta tehdessään ihminen lähestyy todel-
lisuutta avoimemmin, intuitiivisemmin ja 
voimakkaammin kuin muuten. Hän hyödyn-
tää kokonaisvaltaisesti aistejaan, tunteitaan ja 
kokemuksiaan. Heittäytyminen tunteiden val-

taan ohjaa toimintaa ja saa aikaan erilaisia elä-
myksiä. Elämykset ilmenevät ensin henkisen 
järjestelmän emotionaalisella ulottuvuudella, 
jonka jälkeen ne aktivoivat myös muut mielen 
osa-alueet. Voimakkaassa taide-elämyksessä 
kietoutuu yhteen toisilleen vieraita element-
tejä, jotka sulautuessaan toisiinsa synnyttävät 
uusia oivalluksia ja saavat lopulta näkyvän 
muodon taideteoksena.17 Taiteen avulla on 
mahdollista tavoittaa jotain itseä suurempaa, 
jotain sellaista, mikä on muulla tavoin mah-
dotonta.18 
 

Taide yhteisöllisenä dialogina

Taiteen merkitys ihmisen toiminnassa on 
myös vuoropuhelua, kuuluuhan sen perus-
tehtäviin maailman monimuotoisuudesta ja 
ihmisten erilaisuudesta kertominen19. Taide 
tarjoaa yksilöille keinon ilmaista itseään, aja-
tuksiaan ja tunteitaan tavalla, joka todentuu 
teoksessa myös muille, ja jonka sisältämiä 
merkityksiä voidaan jakaa20. Luova toiminta 
synnyttää merkityksiä, jotka pohjautuvat 
yhteiseen maailmassa olemiseen. Siksi ne ovat 
teoksen kokijoiden saavutettavissa ja ymmär-
rettävissä.21 

Tekevätpä ihmiset taidetta sitten yksin tai 
ryhmässä, harrastusmielessä, työn ohessa tai 
elinkeinonaan niin kaikille se kuitenkin tar-
joaa onnistumisen elämyksiä ja mielekästä 
sisältöä elämään. Raija Viekonelon sanoin 
”taide on elämäniloa ja itsensä kehittämistä 
kaiken aikaa, ja onnistumisen iloa!”22 Myös 
Matti Rapakolle ”kuvanteko on hyvinvointia 
ruokkiva henkinen voimavara, niin sanottu 
voimaannuttava tekijä, elämyksiä ja tekemisen 
iloa antava juttu. Siihen kuuluu myös itsensä 
ja taitojensa kehittäminen.”23 Teija Holopai-
nen puhuu taiteestaan sielun ravintona, jonka 
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”avulla pystyy purkamaan pahaa oloa, vihaa, 
pelkoa tai rakkautta, kaipausta, ikävää, ihan 
mitä vain”24. Eila Salmelle luova prosessi tar-
joaa taas mielekkäitä haasteita: ”Koen mieleni 
tasapainottuvan, kun keskityn haastavaan tek-
niikkaan ja kuvan tekemisen lainalaisuuksiin. 
Nautin, kun tunnen onnistuvani.”25

Taiteen tekijöille luovan toiminnan harjoitta-
minen on jo itsessään sisäisesti palkitsevaa ja 
mielihyvää tuottavaa toimintaa. Yhteyksien 
löytäminen muihin taiteilijoihin ja tätä kautta 
vertaistuen saaminen omaan tekemiseen on 
ensiarvoisen tärkeää, koska ”yksin puurtaessa 
näköala kapenee kapenemistaan ja muuttuu 
itsekeskeiseksi. Tapaamiset muiden taiteili-
joiden kanssa avaavat solmuja ja usein muut 
antavat uskoa jatkamiseen.”26 Orvokki Tuis-
kulle ”Tekeminen tuntuu merkitykselliseltä 
itselle. Vertaisryhmä tukee omaa tekemistä, 
vertailu on tarpeellista. Vuorovaikutuksesta 
on hyötyä tekniikan oppimisessa.”27

Kuvataideseura Palas on tarjonnut lappilaisten 
taiteilijoiden työskentelyä tukevaa ja jäseniään 
yhdistävää toimintaa jo 50 vuoden ajan. Airi 
Dohlen kiteyttää toiminnan merkityksen: 

Ryhmäytyminen muiden taiteilijoiden kanssa 
on ensiarvoisen tärkeää. Puhutaan, että 
ammattikunnilla on oma kielensä, vaikka he 
puhuvat kaikki samaa äidinkieltä. Niin myös 
taiteilijoilla on oma kielensä, jota ulkopuoli-
sen on vaikea ymmärtää. He kyllä ymmärtä-
vät sanat, joita puhutaan, mutta eivät niiden 
merkitystä samassa kontekstissa kuin taiteen 
tekijät. On tärkeää tavata muita taiteilijoita, 
keskustella ja pohtia sen hetkistä elämää.28

Kuvataideseuraan kuuluminen tarjoaa jäse-
nille mahdollisuuden tavata samanhenki-
siä ihmisiä sekä osallistua sen järjestämään 

kurssi-, leiri- ja näyttelytoimintaan. Kati 
Kanto kuvaa suhdettaan Palakseen: ”Palas on 
alueeni taideseura, jonka kautta voin toimia 
itsenäisen taidetyöskentelyni lisäksi. Se on 
aivan oma maailmansa, johon liittyvät monet 
ihmiskontaktit ja tapahtumat. (…) Vaikka teen 
paljon yksin ja pidän näyttelyjä yksin, on seu-
ran kanssa toimiminen mukavaa vaihtelua.”29 
Myös Teija Holopaisella on hyviä kokemuk-
sia Palaksesta: ”Halusin oppia tekemään tai-
detta ja pääsin mukaan kesäkurssille. Mukana 
olleilta kokeneilta taiteilijoilta sain tukea ja 
ohjausta tekniikoihin. Yhdessä oli mukava 
tehdä ja jakaa kokemuksia.”30 Samoilla lin-
joilla on Maija Vepsäläinen: ”Rovaniemeläi-
senä etsin yhteyttä samanhenkisiin. Palas on 
tarjonnut uusia mahdollisuuksia tulla esiin ja 
pohtia omaa osaamistani myös tätä kautta.”31

Kuvataideseuran jäsenenä voi myös ”harras-
telijapohjalta osallistua näyttelyihin ja saada 
näin kantansa kuuluville. Ryhmän sisällä on 
usein muita samoin ajattelevia taiteilijoita, 
joiden kanssa voi myös järjestää pienempiä 
näyttelyitä.”32 Tästä syystä Palakseen liittyi 
myös Raimo Yli-Suvanto: ”Yksityisnäyttelyt 
tuntuivat alkuvaiheessa työläiltä, osittain kal-
liilta, eikä näkyvyyden saavuttaminen ollut 
helppoa. Tuntui hyvältä osallistua yhteiseen, 
kokea yhdessä.”33 Yksinään työskenteleville 
taiteilijoille näyttelyt tarjoavatkin oivallisen 
ja kenties jopa ainoan mahdollisuuden sekä 
omien että muiden teosten tarkasteluun34. 
Näyttelytoiminnan avulla taiteilijoiden yksi-
lölliset näkemykset saatetaan muun taideyh-
teisön ja laajemman yleisön arvioinnin ulot-
tuville. Tämä vahvistaa taiteen tekijöiden ja 
kokijoiden kykyä ymmärtää erilaisuutta ja 
tulkita maailmasta tuttuja ilmiöitä poikkea-
vista näkökulmista. Näin taide kehittää myös 
ihmisen suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden 
kunnioittamisen kykyä.35 
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Taide yksilön kokonaisvaltaisena 
kehittäjänä

Taiteen merkitystä voidaan tarkastella myös 
yksilötasolla, yksittäisten taiteen tekijöiden 
näkökulmasta. Tällöin keskiössä on kysymys 
siitä, miten taiteen harjoittaminen kehittää 
ihmistä ja millaisia taitoja sen avulla opitaan. 
Koska taiteen yhteys maailmaan on ihmi-
sen todellisuussuhteista toiminnallisin, sen 
harjoittaminen vaatii tekijältään aina aktii-
vista osallistumista sekä omaan elämäänsä 
että ympäröivään todellisuuteen. Näin taide 
kehittää kokonaisvaltaisesti ihmisen toimin-
taa: ajattelemisen, tuntemisen ja tekemisen 
taitoja.36 Liisa Halonen-Laiti kuvaa taiteen 
merkitystä: ”Taiteen tekeminen on minulle 
yhtä luonnollista kuin käveleminen. Taide on 
omien tunteiden ja ajatusten ilmaisua, sen 
kautta tulee uusia elämyksiä. Kun tekee tai-
detta, sitä samalla koko ajan kehittää omia 
ilmaisukeinojaan. Tekemällä oppii. Taiteen 
tekemisen avulla oppii ajattelemaan, mikä on 
tärkeää ja esittämisen arvoista.”37 

Taiteen tekeminen eheyttää myös ihmisen per-
soonallisuutta. Luova toiminta auttaa ymmär-
tämään, miten ihmismielen eri osa-alueet toi-
mivat keskenään ja muodostavat dynaamisen 
kokonaisuuden. Taiteen tekijän persoonalli-
suus harmonisoituu, kun hän ymmärtää yhä 
syvemmin olevansa osa maailmaa ja kykene-
vänsä toiminnallaan vaikuttamaan sen tapah-
tumiin. Tässä prosessissa yksilön tunteilla on 
merkittävä rooli. Ne vaikuttavat valintoihin 
ja toiminnan suuntaamiseen. Lisäksi taiteen 
tekeminen kehittää tunteiden tiedostamista, 
mikä helpottaa minäkuvan rakentamista.38 
Kati Kanto avaa asiaa: ”Taide on minulle itse-
ilmaisun keino. Sen kautta ymmärrän tuntei-
tani, voin käsitellä niitä ja jakaa kokemuksiani 
toisille.”39 Kaikille tunteiden ilmaiseminen 

ei kuitenkaan ole itsestään selvyys, mutta 
taiteellisen toiminnan avulla tätä kykyä on 
mahdollista kehittää. Matti Rapakko tiivis-
tää: ”Kaiketi taiteen tekemisessä on motiivina 
ilmaisun halu välittää omia kokemuksiaan ja 
tuntemuksiaan toisille. Jos ajattelee ihmistä, 
jolla on estoja ilmaista tunteitaan, kuvatai-
teesta voi olla apua siihenkin.”40

