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KAAMOKSEN KESKELLÄ 
SALIT SÄDEHTIVÄT 
VOIMAANNUTTAVAA VÄRIÄ

Kun koronarokotteita yhä kevätkaudella odo-
tettiin, jäi Kenen luonto? -näyttelyn kävijämää-
rä vaatimattomaksi. Onneksi avajaistapahtuman 
videostriimaus tavoitti hyvin yleisön. Kesällä ko-
timaan matkoja tehtiin alueille, missä tautitilan-
ne oli rauhallinen, ja museossa oli runsaasti kä-
vijöitä etelän suurista kaupungeista. Rokotuk-
set etenivät ja syyskaudella kävijöitä oli jo lähes 
15 000. Värinäkyjä – Yrjö Saarinen -näyttely oli 
menestys.  – Kaamoksen keskellä salit sädehtivät 
voimaannuttavaa väriä, kirjoitti taloussuunnitte-
lija Pia Vasama.
 
Koronarajoitusten jatkuvasti muuttuessa punnit-
tiin, voidaanko yleisötapahtumia järjestää ja mi-
ten. Heine Avdalin ja Yukiko Shinozakin kan-
sainvälinen tanssiryhmä esiintyi marraskuussa 
vuoden viiveellä. – Minuakin sykähdytti Carry  
on ja kuinka omatoimisesti ryhmä otti tilan hal-
tuun, kertoi museomestari Jarkko Kaunismä-
ki. Jouluinen taidebasaari vuoden tauon jälkeen 
nosti mielialoja. – Oli hienoa järjestää basaari, 
vaikka se ei ollut helppoa maskeissa ja korona-
passien varmistelun lomassa, kirjoitti amanuens-
si Laura Korhonen.

Museoarviointi.fi-työkalulla perehdyttiin muse-
on toimintaan yhteisissä Teams-palavereissa. Ke-
hittämiskohteiksi nousivat vaikuttavuustavoitteet 
ja museon profiili. Verkostot ja kumppanuudet 
näyttäytyivät vahvuutena, onhan yhteyksien ra-
kentamista tehty jo kauan. Museolehtori Sirpa 
Turpeinen kirjoitti: – Eniten kertomusvuonna sy-
kähdytti pelitaidenäyttelyprojekti yliopiston ja 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.

Suomen Taidegraafikot ry:n hallitus tutustui mu-
seoon tallennettuun kokoelmaansa. Samalla 
otettiin puheeksi mahdollinen kokoelman lahjoi-
tus, vedosten lahjoitusprojekti sekä uudet näyt-
telyideat. – Oli hienoa ja innostavaa tavata halli-
tuksen jäsenet, kertoi amanuenssi Jaana Oikari.

Kertomusvuoden valokuvissa näkyvät maskit, 
monitorit ja muu tekniikka. Rinnakkaiselo koro-
nan kanssa jatkui, mutta rokotukset rauhoittivat 
työn tekemistä ja digitaalisuus auttoi yhteydenpi-
dossa sekä palveluiden tuottamisessa.

Lämmin kiitos taiteilijoille, asiakkaille, 
yhteistyökumppaneille ja työyhteisölle.

Leena Lokka
intendentti
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Teuvo Ahokas eläytyi käsikirjoittamassaan monologissa 
Yrjö Saarisen elämään keskellä ekspressiivisiä maalauksia. 
Kuva Vesa Relander.
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Niina Lehtonen Braunin installaatio, jossa hän käsittelee keskisuomalaisen 
sukunsa naisten tarinoita oli yksi Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn 
suosikeista. Kuva: Sanna Lahti

NÄYTTELYT TAIDEMUSEOSSA
Leena Lokka

Taidemuseon näyttelyissä oli vuoden aikana esillä kes-
kisuomalaista taidetta, kansainvälistä ja suomalaista 
nykytaidetta, valokuvataidetta ja valokuvia kolmessa 
päänäyttelyssä ja kahdessa gallerianäyttelyssä. Jyväs-
kylässä museot olivat koronan vuoksi suljettuina kerto-
musvuonna vain kaksi viikkoa 1.2.–14.2.

 
TAIDEMUSEON 
PÄÄNÄYTTELYT 

Näyttelyohjelmassa tapahtui yllättäviä muutoksia: ke-
vätkaudelle suunniteltu Tiina Pyykkisen yksityisnäyt-
tely siirrettiin toteutettavaksi 2023 taiteilijan tultua va-
lituksi alumniresidenssiin Hollannissa. Lisäksi Pyykki-
sen näyttelyä korvaamaan suunniteltu yksityisnäytte-
ly jouduttiin siirtämään, koska taiteilija kuului koronan 
riskiryhmään, eikä tämän vuoksi halunnut matkustaa. 
Ohjelma saatiin järjestykseen, kun Matkalla maan kes-
kipisteeseen -näyttelyä venytettiin maaliskuulle ja Ke-
nen luonto? -näyttely siirrettiin Galleriasta ns. päänäyt-
telytilaan.

Matkalla maan keskipisteeseen 2020 

Jyväskylän taidemuseo 14.3.2021 saakka 

Saarijärven museo 3.2.–25.4.2021 

Jyväskylän taidemuseossa esillä olleessa kokonaisuu-
dessa oli esillä teoksia taiteilijoilta: Anna Binta Dial-
lo, Thora Dolven Balke, Niina Lehtonen Braun, Jussi 
Heikkilä, Meri Hietala & Antti Ahonen, Jari Jula, Ka-
zuko Kizawa, Petra Lindholm & Anna Järvinen, Son-
ja Löfgren, Anu Pennanen & Stéphane Querrec, Anni 
Puolakka, Anders Smebye & Vikram Uchida-Khanna, 
Nina Svensson, Jaakko Valo. Yleisölle tarjoutui live-esi-
tyksen peruunnuttua Tanssin aika -tapahtumassa koro-
nan vuoksi mahdollisuus tutustua tanssitaiteilija ja ko-
reografi Daina Ashbeen Unrelated-teokseen videotal-
lenteena Teamsissa järjestetyn taiteilijatapaamisen yh-
teydessä. Heine Avdal &Yukiko Shinozakin työryhmän 

performatiiviset esitykset toteutuivat vasta marraskuus-
sa Asunto-osakeyhtiö Kauppakatu 23:n tiloissa ja tai-
demuseossa, jossa esillä oli Värinäkyjä – Yrjö Saarinen 
-näyttely.
 
Saarijärven museossa Matkalla maan keskipisteeseen 
-näyttely oli suunniteltu järjestettäväksi kesällä 2020, 
mutta koronan vuoksi se siirrettiin kevätkaudelle 2021. 
Esillä oli teoksia 11 taiteilijalta ja yhdeltä taiteilijaparil-
ta: Duncan Butt Juvonen, Louise Dahl & Hana Lee Erd-
man, Laura Dahlberg, Taija Goldblatt, Pasi Erik Karju-
la, Anne Lehtelä, Petra Lindholm, Maija Ojanen, Anna 
Ruth, Jukka Silokunnas, Toûa Toûa ja Ilkka Virtanen.
 
Saarijärvellä pidettäväksi suunniteltu kuvataiteilijoiden 
kansainvälistymisseminaari korvattiin 17.4. klo 10–15 
webinaarilla, johon ilmoittautui yli 300 taiteilijaa eri 
puolilta Suomea ja myös ulkomailta mm. Ruotsista, Es-
panjasta, Alankomaista ja Sveitsistä. Käyntejä webinaa-
risivulla oli 1 003 (käyntimäärähuippu 214, siirtymiä 
alustalla 3 000). Puhujat edustivat alojensa huippua, 
mukana oli kansainvälistä uraa luova, jyväskyläläis-
lähtöinen kuvataiteilija Nastja Säde Rönkkö, Instagra-
milla galleria- ja myyntiverkostoja luonut, Jyväskyläs-
sä ja Kuopiossa työskentelevä Sami Korkiakoski, Suo-
messa asuva kansainvälinen kuraattori-taiteilija Elham  
Rahmati, kansainväliseen residenssitoimintaan pereh-
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Marko Hämäläinen, Harri Heinonen ja Minna Pyykkö avaamassa 
Kenen luonto? -kiertonäyttelyä. Kuva: Sanna Lahti

Ohjaaja ja editoija Vesa Peltolan, Noveltive Oy, striimaustyökalut.
Kuva: Sanna Lahti

Striimauksen myötä näyttelytila muuttui studioksi.
Kuva: Sanna Lahti

tynyt kuraattoripari Miina Hujala & Arttu Merimaa, 
Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn kuraatto-
ri Rickard Borgström, Galerie Anhavan toimitusjoh-
taja Hanna Huitu, Suomen Saksan -instituutin johtaja 
Laura Hirvi, Nykytaiteen museo Kiasman intendentti, 
portugalilaissyntyinen João Laia sekä Frame Finlandin 
asiantuntija Veera Lizé. Fasilitaattorina toimi Jyväsky-
lässä asuva kuraattori-taiteilija Anna Ruth ja kommen-
taattorina kansainvälistä kuraattoriuraa luonut Aura 
Seikkula. Sisältösuunnittelusta ja järjestelyistä vasta-
sivat tuotantoassistentti Veera Kulmala, Teija Lammi, 
Leena Lokka ja Anna Ruth. Webinaarin teknisestä to-
teutuksesta vastasivat jyväskyläläiset yritykset Liveto 
Oy ja Noveltive Oy. Webinaarin toteuttamisen tekni-
sesti laadukkaana mahdollisti opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön (OKM) korona-avustus valtionosuutta saavi-
en museoiden toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. 

Matkalla maan keskipisteeseen -verkkojulkaisua täy-
dennettiin alkuvuonna julkaisemalla kouluryhmille 
suunnattuja tehtäviä, nykytaiteen ja kuulumisen käsi-
tettä avaavia tekstejä sekä kuulumisen kartan sisältävä 
museopedagoginen osio. OKM:n korona-avustuksel-
la toteutettiin yhdessä Noveltive Oy:n kanssa lapsille 
suunnattu digitaalinen peli “pakopeli nykytaidenäytte-
lystä” ja valokuvaaja Hannu-Pekka Auranevan kanssa 
kuraattorin videokierros näyttelyssä. Molemmat toteu-
tettiin vuoden 2020 lopulla, mutta julkistettiin kerto-
musvuoden alussa.

Kenen luonto? 

27.3.–16.5.2021

Toukokuussa 2019 valokuvan läänintaiteilija Jenni Lat-
va oli lähettänyt Luovan valokuvauksen keskukselle 
(LVK) sähköpostin, jossa kertoi Taiteen edistämiskes-
kuksen (Taike), Pohjoisen valokuvakeskuksen ja Suo-
men Valokuvataiteen museon kiertonäyttelyprojektis-
ta, jonka teema oli luontokuvaus valokuvataiteen ja 
luontokuvan näkökulmasta. Latva pyysi kiinnostuneita 
valokuvakeskuksia varaamaan kokonaisuudelle näytte-
lytilaa vuosina 2020–2021. LVK:n puheenjohtaja Mikko 
Auerniitty ehdotti taidemuseolle osallistumista projek-
tiin. Lokakuussa 2019 päätettiin, että Jyväskylässä Ke-
nen luonto? -näyttely esitetään taidemuseon Gallerias-
sa maalis–toukokuussa 2021 ja Galleria Ratamossa jär-
jestetään Heikki Willamon erillisnäyttely 26.3.–25.4. 
 
Kesäkuussa 2020 todettiin, ettei taide-, luonto- ja ym-
päristökuvauksen dosentti TaT Juha Suonpään kuratoi-
ma teoskokonaisuus mahdu Galleria-tilaan. Ongelma 
ratkesi elokuussa, kun ns. päänäyttelytilan taiteilija il-
moitti haluavansa siirtää näyttelynsä koronan vuok-
si tuleville vuosille. Lisätilaa oli ehditty tiedustella jo 
Keski-Suomen museosta, josta elokuussa ilmoitettiin 
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Heikki Willamon ja Minna Pyykön keskustelua seuraavat taustalla 
Samuli Heimonen ja Satu Olkkonen. Kuva: Sanna Lahti

alahallin näyttelytilan olevan Kenen luonto? -projek-
tin käytössä. Keski-Suomen museossa oli esillä paikal-
listen valokuvaajien ja valokuvataiteilijoiden kuratoitu 
kokonaisuus 26.3.–16.5.2021.
 
Kenen luonto? -näyttelykiertueen oli määrä käynnis-
tyä Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa Oulussa 
elokuussa 2020, mutta koronan vuoksi aloitus toteu-
tui vasta seuraavana vuonna Jyväskylässä. Avajaisse-
minaari toteutettiin ammattimaisesti striimattuna verk-
kotapahtumana 27.3. opetus- ja kulttuuriministeriön 
korona-avustuksen turvin. Juontaja Minna Pyykön, 
puhujien Marko Hämäläinen, Harri Heinonen, Mikko 
Auerniitty, Paula Tuovinen, Juha Suonpää, Heikki Wil-
lamo ja Sanna Kannisto sekä kommentaattoreiden Sa-
muli Heimonen ja Satu Olkkonen studiona toimi Ke-
nen luonto? -näyttely. Leena Sarasteen puheenvuoro 
esitettiin videotallenteena. Musiikkiesityksistä vastasi-
vat Mika Nuorva, Anna Voutilainen ja Esko Turpeinen. 
Striimiä seurasi eri puolilla Suomea 284 henkilöä ja ta-
pahtumatallennesivulla käyntejä oli kahden viikon ai-
kana 2 091.

– Vihdoinkin luontovalokuvaajat ja kuvataiteilijat esit-
täytyvät yhteisessä näyttelyssä nostaen esiin luonnon 
moniääniset merkitykset ja kestävän tavan katsoa ja 
kokea luonto. Näyttelysarjan aloitukseen valitut luon-
tovalokuvaajat ja kuvataiteilijat tuottavat teoksissaan 
uudenlaisen toimijuuden näkökulman, jossa luonto ei 
yhtäältä ole kenenkään toisaalta meidän kaikkien, ker-
toi Juha Suonpää näyttelytiedotteessa. Esillä oli teoksia 
22 valokuvaajalta tai valokuvataiteilijalta: Lauri Eriks-
son, Mika Honkalinna, Nina Huisman, Juho Jäppinen, 
Sanna Kannisto, Jaakko Kahilaniemi, Sami Karjalainen, 
Veera Konsti, Laura Konttinen, Ritva Kovalainen, Har-
ri Larjosto, Lasse Lecklin, Ulla-Mari Lindström, Esko 
Männikkö, Anna Niskanen, Tuula Närhinen, Riitta Päi-

väläinen, Antti-Jussi Rantala, Perttu Saksa, Juha Taski-
nen, Noora-Maija Tokee ja Markus Varesvuo.
 
Taidemuseossa järjestelyistä vastasi lokakuusta 2019 
alkaen säännöllisesti kokoontunut näyttelytyöryhmä, 
joka muodostui Taiken valokuvan läänintaiteilijois-
ta Harri Heinosesta (vuoden 2020 loppuun saakka) ja 
Marko Hämäläisestä, LVK:n puheenjohtajasta Mikko 
Auerniitystä, Teija Lammista ja Leena Lokasta. Heino-
nen ja Hämäläinen vastasivat yhteistyöstä kuraattorin 
kanssa, avajaistapahtuman ohjelmasta ja Kaltio-leh-
den 1–2/2021 Kenen luonto? -teemanumeron sisällös-
tä. Teija Lammi ja Leena Lokka vastasivat taidemuseon 
osalta näyttelyjärjestelyistä, muun muassa näyttelyso-
pimuksista sekä kuljetusjärjestelyistä, ja teknisestä ri-
pustuksesta Jarkko Kaunismäki. Markkinoinnista ja tie-
dotuksesta vastasi museopalveluiden viestintätiimi yh-
teistyössä Taiken tiedottajan kanssa.

Taike maksoi kuraattorin ja avajaisohjelman puhujien 
palkkiot sekä matka- ja majoituskulut, teosten kulje-
tuskulut Jyväskylään sekä Kuvastoon kuulumattomi-
en tekijänoikeuskorvaukset. Museo maksoi tekijänoi-
keuskorvaukset Kuvasto-taiteilijoille ja näyttelypalkkiot 
(OKM:n avustus), matka- sekä majoituskulut ripustuk-
seen osallistuneille valokuvaajille ja valokuvataiteili-
joille sekä teoskuljetuksen seuraavan näyttelypaikkaan 
Turun taidehalliin. 

Projektin vastuullisena toteuttajana Taike hallinnoi, 
suunnitteli ja toteutti Kenen luonto? -kiertueen Luovan 
valokuvauksen keskuksen, Keski-Suomen museon, Jy-
väskylän taidemuseon, Valokuvakeskus Perin, Pohjoi-
sen valokuvakeskuksen, Pohjanmaan valokuvakeskus 
POVAn ja Mikkelin taidemuseon kanssa. Vuonna 2021 
Jyväskylän ja Turun jälkeen Kenen luonto? -näyttely oli 
esillä Oulussa ja Lapualla ja vuonna 2022 Mikkelissä.
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Teija Lammi haastattelee Kati Immosta FB-livessä.
Kuva: Sanna Lahti

Kerroksellista läpikuultavuutta hennoilla sävyillä.
Kuva: Sanna Lahti

Valoa ja varjoa herkällä siveltimellä.
Kuva: Sanna Lahti

Kati Immonen – Korpi vastaan puutarha

4.6.–5.9.2021

Erityisesti akvarellimaalauksen uudistajana tunnetun 
jyväskyläläissyntyisen Kati Immosen tuotantoa halut-
tiin esitellä keskisuomalaiselle yleisölle. Taiteilijan pää-
aiheena on jo vuosien ajan ollut ihmisen ja luonnon 
moniulotteinen suhde. Hän pohtii, miten järjestelmäl-
liset istutukset ja vallaton kasvisto sulautuvat toisiinsa. 
Uusissa teoksissa luonto on vallannut ihmisen jälkeen-
sä jättämät rakennelmat – ylelliset uima-altaat ja merk-
kimiesten monumentit. Monumentti-sarjassa vakavat 
rintakuvat peittyvät kasvien alle lähes tunnistamatto-
miksi muistuttaen historian katoavaisuudesta. Sarjas-
sa Ylikasvanut ihmisen pystyttämät rakennelmat väis-
tyvät tarinoiden, eläinten leikkien tai metsän versojen 
tieltä. Elinvoimaa uhkuvat maalaukset ilmaisevat luon-
non ikiaikaista uudistusvoimaa ja elämän kiertokulkua.

Näyttely esitteli Kati Immosen teoksia vuosilta 2016–
2021. Taiteilijan omistamien, Helsinki Contemporaryn 
hallinnoimien teosten lisäksi esillä oli kokoelmalaino-
ja EMMA – Espoon modernin taiteen museon, Turun 
kaupungin ja seitsemän yksityishenkilön kokoelmista.
Näyttelyaika sovittiin Helsinki Contemporaryn kanssa, 
joka järjesti Kati Immosen näyttelyn Helsingissä 5.3.–
3.4.2021.

Koronan vuoksi järjestettiin vain yksityinen avajaishet-
ki, johon Kati Immosen ja museon henkilökunnan li-
säksi osallistuivat pihakatuteos Local Fellowin taiteili-
jat Jukka Silokunnas ja Jonna Suurhasko. Yleisö pää-
si osalliseksi näyttelyn avautumispäivän tunnelmasta, 
kun näyttelyjärjestelyistä vastannut Teija Lammi haas-
tatteli FB-livessä taiteilijaa. Lisäksi Immonen päivysti 
muutaman tunnin näyttelytilassa keskustellen museo-
vieraiden kanssa.

Värinäkyjä – Yrjö Saarinen 

17.9.2021–9.1.2022

Näyttely keskittyi ekspressionistina tunnetun Yrjö Saa-
risen (1899–1958) taiteelliseen tuotantoon räiskyvä-
nä koloristina. Näyttely esitteli Saarisen keskeisim-
mät teokset Jyväskylän kaupungin taidekokoelmis-
ta ja siihen kuuluvien Kalle Heinosen, Taito Mörkin 
sekä Huugo ja Vilma Oksasen osakokoelmista. Li-
säksi esillä oli lainateoksia HAM Helsingin taidemu-
seon Leonard ja Katarina Bäcksbackan kokoelmas-
ta, Hyvinkään taidemuseon Sonckin taidekokoel-
masta, Kansallisgalleriasta Ateneumin taidemuseosta. 
Keski-Suomen museosta, Saarijärven museosta ja Tai-
dekoti Kirpilästä sekä yksityishenkilöiltä. Näyttelytilan 
seinien heleät värit tukivat täydellisesti maalausten 
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Jukka Korkeila, Teemu Mäki ja Emmi Kallio keskustelemassa väristä 
Anna Ruthin (toinen vasemmalta) johdatuksella. Kuva: Vesa Relander

Värikeskusteluun osallistui myös Ulla Virta ja näyttelyssä oli esillä 
hänen maalauksensa Syksy vuodelta 1979. Kuva: Vesa Relander

Digitaalinen esitys toi esille Yrjö Saarisen taidetta, elämää 
ja aikakautta. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

värimaailmaa. Värisuunnittelun toteutti kuvataiteilija 
Pertti Karjalainen, joka oli paneutunut syvällisesti 
Saarisen omaleimaiseen väri-ilmaisuun. 

Hyvinkään taidemuseon museonjohtaja Ville-Matti  
Rautjoki otti yhteyttä elokuussa 2016 ja ehdotti yh-
teisnäyttelyn järjestämistä Jyväskylän maalaiskunnas-
sa syntyneen, 30-vuotiaana Hyvinkäälle muuttaneen, 
mutta Keski-Suomeen kiinteän yhteyden sairastumis-
vuoteensa 1951 saakka säilyttäneen Yrjö Saarisen tuo-
tannosta. Juhlanäyttelyn järjestämisvuodeksi hän eh-
dotti joko vuotta 2018, jolloin taiteilijan kuolemasta 
olisi kulunut 60 vuotta tai vuotta 2019, jolloin synty-
mästä olisi kulunut 120 vuotta. Syksyllä 2017 Rautjoki 
ilmoitti, että Hyvinkään taidemuseossa näyttely järjes-
tään kesä-marraskuussa 2019. 

Museolehtori Sirpa Turpeinen oli ollut mukana suun-
nittelemassa ja toteuttamassa edellistä Hyvinkään ja 
Jyväskylän taidemuseoiden yhteisnäyttelyä Saarisen 
taiteesta. Hän kirjoitti: – Näyttely kannattaisi todella-
kin tuottaa uusia välineitä hyödyntäen ja hakea uusi 
näkökulma, ettei tule toistoa. Edellinen Saarisen yh-
teisnäyttely Värillä ja sydänverellä 10.3.–23.4.2000 oli 
elämyksellinen interiööreineen ja kosketeltavine esi-
neineen ja maalauksineen. Se kertoi taiteilijan tarinan 
ja piirsi ajan kuvaa. Meillä oli Suojassa 1920- tai 30- 
luvun kahvila ja näyttelystä tehtiin teatteriesitys. Jy-
väskylän näkövammaisten koulu oli projektissa innok-
kaasti mukana koko syksyn ja kevään opiskellen Saari-
sen teemoja. Projektista on esittely yhdysvaltalaisessa 
julkaisussa Art Beyond Sight. A Resource Guide to Art, 
Creativity and Visual Impairment, 2002. Oppilaita kiin-
nosti erityisesti Saarisen värien käyttö. Saarinen sanoi 
näkevänsä kivet vaaleanpunaisena. Jokaisella on oma 
tapansa nähdä. Löytyisiköhän tähän tieteellinen näkö-
kulma taiteen historiaan ja luonnontieteisiin esim. vä-
rien näkemiseen?

