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”… TÄRÄHTÄÄ OHIKULKIJOIDEN
TAJUNTAAN JA HOUKUTTELEE
EKSYMÄÄN TAIDEMUSEOON”
Museokortti jatkoi voittokulkuaan ja kävijäennätyksiä

Matkalla maan keskipisteeseen 2020 -näyttelyn jär-

syntyi museoissa ympäri Suomea. Taidemuseon Hol-

jestelyt sekä vuosikymmeniä käytössä olleen kokoel-

vissa ja Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamossa tun-

manhallintajärjestelmän korvaavan uuden järjestel-

nelma oli hurmioitunut, kun laskuri näytti 50 000 kävi-

män käyttöönoton valmistelu tiiviissä yhteistyössä Kes-

jän rajan ylittyneen.

ki-Suomen ammattimuseoiden kanssa.

Salon taidemuseon kanssa yhteistyössä toteutettu Nan-

Pihakadun kulkijat hieraisivat silmiään, kun Jukka Silo-

na Suden näyttely oli menestys 432 avajaisvieraineen

kunnas ja Jonna Suurhasko pystyttivät teoksensa Local

ja 13 581 kävijöineen sekä väkeä pullistelevine taitei-

Polypin taidemuseon edustalle. ”Tänä kesänä iso kel-

lijatapaamisineen. Taidemuseon ja Luovan valokuva-

tainen tärähtää ohikulkijoiden tajuntaan ja houkuttelee

keskuksen yhteistyö on yhteisten tilojen myötä vakiin-

eksymään taidemuseoon”, kirjoitti harjoittelija Elina

tunutta, mutta kertomusvuonna erityistä iloa yleisölle

Facebookissa. Sukellusveneeksi, keilapalloksi, paine-

toi Caj Bremerin kahden näyttelyn esilläolo samanai-

kattilaksi, miinaksi, auringoksi kutsuttu suurikokoinen

kaisesti Galleria Ratamossa ja Holvin Galleriassa.

teos ihastutti ohikulkijoita ja toi valtavasti näkyvyyttä
taidemuseolle kesäkuusta marraskuuhun.

Toukokuussa avautui Holvin ylimmässä kerroksessa
Taidetila, jonka ideointiin on osallistunut Lasten Par-

Kaupungin keskustasta kulttuurille yhteisiä tiloja ha-

lamentin ja Nuorisovaltuuston jäseniä, luonnontietei-

keva Jyväskylä sydän -hanke huipentui marraskuussa

den ja kuvataiteen opettajia, taiteilijoita ja eri-ikäisiä

kaupungin kulttuuritoimijoiden yhdessä tuottamaan,

vapaaehtoisia. Uusi tila mahdollistaa taidetta, tiedet-

vuorokauden mittaiseen yleisötapahtumaan kaupun-

tä ja teknologiaa yhdistävän museopedagogisen työs-

ginteatterissa. Tuoko hanke ratkaisun taidemuseon

kentelyn.

Holvin näyttelytilan haasteisiin, jää nähtäväksi. Kertomusvuonna tila oli moneen otteeseen ääriään myöten

Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistuksen

täynnä ihmisiä ja äänten kakofoniaa.

myötä taidemuseo ja Keski-Suomen museo hakivat
ja saivat yhdessä hoitaakseen alueellisen vastuumu-

Kiitos menestyksekkäästä ja työntäyteisestä vuodesta

seotehtävän vuodesta 2020 alkaen. Taidemuseolla on

kuuluu kävijöiden lisäksi taiteilijoille ja lukuisille muil-

pitkät perinteet alueellisessa taidemuseotyössä. Ker-

le yhteistyökumppaneille sekä koko henkilökunnalle.

tomusvuonna alueellisen työn keskiössä olivat tutkimustyö 1970–1990-lukujen keskisuomalaisesta ku-

Leena Lokka

vataiteesta, alueellisesti toteutettavan kansainvälisen

intendentti
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NÄYTTELYTOIMINTA
Seija Heinänen, Teija Lammi, Leena Lokka, Jaana Oikari, Sirpa Turpeinen

Jyväskylän taidemuseon Holvin ja Ratamon näyttelyiden painopiste on keskisuomalaisessa ja Keski-Suomeen liittyvässä taiteessa, valtakunnallisessa nykytaiteessa sekä kansainvälisessä, valtakunnallisessa ja paikallisessa taidegrafiikassa.
Vuonna 2019 Holvissa oli esillä kolme päänäyttelyä
ja kolme gallerianäyttelyä. Kolmannessa kerroksessa vuodesta 2010 esillä ollut kokoelmanäyttely Oravien aarteita suljettiin 6.1.2019 ja tilalle alettiin rakentaa museopedagogista taidetilaa. Galleria Ratamossa
oli yhteensä 13 näyttelyä, joista seitsemän oli taidemuseon järjestämiä taidegrafiikkanäyttelyitä ja viisi Luovan valokuvauksen keskuksen järjestämiä taidevalokuvanäyttelyitä sekä yksi yhdessä järjestetty näyttely.

PÄÄNÄYTTELYT
Kapa (Martti Kapanen)
Syrjäpoluilla
19.10.2018–20.1.2019
Retrospektiivinen näyttely esitteli yhden keskeisistä valokuvataiteen pioneereista maassamme. Kapa on todennut omasta työskentelystään: ”En ole tutkija. Olen
valokuvaaja ja kuvani ovat enemmänkin visuaalisia ajatuksia, joita ympäristö tuottaa. Minulla ei ole takanani johdatusta, joka vie eteenpäin. Olen harhailija, sellainen, joka nuorena tuomittaisiin kypsymättömäksi,
mutta nyt ikääntyneenä ehkä uuden etsijäksi.”

Nanna Susi
In the Moods
1.2.–12.5.
Suuren yleisösuosion saavuttaneessa In the Moods
-näyttelyssä oli esillä taidemaalari Nanna Suden (s.
1967) teoksia. Suurikokoisista, värikylläisistä ja tunteik-
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kaista maalauksista tunnettu taiteilija on yksi maamme menestyneimpiä nykytaiteilijoita. Hän on pitänyt
viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana lukuisia
näyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla. Kuvataideakatemiasta vuonna 1997 valmistunut taiteilija nousi suuren yleisön tietoisuuteen Vuoden nuori taiteilija
2000 -näyttelyssä.
Näyttelyn nimi ”Nanna Susi In the Moods” viittaa taiteilijan maalausten vahvaan tunnelataukseen, mielentilaan. Tunteiden kirjo vaihtelee kuplivasta ilosta alakulon syvyyksiin. Mystisyys ja käsitteellisyys ilmenevät
teoksissa symboleina, kuten ovet, portit ja tiet, joiden
kautta taiteilija kuljettaa katsojaa todellisuudesta toiseen. Luonnon elementit, maa, tuli, vesi, ilma ovat sanoja, jotka virittävät matkalle. Retrospektiivisessä näyttelyssä oli esillä 26 suurikokoista maalausta 1990-luvulta vuoteen 2018. Teokset olivat taiteilijan omistuksessa.
Suden taidetta on tulkittu eri tyylisuuntien kautta, erityisesti uusekspressionismin ja kolorismin. Lisäksi maalauksista löytyy runollisuutta ja romantiikkaa. Taiteilijaa on verrattu Suomen 1980-luvun vahvoihin naisekspressionisteihin, joista Leena Luostarinen oli Kuvataideakatemiassa Nanna Suden opettaja.
Vuonna 2015 Nanna Susi ja Macaosta kotoisin oleva,
Suomessakin asuva taidemaalari Canal Cheong Jageroos saivat idean projektista, jossa eri kulttuureista tulevat taiteilijat kokevat toistensa kotimaat ja maailmat
yhteisellä matkalla. Blue & Red -projektin tavoitteeksi
tuli syventää keskinäistä kulttuurien ja arvojen ymmärrystä, solmia suhteita ja rakentaa yhteistyötä maiden
välille. Matkan vaikutuksia Nanna Suden taiteessa voi
havaita teosten materiaaleissa ja väreissä. Näyttelyssä
uutta olivat silkille tehdyt maalaukset ja niiden pehmeän itämainen väriasteikko. Kahden taiteilijan matkakokemuksista syntyi P.J. Piipon käsikirjoittama, ohjaama,
kuvaama ja editoima lyhytdokumentti Blue & Red II,
2018 (kesto 13:25), joka oli esillä näyttelyssä.
Nanna Susi ja Canal Cheong Jageroos aloittivat loppuvuonna 2016 neuvottelut Blue & Red -projektiin liittyvästä näyttely-yhteistyöstä Joensuun, Rovaniemen ja
Salon taidemuseoiden kanssa. Salon taidemuseon joh-

taja Laura Luostarinen kutsui Jyväskylän taidemuseon
mukaan yhteistyöhön. Joensuun taidemuseon johtaja Ulla Pennanen, Laura Luostarinen sekä Leena Lokka tapasivat taiteilijat Nanna Suden kotona Helsingissä huhtikuussa 2017, jolloin myös sovittiin, että Nanna
Suden osuus toteutetaan Jyväskylässä ja Salossa pääosin retrospektiivisenä. Nanna Susi ja hänen assistenttinsa Kirsi Kiljunen, intendentti Pirjo Juusela, amanuenssi Heidi Grahn ja Laura Luostarinen Salon taidemuseosta sekä Leena Lokka sopivat Salon ja Jyväskylän
taidemuseoiden yhteistuotantona toteutettavan näyttelyn sekä julkaisun sisällöistä suunnittelupalaverissa Salossa toukokuussa 2018.
Näyttelytilojen koko vaikutti siihen, että näyttely oli
syksyllä 2018 Salossa teosmäärältään suurempi kuin
Jyväskylässä. Marraskuussa 2018 Seija Heinänen ja
Leena Lokka tekivät Salossa Jyväskylän näyttelyn teosvalinnan esityön, jota hiottiin vielä hyvässä yhteisymmärryksessä Nanna Suden ja Kirsi Kiljusen kanssa
Helsingissä. Osa teoksista jatkoi Jyväskylästä näyttelykierrokselle Joensuun ja Rovaniemen taidemuseoihin,
joissa näyttelyt keskittyivät Cheong Jageroosin ja Suden Blue & Red -projektiin.

Nanna Susi keskustelemassa avajaisvieraiden kanssa.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Julkaisu Nanna Susi In the Moods toteutettiin Nanna Suden ja Parvs Verus -kustantamon tuotantona Jyväskylän ja Salon taidemuseoiden osallistuessa julkaisun kustannuksiin. Runsaasti teoskuvia sisältävässä julkaisussa filosofian tohtori Altti Kuusamo pohtii ajattomuutta ja aikakysymystä Nanna Suden maalauksissa.
Taidehistorioitsija Heidi Grahn luonnehtii Nanna Sutta
taidemaalarina pohjaten hänen päiväkirjateksteihinsä.
Näyttelyssä oli esillä myös Pihla Pasasen ja Elias Peltosen video Taidemaalaritar Nanna Susi, 2018 (kesto 10:18) ja Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut /
Tampereen taidemuseon tuottama Taiteilija Nanna Suden haastattelu. Vuoden nuori taiteilija 2000, 2014
(kesto 23:09). Näyttelyn verkkosivuilta oli linkki Salon
taidemuseon verkkosivuille, joille oli tallennettu museopedagogista aineistoa äänitteinä ja teksteinä Nanna
Susi In the Moods -näyttelystä.

Nanna Suden näyttelyn avajaisissa lauloi itseään pianolla säestäen
Jari Knuutinen, taiteilijanimeltään Yari.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Museon seinät pullistelivat, kun yli neljäsataa näyttelyvieraasta osallistui 31.1. Canal Ceong Jageroosin ja
Nanna Suden näyttelyiden yhteisavajaisiin, jossa musiikkia esitti Yari (Jari Knuutinen). P.J. Piippo dokumentoi avajaispäivän tapahtumia ja näyttelyä videoimalla. Näyttelyyn liittyi luento sekä taiteilijatapaamisia ja
yleisöopastuksia, joihin osallistui väkeä poikkeuksellisen runsaasti. Nanna Susi oli haastateltavana Radio
Keski-Suomessa maaliskuussa samana päivänä, kun
oli hänen taiteilijatapaamisensa taidemuseolla. Radioesiintymisen myötävaikutuksena taiteilijatapaamiseen osallistui peräti 245 henkilöä.
Nanna Susi esitteli infotilaisuudessa näyttelyään mukaansatempaavalla tavalla.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Näyttelytyöryhmään kuuluivat Nanna Suden lisäksi hänen assistenttinsa Kirsi Kiljunen sekä museon edustajina
Seija Heinänen ja Leena Lokka, jotka vastasivat näyttelyjärjestelyistä. Taiteilija suunnitteli näyttelyn ripustuksen, teknisinä avustajina olivat Erno Beuger ja Udo Teittinen sekä museomestarina Jarkko Kaunismäki.

Emma Ainala
Dear Ambiguity
24.5.–8.9.
Emma Ainalan (s. 1989) näyttely tarjosi kurkistuksen
maailmaan, jossa nuoret naiset esiintyvät kuin näyttämölle aseteltuina esirippumaisten kankaiden ja tavarapaljouden keskellä tai veden ja luonnon syleilyssä.
Teoksissa yhdistyvät 1990-luvun populaarikulttuuri,
retroestetiikka sekä some-maailma taidehistoriallisiin
viittauksiin ja kristilliseen ikonografiaan. Maalausten
kirkkaat karkkivärit korostuvat murrettujen sävyjen rinnalla, yksityiskohtia on runsaasti. Maalausten on todettu avautuvan kuin kaleidoskooppi ja tarjoavan jokaiselle iästä tai sukupuolesta riippumatta katsottavaa ja
pohdittavaa.

Kesätyöntekijä Noora Eränen toimi Emma Ainalan näyttelyssä keskusteluoppaana.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Näyttelyn nimeksi Emma Ainala valitsi Dear Ambiguityn (suom. rakas monimerkityksisyys). Taiteilija selitti,
että häntä kiehtoo ajatus rönsyilevyydestä – siitä, miten asioita voi tarkastella monesta eri näkökulmasta.
”Epäselvyys, pirstaleisuus ja ristiriitaisuus ovat pysyvä
osa kokemusmaailmaani. Rakas viittaa siihen, miten
silti janoan dialogia vaikeasti hahmotettavan ja kaoottisen maailman sekä elämän mysteerien kanssa,” hän
kertoi.
Näyttelyssä oli esillä 21 maalausta vuosilta 2016–2019.
Näistä viisi Emma Ainala oli maalannut näyttelyä varten tammi–toukokuun välisenä aikana. Uusista teoksista neljä ripustettiin esillä näyttelyyn. Taiteilijan omistuksessa olevien teosten lisäksi teoksia oli lainassa EMMA – Espoon modernin taiteen museon Saastamoisen
säätiön taidekokoelmasta, Hämeenlinnan taidemuseosta Henna ja Pertti Niemistön kuvataidesäätiöstä,
Mikkelin taidemuseosta sekä yksityiskokoelmista Helsingistä ja Porista. Galleria Helsinki Contemporaryn
Mikaela Lostedt auttoi lainajärjestelyissä ilmoittamalla
yksityisomistajille Emma Ainalan toiveen saada teokset esille näyttelyyn.
Emma Ainala on syntynyt Helsingissä ja asunut lapsuusvuosinaan Jyväskylässä ennen Savonlinnan taidelukion opintoja. Kuvataideakatemian opintojen jälkeen hän on asettunut asumaan ja työskentelemään
Savonlinnaan. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2013 ja tullut samana vuonna suuren yleisön tie-
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Taiteilija Emma Ainala esitteli näyttelyään taiteilijatapaamisessa kesäkuussa.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

toisuuteen Helsingin Taidehallin Nuoret-näyttelyssä.
Hänen teoksiaan on nähty yksityisnäyttelyissä Helsinki Contemporaryssa, Huuto-galleriassa ja Mikkelin taidemuseossa sekä taidemuseoiden ryhmänäyttelyissä
eri puolilla Suomea ja ulkomailla muun muassa Kööpenhaminassa Kunsthal Charlottenborgissa. Hänen teoksiaan on lukuisissa yksityiskokoelmissa ja keskeisissä
suomalaisissa julkisissa kokoelmissa.
Helsingin Sanomat nosti vuonna 2016 Emma Ainalan
esille Kulttuurin toivot -sarjassa, joka esitteli eri alojen
lahjakkaita nuoria taiteilijoita. Artikkelia lukiessaan taidemuseon Pia Vasama huomasi Emma Ainalan kytköksen Jyväskylään. Taiteilija kiinnostui näyttelymahdollisuudesta, sillä Jyväskylä on hänelle yhä läheinen
isän ja äidin asuinpaikkana. Hän kävi tutustumassa

Holvin tilaan heinäkuussa 2017 ja näyttelyä suunniteltiin vuodelle 2018. Järjestäminen Jyväskylässä onnistui
vasta Helsinki Contemporaryssa loppuvuonna 2018
esillä olleen, valtavasti huomiota saaneen Emma Ainala: Soft Hardcore -näyttelyn jälkeen.
Teosvalinnoista ja ripustuksen suunnittelusta vastasi Emma Ainala, näyttelyjärjestelyistä Leena Lokka ja
ripustustyöstä Jarkko Kaunismäki. Avajaisissa Mikaela
Lostedt esitteli taiteilijan ja musiikkiesityksestä vastasi jyväskyläläinen laulaja/lauluntekijä Enja. Museologian harjoittelija Janina Haapakankaan panostus näyttelyprosessissa Emma Ainalan ikätoverina oli merkittävä – hän pohti yhdessä Leena Lokan kanssa teosten sisältöjä ja tulkintoja. Kesätyöntekijä Noora Eränen toimi
näyttelyssä keskusteluoppaana.

Graphica Creativa – Hereafter

Kuvataideakatemian opiskelijoita sekä taidegrafiikan lehtori, taidegraafikko Ari Pelkonen
ripustamassa teoksia Graphica Creativa -näyttelyyn. Takana vasemmalta kuvassa Emma
Peura, Ari Pelkonen ja Aura Kotkavirta. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

15. kansainvälinen taidegrafiikan
triennaali 27.9.–1.12.
Vuoden 2019 triennaali suuntasi katseen taidegrafiikan
uuteen sukupolveen. Näyttelyyn oli kutsuttu neljä taideyliopistoa kolmesta maanosasta: Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Helsingistä; Kunsthøgskolen i Oslo,
Norjasta; Geidai, Tokyo University of the Arts, Japanista ja University of Alberta, Edmonton, Kanadasta.
Näyttelyyn osallistui yhtensä 68 taiteilijaa: 48 nuorta
taidegrafiikan opiskelijaa ja 20 yliopistojen opetushenkilöstöön kuuluvaa taidegraafikkoa.
Näyttelyn pääosassa olivat taidegrafiikan opiskelijat.
Kukin yliopisto oli valinnut oman osuutensa teeman
ja osallistuvat nuoret taiteilijat sekä suunnitellut oman
kokonaisuutensa ripustuksen. Näyttelystä syntyi monipuolinen ja laaja katsaus taidegrafiikan nykyhetkeen.
Lisäksi taidemuseon kolmanteen kerrokseen oli koottu yliopistojen opetushenkilökunnan tuotantoa esittelevä kokonaisuus.

Xi Jin, University of Alberta, Kanada, esittelee teostaan lehdistötilaisuudessa.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Oslon kuvataideakatemian Grafiikka on tärkeää -kokonaisuus oli esillä taidemuseon Galleriaan rakennetussa tilassa. Norjalaiset opiskelijat tutkivat teoksissaan
taidegrafiikkaa osana nykytaiteen kenttää ja sen uusia mahdollisuuksia. Esillä oli painettua kangasta, animaatioita, vanhoista näyttelyluetteloista tehtyä paperia, painopaperista kaiverrettuja veistoksia, vedoksia ja
niiden yhdistelmiä. Mukana olivat Anna Weilhartner,
Åsa Polfjärd McNeill, Beatrice Guttormsen, Cathrine
Liberg, Erika Reed, Geetanjali Prasad, Hampus Håkansson, Hanna Cantillana Wiklund, Kari Koltveit, Linda Hærnes, Line Prip, Maria Viirros, Nina Bjørkendal,
Patricia Rispatron, Sally Nordstöm, Sigvei Ringvold,
Miao Sun, Suzannah Rehell Øistad, Thomas Iversen,
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Kanadasta, Japanista, Norjasta ja Suomesta saapuneet taiteilijat.
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ma, Saki Miyashita, Azusa Takahashi, Tomohiro Kubota, Wang Muyi, Sosuke Ueta, Ota Gouki, Koyomi
Horioka, Ayaka Endo, Hong Ge, Hikaru Ichijo, Misaki
Nishikura. Jyväskylässä ripustamassa olivat professori
Michael Schneiderin lisäksi Hikaru Ichijo, Ota Gouki,
Koyomi Horioka ja Shunsuke Ikai.