Taiteen harrastaminen tarjoaa pitkäkestoi-
sen haasteen itsensä kehittämiseen ja taito-
jensa syventämiseen. Helena Aulalle ”taide 
on jotenkin luontainen juttu. Olen tehnyt ja 
harrastanut `taidetta´ pienestä lapsesta asti. 
Se on kiinnostanut minua, koska olen saanut 
nähdä kätteni työn jäljen. (…) Taidekursseilla 
olen oppinut uusien materiaalien käyttöä ja 
saanut siitä erittäin suurta iloa.”41 Kati Kanto 
toteaakin: ”Taiteen tekemisessä ei ole koskaan 
valmis, se on elinikäinen prosessi. Aina voi 
kehittyä paremmaksi ja paremmaksi, saada 
uusia ideoita ja kehittää itseään.”42 Taiteen 
avulla ihminen kykenee toteuttamaan luo-
vuuttaan, sisäistä tarvettaan tehdä jotain uutta 
ja omaperäistä, jotain itseä syvästi palkitse-
vaa43. Teija Holopaiselle ”tulee sisäinen tarve, 
kaipuu maalaustelineen ääreen. Sitä jotenkin 
kaipaa maalausnesteiden tuoksua, sitä miltä 

Kati Kannolle taiteen tekeminen on elinikäinen oppi-
misprosessi. Kuva Teija Holopainen
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maali tuntuu sivellessä sitä kankaalle. Tai 
miltä hiilellä piirtäminen kuulostaa paperia 
vasten. Jokainen maalaus, piirustus tai teos on 
oma haasteensa.”44

Taiteellinen luomisprosessi vaatii onnistuak-
seen tarkkaavaisuutta, keskittymistä ja kärsi-
vällisyyttä, tekemiseen syventymistä ja kurin-
alaista ponnistelua. Pahimmillaan työskentely 
voi olla ahdistavaa paikallaan polkemista, 
parhaimmillaan niin intensiivistä, että se vie 
mukanaan. Tällöin tekijä on niin keskittynyt 
taiteen tekemiseen, että menettää ajan tajun. 
Ritva Heiskanen kuvaa omaa tekemistään: 
”Taideharrastukseen uppoutuessani unohdan 
helposti ajan kulumisen. Nautin siitä, kun olen 
mielestäni onnistunut aiheen kuvaamisessa. 
Taitoni kasvaa, mitä enemmän maalaan ja 
siten opin jatkuvasti lisää.”45

Taiteellisessa toiminnassa kohdatut haasteet 
ja niissä onnistuminen voivat johtaa syvään, 
nautinnolliseen flow-kokemukseen, jolla tar-
koitetaan virran imussa olemista, elämän 
perustavanlaatuista kokemista tässä ja nyt46. 
Airi Dohlen valottaa maalaamiskokemustaan: 
”Maalatessaan sitä katoaa jonnekin sfääreihin 
niin, ettei edes tiedä maalaavansa. Kun teos on 

valmis, miettii, onko itse edes ollut läsnä teke-
misessä. Kai sitä kutsutaan flowksi. Tämän 
flown saavuttaa parhaiten luonnossa, avarassa 
tunturimaisemassa tai komeassa mäntymet-
sässä.”47 Myös Kaisa Sirénille flow on tuttu: 
”Valkoisen paperin kammo on massiivinen. 
Mutta kun pääsee vauhtiin, niin huomaa, että 
flow-tila on todella eheyttävä kokemus. En tee 
taidetta ideologian tai kannanoton, vaan itseni 
vuoksi.”48

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että taiteen 
tekemiseen liitetään monia erilaisia kulttuuri-
sia, sosiaalisia ja yksilöllisiä merkityksiä, jotka 
seilaavat todellisuuden alati muuttuvassa vir-
rassa siinä missä ihminenkin. Kenties taiteen 
tärkein tehtävä onkin juuri siteiden ylläpitämi-
nen tähän elämän virtaan, joka meille kaikille 
on yhteinen. Ehkäpä taiteen tehtävä on auttaa 
ihmistä selviytymään maailmassa tässä ja nyt, 
arvostamaan oman aikamme erityisyyttä ja 
sen katoavaa luonnetta – jatkamaan polulla 
eteenpäin.

Airi Kangas saavuttaa flow-kokemuksensa parhaiten avarassa tunturimaisemassa. Sininen hetki, 2007. Kuva Raimo 
Yli-Suvanto
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Mauno Ala 
Mauno Ala oppi jo 
lapsuudenkodissaan 
pöllinteon ja heinän-
teon ohella monen-
laisia kädentaitoja.

Kuva nvei s t äjä nä , 
taidemaalarina sekä 

käsityöntekijänä (veneet, reet, siepakat, nutuk-
kaat), hänen töistään näkyy elämisen ja erilaisten 
muotojen arkinen tulkinta. Hän kuvaa töissään 

kadonnutta elämänmuotoa.

• Vuonna 1953 hän sai ensimmäiset palkinnot 
taidepuolelta 

• Vuonna 1958 Nuortenvoiman pronssimerkki 
• Apurahoja myönnetty -76, -85, -88, -92
• Opettajina ollut mm. O. oja , L. Laitala, M. 

Petäjä, M. Kivioja 
• Ollut mukana lukuisissa yksityis- ja yhteis-

näyttelyissä.

Teos: Mauno Ala, Katti, 2006, puuveistos, 55 cm x 57 cm x 26,5 cm
Teoskuva: Lahja Ala 
Henkilökuva: Lahja Ala
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Aili Alaiso 
Olen aloittanut valo-
kuvauksen/opinnot 
v. 2007. Siitä lähtien 
valokuvauksesta on 
tullut tärkeä osa elä-
määni.

Olen syntynyt Sallan 
Paloperällä. Juureni ovat Lapissa.

Lapin luonnon kuvaaminen kiehtoo minua, kyl-
män talvipäivän valo ja varjot, sininen hämärä, 
yötön yö. Luonnon pienet yksityiskohdat, veden 
heijastukset, myös kukat, jotka kukkivat tänään 

myös kukkakortti sarjoina verkkokauppasivuil-
lani.

Ihmiset luonnossa ja kaupungissa, ohikiitävät het-
ket, arkipäivän askareet ovat aina minua  kiinnos-
tava aihe kuvaamiselle.

Valokuvanäyttelyt ovat antaneet lisäarvoa harras-
tukseeni, saan nähdä ja kuulla mitä mieltä katsojat 
ovat kuvistani.

Valokuvateoksiani on yksityiskodeissa Suomessa, 
Espanjassa, Tanskassa ja Venäjällä.

Teos: Olet kuullut jo käen kukkuvan, 2009, valokuva, 50cm x 70cm
Teoskuva: Aili Alaiso
Henkilökuva: Virpi Alaiso
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MajBrita Aro
Olen Enontekiö-
läissyntyinen lap-
pilainen. Nykyinen 
asuinpaikkani on 
Rovaniemi. Varsinai-
sen elämäntyöni olen 
tehnyt sairaanhoita-
jana ja terveydenhoi-

tajana. Taidealan koulutuksen aloitin vasta eläk-
keelle jäämisen jälkeen. Aikaisemmin oli lyhyitä 
kursseja kansalaisopistossa. Limingan taidekou-
lun perusjakso 2005–2006.
 

Pekka Halosen akatemian aikuiskoulutuksen 
syventävälinja ja teemakurssit (4kk/kurssi) 2006 
sekä 2011–2013. Ammattiopisto Lappian kera-
miikka-artesaanikoulutus 2007–2010. Näyttelyi-
hin olen osallistunut koulujen yhteisnäyttelyissä 
maalauksilla ja erilaisiin messuihin keramiikka-
töillä.

Lapin Taideseura Palakseen tulin 2 vuotta sitten.

Maalatessani Lapin maisemia saan unohtaa monet 
elämän vaikeat asiat, joten voisin sanoa ”elä 
tänään - elä nyt”.

Teos: Laulu Pallasjärvelle, 2015, Akryyli kankaalle, 120 x 100 cm
Teoskuva: Annikki Hakaheimo
Henkilökuva: MajBrita Aro

77

Helena Aula
Olen ollut innostunut 
piirtämisestä ja maa-
laamisesta lapsesta 
asti.

Siinä kiehtoo teok-
sen lopputulos, joka 
toisinaan onnistuu ja 
toisinaan ei.
 

Luonnosta olen löytänyt paljon inspiroivia aiheita, 
joita on sitten melkein pakko työstää kuviksi.  
Olen tehnyt aikaisemmin teoksia öljyväreillä ja 
akryylillä.  Nyt olen innostunut pastelliväreistä. 
Opettajina ovat toimineet mm. tanskalainen tai-
demaalari Pia Mesterton Graae, sekä pastellimaa-
lauksen ohjaajina  yhdysvaltalaiset taiteilijat Ron 
Monsma sekä Casey Klahn. Yhteis- ja yksityis-
näyttelyitä on ollut eri puolella Suomea.  Töitä on 
yksityiskokoelmissa kotimaan lisäksi myös Ame-
rikassa.

Teos: Seilikkö, 2015, pastelli, 29 x 42 cm
Teoskuva:  Helena Aula
Henkilökuva: Martti Aula
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Janne Erkkilä
Kuopion järvimaise-
missa kasvanut Janne 
Erkkilä kotiutui met-
säisten vaarojen kes-
kelle Rovaniemelle 
vuonna 2006. Hän on 
luonnon ja ihmisten 
ystävä, Lapin yliopis-

ton Taiteiden tiedekunnan kasvatti ja aktiivinen 
kulttuuri- ja taideyhdistystoimija. Palaksessa hän 
on toiminut sihteerinä vuosina 2015 ja 2016. 

Pääsääntöisesti Erkkilä työskentelee kuvallisen 
ilmaisun parissa akryylimaaleilla roiske- ja valu-
tustekniikoita käyttäen sekä koruja ja muuta esi-
neistöä puusta ja kierrätysmateriaaleista käsityö-
menetelmin muotoillen. Toisinaan hän tunnustelee 
myös valokuvien, akvarellien, veistosten ja instal-
laatioiden maailmoja. Hänen teoksissaan toistuvat 
usein luontokokemusten tuomat vaikutteet, luon-
tomystiset elämykset ja sisäisen kosmoksen tut-
kailuun liittyvät teemat.

Teos: Maailmanpuu, 2015, akryyli kankaalle, 144 cm x 89 cm
Teoskuva: Janne Erkkilä
Henkilökuva: Jenna Marttila
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Liisa Halonen-Laiti
Syntynyt Tervolassa. 
Ylioppilaaksi Kemin 
tyttölyseosta

kuvaamataidonopet-
tajan tutkinto, Ate-
neum

taidekasvatustyötä peruskoulu-ja lukiotasolla sekä 
taide-ja käsiteollisuusoppilaitoksesssa, myös saa-
melaisalueen ammatillisessa koulussa yhteispoh-
joismaisella kurssilla , yliopiston luokanopettaja-
koulutuksessa ja taiteiden tiedekunnassa

Kuvataideopettajan työn ohessa omaa tadetyös-
kentelyä, osallistumisia näyttelyihin ja omia 
näyttelyitä Suomessa ja Ruotsissa. Taideseurojen 
kurssien ohjaajana, näyttelyiden jyryttäjänä, olen 
tehnyt myös taidekritiikkejä lehtiin.