Ville-Matti Rautjoki vieraili Jyväskylässä elokuus-
sa 2018, jolloin todettiin, ettei yhteisprojekti toteudu 
kokonaisuudessaan, koska taidemuseon näyttelyoh-
jelma mahdollistaa näyttelyn esilläolon vain alagalle-
riassa (nyk. Galleria) kesällä 2020. Teosvalintojen li-
säksi Rautjoki kertoi suunnitteilla olevasta, taiteilijan 
persoonaa ja tuotantoa käsittelevästä digitaalisesta 
installaatiosta. Taidemuseon henkilöstö koki installaa-
tion mielenkiintoisena ja päätti sen olevan Jyväskylän 
näyttelyn keskiössä.

Jarkko Kaunismäki, Teija Lammi, Leena Lokka, Jaana 
Oikari ja Sirpa Turpeinen tapasivat Hyvinkäällä Ville-
Matti Rautjoen ja amanuenssi Eeva Holkerin elokuus-
sa 2019. Värikylläinen näyttely sekä installoitu digitaa-
linen esitys koettiin innostavana yhdistelmänä. Esityk-
sen sisältötuotannosta vastasivat Ville-Matti Rautjoki 
ja näyttelijä Teuvo Ahokas, joka oli käsikirjoittanut it-
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Esillä oli Yrjö Saarisen tunnettuja, mutta myös harvemmin 
nähtyjä teoksia. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

Pertti Karjalaisen värisuunnitelma takasi täydellisen kehyksen 
ekspressiivisille maalauksille. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

Syksyn pimeydessä näyttely tarjosi tervetulleen värikylvyn 
museokävijöille. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva
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selleen roolin Yrjö Saarisena. Kotimatkan aikana todet-
tiin, että näyttely on syytä järjestää ns. päänäyttelynä 
osana Jyväskylän museopalveluiden yhteistä väritee-
maista näyttelysarjaa syyskaudella 2021. Marraskuus-
sa Seija Heinänen, Teija Lammi, Leena Lokka ja Sir-
pa Turpeinen vierailivat toistamiseen ennen näyttelyn 
sulkeutumista Hyvinkäällä, missä Heinänen ja Lammi 
keskittyivät valitsemaan teoksia Jyväskylän näyttelyyn. 

Jyväskylässä osana näyttelyä nähtiin myös väritee-
maista nykytaidetta, kun Heinänen ja Lammi aset-
tivat Yrjö Saarisen taiteelle keskustelukumppaneik-
si Emmi Kallion, Teemu Mäen, Jukka Korkeilan ja Ul-
la Virran teokset. Lisäksi esillä oli Mikko Auerniityn 
ja Juho Yläjärven Tourujoki-video (2021). Installoi-
tu digitaalinen esitys projisoitiin Galleria-tilaan ra-
kennetulle seinälle. Lisäksi tuotettiin verkkojulkaisu:  
www.yrjosaarinen.varinakyja.fi

Näyttelytyöryhmän muodostivat kuratoinnista vastan-
neet Seija Heinänen ja Teija Lammi, museopedagogii-
kasta vastannut Sirpa Turpeinen ja kuvataiteilija Pertti 
Karjalainen, joka suunnitteli näyttelysalien värit. Teks-
teistä vastasivat yhteistyökumppani Hyvinkään taide-
museo yhdessä Seija Heinäsen kanssa ja käännöksistä 
Anna Ruth, rakenteista ja tekniikasta Jarkko Kaunismä-
ki, digitaalisen installaation suunnittelusta ja teknises-
tä toteutuksesta Hyvinkään taidemuseo, Kimmo Karju-
nen ja Pro Av Saarikko Oy. 

Yrjö Saarisen taide sai ansaittua huomiota ja persoona uusia 
ihailijoita. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva
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Naoji Ishiyama oli suunnitellut teoksensa taustaksi kuvasuurennoksen. 
Tulostetta tutkimassa Teija Lammi ja Granon työntekijä. Kuva: Sanna Lahti

Petri Vainion Sairaala Novaan toteuttama Kukkajärvi-valaisininstallaatio, 
jonka prototyyppejä oli esillä taidemuseon aulassa. Kuva Petri Vainio.

NÄYTTELYT 
TAIDEMUSEON 
GALLERIASSA
Terveydeksi! – Sairaala Novan taidetta

27.3.–16.5.2021

Näyttely esitteli 1.12.2020 käyttöön vihityn Sairaala 
Novan taidetta. Esillä oli vuodeosaston oviin ja huonei-
siin painotekniikoin toteutettujen teosten originaaleja 
Kati Immoselta, Naoji Ishiymalta, Jaana Kautolta, Aino- 
Kaarina Pajarilta, Johanna Pistolta, Anna Ruthilta ja 
Yuichiro Satolta, sairaalakahvilaan toteutetun valaisin- 
installaation prototyyppejä muotoilija Petri Vainiolta ja 
muotoilija Emma Hagmanin suunnittelemia kuoseja.

– Taiteen merkitys on sairaalassa ihmisten hoitaminen 
ja terveyden edistäminen. Sairaala Novan taidehankin-
tojen johtoteemaksi nostettiin luonto, erityisesti keski-
suomalaiset kansallispuistot. Koska luontoa ei voi tuo-
da sisään, sitä tulkittiin sairaalassa sekä sisustuksen et-
tä taiteen kautta. Ensisijaisesti tilojen tuli olla selkeät 
niin, että potilas löytää avunantajat helposti. Toiseksi 
kiinnitettiin huomiota henkilökunnan jaksamiseen. In-
himillisyyttä ja viihtyisyyttä, intimiteettisuojaa ja tur-
vallisuutta on korostettu väri- ja materiaalivalinnoilla. 
Myös taiteen valintakriteereissä nämä seikat nousivat 
esiin, kertoi sairaalan taidekoordinaattori, näyttelyn 
kuraattori Teija Isohauta näyttelytiedotteessa.
 
Kun Teija Isohauta ehdotti huhtikuussa 2018 näyttelyn 
järjestämistä, häneltä kysyttiin, voisiko näyttely olla 
esillä alagalleriassa. Hän vastasi: – Voisi, mutta ei tai-
da mahtua;) esim. kaikki vuodeosaston tekijät tuottavat 
yli 30 teosta... mutta voihan niitä esittää valikoiden, ju-
tellaan mitä siitä saisi! Isohauta kertoi kuulleensa Tii-
na Pyykkiseltä tämän kanssa sovitusta yksityisnäytte-
lystä alagalleriassa (nyk. Galleria) vuonna 2019 ja eh-
dotti yhteisnäyttelyä, sillä Pyykkiseltä oli tilattu Sairaa-
la Novaan koko julkisivun kattava teos. Ihanteellisena 
näyttelyaikana nähtiin alkuvuosi 2021, jolloin uuden 
sairaalan oli arvoitu olevan valmis.  

Museoammatillisten palaverissa pohdittiin näyttelyn 
konseptia. Muistioon kirjattiin: – Todettiin, että Nova-
sairaala kiinnostaa ihmisiä ja tässä olisi hyvä mahdolli-
suus tuoda esille uuden sairaalan taiteen hankintapro-
sessia, taiteen suhdetta hyvinvointiin jne. Lisäksi todet-
tiin, että taiteilijat ovat kiinnostavia. Samalla kuitenkin 
pohdittiin, ovatko tämän tyyppiset originaalit tarpeek-
si kiinnostavia – kaivattiin enemmän tietoa näyttelys-
sä esitettävästä taiteesta. Todettiin, että taidemuseos-
sa on työn alla monia isoja näyttelyhankkeita (2019: 
ns. pysyvän näyttelyn uusiminen, Graphica Creativa 

2019, 2020 kokoelmanäyttely 1980-luvun keskisuo-
malaisesta taiteesta + Matkalla maankeskipisteeseen), 
joten näyttelyn pitäisi olla kutakuinkin ”valmis paket-
ti”. Ehdotamme palaveria, johon taidemuseon edusta-
jina osallistuvat Sirpa [Turpeinen], Leena [Lokka], Juk-
ka [Partanen] ja Heli-Maija [Voutilainen] sekä Nova-
sairaalan taidetyöryhmästä Teija [Isohauta] + muitakin 
mahdollisen yhteisen näyttelyhankkeen avainhenkilöi-
tä. Tapaamiseen 21.5.2018 osallistuivat edellä nimel-
lä mainitusta kaikki lukuun ottamatta Heli-Maija Vou-
tilaista.

Lokakuussa 2018 lukuisten pohdintojen jälkeen taide-
museo päätti järjestää Tiina Pyykkisen yksityisnäytte-
lyn kevätkauden 2021 päänäyttelynä ja Sairaala Novan 
näyttelyn alagallerian tilassa 29.1.–21.3.2021. Näytte-
lyaika siirtyi muutamaa kuukautta myöhemmäksi, kun 
Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn esilläoloai-
kaa pidennettiin.
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Emma Luukkala (takarivissä vaaleassa takissa) ja näyttelytyöryhmä 
viettivät avajaisia omalla porukalla. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

Emma Luukkala suunnitteli ripustuksen.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

Emma Luukkala: Melska 

4.6.–5.9.2021

Näyttelyn teemoiksi Emma Luukkala (s. 1992) luetteli 
arjen sotkuisuuden, kotien tavaravirran ja olemisen ai-
neellisuuden. Kuvataiteilija tekee itse maaleja ja maa-
liaineita erilaisten pintojen ja tekstuureiden aikaansaa-
miseksi. Esillä olleiden teosten tekniikoina oli tempera- 
ja öljymaalaus sekä esinekollaasi. Taiteilijan omistami-
en teosten lisäksi esillä oli kokoelmalainoja kuudelta 
yksityishenkilöltä sekä Suomen Taideyhdistykseltä. 

Näyttely toteutettiin yhteistyössä vapaaehtoisten kult-
tuuriluotsien kanssa, jotka etsivät erilaisten toimijoiden 
kanssa uusia tapoja kulttuurin harrastamiseen. Helmi-
kuussa 2020 käynnistyneessä projektissa kulttuuriluot-
sit valitsivat mieleisensä taiteilijan, tutustuivat näytte-
lyprosessiin ja osallistuivat näyttelyjärjestelyihin taide-
museon henkilökunnan ja taiteilijan kanssa. Projektin 
aikana tapaamisiin osallistui säännöllisesti 8–10 luot-
sia, kulttuuriluotsikoordinaattori Hanne Laitinen, Teija 
Lammi ja Leena Lokka.

Ensimmäisessä tapaamisessa maaliskuussa tutustuttiin 
taidemuseon näyttelylinjauksiin sekä keskusteltiin kiin-
nostavista taideilmiöistä. Pian mietittiin jo vastausta 
luotsien esittämään kysymykseen: Mitä haluaisimme 
tulevalla näyttelyllä viestittää? Keskustelujen jälkeen 
kirjattiin ylös seuraavat tärkeiksi koetut lähestymista-
vat: Naistaiteilijan näkökulma luontoon, Koti, nainen ja 
luotsi, Taiteen merkitys hyvinvoinnille, Uutta ja ennen 
näkemätöntä Jyväskylän alueella, Nuori naistaiteilija. 

Huhtikuun 2020 tapaamisen ennakkotehtävänä oli 
ollut miettiä ja ehdottaa taiteilijoita. 13 ehdokkaasta 
järjestettiin äänestys, jonka tuloksena luotsit päättivät 
kutsua Galleriaan taiteilijaksi valokuvaaja Meeri Kou-
taniemen. Syyskuussa järjestettiin Koutaniemen kanssa 
ensimmäinen tapaaminen, jossa yhteiseksi mielenkiin-
non kohteeksi todettiin luontoaiheet sekä yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen. Yhdessä päätettiin järjestää 
näyttely uusista, ennen julkaisemattomista teoksista, 
joiden tuotantokuluihin Koutaniemi hakisi avustus-
ta eri rahoituslähteistä. Luotseja kiinnosti kuulla, mi-
ten valokuvaaja kokee luonnon. Kulttuuriluotsikoordi-
naattori Hanne Laitinen kirjasi vastauksen muistioon: 
– Yhteydellinen, hyvin intiimi, rakkautta, hämmästys-
tä, koronan vaikutuksesta on paljon mökillä ja tutkii 
ihmetellen luonnon kekseliäisyyttä, luonnonmuotoja, 
yksityiskohtia uusin silmin. Tekninen ulottuvuus ja uu-
si mittakaava tuovat uuden visuaalisen ilmeen. Luova 
voima herkistää, kun katsoo torvijäkälää läheltä. Kun 
luontoaiheisten teosten tuotantokuluihin ei myönnetty 
ulkopuolista rahoitusta eikä Koutaniemen Tehylle to-
teuttaman Kasvokkain-näyttelyn kiertoversion katsot-
tu olevan sopiva, päätettiin 11.5. yhteisymmärryksessä 

taiteilijan kanssa siirtää hänen yksityisnäyttelynsä lähi-
vuosille.

Heti samana päivänä soitettiin taiteilijavalintaäänes-
tyksessä toiseksi tulleelle Emma Luukkalalle, joka oli 
valmistunut Kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston 
Kuvataideakatemiasta 2020 ja jonka meriitteihin kuu-
lui osallistuminen Galleria Anhavan EMERGING 2021 
-ryhmänäyttelyyn kevätkaudella 2021. Luukkala saa-
pui Jyväskylään tutustumaan näyttelytilaan 12.5. ja jo 
seuraavana päivänä tehtiin näyttelysopimus. Luotsit ja 
Luukkala tapasivat Teams-palaverissa 19.5.

Helmi-maaliskuussa 2020 järjestettiin projektin kaksi 
ensimmäistä tapaamista kasvotusten taidemuseossa, 
mutta koronan vuoksi seuraavat oli videopalavereita.  
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Teams osoittautui käyttökelpoiseksi alustaksi – digi-
taaliset taidot kehittyivät ja näyttelyjärjestelyt etenivät 
suunnitelman mukaisesti. Teamsissa kulttuuriluotseil-
le luennoivat myös vuonna 2020 valokuvaaja Hanna-
Kaisa Hämäläinen valokuvajournalismista (19.10.), Sei-
ja Heinänen tutkimuksesta (3.11.), Jaana Oikari näytte-
lydokumentoinnista (10.11.) ja vuonna 2021 Tarja Poi-
kolainen tiedotuksesta ja markkinoinnista (4.2.), Sirpa 
Turpeinen yleisötyöstä, tapahtumista ja museopeda-
gogiikasta (17.2.) sekä Veera López-Lehto taideteosten 
käsittelystä ja taidekonservoinnista (11.3.). Koronara-
joitusten höllennyttyä työryhmä kokoontui seuraavan 
kerran kasvotusten vasta 4.5.2021 Grafiikka- ja valo-
kuvakeskus Ratamossa, missä Mikko Auerniitty esitte-
li Luovan valokuvauksen keskuksen toimintaa ja tilo-
ja sekä kertoi, miten valokuvia vedostetaan. Yliopiston 
museologian oppiaineen tallennusharjoittelijat haas-
tattelivat projektista kulttuuriluotseja Teamsissa 25.5. 
ja Leena Lokkaa taidemuseon toimistossa 26.5.2021.

Näyttelyn ripustamisesta vastasi Emma Luukkala yh-
teistyössä Jarkko Kaunismäen kanssa. Avajaistilaisuu-
teen osallistuivat kulttuuriluotsien, Hanne Laitisen, Tei-
ja Lammin ja Leena Lokan lisäksi taiteilija, puoliso sekä 
jyväskyläläissyntyinen ystävä. FB-livessä esitettäväksi 
aiotun, näyttelytilassa toteutetun taiteilijahaastattelun 
striimausjärjestäjinä toimivat Laura Korhonen ja Han-
nu-Pekka Auerniitty. Suoratoisto ei tuntemattomista 
syistä onnistunut, mutta haastattelu saatiin tallennettua 
ja videolinkki jaettua myöhemmin. Kulttuuriluotsit Pir-
jo Koponen ja Pirkko Rissanen olivat koonneet kysy-
myksiä työryhmältä ja toimivat haastattelijoina. Myös 
Keskisuomalaisen toimittaja oli saapunut paikalle seu-
raamaan striimausta, mutta sai tehtyä hyvän artikke-
lin haastattelemalla taiteilijaa ja luotseja paikan pääl-
lä. Avajaistunnelma huipentui, kun taiteilija, vieraat ja 
työryhmä kokoontuivat Taika-tilaan katetun pöydän 
äärelle juhlimaan näyttelyä ja kasvokkain tapaamista 
sekä ihmettelemään projektin moninaisia, mutta lo-
pulta onnekkaita käänteitä. Työryhmä oli suunnitellut 
järjestettäväksi 5.9. Taiteen arjen juhlaksi nimeämän-
sä yleisötapahtuman, mutta koronatilanteen vuoksi ta-
pahtuma peruttiin.

LAINATTAVAT NÄYTTELYT
JA MATERIAALIT
Lainattavana olivat edelleen Ateneumin taidesalkku, 
Näkemyksiä - moniaistinen opetuspaketti, Leidien Elä-
vät värit, Tähtilaukku ja Kolina sekä Hyvää tietä Hys-
symaahan. Kertomusvuonna ainoastaan pienoisnäyt-
tely Hyvää tietä Hyssymaahan oli lainassa kaupungin-
kirjaston lastenosastolla 11.11.2021–5.1.2022. Taide-
museo lahjoitti Ateneumin taidesalkun Kortteliklubille 
marraskuussa Kulttuuriluotsien 15-vuotisjuhlassa.

VERKKONÄYTTELYT
Verkkonäyttelyt toimivat myös oppimateriaalina. 
Osaan liittyy tehtäviä peruskoululaisille, mutta myös 
aikuisille ja seniori-ikäisille.

Värinäkyjä – Yrjö Saarinen, 2021 
https://yrjosaarinen.varinakyja.fi/

Verkkojulkaisu esittelee artikkeleiden ja teoskuvien 
välityksellä Jyväskylän ja Hyvinkään seudulla vaikut-
taneen Yrjö Saarisen (1899–1958) elämää ja taidet-
ta. Lisäksi sivustolla on väreihin ja väriteorioihin liit-
tyvää pedagogista aineistoa ja tehtäviä sekä vuonna 
2021 valmistunut Tourujoki-video. Saarisen Jyväskylä- 
aiheisista maalauksista noin puolet kuvaa Tourujoen 
ympäristöä. 

Yrjö Saarinen – Värin ja tunteen tulkki 2021 
https://finna.fi/Content/yrjo-saarinen

Finnan Luokkahuone -alustalle toteutettu ala- ja ylä-
kouluille ja lukioille suunnattu oppimateriaalipaketti, 
joka koostuu viidestä eri teemasta. Aineiston avulla voi 
tutustua Yrjö Saarisen ilmaisuvoimaisiin maisemiin vä-
rien, havaitsemisen ja tiedonkäsittelyn näkökulmista.

Maisema – ympäristö – luonnos 2021 
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ 
ymparisto_luonnos/

Jyväskylän taidemuseon, Keski-Suomen museon ja 
Suomen käsityön museon yhteistuotantona Finna.fi-
alustalle toteutetussa verkkonäyttelyssä kukin museo 
tuo esille oman näkökulmansa maisema- ja ympäris-
töteemaan. Taidemuseon osuus painottuu maisemaan, 
luontoon ja kulttuuriympäristöön nykytaiteen näkö-
kulmasta ja esittelee keskisuomalaisten taiteilijoiden 
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan kuuluvia teok-
sia vuosilta 1975–2017.

https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/
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Matkalla maan keskipisteeseen 2020 
https://matkallamaankeskipisteeseen.fi/

Verkkonäyttely esittelee Matkalla maan keskipistee-
seen -näyttelyyn vuosina 2020–2021 Jyväskylän tai-
demuseossa, Keuruun ja Saarijärven museoissa se-
kä Galleria Jarskassa osallistuneet keskisuomalaiset ja 
kansainväliset taiteilijat. Videohaastatteluissa taiteilijat 
kertovat näkemyksiään näyttelyn teemasta kuulumi-
nen/ulkopuolisuus.

Miltä näyttää aika 2019–2020 
https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/

Verkkonäyttely esittelee kuvataidetta Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmasta vuosilta 1975–1997. Sivustol-
la on taiteilija- ja teosesittelyt, aikajana kuvataiteen ta-
pahtumista, kuvatulkkaukset kymmenestä teoksesta ja 
artikkelit Suomen kuvataiteesta, taidegrafiikasta, valo-
kuvataiteesta sekä Jyväskylän kaupungin taidekokoel-
masta.

Graphica Creativa – Hereafter 2019  
https://www.graphicacreativa.fi/

Verkkosivusto esittelee Jyväskylän taidemuseon järjes-
tämän 15. kansainvälisen grafiikkatriennaalin teemat, 
taiteilijat ja teokset. Triennaaliin osallistui Edmontonin, 
Helsingin, Oslon ja Tokion taideyliopistojen grafiikan 
osastojen opiskelijoita ja opettajia, jotka käsittelivät te-
oksissaan grafiikan nykytilaa.

Toisia todellisuuksia 2018 
https://tarinasoitin.fi/toisiatodellisuuksia

Verkkonäyttelyssä vaelletaan Toisia todellisuuksia 
-näyttelyn teosten välityksellä unen ja mielen kerrok-
siin. Teokset ovat Jyväskylän kaupungin kokoelmahan-
kintoja 2000-luvulta. Kirjailija Pasi Ilmari Jääskeläinen 
lyhyet tarinat kolmesta teoksesta ovat kuultavissa draa-
mallisina äänitallenteina.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa 2017 
www.tuhattulkintaa.fi 
http://www.tuhattulkintaa.fi/nayttelyjulkaisu/ 

Verkkonäyttely kertoo teostulkintojen välityksellä tari-
naa Suomen kuvataiteesta ja sen suhteesta suomalai-
suuteen. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100  
-ohjelman Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyssä esil-
lä olleista Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen 
jäsenten kokoelmiin kuuluvista teoksista on mahdollis-
ta tehdä myös omia tulkintoja. Näyttely sisältää kuvia, 
tekstiä, videoita ja e-kirjan Sata vuotta, tuhat tulkintaa. 

Jyväskylän kirkkopuistosta ja sen 
historiasta 2016  
http://tarinasoitin.fi/jyvaskylankirkkopuisto  

Jyväskylän taidemuseon ja Keski-Suomen museon  
tuottaman mobiilioppaan sisältö koostuu videoista, 
valokuvista, äänitteistä ja teksteistä, jotka johdatta-
vat puiston, veistosten, muistomerkkien ja rakennus-
ten historiaan. 

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin 
2015  
http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/

Verkkonäyttely kertoo 1950- ja 1960-lukujen keski-
suomalaisesta kuvataiteesta ja taiteilijoista. Näyttely si-
sältää aikajanan ja artikkeleita suomalaisesta sekä kes-
kisuomalaisesta kuvataiteesta.

Matkalla maan keskipisteeseen 2015  
http://matkalla.keskisuomentaide.fi/

Verkkonäyttely esittelee Matkalla maan keskipistee-
seen -näyttelyyn taidemuseossa, Keuruun ja Saarijär-
ven museoissa sekä Galleria Jarskassa vuonna 2015 
osallistuneet keskisuomalaiset tai Keski-Suomeen si-
doksissa olevat taiteilijat. Videohaastatteluissa he ker-
tovat työskentelystään ja suhteestaan Keski-Suomeen. 
Näyttely sisältää myös kuraattoreiden Samuli Heimo-
sen ja Teija Isohaudan keskusteluja taiteilijoista ja teok-
sista. 

Maisemapaikka 2012 
https://maisemapaikka.fi/ 

Verkkojulkaisu kertoo havainnoista ja muutoksista Ak-
seli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Wilho Sjöströ-
min maalauskohteissa Keuruun Huhkojärvellä, Kuh-
moisten Kivikoskella ja Viitasaaren Kymönkoskella ja 
Laukaan Saraakallion kalliomaalausalueella. Maalauk-
sia, kuvia ja videoita vertailemalla sekä artikkeleihin 
tutustumalla voi tulkita maisemassa ja luonnossa ta-
pahtuneita muutoksia sekä paikan historiaa.