Shunsuke Ikai, Geidai Tokyo University of the Arts, esitteli Graphica Creativa
-näyttelyn Japanin osastolla esillä olleita taiteilijakirjoja. Taustalla vasemmalla
Gedaista Kyomi Horioka, Hikaru Ichijo, Gouki Ota ja professori Michael Schneider.
Oikealla edessä Jamie Lee Girodat, University of Albertasta, Kanadasta.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Professori Jan Pettersson, KHiO – Oslo National Academy of Fine Arts, esitteli
lehdistötilaisuudessa Norjan osaston teoksia.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Victor Johanströmmer, Wahiduzzaman Bhuian. Jyväskylässä näyttelyä ripustamassa olivat opetushenkilökunnasta professori Jan Pettersson sekä lehtori Bror
Mikkelborg sekä opiskelijoista Beatrice Guttormsen ja
Sigvei Ringvold.
Taidemuseon toiseen kerrokseen rakennetussa tilassa
japanilaiset opiskelijat pohtivat miten yhä runsaampi
kuvatulva näkyy yhteiskunnassamme ja miten se vaikuttaa meihin. Erityisesti huomion kohteena ryhmän
Julkaise tai tuhoudu! -teemassa olivat taiteen julkaisemisen kysymykset. Mukana oli teoksia seuraavilta taiteilijoilta: Shunsuke Ikai, Kei Yamazaki, Kazuki Sakai,
Kanami Hanno, Kei Imai, Yoko Taku, Kanako Tanu-
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Kanadalaiset opiskelijat käsittelivät osiossaan kehollisuutta lääketieteen, tekoälyn ja uusimman teknologian
tuomien uusien haasteiden näkökulmasta. Taustalla oli
Albertan yliopiston monitieteellinen Dyscorpia -projekti, joka oli myös heidän osionsa nimenä. Mukana
olivat opiskelijat Daniel Evans, Jamie-Lee Girodat, Holly de Moissac, Xi Jin, Luke Johnson ja Myken Mcdowell. Jyväskylässä näyttelyä ripustivat yhdessä professori Sean Caulfieldin kanssa Daniel Evans, Jamie-Lee
Girodat, Xi Jin sekä Holly de Moissac. Osio rakentui
taidemuseon toiseen kerrokseen japanilaisten opiskelijoiden viereen.
Helsingin Kuvataideakatemian grafiikan opiskelijoiden teemana oli maailman tila. In a State of Flux: What
Now? Where Are We? -nimetyssä kokonaisuudessa
opiskelijat pohtivat materiaaleja, jätettä, ilmastonmuutosta ja resursseja. Opiskelijoita kiinnostivat tekemisen
alkulähteille palaaminen, paperin ja pigmenttien valmistaminen käsin ja grafiikan tekniikoiden hyödyntäminen uudella tavalla. Installaatiomainen kokonaisuus
oli esillä Galleriaan rakennetussa tilassa. Esillä oli teoksia seuraavilta taideopiskelijoilta: Aura Kotkavirta, Linda Ciesielski, Emilia Tanner, Emma Peura, Maria Erikson, Annele Lahti. Näyttelyn ripustivat Aura Kotkavirta, Maria Erikson, Emma Peura ja Emilia Tanner yhdessä Taideyliopiston työmestarin Laura Vainikan kanssa.
Holvin kolmanteen kerrokseen oli koottu yliopistojen
opetushenkilökuntaan kuuluvien taidegraafikoiden
teoksia. Yliopistojen opetushenkilökunnasta mukana
olivat teoksillaan Norjasta professori Jan Pettersson, Tiril Schrøder, Erik Solheim, Victoria Browne, Trine Wester, Karen Disen, Bror Mikkelborg, Scott O Rourke, Jan
Skomakerstuen, Vibeke O´Rourke. Japanista professorit Michael Schneider ja Seichiro Miida, Nao Osada,
Takeshi Takano.
Helsingin kuvataideakatemian Taidegrafiikan opetusalueen opettajat professori Annu Vertanen, Ari Pelkonen, Tatu Tuominen ja Laura Vainikka tekivät näyttelyyn yhteisteoksen Unwrapped Valleys – Kuvitellut
maisemat, jonka lähtökohtana oli hollantilaisen taidegraafikon Hergules Segersin (1589–1633) taide. Projekti tarkasteli Segersin grafiikanlehtiä ja tekniikkaa, mutta
myös hänen myyttistä henkilöään. Yhdessä ja limittäin
projektissa työskennelleitä taiteilijoita kiinnosti Segersin teosten rinnalla myös jaettu tekijyys, joka oli yksi
projektin käsittelemistä teemoista. Yhteisteos oli heille
jokaiselle ensimmäinen.

Näyttelytyöryhmään kuuluivat professori Annu Vertanen Aalto yliopiston Kuvataideakatemiasta sekä intendentit Jukka Partanen ja Leena Lokka Jyväskylän taidemuseosta. Museon pitkäaikaisen intendentin Jukka
Partasen eläköitymisen myötä näyttelyjärjestelyitä toteuttamassa olivat myös amanuenssi Soile Ollikainen
ja intendentti Teija Lammi. Näyttelyn logon suunnitteli
taidegraafikko Jyrki Markkanen. Näyttelystä painatettiin suomen- ja englanninkielinen esite sekä näyttelyn
taiteilijoiden teoksia esittelevä verkkojulkaisu www.
graphicacreativa.fi. Näyttelyrakenteet valmisti museomestari Jarkko Kaunismäki, joka toimi myös taiteilijoiden teknisenä avustajana näyttelyn ripustuksessa, kuten myös Ratamon työmestari Naoji Ishiyama. Teosten lähtö- ja vastaanottotarkastukset teki paperikonservaattori Tuija Kantell.
Lehtiartikkeli näyttelystä julkaistiin sanomalehti Keskisuomalaisessa, Suur-Jyväskylän lehdessä, Hämeen Sanomissa, Aaltoja-lehdessä ja Taide-lehdessä. Näyttelyn
kohderyhmäksi valittiin ensisijaisesti nuoret aikuiset ja
markkinointi toteutettiin pääasiallisesti verkkomarkkinointina Facebookin ja Instagramin kautta. Näyttelystä
julkaistiin maksettu ilmoitus Taide-lehdessä.

Taiteilija Riitta Uusitalon luoma Mr. Moosehill -hahmo seikkailee
Miltä näyttää aika? -näyttelyssä. Kuva: Sanna Lahti.

Näyttelyn avajaisia vietettiin to 26.9. osana Valon kaupunki tapahtumaa, jolloin museo oli avoinna klo 22.00
saakka.

Miltä näyttää aika?
Kuvataidetta Keski-Suomessa 1975–1997
20.12.2019–
Näyttely esittelee teoksia Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta vuosilta 1975–1997. Näyttelyn välityksellä kerrotaan lähimenneisyydestä ja ajanjakson aikana
tapahtuneista muutoksista alueen kuvataiteessa. Näyttely sai nimensä kuvataiteilija Veikko Hirvimäen vuonna 1984 toimittajalle esittämästä vastakysymyksestä
”miltä näyttää aika”, kun hänen Mika Waltarista tekemäänsä Kuningasajatus-muistomerkkiä kritisoitiin liian abstraktiksi. Miltä näyttää aika? jatkaa taidemuseon näyttelysarjaa, jossa on esitelty omien kokoelmien
teoksia. Aiemmat näyttelyt ovat olleet nimeltään Mistä
taide on kotoisin, Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin ja Toisia todellisuuksia.

Riitta Uusitalo maalaa näyttelytilaan Taidetestaajia eli peruskoulun
8.-luokkalaisia varten teosten taidesuuntauksia kuvaavia symboleita.
Kuva: Sanna Lahti.

Keski-Suomessa taidegrafiikka ja valokuva nousivat
taiteen tekemisen keskiöön. Merkittävä alkusysäys oli
vuodesta 1975 alkaen järjestetty Graphica Creativa
-grafiikkatriennaali, joka toi Jyväskylään kansainvälisiä
tuulia ja taiteilijoita. Nostetta jatkoi Suomen ensimmäisen kunnallisen grafiikan pajan perustaminen Jyväskylään vuonna 1978. Pajan aktiivinen vire houkutteli
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Taidetestaajien ja muidenkin näyttelykävijöiden oli mahdollista kertoa Nuorten
taidetyöpajalaisten ideoimien ja toteuttamien teoskuvamagneettien välityksellä
mihin ”makukategoriaan” teos kuului Miltä näyttää aika? -näyttelyssä.
Kuva: Sanna Lahti.

Jyväskylään lukuisia taidegraafikoita. Jyväskylästä tuli
1980-luvulla yksi Suomen merkittävimmistä taidegrafiikan keskuksista.
Jyväskyläläisten valokuvaajien Fotogenesis-ryhmä nosti valokuvataidetta aktiivisesti muun kuvataiteen rinnalle. Vuonna 1984 he saivat toiminnastaan valokuvataiteen valtionpalkinnon. 1980-luvun loppupuolella Jyväskylässä alkunsa saanut Luovan valokuvauksen
keskus ry eli Luovake sekä kansainvälinen valokuvatriennaali Lumo tekivät taidevalokuvaa tunnetuksi.
Uusi taiteilijasukupolvi mullisti suomalaista taidemaailmaa. Taiteilijat ammensivat vaikutteita populaarikulttuurista ja Ars-näyttelyt toivat uutta video- ja mediataidetta yleisön tietoisuuteen. Nuorten taiteilijoiden tyyli oli rohkeaa, kansainvälistä ja kokeilevaa ja suurten
kertomusten aika vaihtui henkilökohtaisten tunteiden
ja kokemusten kuvaamiseen. Naistaiteilijat tekivät läpimurron, niin myös Keski-Suomessa.
Näyttelyssä on esillä 55 teosta, pääasiassa maalauksia, grafiikka, valokuvia ja veistoksia, seuraavilta taiteilijoilta: Anne Alho, Tuomo Blomqvist, Graham
Budgett, Klaus Elle, Alvar Gullichsen, Carolus Enckell,
Adrian Gonzalez, Anna-Liisa Hakkarainen, Jussi Heikkilä, Outi Heiskanen, Pekka Helin, Mikko Hietaharju, Veikko Hirvimäki, Jan van der Horn, Unto Hämäläinen, Urpu Ilasmaa, Ragnheidur Jónsdóttir, Kimmo
Kaivanto, Kapa, Juho Karjalainen, Harald Karsten, Ilkka Keskinen, Jarmo Kurki, Sakari Marila, Jyrki Markkanen, Marika Mäkelä, Kirsi Neuvonen, Marjatta Nuoreva, Tetsuya Noda, Kuutti Lavonen, Juha Ojansivu,
Tuula Ollikainen, Salvatore Puglia, Olli Puusaari, Wojciech Prazmowski, Raimo Reinikainen, Silja Rantanen,
Matti Salmi, Jan Saudek, Kimmo Schroderus, Takahashi Shu, Eeva-Liisa Sorainen, Tarja Teräsvuori, Walasse Ting, Riitta Uusitalo, Jaakko Valo, Osmo Valtonen, Ulla Virta.
Näyttelyteosten lomassa seinillä seikkailee taiteilija
Riitta Uusitalon luoma sarjakuvahahmo Mr. Moosehill, joka tutkii ja kommentoi omintakeisella tyylillään
taideteoksia. Näyttelyesitteen sisällön suunnittelussa
otettiin erityisesti huomioon keväällä 2020 näyttelyyn
tulevat Taidetestaajat eli noin 1 000 peruskoulun kahdeksasluokkalaista Hankasalmelta, Joutsasta, Jyväskylästä, Jämsästä, Laukaasta, Kinnulasta, Kuhmoisista ja Kyyjärveltä. Näyttelyesite sisälsi taidesuuntauksia
avaavia tekstejä ja tehtäviä. Ulkoasun suunnitteli Oona
Luiro. Taidetestaajia varten toteutettiin myös hauska,
Miten toimin taidemuseossa -video (kesto 5:53), jonka
käsikirjoitti museolehtori Sirpa Turpeinen ja ohjasi Kari Toiviainen. Kuvaus ja leikkaus Matti Partanen ja rooleissa museon harjoittelija Kia Siekkinen ja näyttelijä
Kalle Vastamäki.
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Näyttelyn toteutuksessa oli mukana myös jyväskyläläinen Nuorten taidetyöpaja, jonka nuoret ideoivat ja
toteuttivat Titta Himangon ohjauksessa taidetestaajille Mr. Moosehillistä pehmoversion sekä leikillisen pelin, jossa voi testata omaa ”taidemakuaan” ja laittaa
teoskuvamagneetti paikalleen oikealle kohdalle makuseinälle. Taidetyöpajan nuorista projektissa olivat mukana Emilia Manninen, Taru Koponen, Laura Jylänki,
Fatima Mourzagh, Heidi Hannila, Iida-Maria Hintikka, Helmi Kontunen, Noa Lamminen, Isabella Saartoala ja Ella Viinikanen. Heidän käsissään syntyi myös
Mr. Moosehillin auto ja kosketeltava, kankaasta tehty
versio näyttelyssä esilläolevasta Urpu Ilasmaan maalauksesta.
Miltä näyttää aika? -näyttelyyn voi tutustua myös verkkonäyttelynä https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/. Se esittelee näyttelyn taiteilijat ja teokset. Sivustolla on aikajana kuvataiteen tapahtumista, kuvailutulkkaukset kymmenestä teoksesta sekä artikkelit
Suomen kuvataiteesta, taidegrafiikasta ja valokuvataiteesta sekä Jyväskylän kaupungin taidekokoelmista. Kuvatulkkauksiin valitsivat teokset ja kirjoittivat
tekstit museolehtori Sirpa Turpeinen ja Elina Mäkelä, joka tekee opinnäytetyönsä Humakin yhteisöpedagogiikan opintoihinsa taidemuseon Taidetestaajat
-projektista. Kuvatulkkauksissa lukijoina ovat Joonas
Autio ja Kia Siekkinen. Äänitykset tehtiin Veturitalleilla
nuorisopalveluiden studiossa ja ne äänitti ja editoi Kari Toiviainen.
Miltä näyttää aika -näyttelytyöryhmään kuuluivat
Seija Heinänen, Teija Lammi, Sirpa Turpeinen sekä
Jaana Oikari, joka kuratoi näyttelyn sekä museon
ulkopuolisena jäsenenä kuvataiteilija Riitta Uusitalo.
Avustajina olivat museologian harjoittelijat Janina Haapakangas, Katariina Kokkila, Hanna Niemi, Timo Panu, Ville Rautiainen ja Katariina Viirret sekä projektityöntekijät Essi Rönkkö ja Maya Syrjälä. Teokset kunnosti näyttelyä varten taiderestauroija Kirsi Nousianen
ja kuvasi Hannu-Pekka Auraneva. Ripustuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Jarkko Kaunismäki avustajinaan siviilipalvelusmies Joonas Autio ja museologian
harjoittelija Einari Ollikainen.
Näyttely avautui yleisön nähtäväksi 20.12.2019, mutta
avajaiset järjestettiin vasta 9.1.2020.

GALLERIANÄYTTELYT
Tuomas Hallivuo
Aina on kevät IV
30.11.2018–20.1.2019
Tuomas Hallivuon 50-vuotisjuhlanäyttelyssä oli esillä maalauksia, piirustuksia ja grafiikkaa vuosilta 2016–
2018. Ensimmäistä kertaa Hallivuon taiteilijauran aikana esillä oli myös kolmiulotteisia veistoksia. Taiteilija kuvasi näyttelyä katsaukseksi siihen mitä hän on
tehnyt viime aikoina. Esillä oli myös video, joka dokumentoi Tuomas Hallivuon maalausprosessia. Näyttelykokemusta rytmitti ääniteos, jonka olivat toteuttaneet
Harri Rauhaniemi ja Roope Niemelä.

Canal Cheong Jageroos
Floating Island – Utopia
1.2.–31.3.
Macaossa varttuneen Canal Cheong Jageroosin (s.
1968) teoksissa yhdistyy menneisyys ja nykytaide. Hänen taiteeseensa ovat vaikuttaneet sekä tietoisesti että alitajuisesti kaikki ne kulttuuriltaan erilaiset maat ja
kaupungit, joissa taiteilija on työskennellyt. Cheong Jageroos on asunut useissa maissa Aasiassa, Euroopassa ja Afrikassa viimeisten 30 vuoden aikana. Nykyiset
asuinpaikat ovat Helsinki ja Shanghai.
Canal Cheong Jagerroos toteuttaa abstraktit teoksensa
usein sekatekniikalla, mutta hän käyttää myös kalligrafiaa ja leimasinpainantaa. Hän yhdistää erilaisia materiaaleja ja saattaa asettaa päällekkäin useita kerroksia
riisipaperia. Väreinä voi samassa teoksessa olla sekä
akryyliväriä että mustetta ja perinteisiä kiinalaisia väripigmenttejä. Intensiivisissä maalaussessioissa työskentelevälle taiteilijalle väreillä on suuri merkitys, sillä hän
kokee ne meditatiivisiksi.
Floating Island -näyttely on eräänlainen vertauskuva
taiteilijan henkisestä olotilasta, joka on syntynyt hänen
elämänkokemuksestaan ja taiteilijaidentiteetistään.
Cheong Jagerroos rakentaa vuoropuhelua idän ja lännen kulttuurien välille, sillä hän on saanut vaikutteita
molemmista kulttuureista. Teoksista välittyy vastakohtaisuuksia: pysyvä ja katoava, minä ja vieras, muutos ja
pysyvyys, menneisyys ja nykyaika, kaksiulotteisuus ja
moniulotteisuus.
Näyttelystä neuvoteltiin Canal Cheong Jageroosin
kanssa ensimmäisen kerran huhtikuussa 2017, jolloin
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Ylin kuva, Canal Cheong Jageroos kertoi taiteestaan näyttelyn avajaisissa, Noora Eränen
tulkkasi suomeksi. Kuva: Sanna Lahti.
Alempi kuva, oikealla taiteilija Canal Cheong Jageroos. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

sovittiin, että samanaikaisesti esillä olevat Cheong Jageroosin ja Nanna Suden näyttelyt toteutetaan Salon
taidemuseossa ja Jyväskylän taidemuseossa pitkälti itsenäisinä kokonaisuuksina. Floating Island on näyttelysarja, joka on esillä taidemuseoissa vuosina 2018–
2020. Suomessa esityspaikkoina ovat Salon, Jyväskylän, Joensuun ja Rovaniemen taidemuseot. Lisäksi
näyttely kiertää Kiinassa ja Yhdysvalloissa.
Canal Cheong Jagerroosilla ja Nanna Sudella oli vuosina 2015–2017 yhteinen Blue & Red -taideprojekti, jossa taiteilijat matkustivat toistensa kotimaissa ja tutustuivat toistensa kulttuureihin. Taideprojektia esittelevä
P.J. Piipon käsikirjoittama, kuvaama ja ohjaama lyhytdokumentti Blue & Red II (kesto 13:25) oli esillä yhteisnäyttelyssä.
Näyttelytyöryhmään kuuluivat taiteilijan lisäksi Seija
Heinänen ja Leena Lokka sekä avustajana museologian harjoittelija Noora Eränen. Näyttelyn ripustuksesta ja tekniikasta vastasivat Jarkko Kaunismäki ja Erno
Beuker. Näyttely avattiin samanaikaisesti 31.1. Nanna Suden In the Moods -näyttelyn kanssa. Avajaisissa
esiintyi Yari (Jari Knuutinen).

Bremer suunnitteli itse näyttelyripustuksen, ripustustyön teki museomestari Jarkko Kaunismäki ja näyttelyjärjestelyistä vastasi Leena Lokka. Taidemuseossa teostarkastuksesta vastasi konservaattori Tuija Kantell.
Osaan teoksista laitettiin uudet taustapaperit, ja tätä
työtä olivat tekemässä konservaattorin ja museomestarin lisäksi Paula Jurvelin, Udo Tiittanen ja Erno Beuker. Yhteisavajaisia vietettiin 4.4. klo 17–19 taidemuseossa ja klo 18–20 Galleria Ratamossa. Caj Bremer viihdytti yleisöä elävästi upeilla tarinoillaan, joihin kuului
muun muassa kertomus siitä, kuinka onnettomasti häneltä nuorena valokuvaajana oli sujunut kansallissäveltäjä Jean Sibeliuksen kuvaaminen flyygelin ääressä.