Oma taidetalo, Taide-Kolmonen Louella vuodesta 
1993 lähtien. Siitä maalauksiani on lähtenyt 12 
maahan. 

Lapin kuvataideopettajien yhdistyksen, Kuvata 
ry:n perustaja ensimmäinen puheenjohtaja. Lapin 
Kuvataideseura Palas ry :n puheenjohtaja vuoden 
2013 alusta lähtien

Teos: Pimeän valo, koko 88 x 70 cm, akryyli, 2015
Teoskuva: Roifoto
Henkilökuva: Roifoto
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Ritva Heiskanen
Kiinnostus piirtämi-
seen on peräisin jo 
lapsuudesta, mutta 
varsinaisen kimmok-
keen harrastuksen 
alkuun sain kansa-
laisopiston maalaus-
kurssilta. Sittemmin 

olen käynyt useita yksittäisiä maalauskursseja ja 
suorittanut kuvataideopinnot Lapin yliopistossa/
Avoin.

Syntyperäisenä lappilaisena maalaan mielelläni 
lappilaiseen luontoon liittyviä hetkiä ja arkisia 
tapahtumia. Olen aina viihtynyt ympäristössä, 
jossa vesi on lähellä ja näkyy maisemassa.

Vesiaiheita pidän haastavina niiden moni-ilmei-
syyden vuoksi. Kuvaankin tunnelmia veden 
äärellä sekä valon heijastavaa vaikutusta veden 
pinnassa. Minua kiehtoo varsinkin veden virtaa-
mat, kun ne näkyvät eri sävyisinä väreinä muut-

tuen vuodenaikojen, vuorokauden aikojen ja sää-
tilojen mukaan.

Taideharrastukseen uppoutuessani unohdan hel-
posti ajan kulumisen. Nautin siitä, kun olen  mie-
lestäni onnistunut aiheen kuvaamisessa. Taitoni 
kasvaa mitä enemmän maalaan ja siten opin jatku-
vasti lisää. Harrastuksesta lienee tullutkin minulle 
elinikäinen oppisprosessi.

Harrastukseni kautta olen tutustunut uusiin ihmi-
siin ja saanut samanhenkisiä hyviä ystäviä. Kuu-
lun kahteen eri yhdistykseen, joissa minulle on 
erittäin tärkeänä osana keskinäinen yhteydenpi-
tomme, osaamisen jakaminen ja toistemme tuke-
minen. Osallistumme ryhmänäyttelyihin ja niiden 
järjestämisiin sekä käymme yhdessä taidenäytte-
lyissä.

Tyylilajeista minua kiinnostaa eniten improssio-
nistinen tyyli jota edustaa mm. Claude Monet ja 
suomalaisista Pekka Halonen.

Teos: Uteliaat, 2013, öljy kankaalle, 60cm x 50cm x 4 cm
Teoskuva: Marko Heiskanen
Henkilökuva: Marko Heiskanen
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Ulla Hoikka
s. 1948
Ammatiltani olen 
Rosen- te rapeut t i , 
Elämäntaideohjaaja 
ja Veda-taideopet-
taja. Nämä ”jutut” 
ovat auttaneet minua 
löytämään rohkeutta 

ja oman luovuuteni. Niiden avulla osaan kuunnella 
omia sisäisiä tuntojani, maalatessani ja elämässä 
yleensäkin. Jaankin kaikkea oppimaani kursseil-
lani, sillä on palkitsevaa nähdä ja kokea ihmisten 
ilo heidän onnistuessaan värien maailmassa.

Värit, kaikissa ilmentymismuodoissaan, ovat aina 
olleet vahvoina mukana töissäni, mikään haalea 
ilmaisu ei ole tuntunut omalta. Uskon värien tera-
peuttiseen vaikutukseen koko elämässä.

Kuvataiteen opiskeluni Lapin Yliopistossa ja 
vuosien varrella käymäni monet kuvataidekurssit 
ovat auttaneet kehitystäni kuvataiteilijana. Olen 
kokeileva taiteilija, käytän useita eri tekniikoita 
ja materiaaleja töissäni. Kartonkigrafiikka, akva-
relli- ja akryylivärit sekä sekatekniikka  kiinnos-
tavat eniten tällä hetkellä. Uusin innostus on tehdä 
taiteilijakirjoja. Olenkin päättänyt olla ikuinen 
taiteen opiskelija, sillä se pitää mielen virkeänä.

Olen osallistunut ryhmänäyttelyihin kotimaassa ja 
ulkomailla sekä pitänyt useita yksityisnäyttelyitä.

Rovaniemeläisen Taideryhmä Artilon vetäjänä 
olen toiminut vuodesta 2005 sekä Lapin Kuvatai-
deseura Palaksen johtokunnassa useita vuosia.

Teos: Risteilyjä, 2010, taiteilijakirja / sekatekniikka, koko 36 x100 cm
Teoskuva: Kaisa Sirén
Henkilökuva: Kristiina Hoikka
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Aarre Holttinen
Holttinen on saa-
nut perusopetusta 
Prisma -ryhmän tai-
teilijoilta, Unto Pusa, 
Gösta Diehl ja Sam 
Vanni, joista ensin-
mainittu oli Polys-
teekissä arkkitehti-

linjan opettajana ja jälkimmäiset tuurasivat välillä 
Pusaa. Tätä piirustus ja maalausopetusta, jossa oli 
jonkin verran mukana myös kuvanveistoa, jatkui 
3 vuoden ajan.
 

Holttinen liittyi Palaksen jäseneksi vuonna 1993 
osallistuen Palaksen yhteisnäyttelyihin ja pitäen 
myös omia näyttelyitä. Holttinen on maalannut 
lähinnä alastomia naisfiguureita, jotka muodosti-
vat myös suurimman osan aikaisemmin opiskelu-
aikana maalatuista töistä.

Muita aihepiirejä Holttisella on ollut luontoaihei-
set työt ja jonkin verran myös abstraktiset työt.

Teos: Sureva, 2005, sekatekniikka
Teoskuva: Aarre Holttinen 
Henkilökuva: Aarre Holttinen
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Ilmi Huoviala
Olen Posiolla synty-
nyt, Rovaniemellä 
asuva kuvataiteilija.

Työskentelen kotigal-
leria Sutirannassa, 
kauniilla Mellalam-
men rannalla.

Taiteeni lähtökohtana on aina luonto ja ihmisen 
suhde siihen. Töilläni yritän kertoa asioita, jotka 
tunnen tärkeäksi ja siten ansaitsevat tulla näh-
dyiksi. Käytän luontoa usein symbolisena tun-
teiden välittäjänä, mielestäni joskus on helpompi 
kertoa asiat kuvin, kuin pukea niitä sanoiksi.

Pitkänlinjan kuvantekijänä olen ehtinyt opiskella 
monen hyvän opettajan johdolla, sekä ulkomailla 
ja kotimaassa, sekä avoimissa yliopistoissa mm. 
Turun, Hämeen ja Lapintaiteiden tiedekunnassa. 
Näyttelytoimintaa on paljon, sekä yksityisiä ja 
yhteisiä koti ja ulkomailla, joista tarkemmin 
sivuillani: ilmihuoviala.fi

Töitäni on koti ja ulkomailla yksityisissä kokoel-
missa ja julkisissa tiloissa.

Olen ollut Lapin Kuvataideseura Palas jäsen vuo-
desta 1985 ja toiminut sihteerinä ja kuraattorina 
sekä johtokunnassa useita vuosia. Olen Taideseura 
Koillisen jäsen ja Taidemuseon ystävät jäsen.

Teos: Eksynyt, 2013, akryyli kankaalle, 100 cm x 80 cm
Teoskuva: Ilmi Huoviala
Henkilökuva: Riikka Tuomivaara
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Airi Kangas
Lapissa syntyneenä 
ja kasvaneena on 
luonto inspiraationi 
lähde. Saan ideani, 
ratkaisen pulmatilan-
teet ja herätän inspi-
raationi lenkkeilles-
säni ja vaeltaessani 

raikkaassa ilmassa ja koskemattomassa maas-
tossa. Puut, kivet, jäkälät ja eläimet ihastuttavat 
minut kerta toisensa jälkeen. Niiden maalaami-
seen en vieläkään ole kyllästynyt.

Kuvataiteen innokkaana harrastajana ja tekijänä 
on uusien tekniikoiden ja materiaalien kokeilu 
minulle jatkuvaa. Tekniikoista mieluisimpina ovat 
kuitenkin säilyneet akryyli- ja öljyvärimaalaus, 
pastelli- ja lyijykynäpiirustus. Hallitsen myös 

puupiirros- ja muut grafiikan tekniikat. Vedic-art 
taidekurssit ovat antaneet innon poiketa perintei-
sestä ajattelumaailmasta ja tehdä myös ei esittävää 
maalaustaidetta.

Kuvataiteen ja taidehistorian opiskelu Lapin Yli-
opistossa sekä monet ilta- ja kesäkurssit ovat anta-
neet varmuutta tekemiseeni. Opiskelu Saamelais-
alueen koulutuskeskuksessa käsityöartesaaniksi 
antoi lappilaisuudelle syvemmän merkityksen. 
Koulutus vahvisti luomisen haluja myös erilaisten 
käsitöiden muodossa.

Maalauksiani on ollut esillä Lapin Kuvataideseura 
Palas ry:n ja Taideryhmä ArtILOn ryhmä- ja pien-
ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Tai-
teeseeni voi tutustua ArtIlon nettisivuilla.

Teos: Sylissä, Akryyli kankaalle, 2015, 100 cm x 150cm 
Teoskuva: Airi Kangas
Henkilökuva: Merja Kangas
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Kati Kanto
Olen 43-vuotias taiteen tekijä Kati 
Marjaan Kanto. Ammatiltani olen 
suomen kielen ja kirjallisuuden 
opettaja. Sekä kuvataide, kirjoitta-
minen ja kirjallisuus ja laulu ovat 
minulle hyvin tärkeitä itseilmaisun 
ja -ymmärtämisen sekä luovuu-

den lähteitä. Olen myös opiskellut 
niitä. Rakastan värejä ja muotoja. 
Taiteen avulla voin kertoa asioita, 
välittää mielipiteitäni vapaasti. Se 
on normaalin puheen ja kirjoituk-
sen lisäksi ehtymätön informaation 
lähde. 

Teos: Sammakkoprinssi, 2015, öljyväri, 50 x 70 cm
Teoskuva: Kati Kanto
Henkilökuva: Hanna Kanto
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Tuulikki Kellokumpu
Syntynyt 1950 Sal-
lassa.
Tein ensimmäisen 
ö l j y m a a l a u k s e n i 
kesäkurssilla Tor-
nionjoen maisemissa. 
1980-luvun alku-
puolella. Sen jälkeen 

osallistuin Tornion kansalaisopiston kursseille 
sekä suoritin Peräpohjolan Opiston taidelinjan vv. 