Tunne maisema 2011  
http://www.tunnemaisema.fi/ 

Verkkonäyttely esittelee Akseli Gallen-Kallelan ja Pek-
ka Halosen Keski-Suomeen liittyvää maalauksia sekä 
nykytaitelijoiden maisema- ja ympäristöteemaa käsit-
televiä teoksia. Sivustolla on maisemaan ja ympäris-
töön liittyviä aineistoja ja artikkeleita sekä verkko-ope-
tustehtäviä peruskoulun 1–9-luokkalaisille ja seniori-
ikäisille. 
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Jyväskylän taidemuseon Grafiikkakeskuksella on yh-
teiset galleria- ja toimitilat Luovan valokuvauksen kes-
kus ry:n kanssa Veturitalleilla, Veturitallinkatu 6.

TAIDEMUSEON 
NÄYTTELYT GALLERIA 
RATAMOSSA
Galleria Ratamon näyttelyissä oli kertomusvuonna 
esillä keskisuomalaista, suomalaista ja kansainvälis-
tä taidegrafiikkaa, piirustuksia sekä valokuvataidetta. 
Kertomusvuoden yhteensä 12 näyttelystä viisi oli tai-
demuseon järjestämää taidegrafiikka- ja/tai piirustus-
näyttelyä, kuusi Luovan valokuvauksen keskuksen jär-
jestämää taidevalokuva- tai valokuvanäyttelyä ja yk-
si yhteisnäyttely. Galleria Ratamo oli kertomusvuonna 
kaupungin koronaohjeistuksen mukaisesti suljettuna 
1.2.–14.2.

Tuukka Peltonen ja Matti Kalkamo

7.–31.1.

Tuukka Peltosen puupiirroksia ja kollaaseja yhdistää 
odotuksen tunnelma. Jotain on tapahtumassa. Teosten 
hahmot, usein yhteiskunnan ulkopuoliset, ovat kulke-
neet tekijänsä kanssa pitkän matkan. Musiikista ja kir-
joista innoituksen saava Peltonen kertoo sukupolvensa 
tarinaa omasta näkökulmastaan.

Matti Kalkamo on valmistanut sarjan printtejä, joita 
hän käyttää julistetaiteen luonteen mukaisesti. Mundus  
Absurdus -sarjasta löytyy lainoja ja viitteitä kulttuu-
rin eri alueilta ja aikakausilta. Yhteistä Peltosen ja Kal-
kamon työskentelyssä on ympäröivän maailman tark-
kailu. Havainnoiden ja kommentoiden he julkituovat 
omat kiinnostuksen kohteensa.

Heikki Willamo: Mielen kuvia

26.3.–25.4.

Näyttely koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäinen 
osa liittyy Metsä minussa -nimiseen, syksyllä 2020 jul-
kaistuun kirjaan ja toinen on osa tekeillä olevasta suu-
remmasta hankkeesta, joka liittyy Willamolle tärkeisiin 
nisäkkäisiin. Luovan valokuvauksen keskuksen ja tai-
demuseon yhteisprojektina toteutettu näyttely oli osa 
Kenen luonto? -valokuvafestivaalia.

Daniel Nagy: Project O., Part I

27.5.–20.6.

Näyttelyn teokset ovat monotypioita ja kuvaavat todel-
lisia historian poliittisia henkilöitä ja historian tapahtu-
mia, joista kirjassa kerrotaan. Kaikki eläimet muuttuvat 
ihmisiksi ja suljettu maatila Neuvostoliitoksi. Daniel 
Nagy (s.1981 Romania) asuu ja työskentelee Oulussa.

GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS 
RATAMO
Anna-Leena Pesonen

Reijo Mörön serigrafia Helmenkalastajat (2019) oli esillä Lahden 
taidegraafikoiden 40-vuotisjuhlanäyttelyssä. Tiedotuskuva.
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Parasta juhlaa, Lahden taidegraafikot ry.n 
40 vuotisjuhlanäyttely

24.6.–18.7.

Lahden Taidegraafikot ry tunnetaan aktiivisesta toimin-
nastaan ja laadukkaista näyttelyistään. Vuonna 2021 
yhdistys täytti 40 vuotta ja juhlisti sitä pitämällä juhla-
näyttelyn Jyväskylässä. Yhdistyksen 42 ammattitaitei-
lijajäsenestä näyttelyyn osallistui 21 taiteilijaa: Mark-
ku Alhonen, Juhani Havo, Tiina Jaakkola, Eeva Kaisa 
Jauhiainen, Aleksi Joensuu, Susanna Judin, Outi Kir-
ves, Mari Lampinen, Sirpa Lappalainen, Minna Louhe-
lainen, Aleksi Martikainen, Sinikka Murto, Reijo Mö-
rö, Jenni Niskala, Sirpa Pyykkö, Tiina Salmi, Antti Sa-
lokannel, Janika Salonen, Jouni Salonen, Pekka Syrjälä 
ja Anni Takala.

Sanna Horvath:  
Monien koti

19.8.–12.9.

Näyttelyn valkoiset teokset ovat puupiirroksia, jotka 
on vedostettu taiteilijan itse tekemälle lumppupaperil-
le Painovoimapajalla Lahdessa. Värilliset teokset ovat 
japaninpapereille käsin hierrettyjä puupiirroksia.

Petteri Cederberg:  
Todellisuuden mielikuvitukset 

Heidi Suikkanen:  
Piirustuksia arjesta ja mielikuvituksesta

14.10.–7.11.

Petteri Cederbergin näyttelyssä oli esillä paperille to-
teutettuja muotokuvia. Piirrokset tutkivat ihmistä psy-
kofyysisenä kokonaisuutena. Teokset kuvaavat posthu-
maaneja olentoja, jotka liikkuvat ihmismäisen muodon 
ja jonkin toiseuden rajalla. Muotokuvien lähtökohta-
na ovat henkilöt, joita taiteilija ei ole koskaan tavan-
nut. Teoksia voi katsoa sekä pelkkänä mielikuvituksen 
tuotteena että kuvina todellisista henkilöistä.

Heidi Suikkasen mustavalkoisten piirrosten aiheet kum-
puavat arkiympäristön kohteista, kuten pannuhuoneis-
ta, pesuhuoneista, mekaniikasta, mutta myös luonnos-
ta. Taiteilijaa kiehtovat erilaisten laitteiden, koneiden 
ja käyttöesineiden muodot ja yksityiskohdat. Kooltaan 
vaihtelevat piirrokset eivät kuitenkaan ole kohteiden 
realistisia muotokuvia, vaan taiteilija tulkitsee niitä sur-
realistisesti ja kepeän humoristisesti.

Olli Puusaari

9.12.–2.1.2022

Taidegraafikko Olli Puusaari järjesti yksityisnäyttelyn 
27 vuoden tauon jälkeen. Serigrafioistaan tunnettu 
Puusaari toi Galleria Ratamoon teoksia, jotka hän on 
käsitellyt digitaalisesti tietokoneen avulla ja tulostutta-
nut valokuvatulostimella. Näyttelyn suunnitteluun ja 
ripustukseen osallistui Jukka Partanen, Puusaaren ys-
tävä ja entinen työtoveri, taidemuseon eläkkeelle jää-
nyt intendentti.

LUOVAN VALOKUVAUKSEN KESKUKSEN 
NÄYTTELYT GALLERIA RATAMOSSA

#massisolationfi
4.2.–21.3.

Ari Saarto: SILENCE & NOISE
30.4.–23.5.

Eeva Hannula: Tässä huoneessa on mahdollisuus 
ajatella reunaa ja sen yli putoamista
22.7.–15.8.

Mikko Sakala ja Manja Riihelä: Ohut tila
16.9.–10.10. 

Alue 15: Keskisuomalaisen valokuvataiteen 
aluenäyttely
11.11.–5.12.

Yleisötyö

Vuoden aikana Galleria Ratamon näyttelyihin tutustui 
neljä ryhmää, joista kaksi oli toisen asteen oppilaitok-
sia. Opastus järjestettiin yhdelle ryhmälle. Opastuk-
sessa tutustuttiin esillä olevaan näyttelyyn, keskuksen 
tiloihin ja toimintaan. 

Ratamon Taidelainaamo

Keväällä 2021 valmistui Simo Heikkilän suunnittele-
ma Ratamon Taidelainaamo, joka on Luovan valoku-
vauksen keskuksen, Materia ry:n ja Jyväskylän taiteili-
jaseuran yhteinen hanke. Teoksia voivat jättää lainat-
taviksi yllä mainittujen yhdistysten jäsenet. Jyväskylän 
taidemuseo on mukana tilan ja työvoimaresurssin osal-
ta kehittämisprojektissa 1.3.2021–28.2.2023. 
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Grafiikan paja 

Vuoden aikana grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä 22 
taiteilijaa ja harrastajaa, joista vuosikäyttäjiä oli 10. Pa-
jaa vuokrattiin enimmäkseen koko vuodeksi, mutta si-
tä on mahdollista vuokrata myös lyhyemmäksi ajaksi. 
Paja oli käytössä päivittäin klo 06–02. Käyttäjät voivat 
ostaa galleriakaupasta käyttöönsä kuparilaattoja, va-
neria, syväpainopaperia ja puupiirrospaperia.

Kurssitoiminta keskittyi entiseen tapaan pääasiassa Jy-
väskylän kansalaisopiston järjestämiin kursseihin. Yh-
teistyö jatkui myös kaupungin kuvataidekoulun ja Jy-
väskylän kesäyliopiston kanssa.  

LIITE 1 Ratamon tapahtumat, kurssit ja työpajat

Vierashuoneisto 

Ratamon vierashuoneisto sijaitsee osoitteessa Kaup-
pakatu 12. Huoneisto (n. 50 m²) käsittää kaksi erillis-
tä lukittavaa huonetta (1 hh, 2 hh) sekä yhteisen keitti-
ön ja kylpyhuoneen. Ratamolla vierailevien taiteilijoi-

den, graafikoiden ja valokuvaajien lisäksi huoneistoa 
käytetään taidemuseon vieraiden majoittamiseen. Sitä 
vuokrattiin myös muiden kulttuurialan toimijoiden vie-
raille. Vuoden aikana yöpymiskertoja oli 269.

Taiteilijaresidenssit

Ratamolla on vuosittain kuukauden pituinen taiteilija-
residenssi yhdelle taidegraafikolle. Vuoden 2021 taitei-
lijaresidenssiin oli valittu iranilainen Mehdi Darvishi, 
mutta pandemian takia se päätettiin siirtää vuodelle 
2022 kolmen kuukauden pituisena.

Kansainväliset projektit ja verkostot

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo on jäsenenä suo-
malaisten grafiikan pajojen verkostossa ja kansainväli-
sessä Res Artis -taiteilijaresidenssiverkostossa. 

Olli Puusaari, Naoji Ishiyama ja Jukka Partanen ripustamassa Olli Puusaaren 
näyttelyn teoksia Galleria Ratamossa. Kuva: Anna-Leena Pesonen
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Vuoden 2021 yleisötyöhön löi leimansa korona. Ke-
vään ohjelmasta osa jouduttiin perumaan ja osa to-
teuttamaan verkossa. Kevään ja kesän teemoina olivat 
luonto ja taiteen hyvinvointivaikutukset. Syksyllä koko 
kaupungin yhteisenä teemana oli väri. Syksyllä toteu-
tettiin kaupungin 6.-luokkalaisten kulttuuriopetussuun-
nitelman Kompassivierailut. Taidemuseo haki vuoden 
2022 Taidetestaajat-kohteeksi ja tuli valituksi. 

Kokouskäytäntöihin tuli uusia työkaluja, jotka mahdol-
listivat osallistumisen valtakunnallisiin ja kansainväli-
siin seminaareihin ja koulutuksiin. Museolehtori osal-
listui etänä Pedaalin ja VTS-Suomi yhdistyksen tapaa-
misiin, joissa oli alustajina kiinnostavia kansainvälisiä 
asiantuntijoita. Verkossa järjestettiin VTS-keskusteluja, 
joista yksi New Yorkin Momassa Visual Thinking Stra-
tegies -menetelmän kehittäjän Philip Yannowayn kans-
sa. Lisäksi museolehtori osallistui etänä kulttuuriyksi-
köiden Kitti-projektin Yleisötyö ja tapahtumat -tiimin 
tapaamisiin sekä Kulttuuriaitan perjantaisin järjestämil-
le lastenkulttuurin aamukahveille.

Koronan myötä kehitettiin digitaalisia palveluja. Team-
sin kautta testattiin verkko-opastuksia opintoryhmille 
ja avoimen pajan työpajoja tuotettiin yleisölle Face-
book Livessä. Tapahtumatallenteet tekstitettiin ja jaet-
tiin taidemuseo Youtube-kanavalla. 

Osallisuus ja vapaaehtoistoiminta

Korona vaikutti toimintaan. Kevätkausi oli hiljaiseloa 
lukuun ottamatta helmikuussa 2020 käynnistynyttä 
osallistavaa näyttelyhanketta, jossa kulttuuriluotsien 
kanssa tutustuttiin Teamsissa koronaturvallisesti taide-
museon näyttelyprosessiin ja lopputuloksena järjestet-
tiin kesällä Emma Luukkalan Melska-näyttely Galleri-
assa. Syyskaudella järjestettiin yhden kerran vapaaeh-
toisilta, kuusi kertaa perjantaiporinat ja vapaaehtoisista 
senioreista koostuva Leidit jatkoi omatoimisesti maala-
ustuokioita taidemuseon tilassa.

Pelitaidenäyttely opintoprojektina

Keväällä käynnistettiin hanke pelitaidenäyttelyn to-
teuttamisesta. Digi & Game Centerin verkostosta löy-
tyi toteuttajaporukka Jyväskylän yliopiston taide- ja 
kulttuurialan opiskelijoista, joiden ohjaajina toimivat 
Tanja Välitalo ja Raine Koskimaa. Myös Bittiapollon- 
ryhmä, joka muodostui opiskelijoista Soli Perttu, Hei-
ni Koskinen, Katariina Viirret, Oona Rohde, Enja Heik-
kilä ja Santeri Salmirinne, aloitti työskentelyn välittö-
mästi kokonaisuuden suunnittelulla. Syksyllä mukaan 
tulivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun pelialan kan-
sainväliset opiskelijat, joiden opettajina toimivat Ilari 
Miikkulainen ja Kalle Raijonkari. Opiskelijat Juho Har-
ju, Paul Sendroiu, Daniel Imbert, Santiago Sala, Jesse 
Voimala, Eetu Pitkänen, Hanne Lehtinen ja Topi Iko-
nen vastasivat sovellusten kehittämisestä. Lisäksi graa-
fiseen suunnitteluun osallistui Heidi Säntti ja ammatti-
korkeakoulun 2D Graphics -kurssin opiskelijat. Näyt-
telyn suunnittelussa auttoi pelitaiteen läänintaiteilija 
Jaakko Kemppainen, lisäksi opiskelijat kävivät tutustu-
massa Pelimuseoon Tampereella. Jyväskylän kaupun-
gin nuorisopalvelut lainasi pelikonsolin ja antoi nuor-
ten Mindcraft-kurssilla tekemän hallintokorttelin suun-
nitteluvideon esitettäväksi näyttelyssä. Näyttely koos-
tettiin valmiiksi syyskauden aikana ja ripustettiin esille 
tammikuussa 2022 pääkohderyhmänä 8.-luokkalaiset 
Taidetestaajat. 

Kompassikäynnit

Kompassikäynnit toteutettiin syksyllä 21.9.–29.11. pe-
dagogisessa Värioppia- ja Värinäkyjä – Yrjö Saarinen 
-näyttelyissä. Oppilaita oli noin 1600 yhteensä 67 ryh-
mässä. Pyöräilevät koululaiset vierailivat 21.9.–15.10. 
ja bussilla liikkuneet 25.10.–29.11. Ohjatut käynnit to-
teutettiin koronan vuoksi poikkeuksellisesti ilman työ-
pajaa ja pääasiassa yksi luokka kerrallaan. Ohjelma 
suunniteltiin ja toteutettiin museolehtorin ohjaamassa 
tiimissä, johon kuuluivat työkokeilija Eveliina Perttuli, 
yhteisöpedagogiikan opiskelija Humakista Veera Joke-
la, Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijat Terhi 
Qvintus, Jasmin Hakkarainen, Noora Ilomäki ja Jou-
ni Tirri, matkailualan harjoittelijat Gradiasta Anni Re-
po ja Emma Sirikhandha. Ohjelmaa arvioi kulttuurin 

MUSEOKASVATUS JA YLEISÖTYÖ 
Sirpa Turpeinen
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Värioppia-näyttelyssä kuudesluokkalaiset varustautuivat 
kynän ja paperin lisäksi 3D-laseilla. Kuva: Sanna Lahti

Ilmiön pimeässä huoneessa hahmot seinällä ja tietyt värit 
koululaisten vaatteissa hohtivat uv-valon vaikutuksesta. 
Kuva: Sanna Lahti

Kuudesluokkalaiset tutustuivat Emmi Kallion maalaukseen 
Värinäkyjä – Yrjö Saarinen -näyttelyssä. Kuva: Sanna Lahti

yhdysopettaja Pirkko Ritanen. Lisäksi ohjatut käynnit 
toteutettiin Laukaan Kulttuurilaukka-opetussuunnitel-
man mukaisille 7.-luokille. 

Harjoittelijat ja työkokeilijat

Taidemuseo tarjosi yleisötyössä harjoittelu- tai työko-
keilupaikan kahdelletoista henkilölle, joille kaikille teh-
tiin yksilöllinen harjoittelusuunnitelma. Tehtävät liittyi-
vät lähinnä Taidetestaajien ja Kompassikäyntien sisäl-
tötuotantoon tai ohjaamiseen. Joka maanantai järjes-
tettiin harjoittelun ohjauspalaveri ja opastuskertojen 
jälkeen ohjaustilanne purettiin yhdessä. Matkailualan 
harjoittelijat tekivät näytöt opastuspalveluista tai mat-
kailupalveluiden toteuttamisesta.
 

Työpajat 

Kaikille avoin ja ilmainen Avoin paja järjestettiin kerto-
musvuonna yhteensä 22 kertaa. Osa pajoista oli strii-
mattuja. Keväällä työpajoja ohjasi Heli Vatanen, syk-
syllä Ewe Perttuli.
 
Grafiikan työpajat järjestettiin Ratamossa ja niitä ohja-
si Maria Pihl. Työpajat puupiirroksesta, kuivaneulasta 
carborundumista järjestettiin kevätkaudella viikonlop-
puisin, lisäksi syväpainosta ja puupiirroksesta järjestet-
tiin vedostuspajat. 

Soiva vauvojen värikylpy on moniaistinen kuvataide-
koulu, jossa vauvat pääsevät ilmaisemaan itseään ku-
vallisesti luonnonväreillä. Tuokioihin liitetään musiikilli-
sia elementtejä kuten lauluja, loruja sekä musiikin kuun-
telua. Syksyllä järjestettiin kaksi värikylpyä, joissa ohjaa-
jina toimivat Hannele Torniainen ja Leena Kangastalo. 

Jarna Pihlajamäen Intuitiivinen kirjoittaminen -työpajoja 
pidettiin museossa keväällä sekä syksyllä kaksi kertaa. 
Työpajoissa käytettiin hyväksi näyttelyissä olevia teoksia.

Humanoidihypoteesi-työpajoissa tehtiin Toisissa tiloissa  
-ryhmän jäsenten ohjaamina harjoitteita, jotka johdatti-
vat osallistujia katsomaan taidemuseota ja taideteoksia 
uusin silmin. Harjoitteiden jälkeen tehtiin kierros näyt-
telyssä ja keskusteltiin tehdyistä havainnoista. Ohjaajina 
pajoissa olivat Minja Mertanen ja Helena Ratinen. 

Kaksi Anna Sarja-Kolun ohjaamaa työpajaa järjestet-
tiin syksyllä. Intuitiivinen maalaus -työpajassa viriteltiin 
luovuutta taiteen ja tehtävien avulla ja Isänpäivän vä-
rikylpy perheille -työpajassa käytettiin aisteja ja nautit-
tiin väreistä Yrjö Saarisen näyttelyssä.

Marraskuussa Mielenterveysviikolla järjestettiin työpa-
ja Facebook Livessä.
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Laura Korhonen inspiroitui Kenen luonto? -näyttelyssä 
Tuula Närhisen Groteskit-teoksesta valmistellessaan 
koululaisopastusta. Kuva: Sanna Lahti

Opastukset 

Opastuksia järjestettiin sekä museossa että verkos-
sa. Tammikuussa pidettiin keskusteluopastus ja helmi-
kuussa yleisöopastus Matkalla maan keskipisteeseen 
-näyttelyssä. Heinäkuussa osana Jyväskylän Kesän oh-
jelmaa järjestettiin museossa Kati Immosen näyttelyssä 
keskusteluopastus kasvitieteilijä Minna-Maarit Kytövii-
tan johdolla. Syksyllä Seija Heinänen piti kaksi yleisö-
opastusta Yrjö Saarinen – Värinäkyjä -näyttelyssä. Ke-
nen luonto -näyttelyn yleisöopastus järjestettiin sekä 
museossa että Facebook Livessä. oppaana läänintaitei-
lija Marko Hämäläinen. Facebook Livessä toteutettiin 
huhtikuussa kuraattori Teija Isohaudan Terveydeksi! – 
Sairaala Nova -näyttelyn opastus. Mielenterveysviikol-
la marraskuussa järjestettiin Visual Thinking Strategies 
-opastus Teamsissa. 

Harlekiinin kekkerit 

Taidemuseossa oli tarjolla tilauksesta lasten syntymä-
päiväjuhlia, joissa ohjelma koostui näyttelykierrokses-
ta, itse tekemisestä sekä lahjojen jakamisesta ja herkut-
telutuokiosta. Näyttelyyn tutustuttiin hauskan mieliku-
vitusleikin avulla ja työpajassa syntyi naamio, päähine, 
koru, grafiikanlehti tai muu taideteos kotiin vietäväksi. 
Juhlia järjestettiin taidemuseossa museon aukioloaikoi-
na viikonloppuisin syksyllä yhteensä kuusi kertaa Ewe 
Perttulin ja Noora Ilomäen ohjauksessa museoharjoit-
telijoiden toimiessa avustajina.

TAIDETILA ILMIÖ 
Ilmiö toimi Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn 
infotilana ja pimeässä huoneessa oli esillä Kazuko Ki-
zavan valoteos 14.3. saakka. 

Kevään ensimmäinen näyttely esitteli Jyväskylän yli-
opiston kesäyliopiston kuvataiteen opiskelijoiden töi-
tä. Kuvataideopinnot ovat Lapin yliopiston taiteiden 
tiedekunnan mukaisia opintoja, jotka on toteutettu Jy-
väskylän kesäyliopistossa.

Kesällä Kati Immosen ja Emma Luukalan näyttelyitä 
täydensi kuvataiteen hyvinvointivaikutuksista todista-
va vertaisryhmä Leidien näyttely.

Syksyllä Ilmiön täyttivät värit ja niihin liittyvät tehtä-
vät värilaatikostossa ja taiteilijapari Pink Twinsin värien 
leikkiin perustuva videoteos Miracle.  

Kaipaus 

27.3.–16.5. 

Näyttely oli osa Jyväskylän Kesäyliopiston ja Lapin yli-
opiston kuvataiteen aineopintojen opintojaksoa Tai-
teellinen ajattelu ja ilmaisu. Koulutukseen kuuluu eri-
laisten kuvataidemateriaalien käyttö ja omaan ilmai-
suun sopivien välineiden ja tekniikoiden harjoittelu. 
Kuraattorina ja suunnittelijana oli kurssin opettaja ku-
vataiteilija Pertti Karjalainen. – Kaipaus teemana oli 
ajankohtainen, sillä taiteen tekeminen koronapande-
mian aikana on ollut meille pakoa arjen asioista ja kai-
puuta kauneuteen, kertoivat opiskelijat. Näyttelyyn 
osallistuivat Tiina Alanen, Hanna Harju, Hanna Korho-
nen, Heli Laitinen, Tiina Muittari, Jaana Oikari, Raisa 
Rautkorpi, Hanne Salminen, Anna-Leena Siitari ja Soi-
la Tuominen.
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Värinkirkkaus. Jaana Oikarin kuvataiteen aineopintojen 
harjoitustyö. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

Leidit juhlanäyttelynsä avajaisissa.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

Addiktiivinen ja subtraktiivinen värisekoitus. Heli Kangaspunnan 
kuvataiteen aineopintojen harjoitustyö. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

Leidien värikkäät vuodet

4.6.–5.9. 