Yuichiro Sato
Caj Bremer kertoi mieleenpainuvia tarinoita valokuvausmatkoiltaan. Häntä
haastatteli Intendentti Leena Lokka. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Caj Bremer
Valokuvia 1950–1960-luvuilta
5.4.–8.6.
Valokuvaaja Caj Bremer (s. 1929) on suomalaisen kuvajournalismin suuria nimiä. Näyttelyssä oli esillä mustavalkoisia valokuvia 1950–1960-luvuilta. Caj Bremer oli koonnut Kasvoista kasvoihin -kollaasin ympäri maailmaa luvan kanssa kuvaamistaan kasvokuvista.
Lisäksi esillä olivat sarjat Kaunissaari ja Torremolinos
sekä kaksi legendaarista kuvaa Jyväskylän Suurajoista vuodelta 1963: Pientilan emäntä ja lehmä sekä Mies
katolla. Pyhtään ulkosaaristossa Kaunissaaressa kuvattu Kaunissaari-sarja oli julkaistu Viikkosanomissa 1957
ja Torremolinos vuonna 1959.
Toimittaja Kristiina Markkanen kertoi huhtikuussa
2018 tekevänsä julkaisua seuraavana vuonna 90 vuotta täyttävästä Caj Bremeristä ja tiedusteli kiinnostaisiko taidemuseota järjestää Bremerin näyttely. Caj Bremerin näyttely oli ollut edellisen kerran Jyväskylässä Keski-Suomen museossa 2012, joten tiedusteluun
vastattiin myöntävästi. Caj Bremer, Kristiina Markkanen ja Matti Karhula Docendo Oy:stä kävivät tutustumassa galleriatilaan toukokuussa 2018. Bremerin teoksia päätettiin esittää samaan aikaan Holvin näyttelyn
kanssa myös Galleria Ratamossa. Luovan valokuvauksen keskuksen Mikko Auerniitty ja Leena Lokka vierailivat Caj Bremerin luona Sipoon Kalkkirannassa elokuussa 2018, jolloin päätettiin, että Holvin Galleriassa
on esillä taiteilijan vanhempaa mustavalkotuotantoa ja
Ratamossa uusi värillinen teossarja. Caj Bremer ja Leena Lokka tapasivat Helsingissä helmikuussa 2019, jolloin sovittiin yhteisavajaisten aikataulusta, kuljetuksista
ja muista yksityiskohdista.
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Metsä – todellisuuden ja
kuvitelman rajamailla
16.6.–8.9.
Japanilainen kuvataiteilija (s. 1979) tuli Keski-Suomeen
työskentelemään Järvilinnan taiteilijaresidenssiin vuonna 2016 tarkoituksenaan viipyä täällä yhden vuoden
ajan. Suomi kiehtoi häntä enemmän kuin hän oli osannut kuvitella ja hän asuu ja työskentelee yhä Laukaan
Järvilinnassa.
Yuichiro Sato lähetti tiedustelun näyttelyn järjestämisestä taidemuseossa kokoelma-amanuenssi Jaana Oikarille tammikuussa 2018. Hänet ohjattiin osallistumaan Matkalla maan keskipisteeseen 2020 -näyttelyyn, mutta kun Timo Hannulan peruuntuneelle näyttelylle etsittiin korvaajaa, esille nousi Yuichiro Sato.
Ajateltiin, että Saton pääosin mustavalkoiset realistiset
puu- ja metsäaiheiset piirustukset galleriassa ovat sopiva vastinpari samanaikaisesti yläkerrassa esille oleville
Emma Ainalan värikylläisille ja yksityiskohdiltaan runsaille maalauksille. Leena Lokka tiedusteli asiaa Satolta
joulukuussa 2018.
Lyijykynällä, hiilellä ja grafiittipigmentillä valmistetut
teokset esittävät suomalaista maisemaa. Näyttelyssä
on teoksia vuosilta 2018–2019. Uusin triptyykki valmistui kesäkuussa tätä näyttelyä varten.
”On kulunut kolme vuotta siitä, kun tulin Suomeen.
Tämän maan valosta, vesistä ja metsistä kutoutuvat
maisemat lumosivat minut, ja lumoavat vieläkin aina uudestaan. Japanissa ollessani ohjasin ajatukseni
luonnon mahtiin, ja koetin kuvata sen pohjatonta voimaa abstraktein kuvin. Etsin uutta ilmaisua käyttämällä muun muassa metallia, tekstiiliä ja hapettimia perinteisten japanilaisten maalausvälineiden ohessa. Mutta kohtaaminen Suomen luonnon kanssa antoi aivan

uutta inspiraatiota, ja muutti minua. Tuntematon maa
näytti minulle, että kun tuttua ympäristöä katsoo tarkoin, avautuu lukemattomia pienoismaailmoja. Koivun
rungossa piilevä elinvoima ja vuodenaikojen kierron
jättämät jäljet olivat uskomattoman kauniita, ja täytyin
pohjattomasta tarmosta. Uppouduin piirtämään puita ja niitä syleileviä maisemia, sellaisena kuin ne ovat,
sellaisena kuin ne tunsin. Tämä näyttely pyrkii ilmaisemaan puuvanhuksen edessä seistessä tuntemaani pyhyyden tunnetta, luonnon herättämää pelkoa ja kunnioitusta, sekä kiitollisuutta luonnon kanssa harmoniassa
olevaa elämää kohtaan.” kirjoitti Yuichiro Sato.
Teosten ripustuksen suunnitteli Yuichiro Sato, teokset
ripusti Jarkko Kaunismäki ja näyttelyjärjestelyistä vastasi Leena Lokka. Avajaisissa perjantaina 14.6. galleriatilassa oli ahdasta. Ilmeistä oli, että taiteilijalla on suuri joukko ystäviä ja tuttuja – japanilaisen taiteilijan kuvaaman suomalaisen maiseman ihailijoita.

Yuichiro Saton suomalaista maisemaa esittävät teokset
syntyvät lyijykynällä, hiilellä ja grafiittipigmentillä.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Ryömi, konti – viesti vauvuudesta
14.12.2019–
Vauvaperheille suunnattu näyttely valittiin Galleriaan
museolehtori Sirpa Turpeisen ehdotuksesta sen jälkeen, kun Yrjö Saarisen näyttely siirrettiin Galleriasta syksyn 2021 päänäyttelyksi. Museolehtori oli jo aikaisemmin keskustellut Porin lastenkulttuurikeskuksen
johtajan Päivi Setälän kanssa lastenkulttuurikeskuksen tuottaman, lapsille suunnatun kiertonäyttelyn tuomisesta Jyväskylään. Elokuussa 2019 näyttelylle löytyi
sopiva paikka ja aika.
Toiminnallinen tilateos koostuu seinälle projisoidusta
videosta sekä tyynymäisistä veistoksista, joiden päällä
voi kontata ja liikkua. Veistosten pinnalla olevat oranssit viivat muodostivat vauvan liikeradan, joka oli tallennettu alle 1-vuotiaiden vauvojen liikkeistä Vauvojen
värikylpy -työpajassa. Lisäksi niissä oli kosketustuntuman antavia ja ääntä tuottavia materiaaleja. Suurikokoisena projisoidussa videossa seurattiin kolmen vauvan liikkeitä, jotka jatkuivat veistosten viivoissa. Olennainen osa näyttelyä oli sisääntuloseinä, jossa oli kaksi pyöreää kulkuaukkoa sisään konttaamista varten
sekä puolikaariovi. Ryömi, konti -näyttely toteutettiin
ensimmäisen kerran Porin taidemuseon Projektitilaan
vuonna 2019. Se viittasi samassa tilassa vuonna 1998
esillä olleeseen Yukinori Yanagin Wandering Position
-teokseen, jossa taiteilija seurasi muurahaisen liikkeitä.
Vauva on näyttelyn lähtökohta, keskipiste ja kokija.
Näyttely ei puhu vauvoille jotain maailmasta, vaan
maailmalle vauvoista. Aikuiselta näyttely vaatii antautumista leikkiin ja oivallukseen. Näyttely osoittautui suosituksi erityisesti vauvaperheiden keskuudessa,
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Lapset ja lapsenmieliset tutustuivat näyttelyyn ryömien,
kontaten ja juosten.
Kuva: Sanna Lahti.

mutta myös nuoret viettivät aikaa tilassa tehden kärrynpyöriä tai loikoillen puhelimien kanssa veistostyynyillä.
Näyttelyn toteuttivat Porin lastenkulttuurikeskuksessa työskentelevät kuvataiteilijat Annina Cerón, Sanna
Pajunen-Kyynäräinen, Annukka Olli, Päivi Setälä sekä
Kirsi Jaakkola ja Veijo Setälä, joista kaksi viimeksi mainittua kuljettivat ja ripustivat näyttelyn Jyväskylään.
Teija Lammi vastasi näyttelyjärjestelyistä. Museomestari Jarkko Kaunismäki valmisti näyttelyn vauva-oviseinän. Näyttely avautui yleisölle joulukuun Taidebasaari -tapahtumaan. Virallisia avajaisia vietettiin vuoden 2020 puolella yhdessä Miltä näyttää aika? -näyttelyn kanssa.

TAIDETILAN NÄYTTELYT
Tiitus Petäjäniemi
Maalauksia
18.5.–1.9.
Taidetilan avajaisnäyttely koostui Tiitus Petäjäniemen
(s. 1983) kahdestatoista maalauksesta. Kaksi teoksista,
Tipu ja Suuri Tomaatti, ripustettiin pimeään tilaan. Lisäksi esillä oli Tiituksen haastatteluvideo. Haastattelun
tekivät museologian opiskelijat Timo Panu, Sara Loppi
ja Jenni Koivuranta. Kuvaajana oli Hannu-Pekka Auraneva ja videon editoi Piia Määttä.

Alice Kaira

Tiitus Petäjäniemen teos Suuri tomaatti oli esillä museon uuden,
kokeellisen yleisötilan avajaisnäyttelyssä. Kuva: Jari Kuskelin.

Pierrot ja rakkaus
22.9.–
Näyttely rakennettiin Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan kuuluvista Alice Kairan (1913–2006) maalauksista. Esillä on seitsemän maalausta. Kairan teoksille on tunnusomaista naivistinen muotokieli, jossa
toistuu sirkuselämän eksoottiset eläimet ja klovnihahmot. Kaira samaisti itsensä klovnihahmoon ja ammensi aiheita taiteeseensa lapsuuden kokemuksistaan sekä avioliitoistaan. Hänen mielestään jokainen ihminen
on pohjimmiltaan klovni, joka ei uskalla näyttää muille
todellisia kasvojaan.

KOKOELMANÄYTTELY

Näkymä Taidetilan näyttelykäytävään, jossa on esillä Alice Kairan
teoksia. Kuva: Jari Kuskelin.

Oravien aarteita – grafiikkaa
60-luvun kodissa

VERKKONÄYTTELYT

Suomen Taidegraafikot ry:n
kokoelmanäyttely

Miltä näyttää aika?, 2019–2020

7.5.2010–6.1.2019
Museon kolmanteen kerrokseen rakennettu yli kahdeksan vuotta esillä ollut Oravien aarteita -kokoelmanäyttely suljettiin yleisöltä 6.1.2019 ja tilalle alettiin rakentaa museopedagogista taidetilaa.
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https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/
Kuvataidetta Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta
1975–1997 -verkkonäyttely esittelee kaikki näyttelyn
taiteilijat ja teokset. Sivustolla on aikajana kuvataiteen
tapahtumista, kuvatulkkaukset kymmenestä teoksesta
sekä artikkelit Suomen kuvataiteesta, taidegrafiikasta
ja valokuvataiteesta sekä Jyväskylän kaupungin
taidekokoelmasta.

Graphica Creativa – Hereafter, 2019

Matkalla maan keskipisteeseen, 2015

Verkkosivusto esittelee Jyväskylän taidemuseon järjestämän 15. kansainvälisen grafiikkatriennaalin, Graphica
Creativa -näyttelyn teemat sekä taiteilijoita ja teoksia.
Näyttelyyn osallistui Edmontonin, Helsingin, Oslon ja
Tokion taideyliopistojen grafiikan osastojen opiskelijoita ja opettajia, jotka käsittelivät teoksissaan ja projekteissaan grafiikan nykytilaa.

Keskisuomalaista nykytaidetta -dokumentointiprojektin taiteilijoiden esittelyt ja videohaastattelut sekä näyttelykuraattoreiden keskusteluja.

https://www.graphicacreativa.fi/

http://matkalla.keskisuomentaide.fi/

Maisemapaikka, 2012

http://www.maisemapaikka.fi/

Verkkonäyttelyssä voi vaeltaa Toisia todellisuuksia
-näyttelyn teosten (41) välityksellä unen ja mielen kerroksiin. Teokset ovat Jyväskylän kaupungin kokoelmahankintoja 2000-luvulta. Kirjailija Pasi Ilmari Jääskeläinen kirjoitti kolmesta teoksesta lyhyet tarinat, jotka ovat kuultavissa myös draamallisina äänitallenteina.

Verkkojulkaisu kertoo havainnoista ja muutoksista neljässä eri maisemakohteessa, jotka sijaitsevat Keuruulla (Huhkojärvi), Kuhmoisissa (Kivikoski), Viitasaarella
(Kymönkoski) ja Laukaassa (Saraakallio). Paikoiksi valikoitui kolmen taiteilijan eli Akseli Gallen-Kallelan,
Pekka Halosen ja Wilho Sjöströmin maalauskohteet
sekä kalliomaalausalue. Maalauksia, kuvia ja videoita
vertailemalla sekä artikkeleihin tutustumalla voi tulkita maisemassa ja luonnossa tapahtuneita muutoksia ja
paikan historiaa.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa, 2017

Tunne maisema, 2011

Verkkonäyttely kertoo 45:n teostulkinnan välityksellä
tarinaa Suomen kuvataiteesta ja sen suhteesta suomalaisuuteen. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi
100 -ohjelmaan kuuluneen näyttelyn teokset kuuluvat
Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen jäsenten kokoelmiin. Teoksista on mahdollista tehdä omia tulkintoja. Sivusto sisältää kuvia, tekstiä, videoita ja e-kirjan
Sata vuotta, tuhat tulkintaa.
http://www.tuhattulkintaa.fi/nayttelyjulkaisu/

Verkkonäyttely esittelee kymmenen Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen Keski-Suomeen liittyvää maalausta sekä 13 nykytaitelijoiden maisema- ja ympäristöteemaa käsittelevää teosta ja yhden teossarjan. Sivustolla on maisemaan ja ympäristöön liittyviä aineistoja
ja artikkeleita sekä verkko-opetustehtäviä peruskoulun
1–9-luokkalaisille ja seniori-ikäisille.

Toisia todellisuuksia, 2018

https://tarinasoitin.fi/toisiatodellisuuksia

www.tuhattulkintaa.fi

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. Sisältöreitit johdattavat puiston, veistosten ja muistomerkkien sekä rakennusten taustoihin.

Ehtiihän sinne Pariisiin
myöhemminkin, 2015

http://www.tunnemaisema.fi/

Oravien aarteita, 2010

http://www3.jkl.fi/taidemuseo/oravienaarteita/
Sivusto esittelee grafiikkaa Jyväskylän taidemuseolle
deponoidusta Suomen taidegraafikot ry:n
kokoelmasta fiktiivisen Oravien perheen 1960-luvun
kotimiljöössä.

Näkemyksiä, 2005,

http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia/
Sivusto kertoo ensimmäisistä keskisuomalaisista kuvataiteilijoista ja siitä ympäristöstä ja maailmasta, jossa
he elivät ja jota he kuvasivat taiteessaan.

http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/
Verkkonäyttely kertoo 1950- ja 1960-lukujen keskisuomalaisesta kuvataiteesta ja taiteilijoista. Lisäksi aikajana sekä artikkeleita suomalaisesta ja keskisuomalaisesta kuvataiteesta.
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Kaikki verkkonäyttelyt toimivat myös oppimateriaalina. Osaan verkkoaineistoista liittyy verkko-oppitehtäviä peruskoululaisille, mutta myös aikuisille ja senioriikäisille.

MUSEOKASVATUS JA YLEISÖTYÖ
Sirpa Turpeinen

Uudet tuulet puhalsivat taidemuseon yleisötyöhön.
Yleisö ja varsinkin pienet vieraat ottivat uuden Taidetilan vastaan ilolla. Tilan myötä myös yhteistyö Kulttuuripalveluiden Lasten Lysti -toiminnan kanssa virkistyi. Vuosi sisälsi onnistumisia ja uusia kokemuksia esimerkiksi Queer Bodies -keskustelutyöpajoissa, mutta
myös pettymyksiä Aikamatkaajat-kerhon ja Kultavatkain pop-up-kahvilakokeilun tyrehtymisen myötä. Uusi kokemus oli myös yhteistoiminnallinen tapahtuma
Jyväskylän sydän 24h kaupunginteatterilla.

Taidetila
Taidetilan rakentaminen alkoi vuoden alussa Jonna
Suurhaskon ja Jukka Silokunnaksen suunnitelman pohjalta museon kolmanteen kerrokseen. Suunnittelussa
otettiin huomioon yleisötyössä esiin tulleet toiveet, joita oli työstetty eri ryhmien kanssa vuoden 2018 aikana. Noin sadan neliön Taidetila avattiin yleisölle Yläkaupungin yössä 18.5. Tila jakaantuu käyttötarkoituksen mukaan neljään eri osioon: lasten tilaan, työskentely- ja esiintymistilaan, näyttelytilaan ja pimeään
tilaan. Taidetila yhteisöllisenä teoksena -hanke sai Museovirastolta rahoitusta 26 000 euroa vuosille 2018–
2019. Pimeään tilan käyttäjäksi tuli syyskuussa Valon
kaupunki.
Uusi tila mahdollistaa aiempaa paremmin taidetta, tiedettä ja teknologiaa yhdistävän museopedagogisen
työskentelyn. Yhteistyökumppanimme Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksen Checkpoint Leonardo Network lainasi tilaan näyttelyesineiksi vanhat
venäläiset laitteet, oskilloskoopin ja mikroskoopin. Kesällä Taidetilaa täydennettiin Keski-Suomen Luontomuseon ja Checkpoint Leonardo -yhteistyössä syntyneellä materiaalilla. Esillä oli opiskelijoiden toteuttamia
infotauluja väristä, tuijottava dinosaurus -paperintaittelutehtävä ja Anssi Lindellin suunnittelema sälepeili. Yliopiston museolta lainattiin loputon peili ja esimerkki
liikeilluusiosta. Lisäksi kesällä oli esillä rulla värityspaperia ja puukyniä. Opiskelijat suunnittelivat yliopiston
Tutkijoiden yön työpajoihin Taidetilaan tehtäviä, joissa tutkittiin väriä, valoa ja värähtelyä. Osa tehtävistä jäi
käyttöön pysyvästi.
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Avajaisista vuoden loppuun saakka kerättiin yleisöltä
nimiehdotuksia Taidetilalle. Samalla vastaajat jättivät
palautetta. Vastaanotto oli pääsääntöisesti positiivista
ja innostunutta, etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Tilan värityksestä ja toimintaideasta pidettiin. Yksittäisistä toiminnoista kuulapeli sai eniten mainintoja. Muutama kaipaili entistä Oravien aarteita -näyttelyä, mutta oli kuitenkin positiivisesti yllättynyt uudesta tilasta. Joillekin varttuneemmille tilan valot tuntuivat
aiheuttavan pääsärkyä, joten valaistusta himmennettiin. Seitsemän kuukauden kokemusten perusteella tila
sopii hyvin pienimuotoisiin tilaisuuksiin ja lasten tilaisuuksiin, mutta esimerkiksi elokuvaesityksille tai luennoille se havaittiin liian pieneksi.

Perhetapahtumat
Vuoden aikana museossa järjestettiin kaksi perhetapahtumaa. Huhtikuussa Jamkin varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat järjestivät Taianomaisen taidepäivän pikkulapsille. Työpajassa oli Soiva värikylpy vauvoille ja taaperoille. Näyttelytiloissa oli puolen
tunnin konsertteja ja konserttien välillä Ääniutopiatyöpajoja. Marraskuussa TaidePiiLO, Lasten Lysti ja taidemuseo järjestivät yhteistyössä Taaperoiden taidepäivän, jolloin lapset tekivät monotypia-taidegrafiikkaa ja
askartelivat kodinkoneita kierrätysmateriaaleista. Ohjelmassa oli myös taaperoiden drive-in leffa ja Vauvan vinkkeli -taidenäyttelyn taapero-teoksen julkistus.
Myös huhti- ja elokuussa järjestettiin Soivat vauvojen
värikylvyt.
Museo tarjosi vuonna 2019 alle 24-vuotiaille ilmaisen
sisäänpääsyn. Nuorille järjestettiin myös maksuttomia
työpajoja. Grafiikan työpajat olivat niin suosittuja, että
kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.

Kompassikäynnit
Jyväskylän kaupungin kuudesluokkalaisten kompassikäynnit toteutettiin syksyllä Graphica Creativa -näyttelyn aikana. Käynnillä perehdyttiin taidegrafiikkaan,
mitä se on ja miten se on syntynyt, tutkittiin erilaisia
paperimateriaaleja ja ihmeteltiin kirjataidetta sekä tulkittiin animaatioita ja teosten käsittelemiä teemoja ter-

veysteknologiasta. Vierailun aikana harjoiteltiin myös
museoetikettiä ja tutustuttiin taiteilijan ammattiin. Toiminnalliset opintokäynnit edistävät laaja-alaista osaamista etenkin ajattelua ja oppimaan oppimista, kulttuurista osaamista, vuorovaikutusta ja ilmaisua sekä
monilukutaitoa.

Aikamatkaajat
Aikamatkaajat eli taiteen historiasta ammentava, välipalatarjoilun sisältävä työpaja yläkouluikäisille oli tarkoitus järjestää kahdeksan kertaa tiistai-iltapäivisin
koulun jälkeen ohjaajanaan Tiina Helttunen. Työpajassa oli tarkoitus käyttää taiteellisia menetelmiä, välineinä video, virtuaalitodellisuus, valot, värit ja vaikuttavat paikat. Markkinoinnista huolimatta emme onnistuneet innostamaan yläkouluikäisiä mukaan. Konsepti
kiinnosti enemmän nuorempia lapsia ja aikuisia, mutta ei toivomaamme kohderyhmää. Työpaja järjestettiin
muutaman kerran, mutta koska sinne ei ollut osanottajia kuin yksi nuori yhden kerran, työpajasta päätettiin luopua.

