Lapin Lumo taiteessa 21.-24.4.2021
Matka kulttuuriin ja luontoon Lapissa. Ihastu Lapin keväiseen valoon tuntureiden harjalla ja
näe taiteilijoita inspiroineet maisemat. Alvar Aalto, Reidar Särestöniemi ja monet muut
taiteiljapersoonat tulevat tunnetuksi matkallamme. Lappi liitetään yleensä luontoon ja
joulupukkiin, mutta tällä matkalla haluamme tuoda esiin erityisesti lappilaista kulttuuria,
johon on vuosisatojen ajan ammennettu elementtejä ympäristöstä.
Lapissa luonto on taiteen äiti.

21.4. Oulu – Rovaniemi
Aloitamme matkamme Oulun linja-autoaseman tilausajopysäkiltä kohti Rovaniemeä.
Teemme välillä yhden pysähdyksen ja noin puolenpäivän aikaan saavumme Lapin
pääkaupunkiin, jossa teemme kaupunkikierroksen nähden ydinkeskustan lisäksi myös
muita kiinnostavia kohteita ja saamme käsityksen siitä miten kaupunki on rakentunut kahden
joen yhtymäkohtaan. Alvar Aallon kädenjälki näkyy Rovaniemen kaupunkikuvassa ja
kiinnitämme siihen erityistä huomiota. Iltapäivällä majoitumme legendaariseen Pohjanhovi
hotelliin, jonka historia on varsin mielenkiintoinen. Yhteinen illallinen hotellissa ensimmäisen
matkapäivän päätteeksi.

22.4. Rovaniemi
Aloitamme päivän tutustumalla Rovaniemen kuuluisaan museoon, Arktikumiin opastetulla
kierroksella, jonka jälkeen saamme vielä itsenäisesti kierrellä katsomassa museon laajoja
kokoelmia. Museossa on myös mahdollista nauttia omatoiminen lounas. Iltapäivällä
tutustumme Rovaniemen keskustan menestyksekkääseen ja perinteiseen yritykseen, eli
Marttiinin Puukkoon. Kuulemme yrityksen historiaa ja sen tuotekehityksen kulmakivistä.
Iltapäivällä vapaa-aikaa Rovaniemen keskustassa, jolloin tilaisuus tutustua vaikkapa
kulttuuritalon Korundiin, jossa sijaitsee kaupungin taidemuseo. Ilta vapaata ohjelmaa,
tilaisuus vierailla Rovaniemen teatterissa ja ihailla Alvar Aallon suunnitelemaa rakennusta
myös sisältä.

23.4. Rovaniemi – Sodankylä – Kittilä
Nautimme kiireettömän aamiaisen tyylikkäässä hotellissamme ennen kuin jatkamme
matkaamme Sodankylän kautta Kittilään. Sodankylässä vierailemme vanhaa Lappia
kuvanneen, jo edesmenneen, Sompion miehen Andreas Alarieston galleriassa. Alariesto tuli
kuuluisaksi menneen maailman ja vanhanaikaisten Lapin kylien kuvaajana, jotka kertovat
muistojen kautta saamelaisten arkielämästä. Andreas Alarieston taidetta alettiin arvostaa jo
hänen elinaikanaan. Ensimmäinen taidenäyttely pidettiin Helsingissä vuonna 1976, ja se oli
menestys. Monille suomalaisille hän on tullut tutuksi erityisen hyvin Arabialle suunnitelluista
seinälautasistaan.
Sodankylästä matkamme jatkuu komeiden maisemien saattelemana kohti Kittilää, jossa
vierailu galleria Rajakalliossa. Lapin maisemat ja elämänilo ovat Raekallion taiteen
ytimessä. Reijo Raekallio löytää eläinten ilmeikkyyden, olivat ne sitten poroja, kettuja tai
riekkoja. Pitkän taitelijanuran tehnyt kittiläläinen hurmaa taiteellaan.
Majoitumme Break Sokos Hotel Levissä.
24.4. Kittilä – Rovaniemi - Oulu
Levin maisemissa on mukava käydä aamukävelyllä aamiaisen jälkeen. Puolenpäivän
aikaan tutustumme Kittilän Kaukosessa Reidar Särestöniemen museoon, joka koostuu
useista erillisistä rakennuksista. Saamme kattavan kuvan taiteilijaneron elämästä ja siitä,
miten kaunis kotiympäristö heijastuu hänen taiteessaan. Särestöniemen kotitila
alkuperäisine huonekaluineen kertoo perheen elämästä 1900-luvun alun Lapissa. Reidarin
uusi ateljee on vaikuttava rakennus, johon taiteilijan kerrotaan ostaneen ikkunat ennen kuin
arkkitehti oli sen edes suunnitellut. Vierailulla näemme myös kattavan kokoelman
Särestöniemen maalauksia. Seurailemme kaunista Ounasjokivartta kun ajamme
Rovaniemelle ja edelleen kohti Oulua. Jos jatkatte matkaa pikavuorollamme etelään, ehditte
vuorolle vielä tänä iltana.

Matkan hinta 405 euroa jaetussa kahden hengen huoneessa. Hinta sisältää kuljetuksen V.
Alamäen turistiluokan bussilla, opastuksen kohteissa, majoituksen aamiaisineen, sekä
ohjelman mukaiset vierailut. Lisämaksusta 140 e yhden hengen huone. Liityntäkuljetus V.
Alamäen pikavuorolla tarjoushintaan 20 e menopaluu.