Näyttely juhlisti 15-vuotiasta Leidit-ryhmää. Vertais-
ryhmän jäsenet Liisa Kirveskangas, Totti Lundstedt, 
Sirkka Lyytikäinen, Ilse Saares ja Maisa Ulvinen vali-
koivat esillä olleet teokset, joiden kautta ryhmä halusi 
tuoda esiin vertaisryhmän ja taiteen hyvinvointivaiku-
tuksia. Esillä oli myös Helena Minkkilän toteuttama vi-
deo Leideistä. Näyttelyprojektiin osallistui myös Jyväs-
kylän yliopistossa kirjallisuutta opiskeleva Sara Mal-
lat, joka on haastatellut Leidejä ryhmän toiminnas-
ta. Haastattelussa korostui jäsenten välinen ystävyys 
ja säännöllinen kanssakäyminen myös maalaussessi-
oiden välillä. Leidien yhteinen toiminta alkoi Jyväsky-
län taidemuseon vuoden 2006 Taidetta pitkään ikään 
-projektista. Taidemuseo on mahdollistanut aktiivisen 
ja viikoittaisen taidetoiminnan antamalla työpajatilan 
ryhmän käyttöön viikoittain.  

Värioppia ja Pink Twins

17.9.2021–9.1.2022

Kontrastina itseoppineen Yrjö Saarisen villiin värin-
käyttöön Ilmiöön toteutettiin Värioppia-näyttely, jossa 
tutustuttiin värin ominaisuuksiin, väriteorioihin ja värin 
havainnointiin.

Suunnittelussa ja materiaalien tuottamisessa olivat mu-
kana kuvataiteilija Pertti Karjalainen ja hänen opiske-
lijansa Jyväskylän yliopiston, Kesäyliopiston värioppi-
kurssin opiskelijat Heli Laitinen, Jaana Oikari, Anna- 
Leena Siitari, Heli Kangaspunta, Raisa Rautkorpi, Han-
na Harju, Tiina Muittari, Seija Muittari ja Soila Tuomi-
nen. Teksteistä ovat vastanneet Oona Rohde, Janina 
Vuoti, Soli Perttu ja Sirpa Turpeinen. 

Värioppia-verkkonäyttelyn verkkosivuilla on tehtäviä 
alakoululaisille ja esimerkkejä illuusioista, jotka näyt-
tävät, miten aistimme ovat huijattavissa. Näyttelyä täy-
densi AV-arkista tilattu Pink Twinsin nauhateos Miracle 
(2012), joka oli esillä Ilmiön pimeässä tilassa. Samassa 
tilassa oli esillä myös UV-valossa hehkuvia fluorisoivia 
maalauksia, jotka Keski-Palokan koulun 4.-luokkalai-
set olivat tehneet Pertti Karjalaisen ohjaamassa työpa-
jassa. Luokan oppilaat vierailivat museossa ja näkivät 
työnsä seinällä. 
https://yrjosaarinen.varinakyja.fi/varioppia/

Havaitsemiseen liittyviä tehtäviä Yrjö Saarisen teoksis-
ta löytyy myös Finnan Luokkahuone -palvelusta:
https://www.finna.fi/Content/luokkahuone
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Tapahtumia leimasi kertomusvuonna digitaalisten to-
teutustapojen käyttöönotto koronatilanteen vuoksi. 
Kevätkaudella tapahtumia suunniteltiin varmuuden 
vuoksi digitaalisesti toteutettaviksi, mutta kesällä ja al-
kusyksystä tilanne oli parempi ja tapahtumia toteutet-
tiin kasvokkain. Tapahtumien tuottaminen tuotti pään-
vaivaa, koska koronatilanne vaihteli nopeasti ja suun-
niteltujen tapahtumien toteutusta jouduttiin jatkuvasti 
muuntelemaan rajoitusten mukaisesti. Monia tapah-
tumia jouduttiin perumaan, koska niitä ei voitu kas-
vokkain toteuttaa rajoitusten vuoksi tai ne eivät yksin-
kertaisesti taipuneet verkkoon taidemuseon kalustolla, 
esimerkiksi jazz-konsertin kohdalla kävi näin. Opas-
tuksia, taiteilijatapaamisia ja luentoja toteutettiin syk-
syn aikana myös hybrideinä eli verkossa ja paikan 
päällä. Näin pystyttiin testaamaan uusia toimintatapo-
ja ja samalla palvelemaan asiakkaita monipuolisesti. 

Taiteilijatapaamiset ja keskustelut

Kevätkaudella tavattiin Matkalla maan keskipisteeseen 
-näyttelyn taiteilijat Anna Binta Diallo (Kanada), Anni 
Puolakka, Anna Järvinen ja Petra Lindholm (Ruotsi), 
Anu Pennanen ja Stéphane Querrec, Niina Lehtonen 
Braun (Berliini), Nina Svensson (Ruotsi) ja Daina Ash-
bee (Kanada) Teamsissa. Daina Ashbee esiteltiin suo-
malaiselle yleisölle siten, että Keski-Suomen Tanssin 
Keskuksen tuottaja Katariina Hiukka haastatteli Team-
sissa Kanadassa olevaa Ashbeeta, jonka tanssiteos Re-
lated esitettiin lopuksi videotallenteena.

Huhtikuussa Kenen luonto? -näyttelyn taiteilijoista 
Teamsissa tavattiin Ritva Kovalainen, Mika Honkalinna 
ja Heikki Willamo. Toukokuussa Ilmiön Kaipaus-näyt-
telyn taiteilijoiden avajaishaastattelu toteutettiin Face-
book Livessä. Kesäkuun alussa Kati Immosen taiteili-
jatapaaminen järjestettiin Facebook Livessä ilman li-
veyleisöä ja kulttuuriluotsien haastattelu Emma Luuk-
kalasta tallennettiin taidemuseon YouTube-kanavalle. 
Yrjö Saarinen – Värinäkyjä -näyttelyn avajaispäivänä 
17.9. YouTuben kautta verkossa välitettiin ja kanaval-
le tallennettiin kuvataiteilija Pertti Karjalaisen ja Sei-
ja Heinäsen keskustelu Saarisen taiteesta ja elämäs-
tä. Marraskuussa Anna Ruth haastatteli yleisön edes-

sä Emmi Kalliota, Jukka Korkeilaa, Teemu Mäkeä se-
kä Ulla Virtaa väriteemasta ja haastattelu tallennettiin 
podcastiksi. 

Luennot

Alueellisesti yhteistuotantona toteutetun Matkalla 
maan keskipisteeseen-näyttelyn yhteydessä Seija Hei-
nänen luennoi paikkasidonnaisuudesta sekä Akseli 
Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen taiteesta keskisuo-
malaisen identiteetin rakentajana. Koronarajoitusten 
vuoksi luentoa ei ennakkosuunnitelmista huolimatta 
pystytty järjestämään Saarijärven museossa, vaan se 
toteutettiin yhteistyössä Saarijärven museon ja Saari-
järven kansalaisopiston kanssa Teams-luentona. Syk-
syn aikana pystyttiin järjestämään luentoja jo kasvo-
tusten. Keski-Suomen museon, Suomen käsityön mu-
seon ja taidemuseon väriteemaisiin näyttelyihin liittyvä 
luentosarja järjestettiin yhteistyössä kansalaisopiston 
kanssa. Lokakuussa Seija Heinänen piti “Väri merkit-
see minulle elämää” -kävelyluennon taidemuseon Vä-
rinäkyjä – Yrjö Saarinen -näyttelyssä. Marraskuussa 
Harald Arnkilin luento Väri nykytaiteessa järjestettiin 
yleisölle Keski-Suomen museon auditoriossa, missä se 
myös striimattiin taidemuseon YouTube-kanavalle. 

TAPAHTUMAT
Laura Korhonen

Harald Arnkil luennoimassa Keski-Suomen museon auditoriossa.
Kuva: Vesa Relander
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Teuvo Ahokas ja Yrjö Saarisen omakuva.
Kuva: Vesa Relander

Heine Avdalin ja Yukiko Shinozakin tanssiryhmän arvoituksellinen 
esitys lähti liikkeelle taidemuseon aulasta. Kuva: Vesa Relander

Jouluinen taidebasaari vuoden tauon jälkeen tuotti iloa myyjille, 
yleisölle ja henkilökunnalle. Kuva: Vesa Relander

Esitykset ja konsertit

Värinäkyjä – Yrjö Saarinen -näyttelyn yhteydessä to-
teutettiin kolme Maalarin virsi -monologiesitystä, jois-
sa teosten keskellä taidemuseon näyttelysalissa Saaris-
ta näytteli Teuvo Ahokas. Esityksen jälkeen keskustel-
tiin ja jaettiin muistoja Saarisesta. 

Heine Avdalin & Yukiko Shinozaki -tanssiryhmä (neljä 
tanssijaa ja äänisuunnittelija) esitti Carry on -teoksen 22 
kertaa taidemuseossa ja Asunto-osakeyhtiö Kauppaka-
tu 23:n porras- ja pohjakerrostiloissa 25.–31.10. Esityk-
sistä kymmenen pidettiin 6.-luokkalaisille, kolme kut-
suvieraille, mm. talon asukkaille, ja loput olivat mak-
sullisia yleisöesityksiä. Esitykset toteutettiin yhteistyössä 
Keski-Suomen Tanssin Keskuksen kanssa. Koululaisesi-
tyksissä yhteistyökumppanina oli Kulttuuriaitta.

Jazz-konsertti AINON järjestettiin yhteistyössä Jazz Jkl:n 
kanssa 22.10. Soittajina olivat Aino Juutilainen, Satu- 
Maija Aalto, Suvi Linnovaara ja Joonas Leppänen.

Muut

Kevätkaudella ei pystytty järjestämään muistiystäväl-
listä museokierrosta, mutta syksyllä toteutettiin yksi 
20.10. Muistiystävällisiä museokierroksia toteuttavat 
kulttuuriluotsit tarjoamalla rauhallisessa ympäristössä 
turvallisen ja asiakaslähtöisen kierroksen. 

Yläkaupungin Yöhön 15.5. osallistuttiin lapsille suun-
natulla leikkimielisellä suunnistuksella ja verkkotarjon-
nalla. Suomen Kuvataiteen päivänä 10.7. järjestettiin 
yhteistyössä Jyväskylän Taiteilijaseuran kanssa Kirk-
kopuistossa Suuri Maalaustapahtuma. Osana tapahtu-
maa vertaisryhmä Leidit ohjasi taidemuseon Taikatilas-
sa maalaajia.

Valon kaupunki -tapahtuman aikana 23.–25.9. museo 
oli avoinna iltakymmeneen saakka.

Jouluinen taidebasaari 11.–12.12. toteutui vuoden tau-
on jälkeen ilahduttaen niin yleisöä kuin myyjiä. Ko-
ronapassin ansiosta tai siitä huolimatta tapahtumassa 
vieraili yli 2 000 kävijää. 

LIITE 2 Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja 
tilaisuudet
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Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat

Kokoelmassa oli kertomusvuonna SIMO-kokoelman-
hallintajärjestelmän mukaan 7 598 teosta. Kokoelmaa 
on kartutettu pääasiassa kaupungin taidehankinnoin, 
jotka ovat perustuneet taidealan ammattilaisista koos-
tuneiden asiantuntijoiden hankintapäätöksiin jo vuo-
desta 1961. Jatkuvasti karttuvaan taidekokoelmaan 
hankitaan pääasiassa keskisuomalaisten taiteilijoiden 
teoksia (maalaukset, piirustukset, grafiikka, veistokset 
ja valokuvat). Kokoelmassa näkyy myös kotimaisen ja 
kansainvälisen taidegrafiikan osuus. Tähän on syynä 
Jyväskylässä toimiva grafiikan työpaja, Suomen Taide-
graafikot ry:n kokoelman deponointi Jyväskylään sekä 
kansainvälinen taidegrafiikan triennaali Graphica Cre-
ativa. Kokoelman runkona ovat kaupungin taidehan-
kinnat, mutta siihen kuuluu myös pienempiä lahjoitus-
kokoelmia.

Teoshankinnat ja -lahjoitukset

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien kartuttamiseen 
oli talousarviossa varauduttu 50 000 eurolla. Kerto-
musvuonna tehtiin 29 hankintapäätöstä ja 38 teoshan-
kintaa. Lisäksi hankittiin neljä teosta Sirkka-Liisa Heli-
nin kokoelmaan, jonka hankintoihin käytetään Helinin 
testamenttilahjoituksen varoja. 

Taidemuseon hallinnoimaa Jyväskylän kaupungin tai-
dekokoelmaa kartutetaan kokoelmapoliittiseen ohjel-
maan kirjattujen periaatteiden ja vuotuisen hankinta-
suunnitelman mukaisesti. Hankintojen ja lahjoitusten 
keskeisimpänä valintaperusteena on taiteilijoiden kes-
kisuomalaisuus. Keskisuomalaisiksi taiteilijoiksi määri-
tellään alueella syntyneet, alueella pysyvästi asuvat tai 
jossakin elämänsä vaiheessa asuneet taiteilijat. Han-
kintaperusteena voi olla myös teoksen aiheen sidos 
Keski-Suomeen. Muita painopisteitä ovat kotimainen 
ja kansainvälinen taidegrafiikka. Sirkka-Liisa Helinin 
kokoelmaan hankitaan kokoelmaohjelman mukaisesti 
keskisuomalaista valtakunnallisesti merkittävää nyky-
taidetta. Vuoden 2021 teoshankinnat painottuivat alu-
eellisen näyttelytoiminnan dokumentointiin. Hankin-
toja tehtiin taiteilijoilta, joiden teoksia oli esillä Jyväs-
kylän taidemuseossa, Galleria Ratamossa, paikallisissa 

gallerioissa sekä Saarijärven museossa. Myös yksityis-
henkilöiltä hankittiin teoksia. 

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat karttuivat myös 
lahjoituksin. Taidekokoelmiin liitettiin Esa Antero Hok-
kasen testamenttilahjoituksena 18 sekä Irma ja Pent-
ti Johanssonin testamenttilahjoituksena 13 teosta. Tai-
degraafikko Jyrki Markkanen lahjoitti taidekokoelmiin 
kuusi valokuvateosta, jotka täydentävät jo aikaisem-
min hankittua sarjaa. 

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien hankintatyö-
ryhmään kuuluivat amanuenssi Jaana Oikari, inten-
dentti Leena Lokka, museotoimenjohtaja ja taidemu-
seon johtaja Heli-Maija Voutilainen sekä intendentti 
Teija Lammi

LIITE 3 Teoshankinnat ja lahjoitukset Jyväskylän 
kaupungin taidekokoelmiin
LIITE 4 Teoslainat näyttelyihin 

Deponointikokoelmat

Taidemuseolle on sijoitettu hoidettavaksi seuraavat 
kokoelmat: kokoelma / teosmäärä / deponointivuosi / 
omistaja.

Alfred Kordelinin säätiön taidekokoelman 
osakokoelman talletus / 13 / 1974 / Alfred Kordelinin 
säätiö 
Erkki Santasen kokoelma / 63 / 1990 / Erkki Santasen 
perikunta 
Oiva Syyrakin kokoelma / 26 / 1995 / Oiva Syyrakin 
perikunta 
Suomen Säästöpankkien Valtion taidemuseon 
kokoelman osatalletus / 54 / 1994 / Suomen valtio
Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelma / 5 632 / 1981 / 
Suomen Taidegraafikot ry
Suomen Taiteilijaseuran kokoelman osatalletus / 3 / 
1982 / Suomen Taiteilijaseura
Terhi Tapperin kokoelma / 2 / 2009 / Terhi Tapper

KOKOELMATOIMINTA 
Jaana Oikari
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Pasi Karjulan (s. 1964, Jyväskylä) OHO-veistos hankittiin keväällä 2021 Saarijärven taidemuseon Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelystä Sirkka-Liisa Helinin 
taidekokoelmaan. Kesän ajaksi teos sijoitettiin taidemuseon aulaan, mistä se syyskuussa siirrettiin Asemankulmaan Nuorten taloon. Teosta olivat siirtämässä 
Jaana Oikarin kanssa Jylhän kuljetuspalvelun Jari Laaksonen (sininen paita) ja Jarmo Munne (vihreä paita), taidekonservaattori Veera Lehto-Lopez ja TET-
harjoittelija Veena Hälinen. Kuva: Veena Hälinen.

Sijoitustoiminta

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien sijoitustoi-
minta alkoi vilkastua vuoden 2021 lopussa. Jyväsky-
län kaupungin hallinnon tilojen järjestely (HALTI) ai- 
heutti muutoksia Tietotalon kaupungin yksiköissä. Ti-
lapalvelun tilat Tietotalon 4. kerroksessa remontoitiin 
ja korona-ajan etätyöskentelyn innoittamana yksikkö 
sai runsaasti kaikille yhteistä työskentelytilaa sekä eril-
lisiä hiljaisen työskentelyn tiloja. Yhdessä sisustusark-
kitehti Riikka Metsähonkalan kanssa tehtiin teosten si-
joitussuunnitelma: käytävälle tuli erillinen galleriaseinä 
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien grafiikkasalk-
kujen teoksille, muihin tiloihin sijoitettiin uusia teoksia 
sekä jo aikaisemmin sijoitetut teokset saivat uuden pai-
kan. Teosten kuljettamisesta ja ripustamisesta vastasi 
rakennusliike Hämäläinen.

HALTI-projektista johtuen tehtiin Tietotalon 3. ja 2. 
kerrokseen sijoitettujen teosten inventointi. Jyväskylän 
kaupungin nuorisopalvelut ja työllisyyspalvelut muut-
tivat uusiin tiloihin Asemankulmaan osoitteeseen Ase-
makatu 4. Tiloihin alettiin jo syksyllä 2021 suunnitel-
la teossijoitusta ja ensimmäisenä teoksena nuorisopal-
velujen tilaan vietiin Pasi Karjulan puuveistos OHO 
(2015). Kertomusvuonna kaupungin yksiköihin sijoitet-
tiin 129 teosta. Teospalautukset sijoituksesta jatkuivat 
edellisvuotta vielä vilkkaamin, sillä taidemuseon säi-
lytystiloihin kokoelmakeskuksessa palautettiin 261 te-
osta. Teospalautuksiin vaikutti erityisesti sote-palvelui-
den muuttuva organisaatio. 

Kokoelmien hoito ja säilytys 

Taidemuseolla on kokoelmateosten säilytystilaa Hol-
vin näyttelytilojen yhteydessä sekä Jyväskylän muse-
opalveluiden yhteisessä kokoelmakeskuksessa, jos-
sa taidemuseon säilytystila E-halli sijaitsee. Kooltaan 
160,5 m²:n halli on olosuhdevalvottu tila, jossa teok-
set on sijoitettu verkkoseinille, liukuvaunuhyllyille, vit-
riinihyllyihin ja metallisiin avohyllyihin. Taidemuseon 
Holvin olosuhdevalvotussa säilytystilassa säilytetään 
kehystettyjä teoksia verkkoseinillä ja grafiikan teoksia 
avohyllyillä arkistolaatikoissa ja metallisissa vetolaati-
kostoissa.

Säilytystilan riittämättömyyden vuoksi teoksia on si-
joitettu säilytettäväksi myös kokoelmakeskuksen vie-
reiseen rakennukseen olosuhdevalvottuun arkistohuo-
neeseen, olosuhdevalvomattomaan ns. Encore-halliin 
sekä lyhytaikaisena välivarastona toimivaan museo-
palveluiden yhteiseen häkkivarastoon. 

Vuoden 2021 lopulla kokoelmakeskuksen kaikkiin säi-
lytystiloihin asennettiin lämpötilaa ja suhteellista kos-
teutta mittaavat anturit, jotka liitettiin museopalvelui-
den yhteiseen olosuhteidenhallintajärjestelmään. Ko-
koelmakeskuksen A-rakennuksen, jossa taidemuseon 
säilytystila E-halli sijaitsee, lämpötilaa ja suhteellista 
kosteutta mittaavat anturit ovat Schneider Electric Fin-
land Oy:n ylläpitämässä järjestelmässä ja tarkastelta-
vissa eValvomo-alustan kautta. Kokoelmakeskuksen 
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B-rakennuksen, jossa sijaitsee taidemuseon arkisto-
huone, säilytystilojen olosuhteita seuraavat anturit on 
liitetty Are Oy:n Power BI -alustalle.

SIMO + Finna.fi =  
Alueellinen kokoelmanhallintajärjestelmä

Disec Oy:n tuottama kokoelmanhallintajärjestelmä SI-
MO otettiin käyttöön Jyväskylän museopalveluissa 
maaliskuussa 2020. Jyväskylän kaupungin museoiden 
lisäksi järjestelmän ottivat käyttöön myös alueen amma-
tilliset museot sekä kunnalliset taidekokoelmat. Kokoel-
manhallintajärjestelmän käyttöä ja sen toimivuutta on 
osittain testattu vielä 2021. Jyväskylän kaupungin muse-
ot liittyivät 2020 valtakunnalliseen, Kansalliskirjaston yl-
läpitämään Finna.fi-palveluun, joka toimii kokoelman-
hallintajärjestelmä SIMOn julkisena näkymänä. 

Museopalveluiden museoiden yhteistyönä Finna.fi-si-
vustolle tuottaman verkkonäyttelyn Maisema – Ympä-
ristö – Luonnos yhteydessä sivustolla julkaistiin muse-
oiden kokoelmatietoja SIMO-käyttöjärjestelmän raja-
pinnan kautta.

Kirjasto 

Taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjallisuutta, joka 
tukee tutkimustyötä. Painopistealueina ovat keskisuo-
malainen taide, taidegrafiikka ja museon omien koko-
elmien taiteilijoita koskeva kirjallisuus. Kartunta koos-
tuu lähinnä museoiden julkaisuvaihtosopimuksen mu-

kaisista näyttelyjulkaisuista sekä alan uusimmasta tut-
kimuskirjallisuudesta. Grafiikkaa ja taidevalokuvaa 
käsittelevä kirjallisuus on sijoitettu Ratamoon ja muu 
kirjallisuus taidemuseon toimistotiloihin. Museon hen-
kilökunnan lisäksi käsikirjasto on tutkijoiden ja opiske-
lijoiden käytössä. Kertomusvuonna museologian har-
joittelija Niko Hakkarainen luetteloi kirjaston kartun-
taa SIMO-kokoelmanhallintajärjestelmään, jossa lop-
puvuonna oli 7 673 nidettä. 

Kuva-arkisto

Taidemuseon kuva-arkistoon kuuluu 16 652 analogis-
ta kuvatallennetta ja 42 347 sähköistä kuvatiedostoa. 
Kertomusvuonna tallenteet karttuivat kokoelmien 
teoskuvista, näyttelydokumentoinnista sekä museon 
toiminnan dokumentoinnista. Valokuvaajina toimivat 
työmestari Naoji Ishiyama ja valokuvaaja Hannu- 
Pekka Auraneva.

Asiakirja- ja lehtileikearkisto

Museon arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyt-
telykohtaisesti arkistoitavista asiakirjoista, museope-
dagogisten projektien asiakirjoista sekä lehtileikkeis-
tä. Näyttelyistä ja projekteista arkistoidaan lehdistö- ja 
näyttelytiedotteet, lehtikirjoitukset sekä muu kuraat-
torilta saatava materiaali. Vuodesta 2019 lähtien leh-
tileikkeiden tallentamisen sijaan on käytetty lehtien e-
julkaisuja. 