RGB-valoilla leikitään luomalla Taidetilan valkoiselle seinälle värillisiä varjoja.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Queer Bodies
Syksyllä käynnistyivät keskustelutyöpajat sukupuolen
moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. Suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkki on tuottanut Queer
Bodies -esityssarjan ja siihen liittyvän oppimateriaalin sukupuolten moninaisuudesta yhteistyössä Setan
kanssa. Kokonaisuuteen kuuluu viisi sukupuolen ja kehon moninaisuutta käsittelevää teosta sekä niihin liittyvät tehtäväpaketit, jotka löytyvät myös mediataidekasvattaa.fi -sivustolta. Työpajoja tarjottiin yläkoululaisille (8–9 lk) sekä toisen asteen ja opistotason opiskelijoille. Osallistujia ryhmissä oli 154. Ohjaajina olivat
työkokeilija Ulla-Maija Matikainen ja Minna Huolman.
Myös yleisötyön harjoittelijat osallistuivat keskusteluihin. Ensimmäinen lukioryhmä vedettiin osittain englanniksi, koska vaihto-opiskelijoita oli mukana. Yksi
esitys oli tarjolla myös Arktisen upeeta -ennakkoklubilla, joka pidettiin taidemuseolla, mutta esitys peruuntui, koska siihen ei ilmoittautunut yhtään ryhmää.

Kahvila Kultavatkain
Näyttelyiden avajaisvieraille haluttiin tarjota pop up
-kahvilassa mahdollisuus nauttia kahvia omakustanteisesti, sekä samalla vahvistaa museon yhteistyötä
yliopiston taideaineiden opiskelijoiden ainejärjestön
Corpuksen kanssa. Valitettavasti ainejärjestön jäsenistä koostuvan Kultavatkaimen henkilöresurssit eivät riittäneet ja toiminta loppui toukokuussa Yläkaupungin yö
-tapahtumaan.

Jukka Silokunnas testailee Taidetilaan tulevia valoja.
Kuva: Sanna Lahti.
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Näyttelyihin liittyvä toiminta

Toistuvat työpajat ja tapahtumat

Vuoden 2019 näyttelyt kiinnostivat yleisöä ennätyksellisesti. Esimerkiksi Nanna Suden taiteilijatapaamiset ja
yleisöopastukset, joita pitivät Leena Lokka ja Seija Heinänen vetivät talon täyteen yleisöä. Myös Jyväskylän
kansalaisopiston kanssa järjestetyt näyttelyihin liittyneet luennot kiinnostivat. Nanna Suden ja Canal Cheong Jagerroosin näyttelyiden aikana järjestettiin yleisötyöpajoja: Anne Sarja-Kolu ohjasi Intuitiivinen maalaus
ja Päiväkirjasta voimakirjaksi -työpajat. Jarna Pihlajamäki veti kaksi Intuitiivisen kirjoittamisen -työpajaa.
Alakoulu- ja päiväkotiryhmille tarjottiin näyttelyyn ohjattuja kierroksia ja sokerimaalaustyöpajoja. Näyttelyihin tutustuivat ohjatusti myös Laukaan 7.-luokkalaiset
kulttuuriopetussuunnitelmiensa mukaisesti sekä suuri
määrä yläkoulujen ja Gradian ryhmiä.

Avoimien pajojen järjestäminen jatkui keväällä ja syksyllä perjantai-iltapäivisin. Maksuton paja on tarkoitettu kaikille kuvan tekemisestä kiinnostuneille, lapsille,
isovanhemmille tai koko perheelle. Ohjaajana toimi
Heli Hokkinen. Avoin paja on tuonut museoon uutta
yleisöä ja tehnyt muutamista vakituisia kävijöitä. Varsinkin nuoret aikuiset lapsineen ja kansainväliset opiskelijat ovat ottaneet paikan omakseen. Mukana vakituisissa kävijöissä on myös pariskuntia, joista toisella
on muistisairaus.

Myös Caj Bremerin ja Emma Ainalan taiteilijatapaamiset olivat suosittuja. Ainalan näyttelyyn oli tarjolla myös keskusteluopastuksia, joita piti kesätyöntekijä Noora Eränen. Heinäkuussa keskusteluopastuksen
vetivät feministi-taiteen tutkijat Tuija Saresma ja Heidi
Kosonen. Suomen Museoliiton Kutsu poliitikko museoon -päivän aikana Ainalan näyttelyn esitteli yleisölle
Vihreiden kansanedustaja Bella Forsgrén. Jarna Pihlajamäki ohjasi näyttelyyn liittyvän intuitiivisen kirjoittamisen työpajan.
Graphica Creativa -näyttelyssä oli hauraita teoksia, jotka eivät kestäneet koskettamista. Se aiheutti henkistä
kuormitusta näyttelyn valvojahenkilöstölle etenkin tapahtumapäivinä. Syyskuun lopussa Valon kaupungin
ja Tutkijoiden yön aikana Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksen opiskelijat vetivät päivällä työpajoja koululaisryhmille ja illalla yleisölle. Näyttelyyn
liittyi myös kaksi luentoa.
Graphica Creativa -näyttelyn aikana testattiin kahta
uutta palvelua aikuisille. Toinen oli kulttuuriluotsien
johdattama Muistiystävällinen museokierros ikäihmisille ja muistiongelmista kärsiville sekä heidän omaisilleen. Taidemuseo oli kierroksen ajan suljettu muulta
yleisöltä. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kanssa järjestettiin Taidetreffit väriteemalla. Tilaisuuteen kehiteltiin uusia näyttelyyn liittyviä tehtäviä ja keskustelunaiheita. Ohjaamassa olivat Sanna Lahti ja Elina Lintulahti sekä vapaaehtoisena opintovapaalla oleva Laura
Korhonen.
Juuri ennen Jouluista taidebasaaria avautui galleriassa
Ryömi, konti -näyttely, joka herätti innostusta varsinkin lapsiasiakkaissa.
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Taidemuseo juhli syntymäpäiviään 22.3. Jyväskylän
päivien yhteydessä pitämällä ovet auki klo 20 saakka. Museo oli mukana Yläkaupungin yö -kaupunkifestivaalissa 18.5. Pop up -kahvila Kultavatkain tarjoili
avajaisissa herkkuja ja taiteilija Tiitus Petäjäniemi kertoi työskentelystään ja teoksistaan. Galleriassa oli esillä
Caj Bremerin valokuvia. Yläkaupungin yön aikana museossa esiintyivät myös Capoeira Forca Natural, Jyväskylän Sinfonia on the Move -kvintetti ja Paavo Kässi.
Syyskuussa museo osallistui Kulttuurisuunnistukseen,
jonka aikana esiintyi lauluyhtye Väreä. Syksyllä Valon
kaupunki -tapahtuman (26.–28.9.) aikana museo oli
avoinna klo 22 asti kolmena iltana. Torstaina vietettiin Graphica Creativa -näyttelyn avajaisia ja perjantaina Tutkijoiden yötä. Tapahtuman yhteydessä museossa avautui Valon kaupungin showroom, jonne ammattikorkeakoululaiset tekivät ”väriympyrän”, Jonas
Hakaniemi retrohenkisen Pixelipelin ja Elisa Hillgen
valoteoksen. Lisäksi museon taidetilassa oli kosketusnäyttö, jossa oli esillä kuvia ja tietoa Valon kaupunki
-tapahtumasta.
Syksyllä vietettiin vanhusten viikkoa, joka huipentui
kulttuuriluotsien ideoimaan senioripäivään 11.10. Päivä alkoi Muistiystävällisellä museokierroksella ja jatkui tanssiteemalla. Elina Nuutinen Jyväskylän tanssiopistosta kertoi tanssin hyvää tekevistä vaikutuksista ja sen jälkeen taidetilassa tanssittiin kulttuuriluotsi
Mirjam Sneckin soittolistan tahdissa. Iltapäivällä poristiin aulassa kahvikupposen ääressä tai rentouduttiin
avoimessa pajassa. Päivän päätti Brain Stream Band
seniorijazzesityksellään.
Vuoden viimeinen suurtapahtuma oli Jouluinen taidebasaari 14.–15.12. Taiteilija Jonna Suurhasko toteutti
Merry Art -jouluikkunan museokaupan näyteikkunaan
sekä koristeli tilaa. Aulassa oli basaarin ajan pop-upkahvila Kanelitanko. Jyväskylän suomalais-japanilainen yhdistys järjesti Taidetilassa origamityöpajan. Basaarissa oli 30 myyntipöytäpaikkaa, jotka jaettiin 43
taiteilijan kesken. LIITE 1.

Museo tapahtumapaikkana
Taidemuseo kiinnostaa tapahtumapaikkana yksityisiä
ihmisiä ja ryhmiä. Lasten syntymäpäiviä eli Harlekiinin kekkereitä vietettiin viitenä viikonloppuna, feministinen ompeluseura Radikaalit pistot kokoontui taidemuseossa viisi kertaa. Wari ry, Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto, järjesti monikulttuurisen työpajan yleisölle. Tanssija, shindo-ohjaaja Helena
Ratinen piti Shindo-työpajan ja jazz-muusikko Jorma
Tapio maksuttoman soolokonsertin.
Arktisen upeeta -elokuvafestivaali järjesti lokakuussa
taidemuseossa ennakkoklubin, jossa esitettiin norjalaisia elokuvia: Ann Holmbergin Nuit 2019, Jon Vattnen
Psychonaut 2015 ja Martin A. Waltherin Train Robbers
2019. Lisäksi tilassa soitettiin vaporwave-, chillwave-,
lo-fi -musiikkia c-kasetilta ja vinyylilevyiltä elokuvafestivaalin markkinoinnin lomassa. Tapahtumassa esiintyi
myös Möö-yhtye.

Yläkaupungin yö -tapahtumassa esiintyi Capoeira Forca Natural,
ryhmä brasilialaisen kamppailulajin harrastajia.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon Holvin yleisötapahtumat ja tilaisuudet

Jyväskylän sydän ja muu osallisuus
Keväällä museon henkilökuntaa työllisti Jyväskylän sydän -projekti työpajoineen ja kaupunkitapahtuman
suunnittelutalkoineen. Jyväskylän sydän 24 h -tapahtuma toteutettiin 20.–21.11. Jyväskylän kaupunginteatterilla. Tarkoituksena oli esitellä jyväskyläläisille ja
päättäjille kulttuurialan toimijoiden yhteistyön mahdollisuuksia. Taidemuseo tilasi taiteilija Kirsi Pitkäseltä
teatterin lämpiöön installoidun teoksen, jossa voi oleskella, työskennellä ja nukkua. Tilassa pidettiin monotypiatyöpaja, jonka ohjasi Maria Pihl. Minna Huolman
ohjasi origamipajaa. Taidemuseo kutsui teatterille taiteilija Kalle Rasinkankaan esittelemään VR-teostaan ja
esillä oli myös kaupungin taidekokoelmaan hankittu
Emma Ainalan maalaus sekä Schildtin lukiolaisten tulkintoja Ainalan maalauksesta.

Jyväskylän sydän 24 h -tapahtumassa kaupunginteatterin aulassa taidegraafikot
Naoji Ishiyama ja Kaisa Koljonen tekivät yhteistyönä lyijykynäpiirustuksen yleisön
seuratessa teoksen valmistumista. Kuva: Sanna Lahti

Keväällä taidemuseo sai yhteistyöpyynnön Hyvinkään
Lasten ja Nuorten taidekeskuksesta Nuori Taide -tapahtuman järjestämiseksi Jyväskylän kaupungin teatterissa. Yhteistyön tuloksena saatiin taidetapahtumaan taiteilijavieraiksi Enja Heikkilä ja Emma Ainala.
Lisäksi tapahtumaan osallistuvilla nuorilla oli mahdollisuus käydä maksutta taidemuseolla Ainalan näyttelyssä. Museo tiedotti tapahtumasta paikallisille nuorille ja
heidän kanssaan työskenteleville.
Jyväskylän taidemuseo oli osallisena Kansallisen audiovisuaalisen instituutin työssä uusien linjausten luomiseksi mediakasvatukseen Suomessa. Museossa pidettiin työpaja 1.4., jossa osallistujilla oli mahdollisuus
tuoda omat mielipiteensä osaksi valmistelutyötä. LiHarlekiinin kekkereille eli lasten syntymäpäiville osallistujat
tutustumassa Emma Ainalan teokseen. Kuva: Sanna Lahti.
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säksi museo jakoi nettikyselyä verkostoissaan mediakasvatuksen uudistamiseksi. Loppuvuodesta uudet
mediakasvatuksen linjaukset lähtivät lausuntokierrokselle ja ne julkaistiin joulukuussa.

Vapaaehtoistoiminta
Kulttuuriluotsit järjestivät museossa perjantaiporinoita
klo 14–16 kevät- ja syyskaudella yhteensä 11 kertaa.
Jokaisella kerralla oli mukana keskimäärin kolme luotsia. He keittivät ja tarjoilivat kahvia museon aulassa
museokävijöille. Samalla he juttelivat vieraiden kanssa näyttelykokemuksesta tai lähtivät kierrokselle mukaan kaveriksi.
Kulttuuriluotsauksia tehtiin taidemuseoon yhteensä 44
kertaa 51 luotsin toimesta. Yhteensä he toivat museoon 167 henkilöä.
Naisten vertaisryhmä Leidit kokoontui taidemuseon tiloissa kevät- ja syyskaudella torstaisin. He ohjasivat värituokioita päiväkeskuksissa neljä kertaa. Tuokioiden
kesto oli noin 1,5 tuntia: 4.4. Telkänsiipi, osallistujia 10
henkilöä, 24.4. Sammonkoti, osallistujia 12, 25.4. Keltinmäen hyvinvointikeskus, osallistujia 5 ja 4.5. Harjuhovi, mukana 12 henkilöä.
Vuoden aikana ei järjestetty muita asiakasraatitilaisuuksia kuin yksi yhteinen 7.5. kaikille museon vapaaehtoisille. Ryhmissä työskennellen etsittiin ideoita Taidetilan toiminnan kehittämiseksi. Tapaamisessa nopean toiminnan joukkoihin ”museogaselleiksi” ilmoittautuivat opiskelijat Millamari Kalliola, Henna-Rosa Laine,
Enni Kuortti ja luotsit Satu Jokilahti, Arja Ilonen ja Ritva Haapasalo.

Harjoittelijoiden ohjaus
Museolehtorin työtehtäviin kuuluu yleisötyön harjoittelijoiden ja työkokeilijoiden ohjaus ja arviointi. Keväällä harjoittelussa olivat Humakin yhteisöpedagogiikan opiskelijat Elina Mäkelä ja Heidi Kotajärvi sekä kulttuurituotannon opiskelija Julia Valanne. Kaikki
osallistuivat yleisötyön ja tapahtumien suunnitteluun ja
toteutukseen ja vetivät opastuksia erilaisille ryhmille.
Opastuksissaan he käyttivät keskustelevaa kuvan tarkastelua, johon he tutustuivat taidemuseossa. Keväällä
harjoittelussa oli myös kaksi matkailualan harjoittelijaa
Gradiasta: Sara Siekkinen ja Jasmin Kuivalainen. Sara
teki matkailupalveluiden tuottajan opintoihin kuuluvan kulttuurimatkailun harjoittelun ja Jasmin matkailuvirkailijan tutkintoon kuuluvan majoitustilojen puhtaanapito ja näyttelytilojen siisteyden ylläpito -jakson.
Syksyllä yleisötyön harjoittelussa oli ainoastaan matkailupalveluiden tuottajaksi Gradiassa opiskeleva Kia
Siekkinen. Koululaisia ohjasivat Kian lisäksi työkokei-
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Kulttuuriluotsien perjantaiporinoissa on tarjolla
kahvia ja juttuseuraa museon alassa.
Kuva: Sanna Lahti.

lijat Oona Luiro ja Minna Huolman. Työkokeilija Ane
Lehtinen avusti koululaisten työpajoissa, joita ohjasi taideopiskelija Maria Pihl. Kompassikäynneillä ohjauskokemusta hakivat myös taidekasvatuksen opiskelija Essi Rönkkö ja museologian opiskelija Timo Panu. Aivan alkusyksystä startin taidemuseolta Gradian
av-opintoihin haki Janika Hanhinen nuorten taidetyöpajalta. Kansainvälisyyttä toivat kolme Jyväskylän ammattikorkeakoulun venäläistä opiskelijaa Vladislav Gomankov, Yana Viktorova ja Anna Zhuravleva. He tuottivat harjoitteluprojektinaan Art Dating -tapahtuman
kansainvälisille ja suomalaisille opiskelijoille 23.11.

Virikeaineistot
Ateneumin taidesalkut. Salkku sisältää 20 laminoitua
painokuvaa Ateneumin kokoelmateoksista. Kahta salkkua lainaavat kulttuuriluotsit, taideohjaajat, opettajat
ja opiskelijat. Ne kiersivät seuraavissa paikoissa: 13.–
19.3. kulttuuriluotsi; 18.–24.10. kulttuuriluotsi; 25.9.–
1.10. Teatteri Minnat; 18.11.–1.12. Muistiyhdistyksen
muistiryhmät.
Näkemyksiä on opetuspaketti, joka kuvaa millaista oli
elämä taiteilijoiden kuvaamana pikkukaupungissa ja
maaseudulla sata vuotta sitten. Aineisto soveltuu alakoululaisille ja muistelutyöhön sekä moniaistisuutensa
vuoksi myös näkövammaisille. Vuoden aikana aineistoa lainattiin seuraaviin paikkoihin: 12.4.–31.7. Taide
ulkoilee, Keski-Suomen keskussairaala; 29.–31.5. Koskikoti, Muurame; 8.–10.10. Ulpit-kerho; 18.11.–1.12.
Muistiyhdistys.

GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS RATAMO
Anna-Leena Pesonen

Grafiikkakeskuksella on yhteiset galleria- ja toimitilat
Luovan valokuvauksen keskus ry:n kanssa Veturitallilla. Ratamon kävijämäärä nousi noin 800 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 9 482. Vuoden
aikana Galleria Ratamon näyttelyihin tutustui 90 ryhmää, joista 12 opastettiin.

GRAFIIKKAKESKUKSEN
NÄYTTELYT GALLERIA
RATAMOSSA
Heli Kurunsaari: Vihreä oksa
10.1.–3.2.
Helsinkiläinen Heli Kurunsaari käsittelee taiteessaan
ihmisyyttä ja ihmisen kuulumista ympäristöönsä ja historiaansa. Hän pohtii töissään mitä kaikkea kannamme
mukanamme, välitämme ja siirrämme eteenpäin uusille sukupolville. Näyttelyn teokset on toteutettu yhden
laatan puupiirrostekniikalla. Teokset ovat valmistuneet
parin viime vuoden aikana.

Rajojen yli / Crossing Borders
7.2.–3.3.
Miten ihmiset tuntevat kuuluvansa ryhmiin ja paikkoihin? Miten he kertovat, esittävät, tuottavat ja kyseenalaistavat kuulumista? Miten taide voi auttaa ilmaisemaan ja tuottamaan kuulumista? Kysymyksiä tarkastellaan Rajojen yli / Crossing Borders -näyttelyssä 20
taiteilijan voimin. Esillä olevat tekstit, installaatiot, veistokset, maalaukset, valokuvat sekä ääni- ja videoteokset valmistuivat tai saivat alkunsa työpajoissa, joiden
tavoitteena oli ylittää kielen sekä taiteen ja tutkimuksen rajoja. Rajojen yli on Jyväskylän yliopiston tutkimushanke, jossa yhteistyökumppaneina olivat Monikulttuurikeskus Gloria ja Jyväskylän taidemuseo.
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Caj Bremer: Unimaailmani
4.–28.4.
Jyväskylän taidemuseon ja Luovan valokuvauksen keskuksen kanssa yhteistyössä Galleria Ratamossa järjestetyssä näyttelyssä esiteltiin akateemikko Caj Bremerin
(s. 1929) uutta tuotantoa. Esillä oli Bremerin kotiympäristössään Sipoon saaristossa kuvaama, japanilaiselle Kozo-paperille vedostettu noin kolmenkymmenen
teoksen sarja Unimaailmani. ”Idea näihin unimaailmakuviin syntyi, kun oli osittainen auringonpimennys
vuonna 2015. Oli kiire kuvata pimennys. Ja keksittävä
miten. Löysin ratkaisun ja tulosta katsellessani päätin
jatkaa samalla tavalla,” kertoo valokuvaaja sarjan synnystä. Bremerin mielestään teoksia voisi myös kutsua
valografiikaksi, koska kuvien valonlähde on aurinko eri
muodossaan. Bremeriltä avattiin kaksi näyttelyä samana iltana 3.4., sillä Jyväskylän taidemuseon galleriassa oli esillä hänen valokuviaan 1950- ja 1960-luvuilta.

Connecting Provincial Workshops
and International Printmakers
2.–26.5.
Näyttelyn ideana oli asettaa esille taidetta taiteilijoilta, jotka työskentelevät provinsseissa, joissa grafiikan
pajoilla on merkittävä rooli paikalliselle taiteilijayhteisölle. Taiteilijat olivat Portugalista, Ruotsista, Norjasta
ja Suomesta ja yhteisnäyttely oli esillä jo vuonna 2018
Portugalissa ja Ruotsissa. Näyttelyn ideoi taiteilija, taidehistorioitsija Rita Vargas. Suomesta näyttelyyn osallistuivat Tuomas Hallivuo, Naoji Ishiyama, Jonna Suurhasko ja Rita Vargas. Näyttelyjärjestelyissä Ratamon
yhteistyökumppaneina olivat Norjassa, Bergenissä toimiva Trykkerietberg ja Ruotsissa, Härnösandissa, KKV
– Kollektiva Konstnärsverkstan sekä Portugalissa, Tavirassa toimiva OBS - Oficina Bartolomeu dos Santos.