1990-1993. Taideharrastus on kulkenut mukana 
ansiotyön ohessa aina eläkeikään saakka. Olen 
ikäni varrella tehnyt töitä lähes kaikilla teknii-
koilla ja erilaisia tyylilajejakin on tullut kokeiltua. 
Myöskin keramiikka ja huovutus ovat innoittaneet 
jossakin vaiheessa. Viime vuosina olen maalannut 
pääasiassa akryyliväreillä ja jonkin verran öljyvä-
reillä. Värit ovat tärkeä ilmaisukeino, ja olen pyr-
kinyt abstraktimpaan suuntaan, mutta useinkin 
tauluihin ilmestyy tunnistettava  maisema.  

Teos: Metsälampi, 2015, akryyli, koko 46x54cm
Teoskuva: Tunninkuva, Rovaniemi
Henkilökuva: Tunninkuva, Rovaniemi
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Anne Koivisto
Olen lähtöisin tor-
n ionjok i laaksosta 
Lankojärven kylästä. 
Kävin asumassa 
ruotsissa kahdeksan 
vuotta, nyt olen asu-
nut Rovaniemellä 
24 vuotta ja tullut 

kotiin, kiertolaisen elämäni on ohi.

Taiteen tekemisen aloin noin 30 vuotta sitten. 
Välissä on ollut useampia vuosia, että en ole teh-
nyt mitään. Aloitin esittävästä taiteesta ja kokeilin 

kaikenlaisia materiaalia ja tekniikoita. Öljyväri-
maalaus on kaikkein lähinnä sydäntäni ja siihen 
olen nyt keskittynyt. Siirryn koko ajan abstrak-
timpaan suuntaan, käytän työkaluinani pelkästään 
veitsiä ja sieniä. Taiteessani värit ja muodot leikki-
vät keskenään esittävyys, jos sitä maalauksissani 
näkyy, on katsojan silmässä ja itselläni se tulee 
alitajunnasta. Taide on minulle suuri intohimo ja 
samalla terapiaa, se auttaa minua henkiseen tasa-
painoon ja tekeee hyvää sielulleni. Taiteen opis-
keluni on ollut muutamien viikonloppukurssien 
varassa, mieluiten opiskelen ja kokeilen itsekseni.

Teos: Herääminen, 2015, sienellä öljyväri, 70 cm x 50 cm
Teoskuva: Anne Koivisto
Henkilökuva: Anne Koivisto
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Jani Kuha
Minähän olen Jani 
Kuha, syntyisin Poh-
jois-Pohjanmaalta, 
mutta aikuisikäni 
seikkaillut eri puo-
lilla Lappia. 

Piirtänyt olen koko 
ikäni, mutta vasta kun terveys alkoi estämään 
työnhakua aloin vakavissani miettimään taidetta, 
sitten koskin saveen ja se oli menoa. Opiskelin 
Keramiikka-artesaaniksi ja sitä teen taiteilijana 
tällä hetkellä, taidekeramiikkaa siis.

Tykkään tehdä käytännön taide-esineitä, ei ihan 
kukkaruukkuja mutta yleensä pyrin taideteoksille 
luomaan myös jonkin option, kuten nyt vaikka 
kannun tai pannunalusen. 

Tämän veistelyn lisäksi edelleen piirrän paljon, ja 
maalaan toisinaan, omalla tyylilläni, jonka löytä-
miseen on mennyt vuosia. 

Uskon, että maailmassa on jo ihan tarpeeksi vaka-
vaa ja kantaaottavaa taidetta, siksi pyrinkin itse 
lähinnä tuottamaan hauskaa ja ihmetystä herät-
tävää taidetta, joka saa ihmiset unohtamaan edes 
hetkeksi maailman murheet. Tilaustöiden suhteen 
mennäänkin sitten asiakkaan toiveiden ja ehtojen 
mukaan. 

Suomessakin minut jo tunnetaan ja vakioasiak-
kaita onneksi on, mutta enemmän kiinnostusta 
olisi ulkomailla.

Ideani, voimani ja tarinani poimin populaarikult-
tuurista, saduista, metsästä ja perheestäni.

Teos: Aika 2012, 40cm keraaminen veistos
Teoskuva: Pia Kuha
Henkilökuva: Jani Kuha
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Ritva Kuusisto
s. 1940. Käden taidot 
ja värien maailma 
ovat olleet elämäni 
tärkeimpiä ilon ja 
arvojen suuntavii-
voja. Kuvataide on 
minulle haaste, johon 
haluan heittäytyä ja 

nauttia sen tuomista uusista ulottuvuuksista.

Luonto on minulle tärkeä, varsinkin kivet. Pohjoi-
sen eri vuodenaikojen väri – ja valomaailma yhdis-

tyvät tauluissani. Aina löytyy uutta etsittävää!

Maalaustaitojani – ja tietojani aloin kartuttaa 
Lapin yliopistossa, suoritin taiteen perusopinnot 
2008 ja aineopinnot 2011.  Lisäksi olen käynyt 
taidekursseja mm. kartonki - ja metalligrafiikan 
kurssit ja flaamilaisen taiteen kurssi.

Syventäviä opintoja kävin Limingan taidekou-
lussa painottuen öljyvärimaalaukseen ja Lappajär-
ven kuvataideleiri. Öljy-, akryyli- ja pastellivärit 
luontuvat minulle parhaiten.

Teos: Riekonmarjat kivikossa, 2013, 70 cm x 90 cm, öljy
Teoskuva: Ritva Kuusisto
Henkilökuva: Kaisa Sirén
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Anna Liisanantti
s. 1967. FM, luon-
nonvaratuottaja
Asuinpaikka Kok-
kola

Kuvat ovat kiinnos-
taneet minua aina. 
Teoreettisen taide-

koulutuksen myötä työskentelin vuosia taiteen 
parissa lähinnä tekstien tasolla, mutta olen saanut 
koulutusta myös kuvan tekemiseen. Vaikka maa-
laamisessani on ollut taukoja, olen palannut siihen 
yhä uudestaan - se on itseymmärrykselleni välttä-
mätöntä. Tekniikoitani ovat lähinnä akryyli, akva-
relli, pastelli.

Teos: Antaa kasvaa, akryyli, 2012, 60,5 cm x 50 cm 
Teoskuva: Anna Liisanantti
Henkilökuva: Petri Aspvik
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Sisko Luokkanen
s. 30.06.1948. Lapin 
K u v a t a i d e s e u r a 
Palaksen jäsen 
v.2000 lähtien.

Maalaan öljyllä, pas-
telleilla sekä teen 
akvarelli- ja silkki-
töitä.

Kemijärven kansalaisopiston ansiosta on ollut 
hyvät mahdollisuudet harrastaa taideaineita. 

Minulle on maalaus rakas harrastus ja energian 
lähde ja ennen kaikkea toisten harrastajien kanssa 
työskentely on antoisaa. Aina oppii uutta..

Olen kehittänyt itseäni osallistumalla lyhytkurs-
seille sekä taideleireille. Olen osallistunut usei-
siin yhteisnäyttelyihin. Omia näyttelyitä on ollut 
Rovaniemellä, Pyhäjoella ja Kemijärven kulttuu-
rikämpällä. 

Valokuvaan ja liikun luonnossa paljon. Lapin 
luonto on ehtymätön aiheitten antaja maalauksiini.

Teos: Syysmetsä, 2015, öljymaalaus, 47x55 cm
Teoskuva: Sisko Luokkanen
Henkilökuva: Elli Severinkangas
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Maija Manninen
Syntynyt 1928 Asik-
kalassa. 

Manninen on valmis-
tunut ylioppilaaksi 
1947, luokanopet-
tajaksi 1954 Oulun 
opettajakorkeakou-

lusta ja ollut eläkkeellä vuodesta 1988.

Hän suoritti kuvataiteen peruskurssin Oriveden 
opistossa 1967, jonka jälkeen hän käynyt erilaisia 

kursseja maalaustaiteesta sekä saanut henkilö-
kohtaista opetusta vuosina 1966-2004 tunnettu-
jen taidemaalareiden johdolla. Hän on järjestänyt 
lukuisia näyttelyitä eri puolilla Suomea ja hänen 
teoksiaan on Rovaniemen kaupungin kokoel-
massa. 

Manninen on toiminut muun muassa Järven-
pään Taideseuran puheenjohtajana sekä Järven-
pään kulttuurilautakunnan jäsenenä. Opettajien 
ammattijärjestö OAJ on myöntänyt hänelle hopei-
sen Kulttuurin hyväksi -ansiomerkin.

Teos: Nykyajan noitarumpu, 2010, öljymaalaus, 65 cm x 54 cm
Teoskuva: Keski-Uusimaan lehtikuva
Henkilökuva: Keski-Uusimaan lehtikuva
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Ulla Mansikka
Olen harrastanut 
kuvataiteita koko elä-
mäni. Liityin kuva-
taideseura Palaksen 
jäseneksi v. 1973. 
Mieluisin maalauk-
seni kohde on ihmi-
nen, etupäässä lapset 

ja enkelit. Myös kukat ja luonto ovat usein tau-
lujeni aiheina. Olen maalannut kortteja Rovanie-
men seurakunnalle sekä julkiseen myyntiin. Olen 
tehnyt öljyväri-, akvarelli- ja pastellitöitä. Ikoni-

maalaus on minulle tällä hetkellä lähinnä sydäntä. 
Ensimmäisen ikonin sain valmiiksi v.2002. Pidän 
hiljaisuudesta ja hartaasta tunnelmasta, joka liit-
tyy ikonimaalaukseen. Olen tehnyt ikonit lahjaksi 
kaikille läheisilleni. Olen toiminut Palaksen erilai-
sissa tehtävissä sekä osallistunut seuran järjestä-
miin näyttelyihin yli 40 vuoden ajan. Olen pitänyt 
myös pienimuotoisia yksityisnäyttelyitä.  Päätyöni 
on ollut Rovaniemen seurakunnassa lastenohjaa-
jana. Sivutyönä olen toiminut Rovaniemen kau-
pungissa lasten kuvataidekerhon ohjaajana.

Teos: Hallan kosketus, 2013, öljy, 85 cm x 75 cm
Teoskuva: Jouni Ekonoja
Henkilökuva: Jouni Ekonoja
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Anne Mustonen
Anne Mustonen on 
Lapin yliopistosta 
valmistunut tekstiili- 
ja vaatetusalan Tai-
teen Maisteri. Tällä 
hetkellä hän asuu 
Rovaniemellä ja toi-
mii kuvataideseura 

Palaksen lisäksi Kulttuuriyhdistys Valsan jäse-
nenä. Mustosen teoksia on ollut esillä yksityis- ja 
ryhmänäyttelyissä pääasiallisesti Rovaniemellä 
mm. Lumipalloefekti näyttelyssä Rovaniemen 
korundissa kesällä 2014.