Laura Konttisen valokuvateokset The Island of No Memory (2014) 
ja Serpentarius Island (2015) sarjasta Islands hankittiin Jyväskylän 
kaupungin taidekokoelmiin Kenen luonto? -näyttelystä. 
Kuvat: Hannu-Pekka Auraneva
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Taidekonservoinnin tarkoitus on turvata taideteosten 
säilyvyys ja täten välittää tärkeää kulttuuri- ja taidehis-
toriallista perintöä nykyisille ja tuleville sukupolville. 
Konservointityö jakautuu tekniseen eli käytännön kon-
servointiin ja säilyttävään eli ennaltaehkäisevään kon-
servointiin.  

Kertomusvuonna konservaattorin työn pääpaino oli 
kokoelmateosten hoidossa ja kunnon kartoittamisessa. 
Sijoituksesta palautuneet teokset tarkastettiin ja pinta-
puhdistettiin ennen säilytykseen laittoa. Isompia kon-
servointitoimenpiteitä tehtiin 67 kokoelmiin kuuluval-
le teokselle. Toimenpiteistä tehtiin konservointikerto-
mukset SIMO-kokoelmanhallintajärjestelmään. 

Varsinaista konservointistudioita taidemuseolla ei vie-
lä ole, joten taideteoksia konservoidaan kokoelmakes-
kuksessa Keski-Suomen museon tiloissa, kuten esine-
konservoinnin studiossa ja arkeologin huoneessa. Suu-
rikokoisten maalausten ja veistosten konservoinnit to-
teutettiin säilytystiloissa tai teosten sijoituspaikoissa. 
Esimerkiksi kaupunginkirjaston aulassa sijaitseva Han-
na Vihriälän teos huollettiin paikan päällä.

Suurin osa teosten konservoinneista ja kuntotarkastuk-
sista liittyi sijoitukseen menneisiin tai palautuneisiin 
teoksiin. Sijoitukseen menevien ja palautuvien teosten 
tarkistukset ja konservoinnit vievätkin ison osan kon-
servaattorin työajasta.

Teosten kuntotarkastus ja kevyt kuivapuhdistus tehtiin 
591 kokoelmateokselle. Tarkastettujen teosten kunto-
merkinnät kirjattiin SIMO-kokoelmanhallintajärjestel-
män luettelointipuolelle fyysiset tiedot -välilehdellä 
olevalle konservoinnin kuntoluokitus ja konservoinnin 
lisätiedot -kohtiin. 

Kuntotarkastetut 591 teosta jakaantuivat kuntoluokit-
tain seuraavasti:

 1 kpl  erinomainen
 271 kpl hyvä 
 6 kpl  hyvä/tyydyttävä
 242 kpl  tyydyttävä 

 11 kpl  tyydyttävä/välttävä
 53 kpl  välttävä
 2 kpl  huono/välttävä
 5 kpl  huono

Tarkat sijaintipaikat päivitettiin sitä mukaan, kun teok-
sia käsiteltiin. Konservaattorin tekemiä sijaintipaikka-
merkintöjä kirjattiin kokoelmanhallintajärjestelmään 
657 teokselle. Lähivuosina säilytystiloissa olevat teok-
set tulisi kuntoinventoida ja samalla päivittää tarkka si-
jainti SIMO-järjestelmään.

Taidekonservaattorin työhön kuuluu kokoelmien hoi-
don lisäksi osallistuminen museon näyttelytoimintaan. 
Taidemuseon näyttelyille tehtiin alku- ja lopputarkas-
tukset ja lisäksi teosten kuntoa tarkkailtiin säännöllisil-
lä huoltokierroksilla. 

Värinäkyjä – Yrjö Saarinen -näyttelyä varten taidemu-
seon kokoelmista esille tulleet teokset tarkastettiin ja 
osalle tehtiin konservointitoimenpiteitä ennen näytte-
lyä. Lisäksi yksi Saarijärven museolta tullut teoslaina 
ja Keski-Suomen museon kokoelmista lainaan tulleet 
teokset konservoitiin.

Näyttelyiden esilläoloaikana oli tehtävä jonkin verran 
konservointitoimenpiteitä teoksille. Mm. Kenen luonto? 
-näyttelyssä olleen Harri Larjoston Kuningatar-teos an-
toi aihetta hämmästykseen, kun puisen veistoksen puu-
jalustassa piileskelleet pistiäiset kuoriutuivat. Pistiäisis-
tä ei kuitenkaan aiheutunut haittaa muille teoksille eikä 
asiakkaille. Asiasta konsultoitiin Jyväskylän yliopiston 
bio- ja ympäristötieteiden laitoksen vanhenpaa yliopis-
tonlehtoria Jari Haimia, joka teki myös lajimääritykset 
löydetyistä hyönteisitä. Näyttelyssä vierailivat ”osana 
teosta” siis kirjosorjoampiainen (Symmorphus crassi-
cornis) ja kolokultiainen (Chrysis fulgida).

Galleriatilan näyttelyiden (Terveydeksi! -Sairaala Novan  
taidetta ja Emma Luukkala) teoksille tehtiin myös alku- 
ja lopputarkastukset. Lisäksi Emma Luukkalan Letka-
teosta konservoitiin näyttelyn aikana. 
 

TAIDEKONSERVOINTI
Veera López-Lehto
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Konservointipalvelut

Keski-Suomen museo (KeMu) käytti taidekonservoin-
nin palveluita yhteensä 59 tuntia, joista 35 tuntia me-
ni Alvar Cavénin Viulunsoittajan konservointiin, lisäksi 
konservoitiin muutama teos näyttelytoimintaa varten 
sekä KeMun kokoelmiin kuuluvia teoksia Jyväskylän 
taidemuseon Värinäkyjä – Yrjö Saarinen -näyttelyyn. 

Taidemuseossa taidekonservaattorin tehtäviin kuuluu 
alueellisen vastuutaidemuseon konservaattorin tehtä-
vät, joihin kuuluu yksityishenkilöiden ja alueen mu-
seoiden kokoelmahenkilöstön neuvonta taidekonser-
vointiin ja teossäilytykseen liittyvissä asioissa.
 
Yksityishenkilöiden yhteydenottojen lisäksi alueellis-
ta konservoinnin palvelua hyödynsivät mm. Keuruun 
museo, Saarijärven museo ja Äänekosken museo. Saa-
rijärven museossa tehtiin näyttelytarkastuksia ja Keu-
ruun museossa tehtiin arvio teosten konservointitar-
peista sekä ohjeistettiin säilytykseen liittyvissä asiois-
sa. Äänekosken taidemuseolla tehtiin julkisten veistos-
ten kuntoinventointi yhdessä taidekonservaattori Kirsi 
Nousiaisen kanssa. Lisäksi taidemuseon konservaattori 
oli mukana koordinoimassa ja ohjeistamassa Äänekos-
ken taidemuseon julkisen taiteen kokoelmiin kuuluvan 
Antti Nordinin Urheiluhullut-veistoksen kunnostusta. 
Alueelliseksi työksi laskettiin myös kokoelmanhallinta-
järjestelmä SIMOn konservointipuolen kehittäminen, 
järjestelmään lisättiin mm. ohjeistukset ja kirjaaminen. 
Kehitystyö jatkui vuoden 2022 puolelle.

Onko tämä näyttelytilan ikkunalaudalle lennähtänyt pistiäinen 
kirjosorjoampiainen (Symmorphus crassicornis) vai kolokultiainen 
(Chrysis fulgida)?

Veera López-Lehto tutkii Kenen luonto? -näyttelyssä esillä ollutta 
Harri Larjoston Kuningatar-veistosta Paula Jurvelinin seuratessa 
vieressä. Kuva: Sanna Lahti

Veera López-Lehto teki alkutarkastuksen Laura Konttisen teokselle 
Serpentarius Island (2015) sarjasta Islands. Kuva: Sanna Lahti
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Asiantuntijuuden ja vastuumuseotyön näkökulmasta 
taidemuseon tutkimuksen tehtävänä on Keski-Suomen 
alueen kuvataiteeseen ja sen eri ilmiöihin liittyvä tut-
kimustyö sekä tiedon saatavuuden edistäminen tuotta-
malla digitaalisten verkkoaineistojen sisältöjä, artikke-
leita sekä tutkimukseen perustuvia näyttelyitä ja julkai-
suja. Tehtävää toteutetaan pääasiassa museon omana 
työnä yhden henkilön voimin, mutta toisinaan myös 
projektiyhteistyönä muiden museoiden, yliopistojen, 
korkeakoulujen sekä yksittäisten tutkijoiden ja tutki-
musryhmien kanssa. Taidemuseolla on rooli alueelli-
sen tiedon kokoajana, jakajana, avaajana, tulkintojen 
tekijänä, kulttuurisen ymmärryksen lisääjänä ja tiedon 
tuottajana.

Kertomusvuonna koronapandemia ja sen rajoitukset 
vaikuttivat konkreettisesti museon tutkimustyöhön es-
täen Uuno Alanko ja Keski-Suomi -tutkimusprojektin 
toteutumisen suunnitellussa aikataulussa. Kansallisgal-
lerian arkisto, jossa tutkimusaineisto sijaitsee, oli osan 
vuotta suljettuna, lisäksi Jyväskylän kaupungin työn-
tekijöiden työmatkustuskielto esti matkustamisen Hel-
sinkiin, kun arkisto avautui. Tutkimuskohteena on tai-
demaalari Uuno Alangon (1878–1964) maalausmatkat 
Keski-Suomeen 1910–1950-luvuilla sekä hänen maail-
mankatsomuksensa vaikutus taiteeseen. 
 
Alanko-tutkimuksen sijaan valmistui muita tutkimuk-
sia, kuten vuonna 1998 toimintansa aloittaneen Jyväs-
kylän taidemuseon historiikki aikajanamuodossa käsit-
täen vuodet 1947–2020. Taidemuseo avattiin itsenäi-
senä museona yleisölle maaliskuussa 1998. Ennen sitä 
Keski-Suomen alueen kuvataiteeseen liittyvät museo-
tehtävät kuuluivat Alvar Aalto -museon kuvataideosas-
tolle, jonka henkilökunta siirtyi Jyväskylän taidemuse-
on henkilökunnaksi. 
 
Jyväskylän taidemuseon, Keski-Suomen museon ja 
Suomen käsityön museon Taidetta Suomesta -yhteis-
hankkeen Maisema – Ympäristö – Luonnos -verkko-
sivusto julkaistiin Finna.fi-alustalla helmikuussa 2021. 
Seija Heinäsen tutkimustyö käsitti taidemuseon verk-
kotekstien kirjoittamisen keskisuomalaisen nykytai-
teen näkökulmasta. Teemoina ovat Luontomaisema, 
Käsitteellinen maisema, Veden äärellä ja Rakennet-
tu kulttuuriympäristö. Lisäksi sivustolla esitellään 36 

taiteilijalta yhteensä 52 teosta tekstein ja kuvin. Tut-
kimustyö tehtiin pääasiallisesti vuoden 2020 puolella, 
mutta sivuston sisällön hiominen ja toimitustyö alku-
vuodesta 2021.
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_
ymparisto_luonnos/Content/jtm_kokonaisuus
 
Syyskuussa valmistui jo edellisenä vuonna aloitettu 
tutkimus taidemaalari Yrjö Saarisesta, mikä julkaistiin 
Värinäkyjä – Yrjö Saarinen -verkkosivustolla aikajana-
na ja kolmena Seija Heinäsen kirjoittamana verkkoar-
tikkelina Yrjö Saarinen – oman tien kulkija, ”Väri mer-
kitsee minulle elämää, oikeastaan kaikkea” ja Suomen 
kuvataide-elämästä 1930–1950-luvuilla. Verkkojulkai-
su esittelee Yrjö Saarisen (1899–1958), tunteen voimal-
la maalanneen värimaalarin, joka ihastutti ja vihastutti 
yleisöä ja taidekriitikoita 1930–1950-luvuilla.
https://yrjosaarinen.varinakyja.fi/ 
https://yrjosaarinen.varinakyja.fi/artikkelit/

Tutkimustyöhön sisältöihin perustuvat myös kolmen 
Yrjö Saarisen teoksen videoesittelyt, jotka ovat näh-
tävillä museon YouTube-sivustolla. Kukin Taidepaus-
si kestää 1,5–2 minuuttia. Esittelyihin valittiin museon 
kokoelmasta teokset: Huhtikuun ilta (1945), Tourujoki 
(1945) ja Kukkia kuistilla (1946). 

Alueelliseen vastuumuseotyöhön kuuluvat Uuno Alan-
gon ja Yrjö Saarisen tutkimustyön ja verkkoaineistojen 
ja tapahtumien sisältötuottamisen lisäksi käynti ku-
vataiteilija Erkki Hirvelän (1937–2020) ateljeekodissa 
Jämsässä 6.10.2021. Matkan tarkoituksena oli kartoit-
taa mahdollisuutta järjestää museon toimesta ateljee-
tilan ja Hirvelän teosten dokumentointi museologian 
tallennusharjoitustyönä sekä keskustella arkistoaineis-
ton siirtämisestä taidemuseon kokoelmaan. Dokumen-
tointi ja arkistoaineisto tallentavat materiaalia tulevaa 
tutkimusta varten. Matkalla olivat mukana amanuens-
si Jaana Oikari, taidekonservaattori Veera Lopéz-Leh-
to, tutkija Seija Heinänen ja museologian harjoittelija 
Jouni Tirri.

TUTKIMUS 
Seija Heinänen

https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/Content/jtm_kokonaisuus
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/Content/jtm_kokonaisuus
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Julkaisut

Vuoden aikana julkaistiin toimintakertomuksen ja 
verkkonäyttelysivustojen lisäksi runsaasti tuotantoja 
museon YouTube-, Vimeo- ja Facebook Live -alustoil-
la. Lisäksi ilmestyi Taidemuseon ja Salon taidemuse-
on yhdessä toimittama kirja: Petri Ala-Maunus. La-La 
Land, joka liittyi molemmissa museoissa esillä olevaan 
saman nimiseen näyttelyyn. Yli satasivuisen kirjan 
graafisen suunnittelun teki intendentti Teija Lammi. 
Näyttely oli esillä Salossa syksyllä 2021 ja Jyväskylässä 
keväällä 2022.

Opinnäytetyöt

Jyväskylän yliopistossa ja alueen muissa korkeakou-
luissa on tehty tai on tekeillä taidemuseon toimintaan 
tai museon ehdottamiin aiheisiin liittyviä opinnäyte-

töitä. Keväällä 2021 valmistui Veera Kulmalan Huma-
kin kulttuurintuottajan opintoihin liittyvänä kehittämis-
tehtävänä Kuinka järjestää verkkotapahtuma -käsikir-
ja, josta koostettiin sekä pdf-tiedosto että PowerPoint-
esitys. 

Tekeillä olevia opinnäytetöitä on yksi Jyväskylän yli-
opiston maisteritutkielma, jonka aiheena ovat koke-
mukset Jyväskylän museoiden uuden kokoelmanhal-
lintajärjestelmän käyttöönotosta ja käyttöoppaan teke-
minen.  
 
Museon verkkosivuilta löytyy kooste Jyväskylän taide-
museon toimintaan liittyvistä sekä keskisuomalaiseen 
kuvataiteeseen liittyvistä opinnäytteistä.
https://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/kokoelmat-ja-
tutkimus/tutkimus

Yrjö Saarisen käyttämät maalauspaletit lainattiin yksityishenkilöltä 
Värinäkyjä – Yrjö Saarinen -näyttelyyn. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva

https://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/kokoelmat-ja-tutkimus/tutkimus
https://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/kokoelmat-ja-tutkimus/tutkimus
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Museovirasto seuraa vastuumuseotoimintaa vuosittain 
kerättävillä seurantatiedoilla. Lisäksi alueellisiin vas-
tuumuseotehtäviin käytetty työaika raportoidaan hen-
kilötyövuosina (HTV) jaoteltuna kullekin Museoviras-
ton määrittelemälle vastuumuseotehtävälle. 

Alueelliset vastuumuseoseurantatiedot 2021 -lomak-
keeseen kirjattiin seuraavat toimenpiteet: 

Verkostot ja kehittäminen, HTV 0,94

Näyttely-yhteistyöhankkeet:
 – Keuruun ja Saarijärven museoiden, Jyväskylän tai-

demuseon sekä Jyväskylän Taiteilijaseura ry:n Mat-
kalla maan keskipisteeseen -näyttely- ja tapahtu-
makokonaisuus, joka oli esillä neljässä näyttelypai-
kassa 2020–2021 

 – Jyväskylän Taiteilijaseura ry:n kanssa luotiin kon-
septi väriteemaiselle näyttelysarjalle, joka on esillä 
taidemuseon Galleriassa kevätkaudella 2022  

 – Luovan valokuvauksen keskuksen kanssa suunni-
teltiin kaksi valokuvataiteen yhteisnäyttelyä, jotka 
ovat esillä kahdessa näyttelypaikassa 2022 (Jyrki 
Markkasen yksityisnäyttelyt taidemuseon Galleri-
assa ja Galleria Ratamossa) ja 2024 

 – Alvar Aalto -museon ja Luovan valokuvauksen kes-
kuksen kanssa käynnistettiin näyttely-yhteistyöhan-
ke, joka on esillä kolmessa näyttelypaikassa 2023 
(Elina Brotheruksen yksityisnäyttelyt Alvar Aalto 
-museossa, Galleria Ratamossa ja taidemuseossa) 

 – Kaupungin kulttuuripalveluiden Kitti-hankkeen 
koordinoima väriteemainen yhteistyöhanke, jossa 
paikalliset ja alueelliset vapaan kentän toimijat sekä 
kulttuurilaitokset tekivät tapahtuma- ja näyttely-  
sekä markkinointiyhteistyötä 2021 

 – Videopelitaidenäyttelyhanke yhteistyössä Jyväsky-
län yliopiston kulttuurintutkimuksen, musiikkitie-
teen ja taidehistorian opiskelijoiden Bittiapollon-
ryhmän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun peli-
suunnittelun opiskelijoiden, Taiken pelitaiteen lää-
nintaiteilijan, Digi & Game Center/ peliosuuskunta 
EXPAn, Direlight Oy:n, Todellisuuspakolaiset ry:n 
sekä pelitaiteen asiantuntijoiden, tutkijoiden, am-
mattilaisten ja harrastajien kanssa. Kokemuspisteitä 
– videopelien taidetta -näyttely on esillä taidemu-
seossa taidetila Ilmiössä kevätkaudella 2022 

Muu alueellinen yhteistyö:
 – Keski-Suomen ammattimuseoiden Museofoorumi 

(osallistujia 35) 
 – Keski-Suomen museo- ja kotiseutupäivä (osallistu-

jia 70) 
 – Kelaa vähän! Maakunnallinen lastenkulttuurifooru-

mi (osallistujia 20)
 – Keski-Suomen museon ja Jyväskylän taidemuseon 

Kulttuuriperintökompassityöpaja (Kulttuuriperintö-
strategia 2030) (kahdessa tilaisuudessa 91 osallistu-
jaa 33 organisaatiota) 

Tieto ja digitalisaatio, HTV 1,5

 – Alueellinen kokoelmanhallintajärjestelmä SIMO 
(yhteiskoulutuksia 9, osallistujia 189) 

 – Kokoelmanhallintajärjestelmä (45 organisaatiota, 
joista ammattimuseoita 6, paikallismuseoita 22 ja 
kuntataiteen organisaatioita 17)

 – Rahoitushakemus: taidemuseo haki OKM:n rahoi-
tusta kokoelmien digitaalisen saavutettavuuden pa-
rantamisen pilottihankkeelle, jonka tuloksia olisi 
hyödynnetty Finna-alustalla ja alueen taidekokoel-
mia hallinnoivissa ammattimuseoissa 

Alueelliset museopalvelut ja neuvonta, 
HTV 0,87

Viestintä ja markkinointi: 
 – museo markkinoi palveluitaan kattavasti koko 

maakunnan alueella sähköisin ja printtiviestimin 
(taidemuseon verkkosivu, Ratamon verkkosivu, So-
siaalinen media: taidemuseon Facebook, Instagram 
ja Twitter, Ratamon Facebook, Taidemuseon säh-
köinen uutiskirje, digitaaliset mainoskampanjat)

Verkkoaineistot: 
 – Finna.fi https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/ 

maisema_ymparisto_luonnos/ ja https://finna.fi/
Content/yrjo-saarinen, verkkonäyttelyt 9 kpl, Ke-
nen luonto? -virtuaalinäyttely 20.4.–15.6., Tari-
nasoitin.fi -mobiilioppaat https://tarinasoitin.fi/ 
jyvaskylankirkkopuisto  (yhteistuotanto Keski-Suo-
men museon kanssa) ja https://tarinasoitin.fi/ 
toisiatodellisuuksia, Kenen luonto? -avajaiseminaa-
ri ja keskustelutilaisuus virtuaalitapahtumana, Kan-

VASTUUMUSEOTOIMINTA 
Leena Lokka

https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/
https://finna.fi/Content/yrjo-saarinen
https://finna.fi/Content/yrjo-saarinen
https://tarinasoitin.fi/jyvaskylankirkkopuisto
https://tarinasoitin.fi/jyvaskylankirkkopuisto
https://tarinasoitin.fi/toisiatodellisuuksia
https://tarinasoitin.fi/toisiatodellisuuksia
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sainvälistymiswebinaari, taiteilijatapaamiset 11 kpl, 
luennot 2, opastukset 6, työpajat 16 (Facebook Li-
ve, Teams, YouTube, Vimeo) 

Näyttely- ja tapahtumatuotanto: 
 – Taidemuseon ja Galleria Ratamon kävijät, Matkal-

la maan keskipisteeseen -näyttelyn kävijät, Tans-
siryhmä Heine Avdal & Yukiko Shinozakin Carry 
On -tanssiesitys yhteistyössä Keski-Suomen Tanssin 
Keskus ry:n kanssa osana Matkalla maan keskipis-
teeseen -näyttelyhanketta, Värinäkyjä – Yrjö Saa-
rinen -näyttelyn kävijät, Valon kaupunki -tapahtu-
man kävijät Jouluisen taidebasaarin kävijät, myyji-
nä keskisuomalaisia taiteilijoita, taidekäsityöläisiä

Museopedagogiikka: 
 – Ohjatut opintokäynnit Jyväskylän koulutuskun-

tayhtymä Gradian opiskelijoita 7, Jämsän Gradia 
96, Jämsänkosken Gradia 17, Jyväskylän yliopis-
ton opettajankoulutuslaitos 84, Normaalikoulu 19, 
kompassiopastukset alueen kuudesluokkalaisille 
lasten- ja nuortenkulttuurin yhteistyöverkosto Kult-
tuuriaitan kanssa 1 611, Tyhy-opastukset, Jyväsky-
län Tanssiyhdistys ry:n työntekijöitä 12, Kansan-
eläkelaitos 6, Äänekosken vapaa-ajanpalvelut 5, 
Teams-näyttelyopastukset Jyväskylän koulutuskun-
tayhtymä Gradian opiskelijoille osallistujia 45

 
Asiantuntija- ja neuvontapalvelut (lausunnot, asian-
tuntijana toimiminen työryhmissä, harjoittelijoiden 
ohjaus, muu neuvontatyö): 
 – konservointi 28 hlöä, tutkimus 6, kokoelmat ja jul-

kinen taide 53, viestintä ja verkkotapahtumat 3, 
näyttelyt 12, kulttuurituottaja- ja yhteisöpedagogi-
an sekä matkailualan opiskelijoiden harjoittelun ar-
vioinnit/näytöt, museopedagogiikka ja yleisötyö 
101, museopedagogiikan verkkoluennot 80, mu-
seologian harjoittelijat 6, museologian kokoelman-
hoito-luento 12

Lomakkeen vapaaseen kommenttikenttään kerto-
musvuodesta kirjoitettiin: Kun lähikontakteja alueen 
toimijoihin heidän omissa toimintaympäristöissään on 
jouduttu välttämään koronan vuoksi, on digitaalisia 
palveluja lisätty ja tuotannoissa on tehty monenlaisia 
kokeiluja rohkeasti. Teamsin mahdollisuudet verkos-
toitumisessa ja yhteistoiminnassa on todettu hyviksi. 
Kokoelmateostietojen julkaisemista Finnassa hidastaa 
riittävän isoresoluutioisten teoskuvien puute. Alueen 
pienten ammattimuseoiden heikentyneet resurssit hei-
jastuvat yhteistyöhön. Alueellisen tutkimustyön etene-
mistä ovat hidastaneet koronapandemian aiheuttamat 
arkistojen ajoittaiset sulkemiset ja työmatkustusrajoi-
tukset. 