Yuki Nagashima: I Am Here

Juha Laakso: Natura Forma

Anni Kristiina: Can You See Us?

Tomáš Žemla: Interfields

30.5.–20.6.

12.12.–5.1.2020

Yuki Nagashima on japanilainen taidegraafikko, joka
työskenteli huhtikuusta 2018 alkaen Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamossa Japanin valtion taiteilija-apurahalla. Hän on kiinnostunut rajoista itsensä ja muiden
välissä, ja siitä mistä persoona muodostuu. Kasvottomat ihmiset ovat anonyymejä, he symboloivat ihmisiä
jotka eivät näe omaa erityisyyttään.

Natura Forma -teema ilmentää luonnon muotoja, joita Juha Laakso on kuvannut vuosien aikana. Luonto on
muovannut ympäristöä omalla järjestelmällisellä tavalla aikojen saatossa. Luonnon muodoissa on vastakohtien vuoropuhelua herkkyyden ja voiman, jämeryyden
välillä. Tomáš Žemla on slovakialainen kuvataiteilija, ja
tämä on hänen ensimmäinen näyttelynsä Suomessa.
Žemla on kasvanut peltojen keskellä, mikä on vaikuttanut hänen taiteeseensa. Hän näkee pellot hyvin visuaalisena elementtinä, niiden horisontaalisuus ja minimalismi näkyvät hänen taiteessaan.

Lappeenrantalaisen Anni Kristiinan näyttelyssä oli esillä lyijykynäpiirustuksia muutaman viime vuoden ajalta. Hänen työskentelynsä taustalla toistuvat erilaiset
vuorovaikutussuhteiden, kuten ihmisten keskinäisten
suhteiden, sekä yksilön sisäisen keskustelun itsensä sekä ympäristönsä kanssa, kuvaaminen.

Luovan valokuvauksen keskus ry:n
näyttelyt Galleria Ratamossa

Anniina Vainionpää: Vieras

7.–31.3.

Kati Leinonen: Äimärautio

22.8.–15.9.

27.6.–21.7.

Emmi Minkkinen: Juurilta versoo /
Niina Vehmaa: Silkohapset

25.7.–18.8.

Hanna Råst: Aftermath

19.9.–13.10.

Luovan valokuvauksen keskuksen
30-vuotisjuhlanäyttely

14.11.–8.12.

Keski-Suomen valokuvataiteen
14. aluenäyttely

Anniina Vainionpään viimeaikaiset työt käsittelevät
historiaa, muistia ja muistamisen tapahtumaa. Henkilökohtaiset kokemukset ovat lähtökohta työskentelylle. Hän tarkastelee töissään ihmisen erilaisuutta ja vierautta. Näyttelyssä olevat teokset ovat puupiirroksen ja
monotypian yhdistelmiä.

Inari Krohn, Mirka Hokkanen ja Laura
Pohjonen: Luonnon lapsia
17.10.–10.11.
Krohn, Hokkanen ja Pohjonen ovat taidegraafikoita,
jotka käyttävät monipuolisesti taidegrafiikan eri menetelmiä. Inari yhdistää metalligrafiikkaa vesiväripuupiirrokseen, Lauran teoksissa metalligrafiikka yhdistyy eri
kohopainomenetelmiin ja Mirka tekee puukaiverruksia. Teemallisesti teoksia yhdistää luonto ja ihminen
osana luontoa. Tekniikan ja aihemaailman lisäksi heitä
yhdistää oppiminen toisiltaan. Inari on opettanut Lauraa Kuvataideakatemiassa ja jo Vihdin lasten ja nuorten kuvataidekoulussa. Mirka on puolestaan opettanut
Inarille ja Lauralle puukaiverrusta.
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Pöydän ääressä taidemuseon Graphica Creativa -näyttelyn taiteilijoita,
jotka osallistuivat Grafiikan pajalla järjestettyyn kuivaneula-työpajaan.
Kuva: Naoji Ishiyama
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Yleisötyö 2018
Vuoden aikana Galleria Ratamon näyttelyihin tutustui
90 ryhmää, joista suurin osa oli koululuokkia. Opastuksia järjestettiin 12 ryhmälle. Opastuksissa tutustuttiin esillä olevaan näyttelyyn sekä keskuksen tiloihin
ja toimintaan. LIITE 2 Ratamon tapahtumat, kurssit ja
työpajat.

Grafiikan paja
Vuoden aikana grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä 24
taiteilijaa ja harrastajaa, joista vuosikäyttäjiä oli 15. Pajaa vuokrattiin enimmäkseen koko vuodeksi, mutta sitä oli mahdollista vuokrata myös lyhyemmäksi ajaksi.
Paja oli käytössä päivittäin klo 06–02. Käyttäjät ovat
voineet ostaa galleriakaupasta käyttöönsä kuparilaattoja, vaneria ja syväpainopaperia.

Valokuvaaja Caj Bremer esitteli Unimaailmani-näyttelynsä teoksia
seuranaan Mikko Auerniitty Luovan valokuvauksen keskuksesta.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Kurssitoiminta keskittyi entiseen tapaan pääasiassa Jyväskylän kansalaisopiston järjestämiin kursseihin. Yhteistyö jatkui myös kaupungin kuvataidekoulun ja Jyväskylän Kesäyliopiston kanssa.

Taiteilijaresidenssit
Ratamolla on vuosittain haussa kuukauden pituinen
taiteilijaresidenssi yhdelle graafikolle. Vuoden 2019
taiteilijaresidenssiin tuli 29 hakemusta eri puolilta maailmaa. Residenssiin valittiin intialainen Mumbaissa asuva Tanuja Rane, joka työskenteli Ratamossa 1.–13.10.
välisenä aikana. Lisäksi japanilainen Yuki Nagashima työskenteli grafiikan pajalla huhtikuusta 2018 aina
23.6. 2019 asti.

Vierashuoneisto
Ratamon vierashuoneisto sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 12. Noin 50 m²:n huoneisto käsittää kaksi erillistä huonetta (1hh, 2 hh) sekä yhteisen keittiön ja kylpyhuoneen. Ratamolla vierailevien taiteilijoiden lisäksi huoneistoa käytettiin taidemuseon vieraiden majoittamiseen. Sitä vuokrattiin myös muiden kulttuurialan
toimijoiden vieraille. Vuoden aikana yöpymiskertoja
oli 275.

Grafiikan pajalla järjestettiin kesäkuussa mokulito-työpaja,
opettajana oli Yuki Nagashima. Kuva: Tiina Ekosaari.

Kansainväliset projektit ja verkostot
Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo on jäsenenä suomaisten grafiikan pajojen verkostossa ja kansainvälisessä Res Artis taiteilijaresidenssiverkostossa.
Connecting Provincial Workshops and International
Printmakers -yhteistyökumppanit ovat:
OBS, Oficina Bartolomeu dos Santos, Tavira, Portugali
KKV, Kollektiva Konstnärsverkstan, Härnösand, Ruotsi
TB, Trykkerietberg, Bergen, Norja.
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Taiteilijaresidenssissä asunut intialainen Tanuja Rane (toinen vasemmalta)
työskenteli Ratamolla lokakuussa. Keskusteluringissä mukana olivat myös
intendentit Teija Lammi ja Leena Lokka sekä graafikko Aino-Kaarina Pajari.
Kuva: Anna-Leena Pesonen.

KOKOELMATOIMINTA
Jaana Oikari

Jyväskylän taidemuseon
hallinnoimat kokoelmat
Kokoelmien runkona ovat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat, mutta museon kokoelmiin kuuluu myös
pienempiä lahjoituskokoelmia. Kokoelmissa painottuu kotimainen ja kansainvälinen taidegrafiikka, koska
Jyväskylässä toimii grafiikan työpaja ja museo järjestää kolmivuosittain kansainvälisen Graphica Creativa
-näyttelyn. Lisäksi Jyväskylän taidemuseolle on deponoitu Suomen Taidegraafikot ry:n grafiikankokoelma.
Taidehankinnat ovat perustuneet taidealan ammattilaisista koostuneiden asiantuntijoiden hankintapäätöksiin vuodesta 1961. Vuonna 2019 hankintatyöryhmään
kuuluivat amanuenssi Jaana Oikari, intendentti Leena
Lokka, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen sekä intendentti Jukka Partanen kevääseen asti, elokuussa hänen tilalleen tuli intendentti Teija Lammi. Vuonna
2019 Jyväskylän kaupungin taidekokoelmassa oli taidemuseon taideteostietokannan mukaan 7 444 teosta.
LIITE 3. Teoslainat näyttelyihin

Teoshankinnat ja teoslahjoitukset
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien kartuttamiseen
oli talousarviossa varattu 50 000 euroa. Vuoden aikana tehtiin 25 hankintapäätöstä ja hankittiin 41 teosta.
Jyväskylän taidemuseon hallinnoimaa Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaa kartutetaan kokoelmapoliittiseen ohjelmaan kirjattujen periaatteiden ja vuotuisen
hankintasuunnitelman mukaisesti. Hankintojen ja lahjoitusten keskeisimpänä valintaperusteena on taiteilijoiden keskisuomalaisuus. Keskisuomalaisiksi taiteilijoiksi määritellään alueella syntyneet, alueella pysyvästi asuvat tai jossakin elämänsä vaiheessa asuneet
taiteilijat. Hankintaperusteena voi olla myös teoksen
aiheen sidos Keski-Suomeen. Muita painopisteitä ovat
kotimainen ja kansainvälinen taidegrafiikka.
Vuoden 2019 teoshankinnat painottuivat alueellisen
näyttelytoiminnan dokumentointiin. Hankintoja tehtiin
taiteilijoilta, joiden teoksia oli esillä Jyväskylän taidemuseossa ja Galleria Ratamossa sekä paikallisissa gallerioissa. Myös yksityishenkilöitä hankittiin teoksia.
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Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat karttuivat 2019
myös lahjoituksin. Erkki Rahkilan perikunnan lahjoitus
koostui 21 teoksesta, jotka edustavat keskisuomalaista taidetta. Asianajaja Erkki Rahkila (1929–2006) toimi työtehtävänsä ohessa taustavaikuttajana erityisesti
Keski-Suomen maakunnan edistystä kehittävissä hankkeissa. LIITE 4. Teoshankinnat ja lahjoitukset Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin

Deponointikokoelmat
Jyväskylän taidemuseolle on sijoitettu hoidettavaksi
seuraavat kokoelmat: kokoelma / teosten lukumäärä /
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

Sijoitustoiminta
Vuosittain kaupungin taidekokoelmista sijoitetaan mittava määrä teoksia kaupungin yksiköihin. Vuoden aikana sijoitettiin 123 teosta 15 yksikköön ja palautettiin
taidemuseoon takaisin 73 teosta 12 eri yksiköstä. Kokoelmista oli vuoden 2019 lopussa sijoitettuna 2 823
teosta. Sijoitustoiminta keskeytettiin lokakuun alusta
lähtien kokoelmahallintajärjestelmän vaihdon vuoksi.

Alueellisen kokoelmahallintajärjestelmän uudistus
Jyväskylän museopalvelut käynnisti vuonna 2017 uuden kokoelmahallintajärjestelmän hankkimisen ja työ
jatkui edelleen 2019. Monivaiheisen kilpailutuksen tuloksena hyväksyttiin vuonna 2019 Disec Oy:n tarjous.

Tulevan kokoelmahallintajärjestelmän rakennetta suunniteltiin yhteistyössä alueen muiden ammatillisten museoiden kanssa. Lisäksi vuoden aikana museoiden käytössä olevaa polydoc-tietokanta valmisteltiin migraatiota varten. Jyväskylän museopalvelut on tehnyt järjestelmän hankinnassa yhteistyötä kaupungin tietohallinnon
ja kaupungin hankintayksikön kanssa.

Kokoelmien hoito ja säilytys
Jyväskylän taidemuseolla on kokoelmateosten säilytystilaa Holvin näyttelytilojen yhteydessä sekä Jyväskylän museopalveluiden yhteisessä kokoelma- ja konservointikeskuksessa, jossa taidemuseon säilytystila Ehalli on kooltaan 160,5 m². Kehystetyt suurikokoiset
teokset on sijoitettu verkkoseinille, joita on 18. Teoksia
on sijoitettu myös liukuvaunuhyllyihin (12) ja hallin takaosan hyllyille. Veistokset ovat kolmekerroksisissa liukuvaunuhyllyissä.

Hannu-Pekka Auraneva valokuvaa Tuomo Blomqvistin Kaukana
kavala maailma -teosta Miltä näyttää aika? -näyttelyä varten.
Kuva: Timo Panu.

Teosten kunnostusta taidemuseo on hoitanut ostopalveluna. Teoskunnostajana on toiminut Kirsi Nousiainen. Paperikonservaattori Tuija Kantellin aloittama
Suomen Taidegraafikot ry:n grafiikan vedosten kuntokartoitukset sekä teosten uudelleen suojaus saatiin
loppuun Holvin säilytystilassa. Vuoden mittaan työskentelyssä olivat apuna siviilipalvelusmies Joonas Autio ja työkokeilija Erno Beuker. Teosinventoinnin yhteydessä löydetyt lukuisat luetteloimattomat teokset
on liitetty Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmaan teoslöytöinä.

Kirjasto
Jyväskylän taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjallisuutta, joka tukee tutkimustyötä. Painopistealueina
ovat keskisuomalainen taide, taidegrafiikka ja museon omien kokoelmien taiteilijoita koskeva kirjallisuus.
Kartunta koostuu lähinnä museoiden julkaisuvaihtosopimuksen mukaisista näyttelyjulkaisuista sekä alan
uusimmasta tutkimuskirjallisuudesta. Grafiikkaa ja taidevalokuvaa käsittelevä kirjallisuus on sijoitettu Ratamoon ja muu kirjallisuus taidemuseon toimiston tiloihin. Museon henkilökunnan lisäksi käsikirjasto on
myös muiden tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä.
Kirjaston tietokantaan ei luetteloitu vuoden aikana uusia kirjoja kokoelmahallintajärjestelmän uudistamisen
vuoksi. Kirjastossa oli vuonna 2018 7 953 nidettä.

Kuva-arkisto
Jyväskylän taidemuseon kuva-arkiston tietokantaan
ei luetteloitu vuoden 2019 aikana uusia kuvia kokoelmahallintajärjestelmän uudistamisen vuoksi. Vuonna
2018 kuva-arkistoon kuului 16 652 analogista kuvatallennetta ja 43 728 sähköistä kuvatiedostoa. Tallenteet karttuvat kokoelmien teoskuvista, näyttelydoku-
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Taideteoksia on sijoitettu muun muassa Jyväskylän kaupungintalolle.
Seinällä Kuutti Lavosen grafiikkaa.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

mentoinnista sekä taidemuseon toiminnan dokumentoinnista. Valokuvaajina ovat vuoden aikana toimineet
työmestari Naoji Ishiyama ja valokuvaajaksi oppisopimuksella opiskeleva Hannu-Pekka Auraneva.

Asiakirja- ja lehtileikearkisto
Museon arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyttelykohtaisesti arkistoitavista asiakirjoista, museopedagogisten projektien asiakirjoista sekä lehtileikkeistä. Näyttelyistä ja projekteista arkistoidaan lehdistö- ja
näyttelytiedotteet, lehtikirjoitukset sekä muu kuraattorilta saatava materiaali. Vuosi 2018 oli viimeinen vuosi,
jolloin leikattiin lehtileikkeitä arkistoa varten. Taidemuseossa otettiin vuonna 2019 käyttöön lehtileikkeiden
tallentamisen tilalle lehtien e-julkaisut.

TUTKIMUS
Seija Heinänen

Tammikuussa tutkimustyön, taustojen selvittelyn ja
tekstien kirjoittamisen kohteena olivat kuvataiteilijat
Nanna Susi ja Canal Cheong Jagerroos, joiden näyttelyt avattiin 31.1. Nanna Suden näyttelyyn liittyi helmikuussa FL Marja-Liisa Rajaniemen luento ekspressionismista taidesuuntauksena ja luento Nanna Suden opettajan Leena Luostarisen (1949–2013) taiteesta, jonka piti hänen sisarensa taidehistorioitsija Laura
Luostarinen.
Tutkimustyön painopiste oli koko vuoden 2019 keskisuomalaisessa 1970–1990 -lukujen kuvataiteessa, josta
avattiin Miltä näyttää aika? -näyttely joulukuussa. Tutkimus sisälsi taidemuseon kokoelmateosten läpikäynnin kyseiseltä ajanjaksolta sekä taiteilijoiden ja teosten taustoittamista sekä Keski-Suomen kuvataiteen ilmiöiden vertailua Suomen kuvataiteen yleiseen kehitykseen ja taidesuuntauksiin.
Tutkimustyön tuloksena syntyi laaja Seija Heinäsen kirjoittama artikkeli Suomen kuvataiteesta 1970–1990-luvuilla sekä kooste Keski-Suomen kuvataiteen tapahtumista, jotka julkaistiin Miltä näyttää aika? -verkkonäyttelyn sivuilla https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/artikkelit/. Lisäksi sivustolla julkaistiin Jaana
Oikarin artikkeli Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien synnystä, hänen ja museologian harjoittelija Janina
Haapakankaan artikkeli valokuvataiteesta Keski-Suomessa sekä FM Maya Syrjälän kanssa kirjoitettu artikkeli taidegrafiikasta. Naistaiteilijoista artikkelin kirjoitti taidehistorian opiskelija Essi Rönkkö. Taiteilijaesittelyt sivustolle kirjoittivat Janina Haapakangas, Seija Heinänen, Hanna Niemi, Timo Panu, Jaana Oikari, Ville
Rautiainen, Essi Rönkkö ja Maya Syrjälä.
Syksyn Craphica Creativa -näyttelyyn liittyi kaksi luentoa. Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen yliopistonlehtori, FT Katriina Siivonen kertoi tulevaisuudesta ja kulttuurisesta kestävyydestä ja Helsingin Taideyliopiston professori, kuvataiteilija Anna Vertanen
taidegrafiikasta ja sen tulevaisuudesta muuttuvassa
maailmassa.
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Nanna Susi In the Moods -kirjaa selataan näyttelysalissa.
Kuva: Sanna Lahti.

Julkaisuja
Jyväskylän taidemuseo osallistui Parus Verus -kustantamon tuottaman Nanna Susi, In the Moods -näyttelyjulkaisun kustannuksiin, mutta museo ei tuottanut itse
omia julkaisuja vuoden aikana. Poikkeuksellisesti vuoden 2019 Craphica Creativa -näyttelyyn eli 15. kansainväliseen grafiikkatriennaaliin, ei tehty aikaisempien näyttelyiden tapaan artikkeleista koostuvaa kirjaa
ja/tai e-kirjaa, vaan näyttelyn teemat, taiteilijat ja teokset esiteltiin Graphica Creativa–Hereafter -verkkonäyttelyssä https://www.graphicacreativa.fi/.

Isolle luentosalille olisi tarvetta. Nykyisin näyttelytila muunnetaan luentotilaksi
erikseen jokaista luentoa varten. Taidehistorioitsija Marja-Liisa Rajaniemen luento
ekspressionismista keräsi näyttelysalin täyteen kuulijoita. Kuva: Sanna Lahti.

Opinnäytetöitä
Jyväskylän yliopistossa ja alueen muissa korkeakouluissa on tehty tai on tekeillä useita Jyväskylän taidemuseon toimintaan tai museon ehdottamaan aiheeseen liittyvää opinnäytetyötä. Vuoden aikana valmistui Jyväskylän taidemuseon grafiikkakokoelmiin liittyvä Maya Syrjälän taidehistorian maisterintutkielma
Taidegrafiikan 80-luku. Menetelmällisten muutosten
vaikutus keskisuomalaiseen grafiikkaan. Opinnäytteessä tarkastellaan Jyväskylän grafiikan pajaa toimintaympäristönä, taidegrafiikan menetelmiä ja tyylejä sekä
1980-luvusta muodostettuja tarinoita. Tutkielma perustuu haastatteluihin, arkistolähteisiin sekä Jyväskylän
taidemuseon kokoelmissa oleviin teoksiin.
Keväällä 2019 valmistui Jyväskylän yliopistossa Marianne Pulkkisen etnologian maisterintutkielma nimeltään Paikallisten organisaatioiden ja järjestöjen rooli kotouttamistyössä Jyväskylässä. Työntekijöiden kokemuksia kotouttamistyöstä. Yksi organisaatioista oli
Jyväskylän taidemuseo ja haastatelluista museolehtori Sirpa Turpeinen. Jo vuoden 2018 puolella valmistui
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Maria Ahon Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen
pro gradu-tutkielma Lasten syntymäpäiväjuhlat taidemuseon palveluna. Jyväskylän taidemuseon Harlekiinikekkerit.
Humakin yhteisöpedagogiikan opiskelija Elina Mäkelä valmisteli loppuvuodesta opinnäytetyönsä sisältöä osallistumalla museon Miltä näyttää aika? -näyttelyn työryhmän tapaamisiin. Hänen opinnäytteensä aihe liittyy Taidetestaajien eli peruskoulun 8.-luokkalaisten erityisryhmien käynteihin näyttelyssä alkuvuodesta
2020. Tekeillä on myös taidehistorian kandidaatintyö
Jyväskylän yliopistoon muraalimaalauksista ja maisterintutkielma sarjakuvien naisnäkökulmasta.
Museon verkkosivuilta löytyy kooste Jyväskylän taidemuseon toimintaan liittyvistä opinnäytetöistä sekä keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyvistä opinnäytteistä.
https://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/kokoelmat-ja-tutkimus/tutkimus

ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA
Seija Heinänen, Leena Lokka, Piia Määttä, Jaana Oikari, Sirpa Turpeinen

Keski-Suomen aluetaidemuseona toimivan Jyväskylän
taidemuseon alueellinen toiminta on integroitu kiinteäksi osaksi museon ja henkilökunnan perustehtäviä.
Alueelliset tehtävät on hajautettu kokoelmatoiminnasta
vastaavalle amanuenssille, museolehtorille, tutkimuksesta vastaavalle suunnittelijalle ja näyttelytoimintaa
koordinoivalle intendentille sekä museon toiminnalliselle esimiehelle. Projektikohtaisesti alueellista työtä
tekee myös museon muu henkilökunta.
Keski-Suomen alueen ammattimuseoiden alueellinen
kokoelmapoliittinen ohjelma valmistui vuoden 2018
lopussa. Vuoden 2019 aikana on valmisteltu KeskiSuomen alueen ammattimuseoiden uuden alueellisen
kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönottoa, tehty tutkimustyötä liittyen 1970–1990 -lukujen keskisuomalaiseen kuvataiteeseen sekä työstetty laajaa alueellista
Matkalla maan keskipisteeseen -nykytaiteen näyttelyä
vuodeksi 2020. Museokaupassa sekä museon järjestämässä Jouluisessa taidebasaarissa oli myynnissä tuotteita koko Keski-Suomen alueella asuvilta taiteilijoilta.
Keski-Suomen alueen ammattimuseoiden yhteisessä
museofoorumissa pidettiin välivuosi 2019.