Varhaisimpana taiteellisena esikuvanaan Mus-
tonen pitää kummienoaan Osmo Turusta, itse 
opiskellutta erakkotaiteilija, joka työskenteli aktii-
visesti 1950 – 1980 – luvulla lähinnä öljyvärimaa-
lausten parissa, tyylisuuntinaan kubismi, ekspres-
sionismi ja surrealismi. 

Mustonen kokee taiteen vastakohtana länsimai-
selle älyajattelulle. Taide toimii hänelle mietiske-
lynä, itseilmaisuna sekä vuoropuheluna. Hänelle 
taiteessa on kiehtovaa sen moniulotteisuus, oival-
lukset ja itsensä kehittämisen mahdollisuudet niin 
teknisesti kuin ajatuksellisestikin. 

Teos: Spring, 2015, akryyli, 100 x 90 x 2,5
Teoskuva: Richard Kautto
Henkilökuva: Richard Kautto
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Anja Määttä
Olen posiolainen 
kuvataiteen tekijä. 
Luonto ja siellä alati 
muuttuvat värit ja 
muodot ovat inspi-
raationi suurin lähde.
Olen käynyt maa-
lauskursseja ja itse-

opiskellut taidetta kirjoista ja muista lähteistä.

Töitäni on ollut esillä sekä yksityis- että yhteis-
näyttelyissä.

Uusin harrastukseni on keramiikka, jota opiskelen 
kansalaisopiston kurssilla. Mielenkiintoinen sekin 
taiteen laji. 

Teos: Jäälyhty, akryylimaalaus, 2015, korkeus 50cm leveys 60cm
Teoskuva: Anja Määttä
Henkilökuva: Nina Rautio
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Martta Niemi
Kuvataide ja sen 
keinot ovat minulle 
tapa ilmaista itseäni, 
ajatuksiani. Kuvaan 
taiteellani aikaa ja 
ajattomuutta, näky-
vää ja näkymätöntä. 
Ajan virtaa. Tai-

teilijana olen jatkuvasti uutta kokeileva, luova. 
Ikuisena opiskelijana minua kiinnostaa erilaisilla 
materiaaleilla ja tekniikoilla työskentely ja niiden 
yhdistely. Käytän useita tekniikoita, mutta mie-

luisimmat ovat akryylivärit, mixed-media. Usein 
työskennellessäni kuuntelen itselleni merkityksel-
listä musiikkia.

Kuvataideopintoja on sisältynyt  opintoihini opis-
kellessani Kuopion Käsi ja Taideteollisessa oppi-
laitoksessa sekä  opintoihin Helsingin yliopistossa 
ja Lahden Tutkimus ja koulutuskeskuksessa. 
Kuvataideopinnot Lapin Yliopistossa Taiteiden 
tiedekunnassa (Avoin) sekä lukuisat taidekurssit 
ovat kehittäneet  edelleen taitojani.

Teos: Yellow - Magenta, 2013, sekatekniikka vanerille/kankaalle, 100x60x3 cm
Teoskuva: Kaisa Sirén
Henkilökuva: Martta Niemi
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Ada Nieminen
Olen rovaniemeläi-
nen taiteilija. Maa-
laan kaikista mielui-
ten lintuja. Luonto 
on lähellä sydäntäni.  
Pidän myös kau-
pungeista. Kirjoitan 
myös, lukeminen on 

tärkeää, luen paljon. En pidä sosiaalisesta medi-
asta. 

Maalaan akvarelleilla ja akryyleillä, olen mieles-
täni melko taitava. Akvarelleissa nautin tekniikan 

yllätyksellisyydestä ja siitä että hallitsen hallitse-
matonta. Työn alla on lintusarja, asetan sen näyt-
teille 2017, siihen tulee hienoja töitä. 

Haluaisin muuttaa maalaamaan luontoa erä-
mökkiin kesäksi ja talveksi asua isossa kaupun-
gissa. Olen ääripäiden ihminen, joko kaikki tai 
ei mitään. Joskus olen surullinen, joskus olen 
iloinen. En osaa ilmaista tunteitani maalausteni 
kautta, siinä on vielä paljon oppimista. Tekninen 
osaamiseni kääntyy töiden sisältöpuolessa usein 
minua vastaan.

Teos: Kuukkeli, 2015, akryyli marjaämpärin kannelle, 30 cm x 30 cm
Teoskuva: Ada Nieminen
Henkilökuva: Viivi Vanninen
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Inkeri Nieminen
Muuttanut pohjan-
maalta Sodankylään 
1974.

Opiskellut vuosien 
varrella monenlaisia 
tekniikoita erilaisilla 
kursseilla.

Pitänyt joitakin yksityisnäyttelyitä eri puolilla 
Suomea ja yhden Tartossa,Eestissä.

Osallistunut eri kokoonpanojen ryhmänäyttelyi-

hin sekä Pilke-ryhmän ja Lapin Kuvataideseura 
Palaksen ja Kuvataideseura Kaamoksen näyttelyi-
hin Suomessa.

Osallistunut Kuvataideseura Kaamoksen näytte-
lyihin Arrasissa Ranskassa, Szentendressä Unka-
rissa sekä Tromssassa Norjassa.

Palkinnot ja apurahat: Kuvataideseura Kaamoksen 
Vuoden Taiteilija 1995,Sodankylän kunta 1997.

Kuvataideseura Kaamos ry:n ja
Lapin Kuvataideseura Palaksen jäsen.

Teos: Kevätateria, 2015, öljy, 100 cm x 50 cm
Teoskuva: Inkeri Nieminen
Henkilökuva: Erkki Nieminen
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Marketta Nilsen
Marketta Nilsen on 
lappilainen taiteilija, 
kotoisin Ivalojoki-
varresta, Inarista, 
asunut Enontekiöllä 
vuodesta 1974 ja teh-
nyt grafiikkaa vuo-
desta 1990.

Viimeisen parin vuoden aikana hän on keskittynyt 
pääasiassa saamelaiskirjailija Niilo Aikion lasten-
ja nuortenkirja Niga:n kuvitukseen, jossa erityi-
sesti valon määrä ja väri eri vuodenaikoina ovat 
olleet keskeisiä kuvien kulkiessa läpi vuodenkier-
ron.

Teos: Lapsen muisto - Niilo Aikion lasten- ja nuortenkirjasta “ Niga 1“, 2015, puupiirros ja sekatekniikka 55 x 81 cm
Teoskuva: Studio Borga / Minna Saastamoinen
Henkilökuva: Vuokko Klemetti
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Liisa Niska-Mölläri
Maalauksen ei tar-
vitse saada ihmistä 
ajattelemaan.  Kyllä 
riittää jos saa hänet 
katsomaan sitä.

Kaikki tuttu ja jälji-
telty on tylsää.

Teos: Poroja, 2006, akvarelli, 65 cm x 77 cm
Teoskuva: Liisa Niska-Mölläri
Henkilökuva: Tapani Raittila
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Soile Paasilinna
Kuvallisen ilmai-
sun innostus heräsi 
jo lapsuusvuosina. 
Kipinä syttyi voi-
tokkaiden piirustus-
kilpailujen myötä. 
Taidealan koulutusta 
sain 80-luvun puo-

lessa välissä taide- ja käsiteollisuusoppilaitok-
sesta Rovaniemeltä. Oppilaitoksesta sain oppeja 
joita myöhemmin olen hyödyntänyt mm. ohjaajan 
ja tuntiopettajan töissä. Koulutustaustaltani olen 
monialainen ja työni sijoittuu muulle osaamis-
alueelle. Taide on kuitenkin kulkenut läpi elämän 
mukana. Taideseura Kaamos on Sodankylän koti-
kuntani vahva yhteisöllinen seura, mikä on anta-
nut taiteeni tekemiselle hyvän tuen. Taideseuran 

toiminta on mahdollistanut yhteisnäyttelyihin 
osallistumisen Norjassa, Unkarissa ja Kannuk-
sessa sekä ”kultturijotoksen” ympäristötaiteen 
tekemiseen.

Öljyvärit ovat kiehtoneet suurien töiden toteut-
tamisen vuoksi. Värien kerroksittainen maalaus 
on omiaan tuomaan esille ajatukset, jotka koen 
ja näen luonnon kautta. Luonto on inspiraation 
lähde, ei niin maisemallisesti maalattuna, vaan 
kokemalla hetkiä luonnossa. Luonto tarjoaa 
ihmeitä ja kummia sattumia jotka herättävät mie-
likuvituksen eloon. Ajattelen, että ”kaamos on 
kaunis väri”. Maalaan paljon kaamoksen aikaan. 
Ajatukset saavat uuden suunnan, taulut heräävät 
elämään, näin on moni ajatus siirtynyt metsässä 
koetusta hetkestä tauluun tarinaksi.

Teos: Kettujen päiväuni, 2013, öljy, 65 cm x 65 cm
Teoskuva: Soile Paasilinna
Henkilökuva: Tapani Niemimuukko
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Eila Puhakka
Olen valmistunut 
artesaaniksi 2009 
Ammattiopisto Lap-
pian käsi- ja taidete-
ollisuusalan tekstiilin 
ja vaatetuksen suun-
nittelun ja valmis-
tuksen koulutusoh-

jelmasta (120 ov /3 vuotta). Olen suorittanut myös 
Lapin yliopiston Avoimen yliopiston kuvataiteen 
perus- ja aineopinnot.

Sodankylän Lokan kylä, se altaan alle upotettu, 
on sukuni syntykylä. Lappilaiseen luontoon juur-
tuneena kannan sitä sisälläni niin taiteessa kuin 

sisustustöissänikin. Se on aina houkuttanut minua 
metsiensä suojaisaan syliin yhä syvemmälle, sinne 
missä kuule virtaavan veden äänen, tuulten kuis-
keen, lintujen laulun ja joskus myös petoeläinten 
puhetta. Lapissa taivaskin tuntuu kirkkaammalta 
omassa vapauttavassa korkeudessaan. Tähtiöi-
sin tanssivat revontulet ja täysikuu tuovat lumo-
avat terveisensä sieltä jostain itseäni isommasta. 
Talven kylmän, pehmeän pimeän jälkeen tulee 
kesälle kiire kohti yötöntä yötä. Jos istuisi viikon 
virran äärellä, kuulisi miten Lapin kesä tulee ja 
menee. Tuon ihmisen elämää suuremman syvyy-
den keskellä tulee pakottava tarve tehdä jotain 
mihin voi tavoitella osaa ympärillämme elävästä 
ja alati muuttuvasta kauneudesta.