Digitaaliset palvelut ovat alueen asukkaiden saavutettavissa. Anni Puolakan 
(kuvassa istumassa punaisessa paidassa) taiteilijatapaamista valmistelemassa 
taidemuseon tiimi. Kuva: Sanna Lahti

Saarijärven museossa oli esillä ruotsalaisen Petra Lindholmin teoksia 
alueellisena yhteistyönä tuotetussa kansainvälisessä Matkalla maan 
keskipisteeseen -näyttelyssä. Kuva: Janne Timperi

Saarijärven museon johtaja Kirsi Hänninen puhui kollegoilleen 
Museofoorumissa. Kuva: Laura Korhonen
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Taidemuseon viestinnässä korostuu kaikessa läpikäy-
vänä kohderyhmäajattelu, joka on mukana jo palve-
lua tai näyttelyä suunniteltaessa. Toisena korostunee-
na piirteenä on tiimimäinen työskentelytapa, sillä vies-
tintää toteuttavat monet talossa työskentelevät henkilöt 
ja museopalveluilla on myös yksi yhteinen viestinnän 
ja markkinoinnin koordinaattori. Viestintätiimiin kuu-
luvat näyttelytiedotuksesta vastaava Teija Lammi, ta-
pahtumatiedotuksesta vastaava Laura Korhonen, mu-
seoassistentti Sanna Lahti sekä valvoja Elina Puranen. 
Taidemuseon viestintätiimin viikoittaiset palaverit pi-
dettiin etänä Teamsin välityksellä. Museopalveluiden 
viestintätiimi kokoontuu kahden viikon välein. 

Alkuvuodesta visuaalisen ilmeen uudistuksen toteut-
ti G-works. Taidemuseon logo ja erilaiset tuotteet ku-
ten julistepohja otettiin heti käyttöön. Tarpeen mukaan 
yhdellä tai kahdella kielellä toimivaa logoa on helppo 
käyttää erilaisissa tuotteissa. Uusi, raikas ilme näkyy 
kadulle saakka teippiteksteissä, opasteissa ja monissa 
yksityiskohdissa ja materiaaleissa, esimerkiksi infotis-
kin taustaseinä maalattiin ja aulan sohvat verhoilutet-
tiin keltaisella kankaalla.

Viestintä painottui koronatilanteen vuoksi erityises-
ti digitaalisiin kanaviin. Verkkosivut, sosiaalisen medi-
an välineet, IDID-näytöt museorakennuksessa ja kau-
pungin eri pisteissä sekä sähköiset tapahtumakalenterit 
ovat maksuttomia ja jokapäiväisiä viestinnän välineitä. 
Uutiskirje ilmestyi kahdeksan kertaa ja kutsuja lähetet-
tiin kaikkiin näyttelyihin samalla Mailerlite-ohjelmalla. 
Maksullista digimainontaa tuotetaan kaikista näytte-
lyistä. Sanoma yhtiön kautta tehty digimarkkinointi to-
dettiin erittäin tehokkaaksi ja tulokselliseksi. Maksulli-
sia lehti-ilmoituksia lehdissä, liitteissä ja matkailumark-
kinoinnin kanavissa toteutettiin myös koordinoidusti 
museopalveluiden yhteiskampanjoina. 

Painettujen paperituotteiden käyttö on vähentynyt 
vuosi vuodelta, mutta käsiesite tuotettiin kaikista pää-
näyttelyistä kävijöille jaettavaksi, myös näyttelyjulisteita 
jaetaan koko maakunnan alueella. Näyttelytiedotusta 
tehdään myös perinteisten viestimien kuten lehdistön 
kautta. Toimittajat ovat kiitettävästi kirjoittaneet artik-
keleita näyttelyistä.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Laura Korhonen
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Uutena kohderyhmänä kiinnitettiin huomiota ikään-
tyvien ryhmään, jolle suunnattuja palveluja on palve-
luesitteen ja verkkosivun kautta tuotu paremmin esil-
le. Taidemuseo osallistuu vuosittain kulttuuripalvelui-
den hallinnoimiin Senioripäivään, Seniorimessuihin ja 
ikääntyneiden kulttuuripalveluja kokoavaan esittee-
seen. 

Toinen selkeä kohderyhmä ovat lapsiperheet, joita ta-
voitellaan erilaisia palveluja kuten vauvojen värikylpy-
jä ja perhekierroksia tarjoamalla sekä lapsille suunnat-
tuun alueelliseen kulttuuritarjontaan osallistumalla. 

Matkailun välineissä sekä kulttuurialan messuilla ja 
tapahtumissa taidemuseo on säännöllisesti mukana.  
Matkailun väelle järjestetään säännöllisesti kesän alus-
sa infotilaisuus museon näyttelyistä ja tapahtumista. 

Jouluinen taidebasaari ja kaupungin yhteistyönä to-
teutettava Joulun avaus ovat loppuvuoden tärkeimpiä 
markkinoitavia tapahtumia. Taidemuseon sosiaalisessa 
mediassa sekä myyjät että yleisö jakoivat runsaasti ku-
via ja infoa basaaritapahtumasta sekä tuotteista. 

Taidemuseon sosiaalisen median kanavissa eli Face-
bookissa ja Instagramissa seuraajamäärä kasvoi edel-
lisen vuoden tapaan. Erityisesti Instagramin merkitys 
yhtenä taidemuseon tiedotuskanavana on vahvistunut 
ja esimerkiksi museokaupan tuotteiden esittely somes-
sa tuo säännöllisesti täsmäostajia museoon. 
  
Taidemuseon pihakatuteokseksi näkyvyyttä katuku-
vassa lisäämään valittiin vuoden 2019 Local Polypin 
päivitysversio Local Jam. Tällä kertaa kuvataiteilijat 
Jonna Suurhasko ja Jukka Silokunnas toteuttivat muse-
on edustalle ympäristöteoksen tutusta lumppupallosta 
pinkkinä. Teos sai edellisvuoden tapaan runsaasti huo-
miota sosiaalisessa mediassa ja toimi yhtenä keskus-
tan alueen maamerkkinä erottuessaan selkeästi muus-
ta ympäristöstä.   

Loppuvuonna ohikulkijoiden huomion kiinnitti taide-
museon jouluikkuna Merry Art vol. 7, jonka toteut-
ti edellisvuosien tapaan Jonna Suurhasko. Kierrätys-
materiaaleja ja lainattua rekvisiittaa hyödyntävä Suur-
hasko oli valinnut teemaksi sirkuksen joulun – täytetyt 
eläimet sekä kiinnostavat yksityiskohdat saivat kiitos-
ta erityisesti lapsiperheiltä. Jouluikkuna toteutettiin yh-
teistyössä Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa.

Kauden värit pinkki ja keltainen. Visuaalisen ilmeen uudistus ulotettiin 
aulan sohviin asti, jotka olivat saapuneet juuri verhoomosta. 
Kuvassa Taiken Sari Ilmola, Paula Jurvelin ja Jarkko Kaunismäki.

Jukka Silokunnaksen ja Jonna Suurhaskon paikalleen asetettua Local Polypia juhlistettiin 
samalla, kun Kati Immosen näyttely avattiin. Kuvassa Pia Vasama, Janina Vuoti, Laura 
Korhonen, Paula Jurvelin, Teija Lammi, Jukka Silokunnas, Kati Immonen, Leena Lokka ja 
selin Hannu-Pekka Auraneva. Jonna Suurhaskosta näkyy vain palanen vihreää puseroa.
Kuva: Sanna Lahti

Jukka Silokunnas viimeistelemässä pihakatuteosta.
Kuva: Sanna Lahti
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Koronan vaikutus kävijäluvuissa oli merkittävä kevät-
kaudella, mutta todella vilkas kesä tasoitti tilannetta. 
Koululais- ja opiskelijaryhmiä kävi vähemmän ja mm. 
kuudesluokkalaisten museokäynteihin ei sisällytetty 
työpajaa ja opastukset pidettiin myös selvästi pienem-
mille ryhmille. 
 
Vuonna 2021 museon kävijämäärä oli 32 523. Hol-
vin näyttelyihin tutustui 25 779 kävijää, mikä oli 6 194 
enemmän kuin vuonna 2020. Kävijöistä maksanei-
den asiakkaiden määrä oli 5 365 ja ilmaiskävijöiden 
20 414. Maksaneiden asiakkaiden osuus on 1 254 suu-
rempi kuin vuonna 2020.Perjantain ilmaispäivinä mu-
seon näyttelyihin tutustui 4 577. Ryhmä- ja tapahtu-
makävijät mukaan luettuna perjantaisin museossa kävi 
7 235 asiakasta. Ratamon kokonaiskävijämäärä 6 744 
sisältää myös 3 099 kurssi- ja työpajakäyntiä. Galle-
ria Ratamossa näyttelykävijöitä oli 3 704. Holvin mu-
seokaupassa asioi 2 702 asiakasta, luku on lähes sama 
kuin edellisenä vuonna.
 
Taidemuseon vaihtuvien näyttelyiden pääsylipun hin-
ta oli 8 €, josta myönnettiin 50 % alennus kaupungin 
henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ryhmälipun hinta yli 
10 henkilön ryhmille sekä eläkeläisille oli 6 €. Sisään-
pääsy oli ilmainen alle 24-vuotiaille ja opintoihin liit-
tyen kaikille opiskelijoille. Perjantaisin sisäänpääsy oli 
ilmainen kaikille taidemuseossa vierailleille. Ratamon 
ja taidemuseon gallerianäyttelyihin sisäänpääsy on il-
mainen kaikkina päivinä. Suomen museoliiton Museo-
kortteja (hinta 72 €, uusinta 68 €) myytiin 190 kpl ja 
uusittiin 77 kpl. Museokorttikäyntejä tehtiin yhteensä 
3 736, mikä on 768 enemmän kuin vuonna 2020.
 
Museo oli avoinna yleisölle yhteensä 3 783 tuntia. Tai-
demuseo oli avoinna 267 ja Galleria Ratamo 274 päi-
vänä.
 
Ryhmävierailuja taidemuseossa oli yhteensä 303 kap-
paletta. Ryhmien mukana näyttelyihin tutustui 3 504 
kävijää, joista koululaisten ja opiskelijoiden osuus oli 
2 656. Opastuksia järjestettiin taidemuseossa yhteen-
sä 127 ja niihin osallistui 1 977 henkilöä. Opastuksista 
94 suuntautui koululaisille ja niihin osallistui yhteensä 
1 570 koululaista. Koululaisten määrä on 1 493 kävijää 

pienempi kuin vuonna 2020: koronatilanteen takia ke-
vätkaudella ei museoon tehty lainkaan ryhmävierailuja 
ja syksyllä kuudesluokkalaiset tutustuivat näyttelyihin 
pienemmissä ryhmissä kuin normaalitilanteessa.
 
Ratamossa ryhmiä kävi yhteensä 4. Galleria Ratamos-
sa järjestettiin 1 opastus. 

Työpajoja pidettiin taidemuseossa yhteensä 22 ja nii-
hin osallistui 192 henkilöä. Uuden kassajärjestelmän 
käyttöönotosta lähtien työpajoihin on laskettu aino-
astaan grafiikanpajat, näyttelyihin liittyvät työpajat, 
Värejä vauvoille -työpajat, muut yksittäiset työpajat se-
kä koululaisille ja opiskelijoille pidetyt työpajat opas-
tuksen yhteydessä. Harlekiinin kekkerit eli lasten syn-
tymäpäiväjuhlat järjestettiin kahdeksan kertaa. Kult-
tuuriluotsien kaikki tapaamiset sekä leidien maalaus-
pajat tilastoitiin omina ryhmäkäynteinä. Tapahtumat, 
joissa taidemuseo on ollut yhteistyökumppanina, tilas-
toitiin omiksi tapahtumiksi. 
 
Korona pandemian takia peruttiin lähes kaikki kevään 
tapahtumat mm. Jyväskylän päivät. Yläkaupungin Yön 
aikana museo oli avoinna pidempään, mutta varsinais-
ta tapahtumaa museolla ei pidetty. Syksyllä kuitenkin 
pystyttiin järjestämään Valon kaupunki 23.–25.9., Jou-
lunavaus viikonloppu ja Jouluinen taidebasaari. Kävi-
jämäärältään suurimmaksi yleisötapahtumaksi jäi Jou-
luinen taidebasaari (2 077). Näyttelyt avautuivat ilman 
avajaisia. Avoimet pajat pidettiin paikan päällä Taika-
tilassa osittain striimattuna ja pienin osallistujamäärin.
 
LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon tapahtumat ja 
tilaisuudet
LIITE 2 Ratamon yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat

KÄVIJÄTILASTOT
Paula Jurvelin, Sanna Lahti, Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen, Seija Heinänen
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Verkkotapahtumat 

Taidemuseon tapahtumia suunniteltiin pidettäväksi se-
kä kasvokkain että verkossa ja ne toteutettiin rajoitus-
ten mukaisesti. Iso osa kasvokkain suunnitelluista ta-
pahtumista korvattiin verkkotapahtumilla vuoden aika-
na. Avoimia pajoja järjestettiin museon työpajatilassa 
rajoitusten mukaisesti sekä verkossa hybrideinä. Kaik-
ki taiteilijatapaamiset järjestettiin kevätkauden aikana 
Teamsissa, samoin Kenen luonto? -näyttelyn avajai-
set ja Kuvataiteilijoille suunnattu Kansainvälistymiswe-
binaari olivat verkkotapahtumia. Keväällä kolme näyt-

Taidemuseon Holvin ja Ratamon kävijät

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taidemuseon Holvi 28 708 29 194 34 451 33 134 40 984 19 585 25 779

- maksaneet 2 020 3 058 4 261 3 137 7 101 4 111 5 365

- ilmaiskävijät 26 688 26 136 30 190 29 997 33 883 15 474 20 414

- perjantait 4 693 4 909 4 303 4 584 6 419 4 021 4 577

- museokaupan kävijät 3 167 3 449 3 856 3 262 3 607 2 637 2 702

Ratamo 8 328 8 346 8 897 8 697 9 482 5 906 6 744

Kaikki kävijät yhteensä 37 036 37 540 43 348 41 831 50 466 25 491 32 523

Opastukset, työpajat ja ryhmät Holvissa

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Opastuksiin osallistuneet 2 606 2 845 2 974 1 999 2 302 3 223 1 977

- koululaisia 1 533 2 298 2 211 1 602 1 603 3 063 1 570

Työpajakävijät 520 515 2 191 1 136 1 698 1 533 127

Ryhmäkävijät yhteensä 5 284 5 329 5 976 5 850 5 731 4 936 3 504

- opintoryhmät 4 700 4 703 4 507 4 165 4 500 4 305 2 656

Suurimmat tapahtumat Holvissa

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Yläkaupungin yö 1 020 700 676 847 1 123 0 343

Jouluinen taidebasaari 3 697 3 009 3490 3 168 3 094 0 2 077

Kulttuurisuunnistus 433 - 421 422 663 0 0

Jyväskylä-päivät 274 852 848 326 465 0 0

Valon kaupunki 2 985 3 420 3 145 0 2 031

Joulunavaus viikonloppu 646 532 0 510

Seniorijazzia, Brainstream Jazzband 50

Ainon, JazzJKL konsertti 50

telyopastusta striimattiin Facebookin kautta (Matkalla 
maan keskipisteeseen, Kenen luonto? ja Terveydeksi! – 
Sairaala Nova). Myös kaksi Visual Thinking Strategies 
-opastusta järjestettiin kevään aikana Teamsissa, myös 
oppilaitoksille suunnattiin omia opastuksia. Syksyn ai-
kana toteutettiin Harald Arnkilin luento striimattuna 
YouTubeen. Syksyn Värinäkyjä – Yrjö Saarinen -näytte-
lyyn liittyen tuotettiin kolme teosesittelyä YouTubeen 
sekä kaksi näyttelyyn liittyvää keskustelua.
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Internet-palvelujen käyttäjät
 käyntikerrat  ladatut sivut
www.jyvaskyla.fi/taidemuseo 57 688 43 969 
www.jyvaskyla.fi/en/jyvaskyla-art-museum 789 548
www.jyvaskyla.fi/ratamo 2 023 4 642
www.tuhattulkintaa.fi  6 891 20 042
https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/ 3 832 12 856
http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/ 3 795 7 796
http://matkalla.keskisuomentaide.fi/ (2015) 2 530 4 802
www.tunnemaisema.fi 4 041 16 466
https://matkallamaankeskipisteeseen.fi/ (2020) 4 102 13 862
www.maisemapaikka.fi 3 272  5 299
https://www.graphicacreativa.fi/ (2019) 967 3 165 
https://yrjosaarinen.varinakyja.fi/ (julk. 8.9.2021) 1 435 7 067
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/ 2 139 0
https://tarinasoitin.fi/toisiatodellisuuksia 967 0
https://tarinasoitin.fi/jyvaskylankirkkopuisto 1 964 0
https://finna.fi/Content/yrjo-saarinen 105 0
Yhteensä 96 540  140 514

Lisäksi taidemuseolla on verkkosivusto, jolla ei ole kävijätilastointia:
E-kirja Graphica Creativa 2016 – a PRESENT to the PAST, 
https://issuu.com/jyvaskylantaidemuseo/docs/gc-julkaisu___sivut
E-kirja Sata vuotta, tuhat tulkintaa: http://www.tuhattulkintaa.fi/nayttelyjulkaisu/

Facebook

JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO
Taidemuseon Facebook-sivun kattavuus (niiden ihmis-
ten määrä, jotka ovat nähneet julkaisusi ainakin kerran) 
1.1.–31.12.2021 oli 217 471, nousua 52,3 %. Sivuilla ja 
profiilissa vierailtiin 5 582 kertaa, nousua 2 %. Julkai-
suja yhteensä 411, niistä tapahtumia yhteensä 82, jois-
ta 35 virtuaalisena. 

Sivutykkäykset: 1.1.2021 3359 kpl ja 31.12.2021 3694 
kpl. Kasvua 335.

Yksittäisen julkaisun kattavuus enimmillään: 
4 616, Muistutus! Keski-Suomessa asuvat kuvataiteili-
jat, käsityöläiset, kirjallisuuden ja musiikin toimijat voi-
vat hakea myyjiksi basaariin... Kuvajulkaisu 25.8.2021, 
mainostettu

Eniten tykkäyksiä ja reaktioita: 275 kpl, Local Jam on 
saapunut! … Kuvajulkaisu 4.6.2021, ei mainostettu 

Eniten kommentteja: 91 kpl, Jyväskylän taidemuseo 
on live-tilassa... Avoin paja –live 28.5.2021, ei mainos-
tettu

Julkaisua klikanneita enimmillään: 2 022 kertaa, Nyt 
on aika luopua lopuistakin Oravien perheen …

Tykkääjät: Sivun tykkääjistä naisia oli 81,7 % ja miehiä 
18,3 % ja eniten ikäryhmässä 35–44-vuotiaat. Eniten 

tykkääjiä oli Suomesta 93,8 %, seuraavina Ruotsista ja 
Saksasta molemmista 0,5 %. Tykkääjistä 49,1 % oli Jy-
väskylästä, 10,4 % Helsingistä ja 4,3 % Tampereelta.

GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS RATAMO 
Julkaisuja 31 kpl
 
Sivun seuraajat: 1.1.2021 1 008 kpl ja 31.12.2021 1 
200 kpl. Kasvua 192 kpl.

Yksittäisen julkaisun näyttökerrat enimmillään 
6 636 kpl (15.4. Haettavana kuukauden residenssi lo-
kakuulle…)  

Julkaisua klikanneita eniten: 206 kpl (9.1. Eilen avat-
tiin gallerian kaksi näyttelyä…)

Eniten reaktioita, kommentteja, jakoja: 113 kpl (6.11. 
Mari Hallapuron näyttely Pimeä galleriassa…)

Tykkääjät: naisia 68 %, miehiä 28 %; sivun faneista 
naisia 68 % ja miehiä 27 %; seuraajista naisia 69 % ja 
miehiä 27 %; tavoitetuista naisia 60 % ja miehiä 38 %

Ratamon sivut tavoittivat ihmisiä 45 eri maasta. Suo-
malaisista kaupungeista eniten tavoitettuja on järjes-
tyksessä Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Mänt-
sälä, Kuopio.
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Instagram 

JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEON TILI 
@jkltaidemuseo, virallinen hashtag #jkltaidemuseo 

Vuonna 2021 taidemuseon seuraajien määrä kasvoi 
852 uudella seuraajalla. Vuoden 2021 lopussa seuraa-
jien määrä oli 4 221. Seuraajien kasvu on ollut tasai-
sesti nousussa joka vuosi ja vuonna 2021 tavoitimme 
erityisesti 35–44-vuotiaita, jotka ovat nousseet seuraa-
jissa suurimmaksi ryhmäksi. Somekanavat ovat vah-
vistaneet paikkaansa taidemuseon viestinnällisenä vä-
lineenä ja esimerkiksi asiakaskyselyissä toistuu usein 
tiedonlähteenä sekä Instagram että Facebook.

Julkaisuja oli yhteensä 330 kappaletta, eli kasvua edel-
lisestä vuodesta 40 postausta. Viestintätiimi suunnitte-
li taidemuseon somekalenterin, jossa jokaiselle viikon-
päivälle mietittiin oma teemansa ja julkaisuja toteu-
tettiin sen pohjalta mahdollisuuksien mukaan. Myös 
asiakkaiden hyviä kuvia hyödynnettiin uudelleenpos-
tauksina, tuoden samalla suoraa asiakaspalautetta so-
menäkyvyyteen. Kaikkiaan vuonna 2021 Instagramin 
julkaisuilla oli 25 234 tykkäystä, keskimäärin 76 tykkä-
ystä per julkaisu.

Instagram-tykkäyksiä eniten: 4.6.2021, 405 tykkäys-
tä. Kuva: “Local Jam on saapunut! Kolme tonnia teräs-
tä on kesämielellä ja kutsuu sinutkin pihakadulle. Tee 
hilloleipiä, tanssi, kävele takaperin tai nauti liikenne-
ruuhkasta Local Jamin kanssa. Se ei syrji, eikä tuomitse. 
Vaikka se on vain metallia, usealla meistä voisi olla hä-
neltä paljon opittavaa. Älä ole neliö, ole pallo. Pihaka-
tuteoksen ovat toteuttaneet kuvataiteilijat Jonna Suur-
hasko ja Jukka Silokunnas. Kuvat Sanna Lahti”

Seuraajien sijainnit kaupungeittain, 4 suurinta: Jyväs-
kylä (28,2 %), Helsinki (14,5 %), Tampere (5,2 %) ja Es-
poo (3,5 %). Seuraajien osuus ei-jyväskyläläisissä kas-
vanut huomattavasti, eli edellisestä vuodesta Jyväsky-
län osuus pienentynyt 17,1 prosentilla.