Alueellisen vastuumuseotehtävän
hakeminen
Vuoden aikana museon henkilökuntaa työllisti myös
museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistuminen.
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Museovirasto järjestivät Kansallismuseossa 6.2. informaatiotilaisuuden museoille, joiden tavoitteena oli olla valtionosuusjärjestelmän piirissä vuodesta 2020 alkaen ja ”omalla alueellaan toimivat kulttuuriperinnön asiantuntijoina sekä kehittävät ja edistävät oman alansa yhteistyötä”.
Tilaisuuteen osallistuivat Keski-Suomen museosta Päivi Andersson, Miikka Kumpulainen, Marja-Liisa Rajaniemi ja Heli-Maija Voutilainen, taidemuseosta Leena
Lokka sekä sivistyspalveluista palvelujohtaja Ari Karimäki.
Alueellista vastuumuseostatusta haki Jyväskylän kaupunki. Taidemuseon ja Keski-Suomen museon yhdessä tekemä hakemus jätettiin Museovirastolle 20.2. Taidemuseosta hakemuksen kirjoittamiseen osallistuivat
Seija Heinänen, Leena Lokka, Jaana Oikari ja Sirpa
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Turpeinen. Hakemuksessa museot perustelivat kykyään hoitaa Keski-Suomen alueella rahoittajatahoja edustavien Museoviraston ja OKM:n määrittelemää
kolmea perustehtävää: 1) Museotoiminnan edistäminen alueella 2) Kulttuuriympäristötehtävä 3) Alueellinen taidemuseotehtävä. Hakemuksessa piti lisäksi arvioida tehtävien hoitoon käytetty työaika henkilötyövuosina. Hakemus käytiin läpi yhdessä Museoviraston edustajien kanssa Helsingissä 10.4. Keski-Suomen
museosta neuvotteluun osallistuivat Miikka Kumpulainen, Marja-Liisa Rajaniemi, Saija Silen ja Heli-Maija Voutilainen, taidemuseosta Leena Lokka ja Museovirastosta Risto Hakomäki, Pirjo Hamari, Satu Kähkönen, Eija Liukkonen, Anu Niemelä, Ulla Salmela Ulla
ja Helena Taskinen. Museoviraston edustajien pyynnöstä hakemukseen tehtiin vielä täsmennyksiä ja lisäyksiä ennen kesää. Päätös Jyväskylän museoiden eli
Jyväskylän taidemuseon ja Keski-Suomen museon
hyväksymisestä alueellisiksi vastuumuseoiksi tuli ministeriöstä marraskuun alussa.

Kokoelmanhallintajärjestelmä
Keski-Suomen alueen ammatilliset museot ovat 1980luvulta lähtien käyttäneet tiedonhallintajärjestelmänä
ruotsalaisen Redorom InfoSystems-ohjelmistoon perustuvaa polydoc-järjestelmää. Tietokantasovellus toimii museoiden sisäisenä kokoelmahallintajärjestelmänä ja sitä käytetään museoiden kokoelmateosten, lehtileikkeiden ja kirjaston aineistojen luettelointiin sekä
kokoelmien hallinnointiin ja tiedonhakuun. Lisäksi järjestelmässä hallinnoidaan kokoelman kartuntaa ja luettelointia. Järjestelmä on toiminut hyvin ja se on tarjonnut museoille innovatiivisen, turvallisen, taloudellisen ja joustavan työkalun.
Museoiden tietokantajärjestelmä tuli kuitenkin tiensä
päähän, koska yhä useampi kokoelmahallinnan työkaluista on tulevaisuudessa museoalan yhteisiä. Yhteiskäyttöisyys ja yhteiset järjestelmät tai niiden osat edellyttävät tiedolta sekä teknistä että sisällöllistä yhtenäistämistä, joten Keski-Suomen alueen museot alkoivat
etsiä järjestelmää, jonka avulla voidaan toteuttaa nykyiset vaatimukset täyttävää tiedonhallintaa. Monivaiheisen kilpailutuksen tuloksena hyväksyttiin Disec
Oy:n tarjous.

Tulevan kokoelmahallintajärjestelmän rakennetta
suunniteltiin yhteistyössä alueen muiden ammatillisten museoiden eli Keuruun, Saarijärven ja Äänekosken museoiden kanssa. Jyväskylän taidemuseota työryhmässä edusti kokoelma-amanuenssi Jaana Oikari.
Taidemuseo vastasi erityisesti taidetietokannan tietokenttien sisällön suunnittelusta. Uusi tietokanta vastaa
pitkälti Valtion taidemuseon taideteosten luettelointiohjetta ja Museoviraston laatimaa museoiden luettelointiohjetta taideteosten osalta. Myös Turun museot
olivat valinneet saman sovellustuottajan, joten tiettyjä osioita järjestelmästä suunniteltiin yhdessä. Jyväskylän museopalvelut on tehnyt järjestelmän hankinnassa
yhteistyötä kaupungin tietohallinnon ja kaupungin
hankintayksikön kanssa.
Alueellista museotyötä Jyväskylän taidemuseo on toteuttanut ylläpitäessään alueen kuntien taidekokoelmatietoja. Keskisuomalaisista kunnista mukaan uuteen
järjestelmään lähtivät vuonna 2019 Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Konnevesi,
Laukaa, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Toivakka, Uurainen ja Viitasaari.

Alueellinen näyttely- ja tapahtumayhteistyö 2019
Matkalla maan keskipisteeseen -kokonaisuus rikastuttaa Keski-Suomen maakuntaa taidenäyttelyillä (Jyväskylän taidemuseo, Keuruun museo, Saarijärven museo
ja Galleria Jarska), performansseilla ja tanssiesityksillä, työpajoilla, luennoilla kuvataiteilijoille suunnatulla kansainvälistymisseminaarilla ja -klinikalla vuonna
2020.
Valmistelutyöt aloitettiin tammikuussa 2018 Jyväskylän taidemuseon, Keuruun museon, Saarijärven museon ja Jyväskylän Taiteilijaseuran yhteistyönä. Ruotsalais-suomalainen kuraattori Rickard Borgström on valinnut hankkeeseen 28 kuvataiteilijaa Keski-Suomesta,
Suomesta ja ulkomailta. Taiteilijat pohtivat teoksissaan
omia keskisuomalaisia juuriaan, käyttävät teostensa
materiaalina ja lähtökohtana keskisuomalaista kulttuuriperintöä ja toteuttavat teoksiaan Keski-Suomessa
kuulumisen / ulkopuolisuuden teemalla. Erityinen painopiste on yleisötyössä ja osallistumisessa.
Kertomusvuonna kuraattori vieraili Keski-Suomessa
useita kertoja tutustuen näyttelypaikkoihin, tavaten
taiteilijoita ja neuvotellen taiteilija- ja teosvalinnoista
näyttelytyöryhmän kanssa. Myös osa taiteilijoista kävi tutustumassa Keski-Suomeen ja näyttelypaikkoihin.
Näyttelytyöryhmä kokoontui erinäisin kokoonpanoin
säännöllisesti. Ryhmän työskentelyä leimasivat kaikissa kolmessa museossa johtaja- ja henkilöstömuutokset, jotka aiheuttivat viivettä myös näyttely- ja tapahtumatuotantoprosessissa.
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Näyttelytyöryhmä: kuraattori Rickard Borgström; Jyväskylän taidemuseo: Hannu-Pekka Auraneva, Jarkko Kaunismäki, Sanna Lahti (3.10. alkaen), Teija Lammi
(8.8. alkaen), Leena Lokka, Piia Määttä (19.3. alkaen),
Jaana Oikari, Jukka Partanen (11.3. saakka), Sirpa Turpeinen; Jyväskylän Taiteilijaseura: Kristiina Lempiäinen-Trzaska, Jonna Suurhasko; Keuruun museo: Teija Lammi (7.8. saakka), Soile Ollikainen (1.8. alkaen);
Ritva Pulkkinen (31.7 saakka); Saarijärven museo: Kirsi Hänninen (1.10. alkaen), Kari Kotilainen (31.8. saakka), Janne Timperi.
Yhteistyökumppanit: Tanssin Aika -tapahtuma / KeskiSuomen Tanssin Keskus, Valon Kaupunki -tapahtuma
/ Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Tapperien
Taideseura, Jyväskylän kansalaisopisto, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta, Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut, Keuruun taiteilijaseura, Keuruun
kansalaisopisto, Keuruun kaupungin kulttuuritoimi.

Nykydokumentointi-projekti
Nykytaiteen dokumentointi on kenttätyötä uusien aineistojen keräämiseksi arkistoon. Vuonna 2019 tehdyssä dokumentoinnissa tallennettiin tietoja kansainväliseen Matkalla maan keskipisteeseen -taidenäyttelyyn osallistuvista taiteilijoista, heidän elämästään,
työskentelystään sekä ajatuksista kuulumisen ja ulkopuolisuuden teemoihin liittyen. Menetelminä käytettiin teemahaastattelua, valokuvausta, videokuvausta
sekä havainnointia.
Dokumentointi liittyi Jyväskylän taidemuseon sekä
Keuruun ja Saarijärven museoiden sekä koko KeskiSuomi alueenaan toimivan Jyväskylän taiteilijaseuran
yhteistyöprojektiin. Lokakuussa 2018 julkaistiin avoin
haku suomalaisille ja ulkomaalaisille taiteilijoille, jotka
ovat syntyneet / asuvat / työskentelevät Keski-Suomessa tai asuvat muualla, mutta tuntevat itsensä keskisuomalaisiksi tai jotka haluavat luoda yhteyden Keski-Suomeen. Hakijoilta ei vaadittu taiteilijaseuran jäsenyyttä
eikä taidealan opintoja.
Talven ja kevään 2019 aikana näyttelyn kuraattori
Rickard Borgström tutustui hakijoihin, joita määräpäivään mennessä oli yhteensä 213. Taiteilijahaastattelut
toteutettiin vuoden 2019 aikana. Haastattelut (21 kpl)
tehtiin pääasiassa taiteilijoiden työhuoneilla Helsingissä, Jyväskylässä, Kangasalalla, Kangasniemellä, Keuruulla, Tampereella ja Uuraisilla. Ulkomailla asuvat ja
työskentelevät taiteilijat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.
Tallennuksessa syntyvä digitaalinen aineisto, valokuvat, videomateriaalit sekä äänitiedostot tallennettiin
museon valokuva-, äänite- ja kuva-arkistoon. Haastattelun jälkeen äänitallenteet litteroitiin eli puhtaaksikir-

joitettiin tekstimuotoon. Aineistoa käytetään näyttelyn
sisällöntuotannossa ja tiedotuksessa.
Dokumentoinnista vastasi työryhmä, johon kuuluivat
Jyväskylän taidemuseolta amanuenssi Jaana Oikari, intendentti Leena Lokka, näyttelyintendentti Teija Lammi ja näyttelysihteeri Piia Määttä. Valokuvaaja HannuPekka Auraneva vastasi videoinneista ja nauhoituksista sekä valokuvauksesta.
Taiteilijoita haastattelivat ja litteroinnit ja haastatteluraportit kirjoittivat: Taiteilijoiden nimet kaksoispisteen
jälkeen.
• näyttelysihteeri Piia Määttä (kaksi litteroinneista
teki museologian harjoittelija Ville Rautiainen):
Duncan Butt Juvonen, Laura Dahlberg, Jari Jula,
Kazuko Kizawa, Niina Lehtonen Braun, Sonja
Löfgren, Maija Ojanen, Anu Pennanen & Stéphane
Querrec, Ilkka Virtanen
• museologian tallennusharjoittelija Maria Anttila:
Meri Hietala ja Antti Ahonen
• museologian tallennusharjoittelija Noora Eränen:
Toûa Toûa
• museologian tallennusharjoittelija Jasmin
Hakkarainen: Jussi Heikkilä
• museologian tallennusharjoittelija Salla Salmela:
Anna Ruth
• museologian tallennusharjoittelija ja museologian
harjoittelija Hanna Niemi: Anne Lehtelä, Taija
Goldblatt
• museologian tallennusharjoittelija ja museologian
harjoittelija Tiia Taipale: Jukka Silokunnas
• museologian harjoittelija Janina Haapakangas: Iitta
Pieti
• museologian harjoittelija Katariina Iso-Kokkila:
Anni Puolakka
• museologian harjoittelija Timo Panu: Jaakko Valo

Mediakasvatushanke
Alkuvuodesta taidemuseo käynnisti projektihakemuksen suunnittelun alueellisen mediakasvatushankkeen
jatkamiseksi yhteistyössä Keski-Suomen museon, Keski-Suomen elokuvakeskuksen, Kulttuuriaitan ja Live
Herring ry:n kanssa. Tarkoituksena oli rakentaa mediakasvattajien verkostoa levittää hyviä kokemuksia muihinkin Keski-Suomen kuntiin. Rahoitusta haettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahastosta. Kumpikaan ei myöntänyt hankkeelle rahoitusta.

Tutustumiskäynti
Huhtikuun alussa Seija Heinänen ja Leena Lokka tutustuivat laukaalaisen Eino Pulkkasen yksityiseen taidekokoelmaan, jota hän tarjosi deponoitavaksi Jyväskylän
taidemuseolle. Museon kokoelmapoliittisen ohjelman
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mukaisesti Jyväskylän taidemuseo ei kuitenkaan enää
nykyisin ota säilytettäväkseen yksityisten henkilöiden
kokoelmia. Pulkkasen kokoelma on muodostunut noin
50 vuoden aikana. Osa teoksista on vaihtunut, koska
teoksia on myyty ja uusia ostettu tilalle.

Alueellinen AV-laitelainaamo
Vuonna 2014 käynnistyneen Mediataide kartalle
-hankkeen tarkoituksena oli muun muassa alueellisen
av-laitelainaamon kehittäminen alueen taiteilijoiden
ja pienten toimijoiden käyttöön. Museomestari Jarkko
Kaunismäki toimii teknisenä asiantuntijana lainaamotoiminnan kehittämisessä. Lainattavana on Jyväskylän
taidemuseon videotykkejä, mediasoittimia, kotiteatterijärjestelmiä, kuulokkeita ja televisioita, joita vuoden
aikana ovat lainanneet taiteilija Sami Ala, Jelmu ry, taiteilija Antti Viitamäki ja Yläkaupungin yö ry.

Alueelliset yhteistyöryhmät
Museolehtori Sirpa Turpeinen on osallistunut KeskiSuomen maakunnan MAKU-kulttuuriympäristöryhmän työskentelyyn. Toiminnan tavoitteena on huolehtia yhdessä kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä
ja hoidon tason sekä tiedonkulun parantamisesta Keski-Suomessa. Ryhmään on nimetty edustajat KeskiSuomen ELY-keskuksesta, Keski-Suomen liitosta, Keski-Suomen museosta, Jyväskylän yliopiston Musiikin,
taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta, Metsähallituksesta, Suomen metsäkeskus / Julkiset palvelut
Keski-Suomesta, Keski-Suomen kylät ry:stä, MTK Keski-Suomesta, Maanmittauslaitoksesta, Keski-Suomen
Yrittäjistä ja Lapuan hiippakunnasta.
Taidemuseo on asiantuntijana Jyväskylän kaupungin,
Jyväskylän Kankaan alueen ja Laukaan kunnan taidetyöryhmissä rakennuskohteiden prosenttitaidehankkeissa sekä muun julkisen taiteen hankinnassa. Jyväskylän kaupungin julkisen taiteen taidetyöryhmä toimii
Tilapalvelun ja Kaupunkirakennepalveluiden asiantuntijaelimenä taidehankintoja koskevissa kysymyksissä.
Taidemuseota työryhmässä edustivat vuonna 2019 intendentti Leena Lokka ja amanuenssi Jaana Oikari, joka toimii myös työryhmän vetäjänä sekä intendentti
Jukka Partanen kevääseen asti. Jaana Oikari on jäsenenä myös Laukaan kunnan taidetyöryhmässä ja Jukka
Partanen oli Jyväskylän Kankaan alueen ja Kehä Vihreän taidetyöryhmissä kevääseen asti, jonka jälkeen hänen tilalleen tuli intendentti Leena Lokka.

MUSEOKAUPPA
Paula Jurvelin

Kaupan myynti kasvoi edellisestä vuodesta, koska museon kävijämäärän kasvaessa uudet asiakkaat innostuivat myös museokaupan tuotteista. Marraskuussa alkanut postilakko vaikutti suoraan joulukortti-, ja erityisesti joulupostimerkkimyyntiin. Joulumyynti kipusi
kuitenkin lopulta edellisvuoden lukuihin. Museokaupassa kävi ostoksilla yhteensä 3 607 asiakasta, joka oli
345 asiakasta enemmän kuin edellisenä vuonna.
Museokaupan toimivuutta parannettiin teettämällä
myyntipöytiin neljä lisätasoa sekä yksi uusi kampanjamyyntipöytä. Kalusteet suunnitteli sisustusarkkitehti
Simo Heikkilä ja toteutti Muuratpuu Oy. Lisäksi tilattiin
Lohikarilta lisää kevyempiä myyntitelineitä.

Myyntituotteet
Museokauppa on vakiinnuttanut asemansa hyvänä postikorttikauppana. Kortteja on ostettu myyntiin
seuraavilta keskisuomalaisilta taiteilijoilta: Anna-Liisa Hakkarainen, Auli Halttunen, Caia’s Training, Päivi Hintsanen, Tiina Lempiäinen-Trzaska, Jonna Markkula, Piia Myllyselkä, Taina Ristikivi, Tiina Salminen /
Tiitu Design, Daga Ulv / Amusantti ja Riitta Uusitalo.
Myytäviä kortteja hankittiin myös korttitukuista, kuten
Bekking and Blitz, Come to Finland, Joutomaa, Korttien Talo, Livingstone ja Putinki Oy.
Museokaupassa myydään museon näyttelyihin liittyviä kirjoja sekä keskisuomalaisia taiteilijoita esitteleviä julkaisuja. Museokaupan pysyviin myyntituotteisiin kuuluvat SEO – Sinuna en ostaisi -tuotteet, Mum´skorut ja Caring Hands -hyväntekeväisyyskorut. Pia
Westerholmin korttisarjoista on tullut museokaupan
suosikkituotteita. Poesia-kustantamon runokirjat ja
Atena Kustannuksen museokauppaan sopivat julkaisut
sekä erityisesti lapsille suunnatut Aurinko Kustannuksen ja Nemo kustantamon tuotteet ovat myös pysyvästi valikoimissa. Loiskiksen, Leena Pyylammen ja Pentti Rasinkankaan levyt esittelevät osaltaan keskisuomalaista lastenmusiikkia.
Muu valikoima vaihtelee näyttelyiden ja sesonkien
mukaan. Museokaupan uusia tuotteita hankittiin myös
kauempaa, kuten Tanskasta LOQI-kestokasseja ja 3Dkortteja sekä korttikoteloita Saksasta. Uutuutena otet-
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Museokaupassa on myynnissä näyttelyihin liittyviä julkaisuja, kuten Kristiina
Markkasen kirjoittama kirja Caj Bremer Mies katolla. Kuva: Sanna Lahti.

tiin joulumyyntiin Pepin Pressin kirjepaperilahjapakkauksia ja askarteluun sopivia tarrakirjoja sekä Puolangan pessimistien tuotteita. Myynnissä on edelleen jyväskyläläisen Paahtimo Papun museolle valmistama
oma kahvisekoitus, Teeleidin fermentoitu puerh-tee,
Foodin luomuherkut sekä mate ja wostok -juomat.
Näyttelykohtaisiksi tuotteiksi on vakiintunut eri variaatioina omana tuotantona painettu kassi, näyttelyjuliste sekä pinssit, magneetit tai kortit. Nanna Suden ja Canal Cheong Jagerroosin näyttelyiden oheismyynnissä oli näyttelyjulisteiden lisäksi Nanna Susi, In the Mood -julkaisu sekä runsaasti postikortteja.
Caj Bremerin näyttelyyn valmistui jyväskyläläiskustantamo Docendolta Mies katolla -kirja. Näyttelyä varten teetettiin postikortit kahdesta Jyväskylän suurajot
-aiheisesta valokuvasta, Nainen niityllä rauhoittelemassa lehmäänsä ja Mies katolla. Kesän Emma Ainalan
näyttelyyn teetettiin neljä postikorttia teoksista Never
Ending Clout, Sad Online, Soft Hardcore ja Tarantula.
Syksyn Graphica Creativa -näyttelyn oheismyyntinä oli
ainoastaan Norjan osaston myyntiin tuomat tuotteet:
esiliina, teepaita ja julkaisu.
Loppiaisen jälkeen myytiin Oravien aarteet -näyttelyn
huonekaluja sekä muuta rekvisiitta pois hiljaisella huutokaupalla. Osa huudettavista tavaroista innosti asiakkaita viimeisenä päivänä huutokilpailuun. Helmikuussa tyhjennettiin varastoa: vanhoja näyttelyjulkaisuja ja
yksittäiskappaleita myytiin poistohintaan tai annettiin
jopa ilmaiseksi koko kuukauden ajan. Alekuukauden
aikana annettiin / myytiin halvalla myös taidemuseon
kirjaston kaksoiskappaleita.