Teos: Pohjoista valoa Savan tiellä, 1997, luonnonsilkki-, kupari-, pellava-, puuvilla- ja juuttilanka, peili ja kuituva-
lot, 255 cm x 155 cm x 15 cm. Teos on Suomen ensimmäinen valokuitukudos.
Teoskuva: Kaisa Sirén
Henkilökuva: Kaisa Sirén
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Teija Raaterova (ent. Holopainen)
Taiteen tekeminen on 
uuden luomista. On 
kerrottava tarinoita 
joita ei kukaan vielä 
ole kuullut tai maa-
lauksia joita kukaan 
ei ole nähnyt. Taiteen 
ei tarvitse olla totta, 

eikä sen tarvitse olla esittävää. Tunnelma on tär-
keä.   

Omassa taiteessani haluan luoda kerroksia, aivan 
kuin aikakin tekee kerrostumia. Alla oleva tapah-
tuma vaikuttaa lopputulokseen. Taitteessani sattu-
malla on tärkeä merkitys: lähden liikkeelle josta-
kin väristä, väripinnasta tai viivasta. Jatkan siitä 
ja annan teoksen syntyä. Se kertoo miksi haluaa 

tulla. Katson teosta sen syntyprosessin aikana pal-
jon ja etsin viitteitä siitä mitä on tulossa.
Yritän välttää liian siistiä tai huoliteltua maalaus-
jälkeä. Teoksissani saa olla ronskimpaa ilmaisua 
ja voimakkaita värejä Mielestäni sellaiset teokset 
ovat elävämpiä ja niistä löytyy aina uusia yksityis-
kohtia. Niitä jaksaa katsella pidempään, niillä on 
oma sielu.  

Jokainen taiteilija tekee taidetta omista lähtökoh-
distaan. Minulle on tärkeää lappilaisen kulttuurin 
esilletuominen aihe- ja värimaailmoineen. Lapin 
Kuvataideseura Palas on 50 vuoden ajan tuonut 
esiin lappilaisten tekijöiden taidetta.  Taideseuran 
yhteisnäyttelyt ovat kiinnostavia samasta aihepii-
ristä ammennettujen erilaisten teosten vuoksi, tai-
teilijoiden käsialan tai tyylien vaihtelut kiehtovat.

Teos: Merenhelmi, 2010, öljymaalaus kankaalle, koko n. 70 x 55
Teoskuva: Teija Raaterova
Henkilökuva: Malla Holopainen
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Reijo Raekallio
Lahden taidekoulun 
käynyt taidemaa-
lari, on maalannut 
taidetta elävästä elä-
mästä vesi ja öljyvä-
rein 46 vuotta. Olipa 
kysymys ihmisistä, 
poroista tai pelkästä 

luonnosta, liike ja tunnelma ovat maalausten tär-

keimpiä ominaisuuksia. Hänen ihmishahmonsa 
ovat hieman karrikoituja. Hänen teoksissaan on 
usein huumoria ja hauskoja tilanteita. Raekallion 
tummien, syväväristen akvarellien värinkäyttöä 
on pidetty suurenmoisen koloristisena. Kittilän 
Pöntsössä Raekallion kolmikerroksisessa, moni-
muotoisessa galleriassa, joka jo rakennuksena on 
itsessään nähtävyys, on aina esillä kymmenien 
maalausten viikottain vaihtuva näyttely

Teos: Rauhanomainen mielenilmaus, 2015, akvarelli, 70 x 100cm
Teoskuva: Reijo Raekallio
Henkilökuva: Jaakko Lukumaa
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Helena Rapakko
Olen syntyjäni Kyyh-
kynen, s.1935, kotoi-
sin Kemijärveltä.

Olen harjoittanut 
kuvantekotaitojani 
1970-luvulta lähtien 
ja kehittänyt osaa-

mistani niin lukuisilla kursseilla kuin itse opiskel-
len ja kokeilemalla uutta etsien.

Teen öljyväritöitä, akvarelleja ja akryylimaalauk-
sia. Lisäksi maalaan posliinia. Lasista teen koruja, 
reliefejä ja vateja. Lasin ohessa olen jonkin verran 
tehnyt myös hopeasavikoruja.

Uusin löytöni on dichroid, jalometalliyhdiste, joka 
lasikorun kanssa poltettaessa luo mielenkiintoisen 
ja monikerroksisen vaikutelman. Tämän ohessa 
olen opiskellut tiffany- ja lasimaalausta. Oheinen 
kuva on näyttö siitä.

Sierijärven rannalle rakentamassamme Aitta-
Ateljeessa synnytellä ja toteuttaa uusia ideoitani.
Toivonkin, että jatkossakin mahdollisimman 
kauan saan kuumentaa keramiikkauuniani ja 
nähdä, millaisia lapsia se luomuksistani on tuot-
tanut. 

Palaksen puheenjohtajana olin vuosina 2002-
2006. Aloitin myös taide hoitaa -näyttelyt terveys-
keskuksissa v 2002.

Teos: Lapset ja rekivanhus, 2010, lasimaalaus, 30x50 cm
Teoskuva: Pirkko Hyvönen
Henkilökuva: Matti Rapakko
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Matti Rapakko
Olen syntyperäinen 
rova n iemelä i nen , 
kuudes kymmen-
lapsisen perheen 
katraasta, syntynyt 
pula-aikana 1933, nyt 
eläkkeellä peruskou-
lunopettajan virasta.

Oma taideharrastukseni alkoi 1970-luvulla, jolloin 
Alakorkalon koululla pyöri kansalaisopiston maa-
lauspiiri Anna-Liisa Kantolan ohjauksessa. Hänen 
nimensä on syytä mainita siksikin, että hänen 
aloitteestaan perustimme taideseuran, Kuvatai-
deyhdistys Maahiset. Olin seuran puheenjohtaja 
sen ensimmäiset kymmenen vuotta.

Maalannut olen vaihtelevalla innolla toistaiseksi 
ilman suurempaa läpimurtoa.

Töissäni värit puhuvat ennemmin kuin figuurit ja 
tunnelman vangitseminen on tavoitteena ennem-
min kuin kohteen todellisuus. Tyyli lähempänä 
abstraktia kuin realismia.

Lapin Yliopiston taidepiiri ikääntyville tarjoaa 
nykyään paitsi pätevää ohjausta myös mahdolli-
suuden yhdessä tekemiseen ja sosiaaliseen vuoro-
vaikutukseen. Paitsi että se pitää luomisen liekkiä 
vireillä sillä on voimaannuttava vaikutus osanot-
tajiin. Näin toivon myös omalta kohdaltani.

Teos: Kynttiläkuuset, 2015, Akvarelli, 30x50 cm
Teoskuva: Matti Rapakko
Henkilökuva: Helena Rapakko
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Eila Salmi
Salmi, (e. Juujärvi) 
Eila Kyllikki, syn-
tynyt Savukoskella 
1951, luokanopettaja, 
eläkkeellä, itseop-
pinut kuvataiteilija, 
Palas ry:n jäsenenä 
1979 alkaen.

Olen tehnyt kuvia koko ikäni. Harrastuksesta on 

tullut osa ammattia. Olen maalannut aiemmin 
öljyväreillä, mutta allergian takia akvarellitek-
niikat 80-luvulta lähtien ovat sopineet minulle 
paremmin. Käytän mielelläni useita vesiväritek-
niikoita samassa kuvassa, koska hitaasti edeten 
saan aikaa kypsytellä teosta. Vesivärimaalaus 
on haasteellista ja usein työ on aloitettava alusta. 
Luontoaiheet ovat mieluisimpia. Olen pitänyt 
yksityisnäyttelyitä ja osallistunut ryhmänäyttelyi-
hin. Maalauksiani on yksityisillä ja yhteisöillä.

Teos: Välke, 2014, akvarelli 50 x 70 cm
Teoskuva: Raija Viekonelo
Henkilökuva: Raija Viekonelo
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Eija Salo
Elämäntaiteilija

Elämä on taidetta. 
Taide elää minun 
jokapäiväisessä elä-
mässäni, pilvissä, 
taivaassa, metsässä, 
kaupungissa. Nämä 

havainnot tallennan kamerallani.

Värit elävät teoksissani. Ne lähtevät elämään tun-
netiloistani, se on ”akvarelli – stand up” - maala-
usta. ”Elämän pelleilyä” - näyttelyt Rovaniemellä 

ja Torniossa olivat tunteiden komiikkaa parhaim-
millaan, kolmentoista työn kokonaisuutena. Toi-
nen stand up kokonaisuus on uusi. Tekeillä oleva 
teos - sarja”Love and Joy”.
Kankurina rakastan paukuttaa luhalla vanhat 
tekstiilini uuteen ulottuvuuteen. Vanhat vaatteeni 
ja tekstiilini muuttavat muotoaan väriensinfoni-
aksi.

Kudonnaisissani ja maalauksissani luon väreillä 
teoksen, joka on kuin sinfonia sointuineen ja 
rytmeineen. Elämän sinfonioita konkreettisessa 
muodossa.

Teos: Pelle nro 1 (Sarjasta "Elämän pelleilyä"), 2013, vesiväri, korkeus 50 x leveys 55 cm
Teoskuva: Eija Salo
Henkilökuva: Ulla Hoikka
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Maria Siekas
Toisten taiteesta 
nauttiminen herättää 
minussa mielikuvia 
ja uusia ulottuvuuk-
sia. Oman taiteen 
tekemisen osalta se 
antaa minulle mah-

dollisuuden välittää niitä asioita joita minä koen 
tärkeäksi. Taide on minulle myös hengähdystauko 
arjen huolista ja sen kiireistä. 

Palaksen aktiivisesta taideseurasta minä olen löy-
tänyt ns. hengenheimolaisia.

Teos: Haapa, 2015, akryyli, 50 cm x 50 cm
Teoskuva: Maria Siekas
Henkilökuva: Maria Siekas
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Kaisa Sirén 
Olen rovaniemeläi-
nen valokuvaaja, 
photographer B.A.A. 
Taiteessa ja kuvis-
sani haluan impres-
sionismin värimaa-
ilman ja tunnelman 

toistuvan. Kuvani ovat usein ei-esittäviä ja tutkin 
niissä värejä. Valokuvauksessa kiehtoo mahdol-
lisuus hetken ja tunnelman vangitsemiseen sekä 
pienten asioiden ikuistamiseen. Uusi haaste on 
valokuvan ja maalauksen yhdistäminen.  

Teos: Kesäyö, 2009, valokuvakollaasi, 120 cm x 80 cm
Teoskuva: Kaisa Sirén
Henkilökuva: Kaisa Sirén
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Sirpa Starck
Kipinän taiteen teke-
miseen sain opiskel-
tuani Limingan tai-
dekoulussa vuonna 
1991. Sen myötä löy-
sin uuden osan itses-
täni ja nykyään teen-

kin taidetta entistä täysipainoisemmin. Ominta 
minulle ovat pastellitekniikalla toteutetut työt. 
Tämän maalaustaiteen menetelmä perustuu pas-
telliliiduilla luotuihin pehmeisiin vaikutelmiin. 
Haluan viedä katselijan matkalle mielen satumai-
hin, ilman sanoja, silloin katselijalle jää vapaus 
omiin tulkintoihin.