Seuraajien sijainnit maittain, 4 suurinta: Suomi (92.9 
%), Ruotsi (0,7 %), Yhdysvallat (0,5 %), Saksa (0,5 %)

Seuraajien 4 yleisintä ikäryhmää: 35–44-vuotiaat 26,5 
%; 45–54-vuotiaat 22,6 %; 25–34-vuotiaat 18,6 %; 
55–64-vuotiaat 16 % 

Seuraajat: 76,4 % naisia, 23,5 % miehiä. Miehissä kas-
vua edellisestä vuodesta 2,8 prosenttia.

Instagram tarinat: Kohokohdissa profiilisivulla kuva- ja 
videotallenteita otsikoilla Local Jam, Avoin paja Mu-
seokauppa, Näyttelyt 2021, Local Polyp, Taidebasaa-
rit, Näyttelyt 2020, Retkillä ja Tapahtumia. Tarinoilla 
(näkyvissä 24h) vaihtelevasti katsojia 200–400, erityi-
sesti Jyväskylä-sijainnin kautta katsojiksi myös muita 
kuin omia seuraajiamme.

GALLERIA RATAMON TILI 
@galleriaratamo, #galleriaratamo

Vuonna 2021 tilillä oli 993 seuraajaa (31.12.).

Julkaisuja oli kaikkiaan 39.  Eniten tykkäyksiä (93 kpl) 
11.11., ALUE15 -näyttelystä.
 
Seuraajien sijainnit kaupungeittain (5 suurinta): Jyväs-
kylä (30,8 %), Helsinki (11,2 %), Tampere (4 %), Turku 
(3 %) ja Vantaa (2,3 %).

Seuraajien sijainnit maittain (5 suurinta): Suomi (77,2 
%), Yhdysvallat (3,7 %), UK (2,2 %), Italia (1,9 %), Ka-
nada (1,1 %)

Seuraajien ikäryhmät: 13–17 < 0 %; 18–24 4,3 %; 25–
34 24,7 %; 35–44 32,3 %; 45–54 18,7 %; 55–64 11,2 
%; 65+ 8,5 %

Seuraajien sukupuoli: naiset 72,4 %, miehet 27,5 %. 
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12 tykätyintä kuvaa Instagramissa.
Kuvakooste: Sanna Lahti
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Jyväskylän taidemuseon toiminta sijoittuu 
viiteen eri kohteeseen

Toimisto, henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat, 
Vapaudenkatu 28, 1. krs

Taidemuseon näyttelytila,  
näyttelyt, museopedagogiset tilat, muu yleisötilat, 
museokauppa, kokoelmateosten säilytystila, sosiaali- 
ja työtilat, Kauppakatu 23

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo,  
Grafiikan paja, Galleria Ratamo ja Ratamon 
taidelainaamo, työ- ja sosiaalitilat, Veturitallinkatu 6

Ratamon vierashuoneisto, 
Kauppakatu 12

Kokoelmakeskus, säilytystilat, museomestareiden 
verstastila, sosiaali- ja työtilat

Jyväskylän sydän -hankkeen joulukuussa 2020 jul-
kaistussa loppuraportissa ja etenemissuunnitelmas-
sa on esitetty pääkirjaston, Jyväskylän taidemuseon ja 
Suomen käsityön museon yhteisen tilaratkaisun peri-
aatteita, vaiheistusta ja sijaintipaikkaa määriteltäväksi 
2020-luvun puolivälissä. Jyväskylän sydän sai seuraa-
jakseen Kitti-hankkeen, joka keskittyi kertomusvuon-
na tilakysymyksiä enemmän kehittämään kulttuurilai-
tosten toimintaa vahvistamalla yhteistyötä.

Taidemuseon kannalta tilanne on haasteellinen, koska 
vuodesta 1998 asti käytössä olleet, väliaikaisiksi suun-
nitellut näyttely- ja yleisötilat eivät vastaa taidemuseo-
toiminnan nykyvaatimuksia, ovat huonossa kunnossa 
ja kaipaavat perusteellista remonttia. Joulukuussa 2021 
Antti Lappinen Vahanen Jyväskylä Oy:stä kävi tutki-
massa tiloja Tilapalvelun tilaamaa kunnostustarpeiden 
arviointisuunnitelmaa varten. 

Galleria Ratamon aulatilaan toteutettiin sisustusark-
kitehti Simo Heikkilän suunnittelema Ratamon taide-
lainaamo. Luovan valokuvauksen keskuksen, Materia 
ry:n ja Jyväskylän taiteilijaseuran yhteinen hanke vas-
tasi suunnittelun, rakentamisen ja kalustuksen kuluista.

TILAT
Leena Lokka

Ratamon pajatilassa syntyy grafiikkaa.
Kuva: Vesa Relander

Taidemuseon sisäänkäynti Kauppakadulla.
Kuva: Vesa Relander
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Museokaupan myynti nousi lähes vuoden 2019 tasol-
le edellisvuoden notkahduksen jälkeen. Heinäkuun ja 
loka–joulukuun myynti oli vilkasta. Näyttelykävijöiden 
lisäksi museokaupassa ostoksilla kävi yhteensä 2 702 
asiakasta.

Jouluinen Holvi pop-up

Museokauppaan rakennettiin Holvi pop-up joulu-
myynnin ajaksi 19.11.–23.12. Jo seitsemännen Merry 
Art -jouluikkunan suunnittelija Jonna Suurhasko, vas-
tasi samalla Holvi pop-up-myymälän visuaalisesta il-
meestä. Hyvien kokemusten innoittamina pop-up- 
tapahtumia järjestetään myös tulevaisuudessa. Joulu-
myynnin sekä turvallisen museokäynnin edistämiseksi 
taidemuseo oli avoinna neljänä “kauppakeskiviikkona” 
joulukuussa klo 11–20. 
 
Jouluinen Holvi pop-up-myyjät: Decocut, Kirsi Läh-
de (Karkkikoulu), Piippa Mutikainen, Kirsi Neuvonen 
(Copperfield), Johanna Pahalahti, Pauliina Pirttiaho
 

Myyntituotteet

Museokauppa on vakiinnuttanut asemansa hyvä-
nä postikorttikauppana. Kortteja on ostettu myyntiin 
seuraavilta keskisuomalaisilta taiteilijoilta: Anna-Lii-
sa Hakkarainen, Päivi Hintsanen, Jonna Markkula, ja 
Riitta Uusitalo. Myytäviä kortteja hankittiin myös kort-
titukuista, kuten Bekking and Blitz, Come to Finland, 
Ileart, Kehvola Design Oy, Korttien Talo, L.M. Karten-
vertrieb, ja Putinki Oy.
 
Museokaupassa myydään näyttelyjulkaisuja omista 
näyttelyistä sekä keskisuomalaisia taiteilijoita esittele-
viä julkaisuja. Museokaupan pysyviin myyntituotteisiin 
kuuluvat mm. SEO – Sinuna en ostaisi -tuotteet ja Ca-
ring Hands -hyväntekeväisyyskorut. Pia Westerholmin 
korttisarjojen ohella taideaiheiset palapelit ovat tulleet 
museokaupan suosikkituotteiksi. Poesia-kustantamon 
runokirjat, Suuren Kurpitsan sarjakuvakirjat, Atena 
Kustannuksen museokauppaan sopivat julkaisut sekä 
erityisesti lapsille suunnatut Aurinko Kustannuksen ja 
Nemo kustantamon tuotteet ovat myös pysyvissä va-

likoimissa. Loiskiksen, Leena Pyylammen ja Pentti Ra-
sinkankaan levyt esittelevät osaltaan keskisuomalaista 
lastenmusiikkia. Muu valikoima vaihtelee eri näyttelyi-
den ja sesonkien mukaan. 
 
Myynnissä on edelleen museon oma kahvisekoitus 
(Paahtimo Papu), puerh-teematee (Teeleidi), luomu-
herkut (Foodin) sekä mate- ja wostok-juomat. 
 
Näyttelykohtaiseksi myynniksi alkaa vakiintua eri vari-
aatioina omana tuotantona painettu kassi, näyttelyju-
liste sekä pinssit, magneetit tai kortit. 
 
Kesän 2021 pihakatuteos oli Local Jam, jonka suun-
nittelusta vastasivat kuvataiteilijat Jonna Suurhasko ja 
Jukka Silokunnas. Pihakatuteoksen innoittamina De-
cocut ja Jonna Suurhasko suunnittelivat yhdessä mu-
seokauppaan lisäyksen Local-korusarjaan, johon nyt 
kuuluu korvakorut pinkkeinä, turkooseina ja keltaisina 
kahdessa eri koossa sekä mustina ja pinkkeinä läpilei-
kattuina versioina. Kuvana Local Jam toistettiin Älä ole 
neliö, ole pallo -kassiiin, jonka myös Suurhasko ja Silo-
kunnas suunnittelivat.
 
Keväällä 2021 uusittiin museon logo. Aaltoileva logo 
löytyy tarroina aulan seinäteippauksista, lattian uusis-
ta matoista ja museokaupan paperipussien tarroista se-
kä logoaiheisista kangaskasseista. Taidemuseon uusis-
sa heijastimissa toistuu sama pyöreä logo brändiväreis-
sä keltaisena ja turkoosina. 
 
Museokauppaan teetettiin syksyllä uusi Museokauppa 
-kyltti, jonka suunnitteli Jonna Suurhasko ja toteutti 
Decocut.
 
Helmikuussa tyhjennettiin jälleen perinteisesti varas-
toa: vanhoja näyttelyjulkaisuja ja yksittäiskappaleita 
sekä postikortteja myytiin poistohintaan tai annettiin 
jopa ilmaiseksi koko kuukauden ajan. 

MUSEOKAUPPA 
Paula Jurvelin
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Taidemuseo toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja 
liikuntalautakunnan alaisuudessa osana kulttuuri- ja 
liikuntapalveluiden palvelualuetta, jota johtaa sivistys-
toimen toimialajohtaja Eino Leisimo. Museotoimenjoh-
taja Heli-Maija Voutilainen johtaa museopalveluita se-
kä samalla Jyväskylän taidemuseota ja Keski-Suomen 
museota. Intendentti Leena Lokka toimii taidemuseon 
toiminnallisena esimiehenä. Suomen käsityön museon 
johtaja on Taina Rantala. 

Toteutuneen talousarvion mukainen museopalve-
luiden yhteenlaskettu toimintakate vuonna 2021 oli  
5 393 782 euroa. Jyväskylän taidemuseon toimintatuo-
tot olivat 200 997 euroa ja toimintakulut 1 478 303  
euroa.

HALLINTO JA TALOUS 
Pia Vasama

Jyväskylän taidemuseo

TALOUS (EUR) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot 150 158 124 261 102 820 109 814 173 876 229 882 131 528 220 963 166 385 200 997

Pääsymaksut 5 920 6 888 15 505 12 286 13 527 19 287 13 236 29 174 20 827 36 412

Muut tuotot 63 079 69 725 85 715 86 454 107 403 100 935 89 926 116 090 90 057 105 740

Tuet ja avustukset 81 159 47 648 1 600 11 074 52 946 109 660 28 366 75 699 55 502 58 845

Toimintamenot 1 332 557 1 300 392 1 253 465 1 332 973 1 391 821 1 390 212 1 300 975 1 414 386 1 369 423 1 478 303

Henkilöstömenot 658 520 605 328 566 469 623 370 670 226 684 226 618 815 651 050 630 672 706 166

Palvelut, tarvikkeet 311 516 312 005 307 136 323 203 328 148 315 292 295 674 376 850 350 890 385 543

Vuokrat 362 521 383 059 379 860 386 400 393 447 390 694 386 486 386 486 387 861 386 594

Toimintakate 1 182 399 1 176 131 1 150 646 1 223 159 1 217 945 1 160 330 1 169 447 1 193 423 1 203 038 1 277 306

Pihakatuteoksen innoittamana Jonna Suurhasko suunnitteli 
jyväskyläläisen Decocut Oy:n kanssa uuden mallin Local-korusarjaan, 
jota myydään museokaupassa. Kuva: Sanna Lahti
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VAKINAINEN HENKILÖKUNTA 

Leena Lokka intendentti, toiminnallinen esimies
Tiina Ekosaari museonvalvoja, osa-aikainen; 
 graafinen suunnittelija
Seija Heinänen suunnittelija 
Naoji Ishiyama työmestari, osa-aikainen
Paula Jurvelin museoassistentti 
Jarkko Kaunismäki museomestari
Laura Korhonen amanuenssi
Sanna Lahti museoassistentti
Teija Lammi intendentti
Veera López-Lehto konservaattori 
Jaana Oikari amanuenssi 
Anna-Leena Pesonen museoassistentti 
Elina Puranen museonvalvoja, osa-aikainen
Sirpa Turpeinen museolehtori 
Pia Vasama taloussuunnittelija

SIJAISET JA TILAPÄINEN HENKILÖKUNTA

Hannu-Pekka Auraneva valokuvaaja 1.3.–30.6. ja 9.8.–8.9.
Veera Kulmala tuotantosihteeri 8.3.–30.4.
Elina Peiponen museonvalvoja, osa-aikainen 
Pauliina Oiva museonvalvoja, osa-aikainen
Udo Tiittanen museonvalvoja, osa-aikainen

KESÄTYÖNTEKIJÄT

Oona Rohde, Janina Vuoti

MUSEOLOGIAN HARJOITTELIJAT  
(180 tuntia)

Jasmin Hakkarainen, Noora Ilomäki, Soli Perttu, Terhi Qvintus, 
Jouni Tirri

TYÖHARJOITTELU  
Gradia, JY, Humak, Humak/Erasmus

Veera Jokela, Veera Kulmala, Sara Mallat, Vesa Relander, Anni 
Repo, Emma Sirikhandha 

TYÖKOKEILIJAT  
TE-palvelut, TET, Verve, Anakom

Aapo-Matti Honkaniemi, Veena Jokinen, Petrus Kauppinen,  
Eveliina Perttuli

TAIDE- JA TYÖPAJANOHJAAJAT, OPPAAT

Leena Kangastalo, Anne Sarja-Kolu, Ninja Mertanen, Evelii-
na Perttuli, Maria Pihl, Jarna Pihlajamäki, Helena Ratinen, Terhi 
Qvintus, Hannele Torniainen, Heli Vatanen

LUENNOITSIJAT

Harald Arnkil

TAITEILIJAT

Antti Ahonen, Laura Dahlberg, Anna Binta Diallo, Thota Dolven 
Balke, Taija Goldblatt, Jonas Hakaniemi,  Jussi Heikkilä, Tiia Hei-
nonen (Tôua Tôua), Meri Hietala, Kati Immonen, Jari Jula, Jussi 
Järvinen, Anna Järvinen Palme, Emmi Kallio, Pertti Karjalainen, 
Pari Eerik Karjula, Jaana Kautto, Kazuko Kizawa, Jukka Korkeila, 
Ritva Kovalainen, Anne Lehtelä, Petra Lindholm, Ulla-Mari Lind-
ström, Emma Luukkala, Sonja Löfgren, Anna Niskanen, Maija 
Ojanen, Anu Pennanen, Anni Puolakka, Stéphane Querrec, Ulla 
Ruppa, Jukka Silokunnas, Vikram Uchida-Khanna, Anders Sme-
bye, Nina Svensson, Jaakko Valo, Ilkka Virtanen

MUUT

Teuvo Ahokas näyttelijä
Rickard Borgström panelisti
Riikka Huitu panelisti
Miina Hujala panelisti
Pertti Karjalainen asiantuntija
Kati Kivinen artikkelinkirjoittaja
Sami Korkiakoski panelisti
Tero Korpela asiantuntija
Arttu Merimaa panelisti
Jukka Partanen asiantuntija
Pete Perttuli tekninen avustaja
Elham Rahmat panelisti
Anna Ruth  fasilitaattori
Nastja Säde Rönkkö panelisti
Aura Seikkula panelisti
Jukka Silokunnas tekninen avustaja
Jonna Suurhasko visualisti
Sirkka Varpula  asiantuntija
Anna Voutilainen muusikko

HENKILÖKUNTA
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OPETUS JA LUENNOT

Seija Heinänen

24.3. Kultakauden maisema keskisuomalaisen identiteetin 
rakentajana -luento Teamsissa, Saarijärven museo ja Saarijärven 
kansalaisopisto.
21.10. “Väri merkitsee minulle elämää” -luento Yrjö Saarisen 
taiteesta, Jyväskylän kansalaisopisto ja Jyväskylän taidemuseo.

Jaana Oikari

30.11. Luento museon kokoelmatyöstä Jyväskylän yliopiston 
museologian opiskelijoille. Jyväskylän yliopisto

Sirpa Turpeinen

12.4. Taide tulee, oletko valmis? Jyväskylän taidemuseo, 
Jyväskylän kaupunginteatteri ja Jyväskylä Sinfonia goes 
Keski-Suomi. Sirpa Turpeinen, Antti Niskanen ja Emma 
Anttila esittelivät lasten ja nuorten toimintaa taidelaitoksissa, 
Teams, Kelaa vähän! Maakunnallinen lastenkulttuurifoorumi, 
Kulttuuriaitta
5.6.2021 Videoluento Steaming at Art Museum. STEAM 
Upgrade Transnational Project Meeting. Zoom. Jyväskylän 
yliopisto

OSALLISTUMINEN JA KOULUTUS

20.1. Videoiden ja äänilähetysten saavutettavuus, Teams, Avi. 
Leena Lokka, Sirpa Turpeinen
28.1. Pre- and in-service teacher’s digital skills online STEAM 
hands-on
training models, Stakeholders meeting, Teams, Tallinn 
University, School of Education Sciences. Sirpa Turpeinen
29.1. Finnan peruskoulutus, Teams, Finna. Jaana Oikari.
4.2. Finna-hallintaliittymän peruskoulutus, Teams, Finna. Jaana 
Oikari.
4.2. ja 11.2 Varmuutta videoesiintymiseen, AEK. Laura Korhonen 
10.–11.2.  Finna-hallintaliittymän syventävä koulutus, Teams, 
Finna. Jaana Oikari.
11.2. Maaret Kallio, Voimavarat luento -webinaari. Seija 
Heinänen, Laura Korhonen, Leena Lokka, Jaana Oikari, Anna-
Leena Pesonen, Sirpa Turpeinen. 
18.2. Alva museoiden tapaaminen, Teams, Museovirasto, 
Helsinki. Seija Heinänen.
18.2. SIMO perusteiden kertaus, Teams, Jyväskylän 
museopalvelut. Jaana Oikari.
25.2. Taide kutsuu -webinaari, Teams, Kuopion taidemuseo. 
Seija Heinänen.
4.3. Kulttuuriperintölaitokset ja tutkimusdata -webinaari, Zoom, 
Kansalliskirjasto, Helsinki. Seija Heinänen.
8.3. ja 24.3. Kokoelmahallintajärjestelmä SIMOn käyttöönottoon 
liittyvä koulutus, Teams, Keski-Suomen museo. Seija Heinänen.
10.3. Oppimateriaalien avoimen julkaisemisen mahdollisuudet, 
Zoom, Kansalliskirjasto, Finna, Helsinki. Seija Heinänen, Sirpa 
Turpeinen.
12.4. Opi ja innostu digipedagogiikasta! -virtuaalikoulutus, 
Zoom, Pedaali ry ja Trafiikki-museot. Sirpa Turpeinen.
13.4. HALTI/Yhteiset toimintatavat, Teams, Jyväskylän kaupunki. 

Seija Heinänen, Sirpa Turpeinen, Pia Vasama.
15.4. Kelaa vähän! lastenkulttuurin maakunnallinen foorumi, 
Teams, Kulttuuriaitta. Sirpa Turpeinen.
21.4. Museoiden Finna-foorumi, Zoom, Kansalliskirjasto, 
Helsinki. Seija Heinänen, Jaana Oikari.
27.4. Alva museoiden tapaaminen, Teams, Museovirasto, 
Helsinki. Seija Heinänen. 
28.4. Tekijänoikeudet? Zoom, Museoliitto. Jaana Oikari
29.4. HALTI/Oman työn suunnittelu ja johtaminen, Teams, 
Jyväskylän kaupunki. Seija Heinänen, Sirpa Turpeinen, Pia 
Vasama.
4.5. ja 3.6. Vaikuttavan viestinnän ABC I ja II, Kaikki irti some-
markkinoinnista ja -viestinnästä. Laura Korhonen, Sanna Lahti, 
Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen.
11.5. P2P sähköinen muistiotosite, Teams, Monetra. Pia Vasama.
11.5. Webinaari 2: Itsensä johtaminen etätyössä, Museoliitto. 
Leena Lokka. 
14.5. Sisäministeri Maria Ohisalon vierailu Kenen luonto? 
-näyttelyssä. Heli-Maija Voutilainen.
20.5. Tyhy-kävely, Kehä Vihreä ja Teeleidi. 
27.5. Museoliiton 98. Vuosikokous, Jyväskylän kaupungin 
edustaja, Zoom. Leena Lokka. 
1.–2.6. ja 9.–10.6. Kuvailutulkkauskoulutus, Keski-Suomen 
museo, Keski-Suomen Näkövammaiset ry, Sirpa Turpeinen, 
Laura Korhonen.
8.6. Alva-museoiden seurantatiedot, Teams, Museovirasto, 
Helsinki. Seija Heinänen.
8.6. Webinaari 3: Korona-ajan opit etätyöstä, Museoliitto. Leena 
Lokka.
–29.6. Kuvataiteen aineopinnot, Jyväskylän yliopiston avoin 
yliopisto/Lapin yliopisto, Jyväskylä. Jaana Oikari.
3.9. Kulttuuriluotsien vierailu AJATUKSIA TAITEESTA 
-näyttelyssä, Järvilinna, Laukaa Leena Lokka.
16.9. Alueellisen taidemuseotehtävän päivä, Teams, 
Museovirasto. Leena Lokka.
21.9. Kuinka säilytän henkilöstöasiakirjoja, Teams, Jyväskylän 
kaupunki. Pia Vasama.
22.9. Finna hallintaliittymän peruskoulutus, Teams, Finna. Jaana 
Oikari.
1.10. Tutustuminen Villa Ranan toimintaan. Sanna Lahti, Leena 
Lokka, Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen, Pia Vasama.
8.10. Cloudia-sopimusjärjestelmä, Teams, Jyväskylän kaupunki. 
Pia Vasama.
11.10. Cloudia - käyttöönottokoulutus, Teams, Jyväskylän 
kaupunki. Pia Vasama.
11.10. Kulttuuriperintö 2030 työpaja, Teams, Museovirasto. 
Jaana Oikari.
13.10. Tutustuminen Petri Ala-Maunuksen näyttelyyn ja 
näyttelypalaveri, Salon taidemuseo. Teija Lammi, Leena Lokka.
15.10. ja 29.10. Gruppo-järjestelmän koulutus (taidelainaamo), 
Zoom. Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen.
26.–27.10. Kauppakatu-charette. Elinkeinopalvelut. Leena Lokka.
27.10. Ensiapukurssin lähijakso, Keski-Suomen museo. Anna-
Leena Pesonen, Sirpa Turpeinen.
28.10. Museo- ja kotiseutupäivät, Hankasalmi. Jaana Oikari.
4.11. Hei, me osallistetaan! Teams, Jyväskylän kaupunki. Sirpa 
Turpeinen.
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6.11. Lahden taidegraafikoiden 40-vuotisjuhla, Lahti. Naoji 
Ishiyama, Anna-Leena Pesonen.
8.11. Museoalan Teemapäivät, Museot ja tieto, Teams, 
Museovirasto, Helsinki. Seija Heinänen.
10.11. Tilikarttakoulutus, Teams, Monetra. Pia Vasama.
29.11. Keski-Suomen Museofoorumi, Saarijärvi. Seija Heinänen, 
Laura Korhonen, Teija Lammi, Leena Lokka, Jaana Oikari, Sirpa 
Turpeinen.
3.12. Henkilökunnan pikkujoulut, Teatterikoneen 
Rakkaustarinoita-näytelmä ja ruokailu Villa Ranan ravintolassa.
9.12. Frame Contemporary Art Finlandin tutustuminen 
Jyväskylän taidemuseon toimintaan. Teija Lammi, Leena Lokka.
15.12. Kunnan alv-asioiden peruskoulutus, Teams, Monetra. Pia 
Vasama.
16.12. Vastuutyötä tekevien verkkotapaaminen, Teams, 
Museovirasto. Jaana Oikari.