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Laura Korhonen, Sanna Lahti, Tarja Poikonen

Vuoden aikana taidemuseon viestinnässä on otettu käyttöön uusia prosesseja, mutta useat perinteiset
tiedotuskäytänteet tai -alustat ovat edelleen käytössä. Uutta ovat muun muassa viestintätiimin viikoittaiset palaverit, jotka ovat osaltaan lisänneet mahdollisuuksia suunnitelmallisuuteen. On pyritty myös viestinnän vuosisuunnitteluun, jonka perustana käytetään
kohderyhmämäärittelyä sekä tähän perustuvia kanavavalintoja. Vuonna 2019 tavoiteltiin perinteisten kohderyhmien lisäksi erityisesti nuorempia kävijöitä ja verrattuna aikaisempaan lisättiin esimerkiksi digitaalista
mainontaa. Loppuvuonna 2019 aloitettiin brändityö,
jonka perusteella taidemuseon visuaalinen ilme uusitaan vuonna 2020.

Yleiset tiedotusprosessit
Kaikista näyttelyistä lähetettiin tiedote viestimille. Sanomalehti Keskisuomalainen ja Suur-Jyväskylän lehti
huomioivat näyttelyt erinomaisesti artikkelein. Näyttelyiden osalta myöskin kontaktoitiin lehtiä, mikä näkyi
erityisesti Nanna Suden näyttelyiden kohdalla useina
huomiointeina. Tapahtumista lähetettiin menovinkkitiedotteet viestimiin kuukausittain. Saman tiedotteen
saivat myös opiskelijat yliopistolla, JAMKilla, museon
omat asiakkaat, muut museot ja tiedottajat sekä tarpeen mukaan myös muut kohderyhmät. Koululaisryhmät tavoitetaan lähettämällä tiedotteet suoraan oppilaitosten opettajille.
Näyttelyjulisteet veivät viestiä eteenpäin Jyväskylässä
sekä Keski-Suomen kirjastoissa, Nanna Suden näyttelystä jaettiin flaijeria myös hotelleihin ja museoihin. Silmänkääntäjä-esitteen tekemisestä luovuttiin vuoden
aikana. Kausiflaijerit toteutettiin kaksi kertaa, keväällä
ja syksyllä. Flaijereita jaettiin museoiden lisäksi myös
kirjastoissa ja matkailun pisteissä. Kausiflaijereissa painopisteenä olivat näyttelytietojen lisäksi myös ajankohtaiset tapahtumat ja työpajat. Taidemuseon uutiskirje lähetettiin kuusi kertaa vuoden aikana. Sähköiset
tapahtumakalenterit kaupungin, Suomen museoliiton
ja Keskisuomalaisen verkkosivuilla päivitettiin tapahtuma- ja näyttelytiedoin. Kulttuurihaitarissa ja Taide-lehdessä julkaistaan joka vuosi pienet mainokset ja rivitiedot. Aaltoja! ja Jyväskylä -lehdissä esiteltiin vuoden
päänäyttelyt sekä tapahtumat.
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Yhteismarkkinointi
Koko vuoden ajan pyrittiin tekemään mahdollisimman
paljon yhteismarkkinointia muiden kaupungin museoiden kanssa. Yhdessä tehtiin paitsi tiedotteita, mutta myöskin mainoksia muun muassa JYY:n kalenteriin
sekä Sinfonian esitteisiin keväällä ja syksyllä. Taidemuseo oli mukana myös Jyväskylän museoiden yhteisesitteessä, jota jaettiin useisiin kulttuurikohteisiin sekä hotelleihin. Kesällä tehtiin museopalveluiden yhteinen
kesäkampanja, jossa muiden museoiden näyttelyiden
ohella mainostettiin Emma Ainalan näyttelyä some-,
lehti- ja digimainoksin. Lisäksi näyttelyä esiteltiin museoiden yhteisesitteessä, josta otettiin myöskin opiskelijoille suunnattu lisäpainos erityisellä Ainala-painotuksella. Lisäksi Taidemuseo esittäytyi muiden museoiden
kanssa Jyväskylän yliopiston järjestömessuilla, JAMKin
avajaisissa, Seniorimessuilla sekä Kirja-, ruoka- ja viinimessuilla Jyväskylä Paviljongissa.
Joulun alla mainostettiin Jouluista taidebasaaria Suomen käsityön museon kanssa yhteistyössä muun muassa Keskisuomalaisessa ja Facebookissa. Taidemuseon joulutarjonta oli esillä myöskin Joulukylä Jyväskylä
-kokonaisuuden kautta Jyväskylä-lehdessä, julisteissa,
sosiaalisessa mediassa ja mainoksissa.
Taidemuseo osallistui Visit Jyväskylän matkailumarkkinointiin muun muassa Lapsiperhe-esitteessä, Lasten
löytöretkissä sekä Visitin matkailuesitteessä ja verkkosivuilla. Lisäksi Visit Jyväskylän henkilöstö kävi alkukesästä tutustumassa museopalveluiden kesätarjontaan.

Sosiaalinen media
Sosiaalisen median kanavia päivitettiin ahkerasti ja Facebookiin luotiin tapahtumia muun muassa avajaisista, taiteilijatapaamisista, yleisöluennoista ja erilaisista
työpajoista. Facebook-tapahtumien määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja niiden kautta on tuotu museotyötä erityisesti lukuisine yleisötapahtumineen laajemman yleisön tietouteen. Useita päivityksiä ja tapahtumia sponsoroitiin lisänäkyvyyden saamiseksi, minkä
lisäksi myöskin erillisiä some-mainoksia luotiin erilaisille kohderyhmille sekä tapahtumista että näyttelyistä.

Kuvataiteilijat Jonna Suurhasko ja Jukka Silokunnas ideoivat museon
edustalle Local Polyp -pihakatuteoksen, joka sai runsaasti huomiota varsinkin
sosiaalisessa mediassa. Kuva: Sanna Lahti.

Sosiaalisen median kanavien seuraajien määrä on
myös ollut jatkuvassa kasvussa.

Näkyminen katukuvassa
Taidemuseon näkyvyyttä vahvistettiin myös katukuvassa. Kuvataiteilijat Jonna Suurhasko ja Jukka Silokunnas ideoivat museon edustalla kulkevalle pihakadulle
keltaisen, teräksestä tehdyn lumppupallon, joka kantoi
nimeä Local Polyp. Teos sai runsaasti huomiota sosiaalisessa mediassa.
Näyttelymainoksia pyöri kaupungin Info-tv-ruuduilla
pääkirjastossa, Palokan kirjastossa, Wellamossa, Aalto Alvarissa, Tietotalolla ja messusillalla. Loppuvuonna
korostuivat perinteeksi muodostunut Jouluinen taidebasaari sekä taidemuseon jouluikkuna, Merry Art vol.
5, jonka toteutti Jonna Suurhasko.

Viestintätiimi
Taidemuseon viestintätyötä jakoivat vuoden alkupuolella intendentti Leena Lokka ja amanuenssi Laura Korhonen. Elokuusta alkaen näyttelytiedotuksesta on vastannut uusi intendentti Teija Lammi, minkä lisäksi Laura Korhosen opintovapaan sijaisena on lokakuusta
alkaen toiminut Sanna Lahti. Museopedagogiikan tiedotusta tehdään yhteistyössä Sirpa Turpeisen ja Laura Korhosen/Sanna Lahden kesken. Grafiikka- ja valo-
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Jonna Suurhaskon suunnittelemaa Merry Art vol. 5 -jouluikkunaa oli
hänen kanssaan toteuttamassa museomestari Jarkko Kaunismäki.
Kuva: Sanna Lahti.

kuvakeskus Ratamon tiedotuksesta vastaa museoassistentti Anna-Leena Pesonen. Tiedotusta tekevät myös
museoassistentti Paula Jurvelin sekä sosiaalisen median parissa Elina Puranen ja Sanna Lahti jo ennen sijaisuuttaan. Museotoimen markkinointi- ja viestintävastaava Tarja Poikonen vetää taidemuseon viestintätiimiä. Viestintätiimit aloittivat viikoittaiset kokoontumiset erilaisilla kokoonpanoilla ja toiminta on ollut
tehokasta. Esimerkiksi graafisten palveluiden ostaminen on muutosten myötä vähentynyt.
Harjoittelijoiden toimenkuva on ollut monipuolinen.
Oona Luiron kuuden kuukauden työskentelyjaksoon
kuului muun muassa ryhmäopastuksia sekä tapahtumajulisteiden ja näyttelymateriaalien taittoa. Petteri
Särmälän kolmen kuukauden pituiseen harjoitteluun
kuului lehtijuttujen kirjoitusta sekä palautejärjestelmän
ja sosiaalisen median kehittämistehtäviä.
Vuoden aikana museon näyttelyitä ja tapahtumia valokuvattiin hyvän markkinointimateriaalin saamiseksi. Valokuvaajaksi loppuvuodesta valmistunut HannuPekka Auraneva tuotti runsaasti kuvamateriaalia museoiden käyttöön. Vuonna 2018 alkanut Jyväskylän
taidemuseon ja koko Jyväskylän kaupunki -organisaatiota koskenut verkkosivujen ilmeen uudistaminen sekä sivustojen sisällöntuottaminen jatkuivat vielä alkuvuodesta. Museon vakinainen henkilökunta koulutettiin hallitsemaan sivuston Drupal-päivitykset.

KÄVIJÄTILASTOJA
Paula Jurvelin, Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen,
Sanna Lahti, Sirpa Turpeinen

Vuonna 2019 Jyväskylän taidemuseossa tehtiin kävijäennätys (50 466 kävijää), kuten monessa muussakin
museossa Suomessa. Holvissa näyttelyihin tutustui 40
984 kävijää, mikä oli 7 850 enemmän kuin edellisenä
vuonna. Myös Ratamon kävijämäärä kasvoi lähes 800
henkilöllä. Näyttely- ja työpaja- ja kurssikävijät yhteen
laskien Ratamossa kävijöitä oli 9 482, joista näyttelyihin tutustui 5 862.
Kävijöistä maksaneita asiakkaita oli 7 100 ja ilmaiskävijöitä noin 33 900. Maksaneiden kävijöiden määrä
nousi yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Ilmaisina perjantaipäivinä museon näyttelyihin tutustui lähes 6 500 henkilöä. Ryhmä- ja tapahtumakävijät mukaan luettuna perjantaisin museossa kävi noin
12 300 asiakasta. Suomen museoliiton Museokorttien myynnin suosio näkyi kävijämäärissä. Museokortteja (hinta 69 €, uusinta 64 €) myytiin 268 kappaletta
ja uusittiin 161 kappaletta. Museokorttikäyntejä tehtiin
yhteensä 4 061, mikä on kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.
Holvin vaihtuvien näyttelyiden pääsylipun hinta oli
kuusi euroa, josta myönnettiin 50 % alennus kaupungin henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ryhmälipun hinta yli 10 henkilön ryhmille oli neljä euroa. Sisäänpääsy
oli ilmainen alle 24-vuotiaille ja opiskelijoille opintoihin liittyen. Perjantaisin sisäänpääsy oli ilmainen kaikille taidemuseossa vierailleille. Ratamoon ja Holvin
gallerianäyttelyihin sisäänpääsy on ilmainen kaikkina
päivinä.
Museo oli avoinna yleisölle yhteensä 3 974 tuntia. Holvi oli avoinna 292 ja Galleria Ratamo 278 päivänä.
Ryhmävierailuja Holvissa oli yhteensä 522 kappaletta.
Ryhmien mukana näyttelyihin tutustui 5 731 kävijää,
joista koululaisten ja opiskelijoiden osuus oli 4 500.
Opastuksia järjestettiin Holvissa yhteensä 149 ja niihin osallistui 2 302 henkilöä. Opastuksista 96 suuntautui koululaisille ja niihin osallistui yhteensä 1 603 koululaista. Ratamossa ryhmiä kävi yhteensä 90. Galleria
Ratamossa järjestettiin 12 opastusta.
Työpajoja pidettiin Holvissa yhteensä 112 ja niihin
osallistui 1 698 henkilöä. Uuden kassajärjestelmän
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Näyttelysali täyttyi äärimmilleen innokkaista kuulijoista, kun suunnittelija
Seija Heinänen kertoi yleisöopastuksessa Nanna Suden taiteesta.
Kuva: Sanna Lahti.

käyttöönotosta lähtien työpajoihin on laskettu ainoastaan grafiikanpajat, näyttelyihin liittyvät työpajat ja Värejä vauvoille -työpajat sekä muut yksittäiset työpajat
sekä koululaisille ja opiskelijoille pidetyt työpajat opastuksen yhteydessä. Kulttuuriluotsien kaikki tapaamiset,
leidien maalauspajat ja museoshindo tilastoitiin museon omiksi tapahtumiksi. Myös muut tapahtumat, joissa
taidemuseo on ollut yhteistyökumppanina, tilastoitiin
omiksi tapahtumiksi.
Valon kaupunki -tapahtuman aikana 26.– 28.9. kävijöitä oli 3 145, tuolloin museo oli avoinna klo 11.00–
22.00. Muut kävijämääriltään suurimmat vuosittaiset yleisötapahtumat olivat Yläkaupungin Yö ja Jouluinen taidebasaari. Yleisön sai liikkeelle myös Jyväskylän
päivien -tapahtumat maaliskuussa, Kulttuurisuunnistus
syyskuussa sekä Joulunavaus viikonloppu. Muita suosittuja tapahtumia olivat näyttelyiden avajaiset: Nanna Susi, Canal Cheong Jagerroos 432, Caj Bremer 185,
Emma Ainala 125, Yuichiro Sato ja Local Polyp teoksen
avajaiset 216. Senioripäivä toi museoon 204 asiakasta.
Nanna Suden näyttelyn oheistapahtumat kiinnostivat
kävijöitä: taiteilijatapaamiset (245 ja 65) ja opastukset (100 ja 45). Caj Bremerin taiteilijatapaaminen 125.
Muita suosittuja tapahtumia vuonna 2019 oli lastentapahtumat 6.4. (200) ja 9.11. (175). Museon tiloissa järjestettiin seitsemät Harlekiinin kekkerit eli lasten syntymäpäiväjuhlat, joihin osallistui yhteensä 82 juhlijaa.

Taidemuseon Holvin ja Ratamon kävijät
Taidemuseon Holvi
maksaneet
ilmaiskävijät
perjantait

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

25 897

26 598

28 708

29 194

34 451

33 134

40 984

1 287

2 554

2 020

3 058

4 261

3 137

7 101

24 610

24 044

26 688

26 136

30 190

29 997

33 883

4 498

4 770

4 693

4 909

4 303

4 584

6 419

museokaupan kävijät

2 397

3 124

3 167

3 449

3 856

3 262

3 607

Ratamo

8 053

8 289

8 328

8 346

8 897

8 697

9 482

33 950

34 887

37 036

37 540

43 348

41 831

50 466

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

opastuksiin osallistuneet

2 634

1 416

2 606

2 845

2 974

1 999

5 731

koululaisia

1 653

947

1 533

2 298

2 211

1 602

4 500

työpajakävijät

2 202

705

520

515

2 191

1 136

1 698

ryhmäkävijät yhteensä

5 404

4 598

5 284

5 329

5 976

5 850

5 731

opintoryhmät

4 342

3 855

4 700

4 703

4 507

4 165

4 500

Kaikki kävijät yhteensä

Opastukset, työpajat ja ryhmät Holvissa

Suurimmat tapahtumat Holvissa
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Yläkaupungin yö

1 150

864

1 020

700

676

847

1 123

Jouluinen taidebasaari

2 971

2 654

3 697

3 009

3490

3 168

3 094

Kulttuurisuunnistus

524

-

433

-

421

422

663

Jyväskylä-päivät

313

313

274

852

848

326

465

2 985

3 420

3 145

646

532

Valon kaupunki
Joulunavaus viikonloppu
Avajaiset: Nanna Susi ja

432

Canal Cheong Jagerroos

LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja tilaisuudet
LIITE 2 Ratamon yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat

Asiakaspalaute
Taidemuseo teki vuoden aikana useita asiakastyytyväisyyskyselyjä. Samalla kartutettiin asiakkaiden sähköpostiosoitelistaa tiedotusta varten. Vastauksia saatiin kaikkiaan 241 (Nanna Suden näyttelyn aikaan 159,
Emma Ainalan 61 ja Graphica Creativan aikana 21).
Vastaajista 172 oli naisia, miehiä oli 64 ja muun sukupuolisia 3. Alle ja yli 45-vuotiaita oli saman verran.
Valtaosa vastanneita oli Jyväskylästä 177, seuraavaksi eniten vastauksia tuli Helsingistä (13), Kuopiosta (8),
Laukaasta (6) ja Lahdesta (6). Keski-Suomen kunnista
yksittäisiä vastaajia oli lisäksi Saarijärveltä, Keuruulta,
Äänekoskelta, Jämsästä, Uuraisilta ja Hankasalmelta.
Joulukuussa Taidebasaarin aikana kyseltiin tyytyväisyyttä sekä yleisöltä että myyjiltä. Vastauksia saatiin
yhteensä 82, asiakkailta 51 ja myyjiltä 31. Asiakkaat
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olivat saaneet tiedon pääasiassa somesta tai kaverilta, myyjät sähköpostilla. Asiakkaista 45 oli erittäin tyytyväisiä, yksi ei ollut tyytyväinen, muttei tyytymätönkään ja kaksi ei pitänyt lainkaan tapahtumasta. Myyjistä melkein kaikki olivat erittäin tyytyväisiä, yksi oli tyytymätön ja yksi neutraali.
Uudelle Taidetilalle oli mahdollisuus ehdottaa nimeä
sen avajaisista alkaen vuoden loppuun. Vastauksia tuli kaikkiaan 364 kappaletta. Päätös nimestä tehdään alkuvuodesta 2020. Samalla lomakkeella pyydettiin jättämään palautetta tilasta. Lähes kaikki vastanneet olivat
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tilaan. Osa toivoi lisää
interaktiivisia aktiviteetteja. Kaksi vastanneista oli sitä
mieltä, ettei voi tulla tilaan, koska valot aiheuttivat päänsärkyä. Kommenttien jälkeen valoja himmennettiin.