Teos: "En luvannut sinulle ruusutarhaa", 2007, pastellitekniikka, 42 x 48
Teoskuva: Sirpa Starck
Henkilökuva: Helena Wagner-Prenner
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Terttu Tervaniemi
Maalannut 1986 läh-
tien, käytän töissäni 
akryyli- ja öljyvärejä. 
Olen opiskellut Kan-
salaisopistossa maa-
lausta ja myöhemmin 
pienkursseilla koti- 

ja ulkomailla. Toimin aktiivisesti yhdistyksissä 
ja olen osallistunut yksityis- ja yhteisnäyttelyihin. 
Koen olevani vapaa taiteen harrastaja ja kokeilun-
haluinen etsijä. Installaatioissa hyödynnän käy-
tettyjä materiaaleja joihin otetaan uusi näkökanta 
muokkaamalla. Installaatiotyöt voivat olla hyvin-
kin isoja.

Teos: Hiljaisuus, 2015, akryyli kankaalle, 82 cm x 120 cm
Teoskuva: Pertti Huhtala
Henkilökuva: Pertti Huhtala
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Orvokki Tuisku
Synt. Virtailla -33.

T a i d e o p i n t o j a : 
Lapin yliopiston 
ikääntyvien Taide-
piiri, noin 10 vuotta 
Oriveden,Ylivieskan 
ja Raudusojan kan-

sanopiston kursseja. Muita lyhyempiä. 

Näyttelyt: omia Rovaniemellä ja Virroilla. Osal-
listun Palaksen ja Suomenselän taideseuran vuo-
sinäyttelyihin. Yhteisnäyttelyt Rovaniemellä Vaa-
sassa ja Helsingissä.

Kuulun Palakseen ja Suomenselän taideseuraan.
Maalaan eri tekniikoilla. Teen puupiirroksia.

Teos: Keväisellä polulla, 2015, akryyli, 42 cm x 30 cm
Teoskuva: Marko Heiskanen
Henkilökuva: Marko Heiskanen
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Tuomo Tiensuu
Olen syntynyt v. 
1950 Kittilässä.
Ammatiltani olin 
m a a n m i t t a u s t e k-
nikko, mutta nyky-
ään olen eläkkeellä.

Pidän itseäni lähinnä 
vesivärimaalarina, vaikka pidän myös piirtämi-
sestä. Maalamista olen harrastanut jo 60-luvulta 
lähtien, jolloin ensimmäisen kerran akvarellejani 
oli esillä Kittilässä.

Innoittajinani ovat olleet lähinnä kittiläläiset tai-
teilijat, eniten ehkä Einari Junttila ja 60-luvulla 
kesän Sirkassa viettänyt Aimo Kanerva, jonka 

oppaana ja kalakaverina silloin olin.

Maalausten aiheet tulevat lähinnä Lapin luon-
nosta, jossa viihdyn ja liikun paljon. Kun sitten 
koen siellä jonkun elämyksen, haluan saada sen 
toteutettua mahdollisimman tuoreeltaan ja nope-
asti maalaukseksi ja siksi vesiväri sopii työskente-
lytavakseni parhaiten.

Olen ollut mukana lukuisissa taideyhdistysten 
yhteisnäyttelyissä, Ars Arcticassa v. 1979, ym.

Omia näyttelyitä mm. Taidekalleria Hyvärisellä v. 
1986, Kittilän kirjastossa v. 2007 ja Rovaniemen 
kirjaston Lapponica-salissa v. 2014.

Teos: Vaarojen välilammen alkutalvea, 2014, akvarelli, 35 cm x 50 cm
Teoskuva: Tuomo Tiensuu
Henkilökuva: Mauri Poikela
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Brita Kaarina Turunen
S. 1946 Kemissä, o.s. 
Qvist, kotipaikka 
Sodankylä

Olen filosofian mais-
teri, suomen kielen, 
kirjallisuuden, kult-
tuuri- ja taideainei-

den opettaja vuosina 1969 – 2009. Siirryin opetus-
tehtävistä eläkkeelle vuodesta 2009. Aktiivinen 
harrastaja, tekijä ja omatoiminen kouluttautuja 
kuvataiteen alalla olen ollut nuoruudestani lähtien.  
Vuonna 1982 sain kutsun järjestää debyyttinäyt-
telyni Hotelli Tornin Ateljeebaarissa Helsingissä 
marraskuun taiteilijana v. 1983. Tämän jälkeen 
olen osallistunut muihinkin kutsunäyttelyihin,  

järjestänyt vuosittain säännöllisesti omia yksi-
tyisnäyttelyitä, olen mukana myös Kuvataide-
seura Palaksen yhteisnäyttelyissä. Maalauksiani 
on yksityiskotien, yhteisöjen, yritysten ja julkisten 
laitosten kokoelmissa Suomessa, useissa muissa 
Eroopan maissa sekä Israelissa ja Yhdysvalloissa.

Taulujeni tarinat ovat kertomuksia kotiseudustani, 
Lapista. Maalausteni motiiveja ovat luonnon ele-
mentit, lappilainen elämänmuoto ja saamelainen 
kulttuuri tarinoineen, uskomuksineen ja myyttei-
neen. Töissäni tavoittelen ennen kaikkea vaikutta-
vuutta, kauneutta ja harmoniaa omin menetelmin 
ja tekniikoin, materiaaleina öljyvärit, tempera ja 
pastelli. Työskentelen pienessä kotiateljeessa, töi-
täni on  esillä kotigalleriassani Sodankylässä.

Teos: Kaupungin puisto, 2014, öljyväri kankaalle, 100 x 120 cm
Teoskuva: Tauno Turunen
Henkilökuva: Tuula Lampela
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Tuula Takkinen
s. 1943

Värejä paletistani 
levittelin ja usein 
ihmistä kankaaltani 
etsiskelin.
Haasteita itselleni 
asetin ja pari maala-

usta myös vasemmalla kädellä toteutin.
Viisi satua junamatkoilla kirjoitin ja ensimmäisen 

satukirjani kansiin sadut kuvien kera saattelin.
Kipsiä myös olen veistoksiksi työstänyt ja aina 
niissäkin ihmisen olemusta olen etsinyt.
Poikkeuksen tekee betoni, josta mielikuvitukseni 
veistoksen hylkeeksi rakensi.
Toinen veistos betonista toi paluun ihmiseen, sen 
”Maaemo” itse pihallani todistanee.
Nyt parin vuoden tauon jälkeen olen taas pensse-
liin tarttunut ja hiljalleen uutta tekniikkaa maala-
uksiini olen etsinyt ja kehitellyt.

Teos: Mieli kaukaiselle vuorelle, 2004, öljyväri ja hiili pellavakankaalle (liivatepohjustus), k 730 x l 550 x s 20
Teoskuva: Tuula Takkinen
Henkilökuva: Tuula Takkinen
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Ritva Uusitalo
Olen Ritva Uusi-
talo Kemijärveltä. 
Taide, piirtäminen 
ja maalaaminen, 
ovat kuuluneet nuo-
ruudesta lähtien 
elämääni. Imatralla 
kouluni taideopet-

tajan ohjaamana ja taideyhdistyksen iltakoulussa 
pääsin taiteeseen mukaan elävää mallia piirtäen ja 
akvarelleja viiden vuoden ajan maalaten. Amma-
tissani nuorten ja lasten parissa Kemijärvellä olen 

voinut hyödyntää piirtämistä, mutta varsinainen 
"maalauskausi" alkoi uudelleen taidenäyttelyineen 
vasta n. 15 v sitten. Rakastan luonnossa maalaa-
mista. Keväisin ja syksyisin on paras aika akva-
relliretkiin Lapin luontoon. Omia taidenäyttelyitä 
minulla on ollut Kemijärvellä 3 kulttuuritalolla ja 
2 Uitonniemen pirtissä v 2006-2015 aikana sekä 
Rovaniemellä kaksi näyttelyä. Yhteisissä taideyh-
distyksen näyttelyissä taulujani on ollut 15 vuo-
den ajan. Maalaukseni ovat lähinnä akvarelleja, 
aiheena luonto.

Teos: Kevät voittaa, 2015, akvarelli, 46cm x 35cm
Teoskuva: Ritva Uusitalo
Henkilökuva: Eeva Heinonen
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Hanne Vaarama
Rakastan luon-
nossa samoilemista 
ja maalausaiheeni 
ovat usein luonnosta. 
Rakas maisema on 
Atlantin rannalla 
Norjassa, maisema 
jota pilvet, sateet ja 

tuulet muuttavat kaikkina vuodenaikoina. Myös 
suomalainen luonto on sydämessäni. Myöhäis-
syksyn ja alkavan kaamoksen syvät, tummat värit 
kiehtovat salaperäisessä uhkeudessaan. Yhtälailla 

viehättää välimerellinen, varjoissa hehkuva väri-
maailma.

Rakastan ihmisen kuvaamista, maalatessa viriää 
ihmetys, hellyys ja myötätunto meitä ihmisolen-
toja kohtaan. Kuinka liikuttavan hauraita ja vah-
voja olemmekaan…

Matkoilla on aina mukana luonnoskirja ja kyniä, 
muutama sivellin ja akvarellit. Muuten olen viime 
aikoina maalannut enimmäkseen öljyväreillä.

Teos: ”Herkkutatteja”, 2014, öljyväri, 46 x 38 cm
Teoskuva: Hanne Vaaramaa
Henkilökuva: Kai Leinonen
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Maija-Leena Vanhatapio
Rakkaus taiteeseen 
ja sen tekemiseen on 
tullut minulle perin-
tönä Rovaniemellä 
ja Helsingissä vai-
kuttaneelta taitei-
lijaisältäni Erkki 
K o t k a n k a l l i o l t a . 

Laaja-alainen ammattitaitoni ja taiteellinen näke-
mykseni rakentuvat opinnoille Graafisella linjalla 
Taideteollisessa oppilaitoksessa, täydentäville 
aikuisopinnoille Lapin yliopistossa, lukuisille tai-
dealan kursseille sekä pitkälle työuralle mainon-
nan parissa Art Directorina sekä alan yrittäjänä.

Teosteni pääosin impressionistiset maalaukset 

tallentavat lukuisten vaellusten ja luonnossa vie-
tettyjen hetkien tunnelmat ja muistot. Aiheet, 
kuten veden ja metsän vuoropuhelut sekä taivaan 
ja maan kohtaamiset tunturiylängöillä ilmentävät 
graafista rakkauttani pohjoisen muotokieleen.