JÄSENYYDET

Leena Lokka

Jyväskylän julkisen taiteen taidetyöryhmän jäsen
Jyväskylän Kankaan alueen taidetyöryhmän jäsen 
Jyväskylän Kehä Vihreän taidetyöryhmän jäsen 
Jyväskylän museopalveluiden johtoryhmän jäsen
Kitti / Tapahtumat ja yleisötyö -tiimin vetäjä yhdessä Marjo 
Tiainen-Niemistön kanssa

Jaana Oikari

Jyväskylän julkisen taiteen taidetyöryhmän vetäjä 
Laukaan kunnan julkisen taiteentyöryhmän jäsen 

Sirpa Turpeinen 

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry
VTS-Suomi ry
Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialan osallisuustyöryhmän 
jäsen
MAKU-ryhmän jäsen

Museopedatiimiläiset Sirpa Turpeinen, Laura Korhonen ja 
Ewe Perttuli valmistelivat opastusta Kaipaus-näyttelyyn.
Kuva: Sanna Lahti



Ratamon tapahtumat, kurssit ja työpajat

Grafiikka- ja piirustusnäyttelyiden avajaiset ja tapahtumat 

23.6. Parasta juhlaa – Lahden taidegraafikoiden 40 v juhlanäyttely
18.8.  Sanna Horvath: Monien koti  
13.10. Petteri Cederberg: Todellisuuden mielikuvitukset
 Heidi Suikkanen: Piirustuksia arjesta ja mielikuvituksesta
8.12. Olli Puusaari
6.9.–29.11.  Shindo, Galleria Ratamossa maanantaisin yht. 10 kertaa, ohjaaja Helena Ratinen
14.1., 18.2., 18.3., 22.4., 20.5., 8.10., 12.11. Graafikkojen klubi, Naoji Ishiyaman vetämä klubi pajan graafikoille
17.12. Ratamon perinteinen Joulupuuro pajan käyttäjille

Kurssit ja työpajat

Grafiikan työpajat ja vedostuspäivä, järjestäjä Jyväskylän taidemuseo
Opettajana Maria Pihl
la 27.2.  klo 11–14 kuivaneula
la 13.3. ja su 14.3.  klo 11–13 carborundum
la 27.3.  klo 10–13 vedostus syväpaino
la 10.4.  klo 11–14 puupiirros
la 10.4.  klo 15–17 vedostus, puupiirros
la 4.9.  klo 11–14 puupiirros
la 11.9.  klo 11–14 kuivaneula
la 25.9. ja su 26.9.  klo 11–13 carborundum
la 2.10.  klo 11–14 vedostuspäivä, syväpaino ja puupiirros

Taidegrafiikka, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto
Opettaja Aino-Kaarina Pajari, 13 oppilasta 
ma 13.00–15.30, 11.1.–26.4. ja 6.9.–29.11. 

Taidegrafiikan alkeet, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto
Opettaja Aino-Kaarina Pajari, 13 oppilasta 
ti 18.00–20.30, 12.1.–20.4. ja 7.9.–30.11

Taidegrafiikka, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto
Opettaja Jonna Suurhasko, 13 oppilasta 
ke 18.00–20.30, 13.1.–28.4. ja 8.9.–1.12.

Puupiirros, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto
Opettaja Aino-Kaarina Pajari, 13 oppilasta 
to 18.00–20.30, 7.1.–2.4. ja 9.9.–2.12.

Grafiikan kurssi, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto, kuvataidekoulu
Opettaja Minna Piispanen, 10 oppilasta 
ma klo 17–19.30, 11.1.–11.5. ja 9.8.–7.12.

LIITE 1



Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja tilaisuudet

Näyttelyihin liittyvät yleisötilaisuudet

Matkalla maan keskipisteeseen 2020, 19.9.2020–14.3.2021
 Opastukset
15.1. Keskusteluopastukset (Teams) 
5.2. Intendentti Teija Lammi (Facebook Live)
Taiteilijatapaamiset Teamsissa
22.1. Anna Binta Diallo (Kanada) 
29.1. Anni Puolakka (Suomi) 
12.2. Anna Järvinen (Ruotsi) & Petra Lindholm (Ruotsi) 
19.2. Anu Pennanen & Stéphane Querrec (Suomi) 
26.2. Niina Lehtonen Braun ja johtaja Laura Hirvi Suomen Saksan-instituutista 
12.3. Daina Ashbee (Kanada) ja Keski-Suomen Tanssin keskuksen tuottaja Katariina Hiukka, 
lisäksi Unrelated-tanssivideo
12.3. Nina Svensson (Ruotsi)
 
Kenen luonto?, 27.3.–16.5.2021
27.3. Striimattu avajaistapahtuma
Opastukset
8.4. Valokuvaaja, läänintaiteilija Marko Hämäläinen (Facebook Live)
Taiteilijatapaamiset Teamsissa
15.4. Luontokuvaaja, kirjailija Mika Honkalinna 
20.4. Luontokuvaaja Heikki Willamo 
22.4. Valokuvataiteilija Ritva Kovalainen
 
Terveydeksi! – Sairaala Novan taidetta, 27.3.–16.5.2021 Galleria 
26.3. Infotilaisuus
Opastukset
29.4. Taidekoordinaattori Teija Isohauta (Facebook Live)
 
Kaipaus, 27.3.–16.5.2021 Taidetila Ilmiö
Taiteilijatapaamiset
7.5. Kaipaus-näyttelyn opiskelijat (Facebook Live)
 
Kati Immonen, Korpi vastaan puutarha, 4.6.–5.9.2021
3.6. Info
4.6.Kesätaiteilijoiden Kati Immosen, Jukka Silokunnaksen ja Johanna Suurhaskon sekä henkilökunnan 
pienimuotoinen, yksityinen avajaistilaisuus
Opastukset
29.6. Näyttelyopastus, intendentti Teija Lammi
8.7. Kasvitieteilijän näyttelyopastus, FT Minna-Maarit Kytöviita
26.8. Näyttelyopastus, intendentti Teija Lammi
Taiteilijatapaamiset
4.6. Kati Immonen, intendentti Teija Lammi (Facebook Live)
4.6. Kati Immonen tavattavissa näyttelyssä
 
Leidien värikkäät vuodet, 4.6.–5.9.2021 Taidetila Ilmiö
3.6. Infotilaisuus
4.6. Avajaiset
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Emma Luukkala, Melska, 22.6.–5.9.2021 Galleria 
Opastukset
29.6. Näyttelyopastus, intendentti Teija Lammi
26.8. Näyttelyopastus, intendentti Teija Lammi
Taiteilijatapaamiset
22.6. Kulttuuriluotsit haastattelivat Emma Luukkalaa (Facebook Live)
 
Värinäkyjä – Yrjö Saarinen, 17.9.2021–9.1.2022
16.9. Infotilaisuus
Opastukset
17.9. Keskustelua Värinäkyjä-näyttelyssä. Kuvataiteilija Pertti Karjalainen ja FT Seija Heinänen taidemuseossa ja 
Facebook Live
8.10. Näyttelyopastus, FT Seija Heinänen
26.11. Näyttelyopastus, FT Seija Heinänen
Taiteilijatapaamiset
20.11. Emmi Kallio, Jukka Korkeila, Teemu Mäki ja Ulla Virta, haastattelijana Anna Ruth (tallennettu 
podcastiksi)
Luennot
21.10. Kävelyluento ”Väri merkitsee minulle elämää”, tutkija, FT Seija Heinänen 
11.11. Väri nykytaiteessa, taidemaalari (TaM), väritutkija Harald Arnkil, Keski-Suomen museon auditorio ja 
striimaus
Esitykset
1.10., 21.11. ja 9.10. Maalarin virsi – museodraama Yrjö Saarisesta, näyttelijä Teuvo Ahokas

Taidemuseon työpajat

Avoin paja perjantaisin 
15.1.–12.3., 9.4.–23.4. ja 7.5. (ensimmäinen tunti myös Facebook Live)
24.9.–26.11. (ensimmäinen tunti myös Facebook Live)

Intuitiivisen kirjoittamisen työpajat 
Ohjaajana, FM, Hyvinvointikirjoittamisen kouluttaja ja kirjallisuusterapiaohjaaja Jarna Pihlajamäki
18.ja 21.4. Teemana luonto
 2.9., 16.11.

Humanoidihypoteesi-työpaja 18.–19.9. 
Ohjaajina Minja Mertanen ja Helena Ratinen

Intuitiivinen maalauspaja 25.9.
Ohjaajana Anne Sarja-Kolu

Soivat vauvojen värikylvyt 30.10., 27.11. 
Ohjaajina Leena Kangastalo ja Hannele Torniainen

Isänpäivän värikylpy perheille 13.11. 
Ohjaajana Anne Sarja-Kolu

Taidemuseon muut tapahtumat

Perjantaiporinat Kulttuuriluotsien seurassa
1.10.–26.11.
 
Mental Health Art Week 2021 
27.5. Jutellaan kuvasta! museolehtori Sirpa Turpeinen 
28.5. Avoin paja – Tunteiden värikartta, taideohjaaja Heli Harakka ohjaa Facebook-liven kautta
 



Yläkaupungin Yö, 15.5. klo 11–22
Kettu ja Jänis neuvovat lapsiperheitä Kenen luonto? -näyttelyssä leikkimielisessä suunnistuksessa 
maksuttomasti. 
 
Jyväskylän Kesä 7.–13.7.2021
8.7. Keskusteluopastus kasvitieteilijän kanssa Kati Immosen näyttelyssä. Kasvitieteilijä, Jyväskylän yliopiston 
lehtori, FT Minna-Maarit Kytöviita 
10.7. Suuri Maalaustapahtuma Kuvataiteen päivänä Kirkkopuistossa, yhteistyössä Jyväskylän Taiteilijaseuran 
kanssa. Vertaisryhmä Leidit ohjasi taidemuseon Taikatilassa maalaajia. 
 
Valon kaupunki, 23.–25.9. klo 11–22 
 
Senioripäivä, 8.10. Senioripäivä osana Vanhustenviikkoa.
klo 13 FT Seija Heinäsen opastus Yrjö Saarisen näyttelyssä 
klo 14 Sirkka Varpula muistelee enoaan Yrjö Saarista 
klo 14–16 Kulttuuriluotsien porinat – kupponen kahvia ja luotsauksia näyttelyyn 
klo 14–17 Avoin paja – maalaa elämäsi värit  
klo 16–17 Brainstream Jazz Band esitti nostalgiaswingiä 
 
Muistiystävällinen museokierros, 20.10. 
 
Jazz-konsertti AINON, 22.10. 
Konsertti järjestettiin yhteistyössä Jazz Jkl:n kanssa. Aino Juutilainen – sello, Satu-Maija Aalto – viulu, alttoviulu, 
laulu, Suvi Linnovaara – saksofoni, klarinetti, huilu, Joonas Leppänen – rummut
 
Carry on -tanssiperformanssi
Heine Avdal & Yukiko Shinozaki -tanssityhmä, yhteistuotanto Keski-Suomen Tanssin Keskuksen ja 
taidemuseon kanssa
28. ja 29.10. klo 17, 18 ja 19
30.10 klo 12, 13 ja 14
 
Joulun avaus, 19.–21.11.
Merry Art vol. 7, jouluikkuna Jonna Suurhasko
Avoin paja, joulukorttityöpaja
 
Jouluinen Holvi pop-up, 19.11.–23.12.
Kauppakeskiviikot 1.12., 8.12., 15.12., 22.12.
Holvi pop-up-myyjät: Johanna Pahalahti, Kirsi Neuvonen, Kirsi Lähde, Pauliina Pirttiaho, Piippa Mutikainen ja 
Decocut.
 
Oranssi myrsky, 25.11.
 
Jouluinen taidebasaari, 11.–12.12.
Myyjät: Päivi Hintsanen, Anni Bildo /Justine Florio, Ippa Särkkä, Kustannus Linna ja Sari Linna,  
Mira Heinonen / Niina Vehmaa, Naoji Ishiyama ja Chikako Ishiyama, Kaisu Hirvonen / Maria Koski-Lammi, 
Tuula Haverinen, Glimmering Deep Design, Hanna-Kaisa Hämäläinen ja Marko Hämäläinen, Päivi Meriläinen, 
Eila Helena Häkkinen / Atelier Susanna, Olga Malytcheva, Harakka Artworks, Maria Pihl / Panu Koskimies, 
Raija Luukkonen, Kaisa Koljonen, Eeva Flyktman, Hanna Nelimarkka / Jaana Polamo, Niina Friman,  
AAlan Design, Leila Ylönen, Loiskis ry, Maarit Siltamäki, Atena Kustannus, Joel Rahkonen / Tuukka Toijanniemi, 
Kaija Pelttari / Aino-Kaarina Pajari

Perusopetuksen kulttuuriopetuskäynnit 

21.9.–29.11. noin 1 600 oppilasta yhteensä 67 ryhmässä.



Teoshankinnat ja lahjoitukset

Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin

Auerniitty, Mikko: Stella ja Hans, Sarjasta Lohikoskelaisia koronamuotokuvia, 2020, valokuva
Cederberg, Petteri: Juha Miedon aivastus, 2021, sekatekniikka, muste ja akryyli paperille
Cederberg, Petteri: Pimeys katsoo takaisin, 2022, sekatekniikka, muste ja akryyli paperille
Juvonen Butt, Duncan: This is Not a Bird Song (aka Immigrant Song), 2020, installaatio; video, naulakko
Hakkarainen, Tommi: Katto valokaistaleessa, 2020, valokuva
Hallila, Marjo: Tuomi, sarjasta Kodin kukkaset, 2020, valokuva
Horvath, Sanna: Monien koti, 2021, öljyväripuupiirros
Huotari, Kaisa: Ajan siirtokuva, 2020, valokuva
Konttinen, Laura: The Island of No Memory, sarjasta Islands, 2014, valokuva, pigmenttivedos
Konttinen, Laura: Serpentarius Island, sarjasta Islands, 2015, valokuva, pigmenttivedos
Kovalainen, Ritva: Virtaava metsä, 2021, mediateos, video
Laitinen, Antti: Inside Out, 2020, valokuva
Lehto, Virpi: Silloin maa oli vielä oljenkeltainen, 2021, maalaus, öljyväri kankaalle
Kärkkäinen, Maria: Olohuoneen nurkkaus 5. huhtikuuta klo 18.00, 2020, valokuva
Mannisenmäki, Heli: nimeämätön, sarjasta Muutossa, 2020, valokuva
Niemenrinne, Pirjo: Hard days night, 2020, valokuva
Ojanen, Maija: Kevättalvi, 2019, piirustus, muste paperille
Ojanen, Maija: Kevät uhri, 2019, piirustus, muste paperille
Paldanius, Rooa: Hajoaminen (omakuva), 2020, valokuva 
Peltonen, Tuukka: A day to day, 2020, grafiikka, puupiirros
Petäjäniemi, Juhani: Kukko, 1992, maalaus, öljyväri kankaalle
Petäjäniemi, Juhani: Seitsemän patjaa, seitsemän yötä, kaksi hernettä, neito, 1994–95, maalaus, öljyväri kankaalle
Polamo, Tom: Valokuvaaja ja malli, 2020, valokuva
Puusaari, Olli: Renén piippu, Marcelin kampa, Andyn banaani, 2021, grafiikka, tulostettu vedos
Reiman, Päivi: In My Eyes, 2017–2020 maalaus öljyväri kankaalle
Råst, Hanna: Katoava huone, 2018–2019, mediateos, video
Silokunnas, Jukka: Transporter, 2020, mediateos, video
Snellman, Rune: Our Daily Bread, 2020, valokuva
Suikkanen, Heli: Kampa, 2020, piirustus, tussi ja lyijykynä paperille
Suomäki, Pekka: Odotus, 2020, esineteos
Suurhasko Jonna: Pihakatuteos, 2021, esineteos
Suvanto, Satu: Siivettömät, 2020, valokuva
Toûa Toûa: Makaaminen maan kanssa, installaatio, video, kineettiset veistokset
Virtanen, Ilkka: Missing link, 2017–2020, veistos, haapa
Virtanen, Ilkka: Homo Sphaera, 2020, veistos, mänty
Virtanen, Ilkka: Homo aqua Spheniscida, 2020, veistos, haapa

Sirkka Helinin kokoelma

Immonen, Kati: Overgrown: Infinity pool, mediateos, video, akvarelli 
Karjula, Pasi: OHO, 2015, veistos, puu
Kovalainen, Ritva: Virtaava metsä, 2021, mediateos, video
Päiväläinen, Riitta: Shade, 2019, valokuva, diasec
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Teoslahjoitukset Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin

Alanko, Uuno: nimeämätön (Havupuita vesistön ääressä), 1945, maalaus, öljyväri kankaalle
Carstedt, Mikko: nimeämätön (Auringonkukkia ruskeassa ruukussa),1957, maalaus, öljyväri kankaalle
Dahlman, Helge: Seurasaaren rannalla, 1968, maalaus, öljyväri kankaalle
Dahlman, Helge: Kissatalo, 1970, maalaus, öljyväri kankaalle
Collin, Marcus: Lapin tunturimaisema, 1941, maalaus, öljyväri kankaalle
Heikkilä, Jussi: Sääksmäeltä, 1978, maalaus, öljyväri kankaalle
Heikkilä, Jussi: Esa, 1979, maalaus, öljyväri kankaalle
Heikkilä, Jussi: Sääksmäeltä, 1980, akvarelli
Heikkilä, Jussi: Åke Mattas, 1981, maalaus, öljyväri kankaalle
Heikkilä, Jussi: Pitkäjalka, himatopus, himatopus, 1998, vesiväri/guassi
Heikkilä, Jussi: Saunapolku, 1998, maalaus, öljyväri kankaalle
Heikkilä, Jussi: Räppänä, 1999, maalaus, akryyli kankaalle
Heikkilä, Jussi: Sauna, 2000, hiilletty, maalattu puu
Heikkilä, Jussi: Korppi, 2007, teräs, kierrätetyt timantit
Heikkilä, Jussi: Kyyhkynen, 2008, teräs, kierrätetyt timantit
Heikkilä, Jussi: Saunapolku, 2009, puu, mänty
Heikkilä, Jussi: Tunnholmen, 2013, akryyli, tussi, värikynät kankaalle
Heikkilä, Jussi: Saunapolusta, 2017, öljymaalaus paperille
Heikkilä, Jussi: Horisontti, piirustus paperille
Heikkilä, Jussi: Lohikäärme ja lentokoneita, tekstiilitaide, piirustus silkkikankaalle
Heikkilä, Jussi: Veneen runko, veistos
Helenius, Ester: nimeämätön, (Valkoiset kukat ruukussa, sitruuna ja vihreä kannu), 1940
Kaipainen, Unto: nimeämätön, (Kalliosaari meressä), 1955
Kurki, Jarmo: 7/7 99, 1999, liitu, mustaliitu, guassi
Maarni, Elvi: nimeämätön (Ystävät), maalaus, öljyväri kankaalle
Markkanen, Jyrki: Obscured Objects 3, 2013, valokuva 
Markkanen, Jyrki: Obscured Objects 2, 2010, valokuva 
Markkanen, Jyrki: Obscured Objects 4, 2010, valokuva 
Markkanen, Jyrki: Obscured Objects 7, 2010, valokuva 
Markkanen, Jyrki: Obscured Objects 8, 2010, valokuva 
Markkanen, Jyrki: Obscured Objects 9, 2010, valokuva 
Munsterhjelm, Ali: nimeämätön (Talvinen satamanäkymä), maalaus, öljyväri kankaalle
Petäjäniemi, Juhani: Sinisilmäilyä, 1990, maalaus, öljyväri kankaalle
Petäjäniemi, Juhani: Todella, 1990, maalaus, öljyväri kankaalle
Petäjäniemi, Juhani: Flanellia, 1990, maalaus, öljyväri kankaalle
Pohjansola, Ritva: nimeämätön, 1992, piirustus huopakynä paperille
Ollila, Yrjö: nimeämätön (Naisen muotokuva), 1911, maalaus, öljyväri kankaalle
Selin, Helmer: Painajainen, 1945, öljymaalaus kankaalle
Snellman, Christina: Viiniviljelmä, 1979, maalaus, öljyväri kankaalle
Soldan-Brofelt, Venny: nimeämätön (Vesilintuja kaislikossa), maalaus, öljyväri kankaalle
Sälekivi, Timo: Perhe, 2004, akryyli
Vionoja, Veikko: nimeämätön (Kesäyö Pohjanmaan lakeuksilla), 1975, maalaus, öljyväri kankaalle
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Teoslainat näyttelyihin 

Maisemia Jyväskylästä, 24.11.2016–, Puistokadun päiväkotikoulu, Bulevardi
01506 Jonas Heiska: Mattilanniemi, vesivärimaalaus
013561 Yrjö Saarinen: Tourujoelta, 1948, öljymaalaus
01110 Olavi Viherlehto: Laiva, 1956, puupiirros
013773 Erkki Heikkilä: Louhikkoinen rantamaisema, 1958, öljymaalaus
013117 Carl Bengts: Tourujoen silta, 1912, öljymaalaus

Kenen luonto? 1.7.–29.8.2021, Turun Taidehalli
014856:1 Konttinen, Laura: The Island of No Memory, sarjasta Islands, 2014, pigmenttivedos (fotosec), editio 1/5
014856:1 Konttinen, Laura: Serpentarius Island, sarjasta Islands, 2015, pigmenttivedos (fotosec), editio 1/5
014857 Päiväläinen, Riitta: Shade, 2019, 155 cm x 129 cm, ed 5+(2AP), Diasec, editionumero: 4/5

Sirkusväkeä, 4.2.–31.5.2022, Kimmo Pyykkö -taidemuseo 
012844 Kaira, Alice: Sirkus, 1983, maalaus, öljyväri kankaalle
012848 Kaira, Alice: Sätkynukke, 1985, maalaus, öljyväri kankaalle 
012849 Kaira, Alice: Klovnin kuolema, 1983–85, maalaus, öljyväri kankaalle
012846 Kaira, Alice: Klovni ja hänen morsiamensa, 1986, maalaus, öljyväri kankaalle

Unisexiä ja väriteeveetä, 2.10.2021–9.1.2022, Keski-Suomen museo
01521 Hirvimäki, Veikko: 1p2p01p2p3polp nousten, 1977, veistos, maalattu puu
01236 Hirvimäki, Veikko: Iltalypsy, 1972, maalaus, öljyväri kankaalle
01137 Hirvimäki, Veikko: Arkeologi, 1966, maalaus, öljyväri kankaalle
0440 Hämäläinen, Unto: Irtaantuminen, 1968, veistos, muovi, akryyli
01187 Jylhä, Kimmo: Nouseva Jyväskylä; lunastettu poliisitalon seinämaalausluonnos, 1969,  
 maalaus, öljyväri kankaalle
01908 Kanerva, Raimo: Sarjasta 14 suomalaista runoilijaa ja taiteilijaa; 
 Risto Rasa - Raimo Kanerva, 1978, grafiikka, serigrafia
01117 Santanen, Erkki: Viheltäjä, 1964, maalaus, öljyväri kankaalle
01168 Santanen, Erkki: Kevätpuro, 1966, maalaus, öljyväri kankaalle
01214 Selin, Helmer: Helmikuu, 1970 sekatekniikka, kollaasi
01155 Selin, Helmer: Kevään odotus, sekatekniikka

Sattuneista syistä, 18.11.2021–10.6.2022, Lappeenrannan museot
014845:1 Lehtonen-Braun, Niina: Muistojen kitkeminen, 2020, akvarellimaalaus, mustelaveeraus, kollaasi.