Työskentely akryyliväreillä on pääosassa, mutta 
myös kokeellisempi sekatekniikka on tullut 
mukaan uutena ilmaisumuotona. Pehmeät pastel-
livärit sekä akvarellit tuovat esiin pehmeämmän 
puoleni.

Olen osallistunut aktiivisesti slukuisiin jyrytet-
tyihin näyttelyihin ympäri Suomen. Jäsenyyteni 
Palaksen lisäksi: Taideryhmä ArtIlo, Kajaanin 
kuvataitelijat ry ja Suomen Taiteilijat ry.

Teos: Autumn Flow, 2014, akvarelli kankaalle, 70x50cm
Teoskuva: Maija Vanhatapio
Henkilökuva: Maija Vanhatapio
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Maija Vepsäläinen
Arktinen valo kieh-
too loputtomasti.

Värisävyjen vaihtelut 
syksyn kuulaudesta 
kevään huikeisiin 
väreihin ovat kieh-
toneet ja antaneet 

lähtökohdat maalauksiini. Ennen kaikkea minua 
kiehtoo arktinen herkkä lumen valo talvisin. Han-
kien hohde ja valkoisuus ovat haasteellinen aihe. 
Varjojen värit lumella kiinnostavat sään ja vuoro-

kaudenajan vaihdellessa.  

Pelaan maiseman tunnelman ja oman tunnetilan 
välillä. Luonto innoittaa, mutta tunne sanelee. 
Maisemat ja luonnon pienetkin yksityiskohdat ovat 
lähtökohtanani. En pyri tuomaan esille näkyvää 
vaan kuvamaan näkymätöntä niin kuin se minulle 
näyttäytyy, henkilökohtaisena tulkintanani. 
Siveltimen abstrakti jälki ja ilmaiseva rytmi ovat 
tavoitteina pyrkiessäni emotionaalisesti samaistu-
maan luontoon. Käytän akryylivärejä.

Teos: "Syvältä", 2013, akryyli mdf -levylle, 40.5 x 27 x 1,5
Teoskuva: Maija Vepsäläinen
Henkilökuva: Nick Glazer
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Raija Viekonelo
Raija Anneli Vie-
konelo s.15.1.1949 
Rovaniemen mlk:ssa.  
Olen aloittanut kuva-
taideopinnot Rova-
niemen kansalais-
opistossa v 1977. 
Opintojani olen 

täydentänyt useilla kursseilla ja itseopiskelulla. 
Korkeatasoisista opettajistani mainittakoon mm. 
Inari Krohn, Erkki Hirvelä, Carl Wargh ja Paavo 
Tolonen, sekä paljon muita taiteilijoita. Maalaan 

eri tekniikoilla, akryyli, öljy, pastelli ja akvarelli. 
Maalauksissani on aina jotain esittävää, sillä täy-
sin abstrakti on minulle vieras, eikä kiehdo minua. 
Mielestäni taiteen tekeminen on ikuista oppimista 
ja etsimistä. Innoittajani on aina ollut Lapin hur-
maava luonto, ihmiset ja tunnetilat.  Valot, varjot 
ja niiden värien etsiminen on aina mielenkiin-
toista.  Maisematauluissani on usein mukana vesi, 
sillä veden olemus on kaunis tyynenä peilipintana 
heijastuksineen, sekä kuohuvana virrassa ja kos-
kissa. Se on ikäänkuin maiseman silmät ja sielu. 

Teos: Auttikönkään kuohuja, 2013, akryylimaalaus, 70 x 100
Teoskuva: Raija Viekonelo
Henkilökuva: Teresa Anttonen
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Rauha Viiri
Karjalassa Suista-
mon kirkonkylässä 
25.8.1933 syntynyt 
Rauha Viiri on har-
rastanut öljyvärimaa-
lausta vuodesta 1974. 
Hän aloitti harrastuk-
sensa Ranuan kansa-

laisopistossa opettaja Jorma Törnin ohjauksessa ja 
vuodesta 1976 Rovaniemellä Anna-Liisa Kantolan 
johdolla Rovaniemen kansalaisopistossa.

Hän on osallistunut lukuisiin kesäkursseihin, 
joissa opettajina ovat toimineet mm. Matti Jauk-
kuri, Rauni Upola, Topi Hietala, Juhani Knuuti 
ja virolaistaiteilija Rein Raamat, pastellityötaitaja 
Olli Moisio sekä akvarelli- ja öljyväritöissä Tapani 

Rantala, Nadja Alatalo ja Pauliina Rouhiainen.

Vuosina 2000-2015 Rauha Viiri on opiskellut 
avoimessa "ikääntyvien yliopistossa" taiteiden tie-
dekunnassa pääasiassa akryyli- ja sekatekniikkaa 
sekä piirustusta, linoleikkausta ja värigrafiikkaa. 
Lisäksi vuosina 2006-07 munatempera- ja öljyvä-
rimaalausta. Luvuonna 2010 tehty animaatioita, 
jotka olivat näytteillä Arktikumissa kesänkauden 
2010.

Rauha Viirin töitä on nähtävänä kotona Kosken-
ranta 9 B 4 ja vapaa-ajan asunnolla Oikaraisella v. 
2007 avatussa Ateljee-galleriassa, jossa vaihtuva 
pysyvä näyttely. Rauhaa voi tavoitella puhelimitse 
040 7746330

Teos: Muistopaasi, 2008, akryyli, 100 cm x 80 cm
Teoskuva: Riitta Putula
Henkilökuva: ...
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Tellervo Välikangas
Olen itseoppinut, 
ns. pitkänlinjan tai-
teilija Kemijärveltä. 
Maalaan esittäviä 
kuva-aiheisia, figu-
ratiivisia sekä mai-
s e m a m a a lau k s i a . 
Maalaan mielelläni 

öljyväreillä. Värimaailmani on lähinnä pastel-
linomaista ja tyylini on romanttisrealistista. Eräs 
taideopettaja Turussa sanoikin, että olen "jäänne 
romantiikan ajalta".

Teoksiani on useissa julkisissa laitoksissa sekä 
ulkomailla, esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa, 
USA:ssa,Venäjällä Kantalahdessa sekä Viipurissa 
ja Japanissa.

Olen saanut useana vuonna apurahaa Kemijärven 
kaupungilta sekä Lapin opistolta. Olen ollut Kemi-
järven kaupungin kansalaisopistolla opettamassa 
posliininmaalausta, lasimaalausta sekä öljyväri-
maalausta 25 vuoden ajan.

Teos: Ukkosmyrsky merellä, 2016, öljyvärimaalaus , 30 cm x 30 cm
Teoskuva: Tellervo Välikangas
Henkilökuva: Unto Viitamäki
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Raimo Yli-Suvanto
Kuvanveistäjä, työti-
lat Kuusamossa. 
Toteuttanut lukui-
sia lasten ja nuorten 
palkittuja monitai-
teellisia projekteja 
musiikin, tanssin, 
teatterin, kuvataiteen 

ja sirkuksen keinoin 1989 – 2014. 
Ventus Borealis-luovien alojen kansainvälisen 
kehittämishankkeen Suomi – Saksa  projektijoh-
taja, 2011 – 2014.

Metsä on minun maailmani. Siellä liikun, ajattelen 
ja tunnen. Metsän tilasta kannan huolta. 
Sahaa, kirvestä ja puukkoa käytin paljon jo lap-
suudessa. Silloin ei puhuttu taiteesta. Puusta löy-
tyi muotoja ja syntyi uusia; hirviä, susia, peik-

koja. Ohjausta sain ukkini mietteestä, ei kysytä 
kauanko siinä meni, vaan kuka sen teki. Halusin 
puulle viimeistellyn pinnan, joka houkutteli kos-
kettamaan.

Koulutus ei ole muuttanut tekemiseni suuntaa. 
Veistomateriaalina käytän jykevää petäjää, hie-
nostunutta haapaa tai koivua huolellisesti viimeis-
teltynä. Kunnioitan aikaa ja vuosisatojen vaiku-
tusta puun muotoihin.

Veistosaiheeni syntyvät luonnosta, tapahtumista, 
tekemisestä ja tunteista. Minulle puu on erinomai-
nen havainto- ja viestivälinen myös yhteiskunnal-
liseen vaikuttamiseen. Metsien käsittelyn tietoiset, 
taitavat ja kestävät menetelmät takaavat tulevalle 
kehitykselle luonnollisen mahdollisuuden sekä 
minulle ja kaltaisilleni hyvän mielen.

Teos: Metsä, 2012, haapa-leppäveistos, 85 x 60 x 25
Teoskuva: Raimo Yli-Suvanto
Henkilökuva: Suoma Yli-Suvanto
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Suoma Yli-Suvanto
Kuvataiteilija, työs-
kentelee Kuusamossa 
ja Rovaniemellä.
Pohjoisen karun kau-
nis luonto on  antanut 
vahvan sidoksen kas-
vuympäristön kunni-
oittamiseen ja kestä-

vän kehityksen vaalimiseen. 

Maalauksissa ainutkertaiset luontokokemukset 
ja elämykset muotoutuvat kuviksi ja muodoiksi, 
joissa liike ja rytmi toimivat ilmaisun perustana. 
Vesielementtien työstäminen heijastuu värimaa-
ilman viileytenä, pohjoisen valon, pimeyden ja 
kylmyyden esilletuominen värien käytön raikkau-
tena.

Toteuttanut lukuisia palkittuja lasten ja nuorten 
taidekasvatusprojekteja musiikin,sirkuksen, tans-
sin, teatterin ja kuvataiteiden keinoin 1989 – 2014. 
Projektien aihepiirien pohjoisuus ja lappilainen 
mytologia toimivat myös omien  maalausten hen-
gettärinä ja taustoina

Yksityis- ja ryhmänäyttelyitä eri puolilla Suomea 
ja Eurooppaa vuodesta 1996 alkaen.
Lapin Kuvataideseura Palas ry:n puheenjohtaja 
2007 – 2008.

Luovien alojen kansainvälisen  (Suomi – Saksa)  
Ventus Borealis - kehittämishankkeen projektisih-
teeri 2011 – 2014.

Teos: Kosken henki, 2010, akryyli kankaalle, 125 x 82
Teoskuva: Raimo Yli-Suvanto
Henkilökuva: Raimo Yli-Suvanto



126

 

Palas ry kiittää tukijoita!
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AITTA-ATELJEE: Kesänäyttelyt

Riitakantie 69, Sierijärven itäpää.
Opasteet perille, mutta soittele ennen kuin tulet.

Helena ja Matti Rapakko
p. 0400-693699,  044-5043543
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Galleria Sutiranta, Ilmi Huoviala

Jukka Vornanen Oy

Wetteri Oy

Rovaniemen Kodit Oy LKV

Niemelän Auto Oy

Polarlehdet Oy

Heiskarin Teräspaja Oy
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