Internet-palvelujen käyttäjät
www.jyvaskyla.fi/taidemuseo
www.jkl.fi/ratamo
www.tuhattulkintaa.fi
www.tunnemaisema.fi ja www.maisemapaikka.fi
http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/
www.matkalla.keskisuomentaide.fi
https://www.graphicacreativa.fi/
Yhteensä

käyntikerrat

avatut sivut

73 858
17 556
14 335
6 980
6 183
3 244
1 727

96 880
22 414
116 171
28 729
16 911
11 085
41 517

123 883

330 707

Lisäksi taidemuseolla on neljä verkkosivustoa, joilla ei ole kävijätilastointia:
Oravien aarteita: http://www3.jkl.fi/taidemuseo/oravienaarteita/
Näkemyksiä: http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia/
Mobiiliopas Jyväskylän kirkkopuistosta ja sen historiasta: http://tarinasoitin.fi/jyvaskylankirkkopuisto
Mobiiliopas Toisia todellisuuksia: https://tarinasoitin.fi/toisiatodellisuuksia

Kuvakooste Jyväskylän taidemuseon Instagram-tilin vuoden 2019 tykätyimmistä kuvista.
Kuva: Sanna Lahti.
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Facebook-tilastoja
JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO
Julkaisuja yhteensä 322, tapahtumia yhteensä 58.
Sivutykkäykset:
1.1.2019 2 558 kpl ja 31.12.2019 2 986 kpl.
Kasvua 428.
Yksittäisen julkaisun tavoitettavuus ja näyttökerrat
enimmillään: 8 099 tavoitettua henkilöä ja
sitoutumisia 2 166: Uskotko, että nämä ovat
piirroksia? … (Yuichiro Sato). Kuvajulkaisu 25.6.
(mainostettu)
Eniten reaktioita, kommentteja ja jakoja:
792 kpl, Uskotko, että… Kuvajulkaisu 25.6.
Julkaisua klikanneita enimmillään:
1 374 kertaa, Uskotko, että … Kuvajulkaisu 25.6.
Tykkääjät: sivun faneista ja seuraajista naisia 77 % ja
miehiä 20 %, tavoitetuista naisia 70 % ja miehiä 28
%, sitoutetuista naisia 80 %, miehiä 18 %

että seuraajien määrässä. 35–44 -vuotiaiden
seuraajien määrä kasvoi lähes tasoihin verrattuna
suurimpaan ryhmään eli 25–34 -vuotiaihin. Vuonna
2019 oli yhteensä 17 360 tykkäystä.
Instagram -tykkäyksiä eniten:
14.11.2019, 250 kpl. Kuva harmaan syksyisestä
päivästä Jyväskylän kaupunkikuvassa, jota Local
Polyp -pihakatuteos piristi keltaisuudellaan.
Seuraajien sijainnit kaupungeittain, 5 suurinta:
Jyväskylä (46 %), Helsinki (15 %), Tampere (4 %),
Turku (3%) ja Kuopio (1%).
Seuraajien sijainnit maittain, 5 suurinta:
Suomi (91 %), Ruotsi (1 %), Saksa (1 %), Yhdysvallat
(1 %), Yhdistyneet kansakunnat (1%).
Seuraajien ikäryhmät:
13–17, 1 %; 18–24, 8 %; 25–34, 32 %; 35–44, 30 %;
45–54, 17 %;55–64, 9 %; 65+, 4 %
Seuraajat: 79 % naisia, 21 % miehiä.

GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS RATAMO
Julkaisuja 28 kpl

Instagram tarinat:
Kohokohdissa profiilisivulla kuva- ja videotallenteita
otsikoilla Museokauppa, Taidebasaarit, Retkillä,
Avoin paja ja Tapahtumia. Tarinoilla (näkyvissä 24h)
vaihtelevasti katsojia 200–350, erityisesti Jyväskyläsijainnin kautta katsojiksi myös muita kuin omia
seuraajiamme.

Sivun seuraajat: 1.1.2019. 862 kpl ja 31.12.2019 960
kpl. Kasvua 98 kpl.

GALLERIA RATAMON TILI
@galleriaratamo, #galleriaratamo

Yksittäisen julkaisun näyttökerrat enimmillään
546 kpl, 13.2. Rajojen yli / Crossing Borders - näyttely
on…

Julkaisuja 28 kpl vuonna 2019, seuraajia 593 kpl
(6.3.2020).

Jyväskylän taidemuseon sivut tavoittivat ihmisiä 45 eri
maasta.

Julkaisua klikanneita eniten: 175 kpl, 14.12. ALUE14
-näyttely avattu ja esillä…
Tykkääjät: naisia 68 %, miehiä 28 %.

Eniten tykkäyksiä:
85 kpl, 26.7. Hanna Råst - Aftermath…
Seuraajien sijainnit kaupungeittain, 5 suurinta:
Jyväskylä (38 %), Helsinki (17 %), Tampere (5 %),
Turku (2%) ja Lahti (1%).

Ratamon sivut tavoittivat ihmisiä 45 eri maasta.

Instagram
JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEON TILI
@jkltaidemuseo, virallinen hashtag #jkltaidemuseo
Vuonna 2019 tuli lähes 1 000 uutta seuraajaa 31.12.
2018 tilanteeseen verrattuna. 31.12.2019 oli seuraajien
määrä 2 343. Postausten määrä kolminkertaistui
edellisen vuoden 97 julkaisusta 309 julkaisuun, joten
panostus somen kehittämiseen näkyi sekä sisällöissä
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Seuraajien ikäryhmät:
13-17 < 1%, 18-24 4 %, 25-34 23 %, 35-44 35 %, 4554 20 %, 55-64 12 %, 65+ 6 %
Seuraajat: naisia 75 %, miehiä 25 %.

HALLINTO JA TALOUS
Pia Vasama

Jyväskylän taidemuseo toimii Jyväskylän kaupungin
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa osana
kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palvelualuetta. Palvelujohtaja Ari Karimäen virkavapauden ajan syksyllä
2019 tehtävää hoiti otona toimialajohtaja Eino Leisimo.
Museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen johtaa
museopalveluita sekä samalla Jyväskylän taidemuseota ja Keski-Suomen museota. Intendentti Leena Lokka
toimii taidemuseon toiminnallisena esimiehenä.

Toteutuneen talousarvion mukainen museopalveluiden yhteenlaskettu toimintakate vuonna 2019 oli
4 840 341 euroa. Jyväskylän taidemuseon toimintatulot olivat 220 963 euroa ja toimintamenot 1 414 386
euroa.

Jyväskylän taidemuseo
TALOUS (EUR)
Toimintatulot

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

123 189

170 370

150 158

124 261

102 820

109 814

173 876

229 882

131 528

220 963

Pääsymaksut

9 620

14 566

5 920

6 888

15 505

12 286

13 527

19 287

13 236

29 174

Muut tuotot

57 937

61 989

63 079

69 725

85 715

86 454

107 403

100 935

89 926

116 090

Tuet ja avustukset

55 632

93 815

81 159

47 648

1 600

11 074

52 946

109 660

28 366

75 699

Toimintamenot

1 201 648

1 285 400

1 332 557

1 300 392

1 253 465

1 332 973

1 391 821

1 390 212

1 300 975

1 414 386

Henkilöstömenot

626 102

640 043

658 520

605 328

566 469

623 370

670 226

684 226

618 815

651 050

Palvelut, tarvikkeet

284 308

313 725

311 516

312 005

307 136

323 203

328 148

315 292

295 674

376 850

Vuokrat

291 238

331 632

362 521

383 059

379 860

386 400

393 447

390 694

386 486

386 486

1 078 459

1 115 030

1 182 399

1 176 131

1 150 646

1 223 159

1 217 945

1 160 330

1 169 447

1 193 423

Toimintakate

Aamulla, kun museo ei ollut vielä yleisölle avoinna, saattoi aulassa
olla näinkin hiljaista ja seesteistä. Kuva: Sanna Lahti.
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TILAT
Seija Heinänen

Jyväskylän taidemuseon toiminta sijoittuu
neljään eri kohteeseen:
Toimisto, henkilökunnan työtilat,
Vapaudenkatu 28, 1. krs
Holvi, näyttelyt, museokauppa, museopedagogiset
työskentelytilat, Kauppakatu 23
Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo, työtilat,
Grafiikan paja, Galleria Ratamo, Veturitallinkatu 6
Ratamon vierashuoneisto, Kauppakatu 12
Kokoelmakeskus, säilytystiloja,
museomestarin työtilat
Jyväskylän taidemuseo on toiminut väliaikaisissa tiloissa avaamisestaan eli vuodesta 1998 lähtien. Keväällä 2019 julkaistiin väliraportti Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön käynnistämästä Jyväskylän sydän
-hankkeesta, joka on projektipäällikkö Janne Viitamiehen vetämä kulttuuri-investointien ja kaupunkikeskustan yhteiskehittämisen hanke. Hankkeen avulla etsitään kulttuurilaitoksille, myös Jyväskylän taidemuseolle, uusia tilaratkaisuja. Jyväskylän sydän -projekti ehdottaa taiteen ja kulttuurin keskuksen muodostamista
kaupungin ydinkeskustaan. Päätöksiä tehdään vuoden
2020 aikana.

Projektipäällikkö Janne Viitamies esitteli taidemuseolla kaupungin
museoiden henkilökunnalle Jyväskylän sydän -hanketta.
Kuva: Sanna Lahti.

Oravien aarteita -kokoelmanäyttelyn tilalle Holvin kolmanteen kerrokseen rakennettiin keväällä museopedagogista toimintaa varten Taidetila, jonka visuaalisen
ilmeen suunnittelivat kuvataiteilijat Jonna Suurhasko
ja Jukka Silokunnas. Tila jakaantuu käyttötarkoituksen
mukaan lasten tilaan, työskentely- ja esiintymistilaan,
näyttelytilaan sekä pimeään tilaan. Jyväskylän Valon
kaupunki -tapahtuma käytti pimeään tilaa toimintansa
esittelyyn syyskuusta lähtien. Taidetila avautui yleisölle Yläkaupungin yö -tapahtumassa 18.5.
Vuoden alussa uudistettiin museon aulan sisustusta.
Myös museokaupan toimivuutta parannettiin teettämällä myyntipöytiin lisätasoja sekä hankkimalla uusi
pöytä ja myyntitelineitä. Kalusteet suunnitteli sisustusarkkitehti Simo Heikkilä.
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Museon edustalla Local Polyp -teos on kuin maahan pudonnut aurinko
harmaassa marraskuun säässä. Teos oli oiva maamerkki museon sijainnille.
Kuva: Sanna Lahti.
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HENKILÖKUNTA
VAKINAINEN HENKILÖKUNTA

TYÖSSÄOPPIJAT Gradia, Humak,
Humak/Erasmus, Saimia, Spesia

Leena Lokka

intendentti, toiminnallinen esimies

Heidi Kotajärvi, Jasmin Kuivalainen, Elina Mäkelä, Elina

Tiina Ekosaari

museonvalvoja, osa-aikainen;

Peiponen, Kia Siekkinen, Sara Siekkinen, Julia Valanne

graafinen suunnittelija

TYÖKOKEILIJAT Jyväskylän kaupunki,
TE-palvelut, Verve, Anakom

Seija Heinänen

suunnittelija

Naoji Ishiyama

työmestari, osa-aikainen

Paula Jurvelin

museoassistentti

Jarkko Kaunismäki

museomestari

Erno Beuker, Janika Hanhinen, Minna Huolman, Anne

Laura Korhonen

amanuenssi,

Lehtinen, Oona Luiro, Ulla-Maija Matikainen, Piia Määttä, Iina

opintovapaalla 3.10.–22.12.

Parantainen, Tero Parkkonen

Sanna Lahti

museonvalvoja, osa-aikainen;
ts. amanuenssi 3.10.–22.12.

TAIDE- JA TYÖPAJANOHJAAJAT, OPPAAT

Teija Lammi

intendentti 8.8. alkaen

Jaana Oikari

amanuenssi

Heli Hokkinen, Heidi Kosonen, Heidi Kotajärvi, Elina Mäkelä,

Jukka Partanen

intendentti, eläkkeelle 1.6.

Leena Pantsu, Maria Pihl, Jarna Pihlajamäki, Helena Ratinen,

Anna-Leena Pesonen

museoassistentti

Anne Sarja-Kolu, Hannele Torniainen

Elina Puranen

museonvalvoja, osa-aikainen

Sirpa Turpeinen

museolehtori

Pia Vasama

toimistovastaava

SIJAISET JA TILAPÄINEN
HENKILÖKUNTA

LUENNOITSIJAT
Laura Luostarinen, Marja-Liisa Rajaniemi, Tuija Saresma,
Katriina Siivonen, Annu Vertanen

TAITEILIJAT

Hannu-Pekka Auraneva valokuvaaja, oppisopimus –31.12.2019
Joonas Autio

siviilipalvelusmies 3.6.2019–16.4.2020

Emma Ainala, Caj Bremer, Toni Essel, Tuomas Hallivuo,

Erno Beuker

tekninen avustaja 2.–26.9.

Johanna Juvonen, Niina Lehtonen Braun, Anu Pennanen, Tiitus

Minna Huolman

taideohjaaja 1.10.–30.11.

Petäjäniemi, Biagio Rosa, Jukka Silokunnas, Jonna Suurhasko,

Tuija Kantell

konservaattori 3.9.–1.11.

Nanna Susi, Iana Vulpe

Anne Lehtinen

ohjaaja-apulainen 1.10.–30.11.

Piia Määttä

projektitutkija 9.10.–8.12.

Soile Ollikainen

amanuenssi 20.5.–30.6.

Tero Parkkonen

arkistonhoitaja 26.8.–25.11.

Rickard Borgström

kuraattori

Elina Peiponen

museonvalvoja, osa-aikainen

Enja Heikkilä

esiintyjä

Udo Tiittanen

siviilipalvelusmies 21.4. saakka;

Jari Knuutinen

esiintyjä

museonvalvoja, osa-aik.

Jari Kuskelin

valokuvaaja

Pekka Liias

sähköasentaja

Jyrki Markkanen

graafinen suunnittelija

Jenni Meskus

kääntäjä

Matti Partanen

videokuvaaja

Kalle Rasinkangas

esiintyjä

Jukka Silokunnas

näyttelytilan suunnittelija

Jonna Suurhasko

näyttelytilan suunnittelija

Maya Syrjälä

artikkelinkirjoittaja

Noora Eränen, Janina Haapakangas, Katariina Iso-Kokkila,

András Szabó

pianonvirittäjä

Hanna Niemi, Einari Ollikainen, Timo Panu, Ville Rautiainen,

Kari Toiviainen

ohjaaja

Oona Rohde, Essi Rönkkö, Tiia Taipale

Kalle Vastamäki

näyttelijä

KESÄTYÖNTEKIJÄT
Noora Eränen, Essi Rönkkö, Udo Tiittanen

MUSEOLOGIAN HARJOITTELIJAT
(180 tuntia)

42

Jyväskylän taidemus eo t oimint aker t omus 2019

MUUT

OPETUS JA LUENNOT

• 17.–18.9. Museolehtoripäivät, Suomen museoliitto, Helsinki.

Seija Heinänen

• 23.9. Euro enemmän -seminaari, Suomen museoliitto,

Sirpa Turpeinen.
21.11. Kuvataide ja Keski-Suomi – Akseli Gallen-Kallelan ja
Pekka Halosen maisemat. Luento, Jyväskylän senioritorstai,
Sepän keskus, Jyväskylä.

Helsinki. Paula Jurvelin.
• 25.9. Tilinpäätösinfo. Jyväskylän kaupunki. Jyväskylä. Pia
Vasama.
• 2.10. Drupal-julkaisujärjestelmän koulutus. Jyväskylän

Naoji Ishiyma
3.5. Polyester litografia -työpaja, Grafiikka- ja valokuvakeskus
Ratamo, Jyväskylä
27.9. Kuivaneula-työpaja, Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo,
Jyväskylä

kaupunki, Jyväskylä. Sanna Lahti.
• 10.10. Sosiaalisen median koulutus, Jyväskylän kaupunki,
Jyväskylä. Sanna Lahti.
• 4.–5.11. Museoalan Teemapäivät, Museovirasto, Helsinki.
Seija Heinänen.
• 15.11. Museokortti-koulutus, Suomen museoliitto, Helsinki.
Paula Jurvelin.

OSALLISTUMINEN JA KOULUTUTUS

• 26.11. Viestinnän ajankohtaispäivä, Suomen museoliitto,

• 11.1., 25.1., 8.2., 15.2., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5. 24.5., 16.8.,

• 22.10. Vakuutusiltapäivä, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä. Pia

Helsinki. Sanna Lahti.
23.8., 6.9., Kuvataiteen perusopinnot, Jyväskylän yliopiston
avoin yliopisto ja Lapin yliopisto, Jyväskylä. Jaana Oikari.
• 14.2. Missä mennään -webinaari, Kansalliskirjaston
ajankohtaisia asioita. Seija Heinänen.
• 15.2. Euro enemmän -seminaari, Suomen museoliitto,
Helsinki. Paula Jurvelin.
• 21.3. Arts on Track -julkisen taiteen seminaari. Tampereen
kaupunki ja Frei Zimmer, Tampere. Seija Heinänen.
• 28.3. Elokuvakasvatuskoulutus, Jyväskylän kaupunki /
Kulttuuriaitta, Jyväskylä. Sirpa Turpeinen.
• 28.3. Museoalan osaaminen huipulle -työpaja, Suomen

Vasama.
• 3.12. Dialogin suunnittelu ja ohjaamisen syventäminen,
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä. Sirpa Turpeinen
• 11.12. Työhyvinvointikorttikoulutus, Jyväskylän kaupunki,
Jyväskylä. Leena Lokka, Sirpa Turpeinen.
• 13.12. Mediaviestintä, Kaiku Helsinki Oy, Jyväskylä. Sanna
Lahti.
• 23.8.2018–15.12.2019 ajanjaksolla opetuksessa 30
lähipäivää. Valokuvaajan perustutkintoon valmistava
koulutus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Gradia Jyväskylä.
Hannu-Pekka Auraneva.

museoliitto, Tampere. Leena Lokka, Jaana Oikari.
• 8.4. Euro enemmän -seminaari, Suomen museoliitto, Turku.
Paula Jurvelin.

JÄSENYYDET

• 25.4. Museologian seminaari. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.
Seija Heinänen.
• 15.5–17.5. Valtakunnalliset museopäivät. Suomen
museoliitto, Tampere. Pia Vasama.
• 25.5. Office 365-ohjelmiston käyttäjäkoulutus, Jyväskylän
kaupunki, Jyväskylä. Sirpa Turpeinen.

Leena Lokka
Jyväskylän julkisen taiteen taidetyöryhmän jäsen
Jyväskylän Kankaan alueen taidetyöryhmän jäsen (1.6.2019
alkaen)
Jyväskylän Kehä Vihreän taidetyöryhmän jäsen (1.6.2019 alkaen)

• 27.5. Office 365-ohjelmiston käyttäjäkoulutus, Jyväskylän
kaupunki, Jyväskylä. Hannu-Pekka Auraneva.
• 27.5. Digivalmennus, sometiedot ja -taidot, Visit Jyväskylä,
Flowhouse Oy, Jyväskylä. Anna-Leena Pesonen.

Jaana Oikari
Jyväskylän julkisen taiteen taidetyöryhmän vetäjä
Laukaan kunnan julkisen taiteentyöryhmän jäsen

• 28.5. Office 365-ohjelmiston käyttäjäkoulutus, Jyväskylän
kaupunki, Jyväskylä. Seija Heinänen, Jaana Oikari, Anna-

Jukka Partanen (31.5.2019 asti)

Leena Pesonen, Pia Vasama.

Jyväskylän julkisen taiteen taidetyöryhmän jäsen

• 29.5. Office 365-ohjelmiston käyttäjäkoulutus, Jyväskylän
kaupunki, Jyväskylä. Paula Jurvelin, Jarkko Kaunismäki, Elina

Jyväskylän Kankaan alueen taidetyöryhmän jäsen
Jyväskylän Kehä Vihreän taidetyöryhmän jäsen

Puranen, Sirpa Turpeinen.
• 5.–6.6. Symposium, Approaching Esotericism. Turun
yliopisto, Turku. Seija Heinänen
• 21.8. Opintomatka Hyvinkään taidemuseoon. Jarkko

Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialan osallisuustyöryhmän
jäsen

Kaunismäki, Leena Lokka, Jaana Oikari, Teija Lammi, Sirpa

Jyväskylän kaupungin kulttuuriluotsitoiminnan

Turpeinen.

kehittämisryhmän jäsen

• 3.9. Työmatkakustannusten info -koulutus, Jyväskylän
kaupunki, Jyväskylä. Pia Vasama.
• 12.9. Drupal-julkaisujärjestelmän koulutus, Jyväskylän
kaupunki, Jyväskylä. Teija Lammi.
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MAKU-ryhmän jäsen

LIITE 1

Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja tilaisuudet
NÄYTTELYIHIN LIITTYVÄT YLEISÖTILAISUUDET
Tuomas Hallivuo, Aina on kevät IV 30.11.2018–20.1.2019, Galleria
11.1.Taiteilijatapaaminen
Canal Cheong Jagerroos, Floating Island – Utopia 1.2.–31.3., Galleria
31.1.Näyttelyinfo ja avajaiset, Yarin musiikkiesitys
Nanna Susi, In the moods 1.2.–12.5.
31.1.Näyttelyinfo, avajaiset, Yarin musiikkiesitys
8.3. ja 5.4. Taiteilijatapaaminen
Luennot
21.2. Marja-Liisa Rajaniemi, Tunteita kankaalla, näkökulmia ekspressionismiin
21.3. Laura Luostarinen, Leena Luostarisen (1949–2013) taide ja elämä
Yleisöopastukset
12.4., Leena Lokka ja Seija Heinänen
15.2. ja 10.5., Seija Heinänen
Caj Bremer Valokuvia 1950–1960-luvuilta 5.4.–8.6., Galleria
4.4. Näyttelyinfo, avajaiset
26.4. Taiteilijatapaaminen
Tiitus Petäjäniemi Maalauksia 18.5.–1.9., Taidetila
18.5. Avajaiset
Emma Ainala, Dear Ambiguity 24.5.–8.9.
23.5. Näyttelyinfo, avajaiset: Mikaela Lostedt Helsinki Contemporarysta esitteli taiteilijan,
musiikkia Enja Heikkilä
24.5. ja 6.9. Taiteilijatapaaminen
Opastukset
2.8., 9.8., 16.8., 23.8., 30.8., 6.9., keskusteluopas Noora Eränen
7.6., 2.8., 9.8., 16.8., 30.8. yleisöopastus
Yuichiro Sato Metsä – todellisuuden ja kuvitelman rajamailla 15.6.–8.9., Galleria
14.6. Näyttelyinfo ja avajaiset
23.8. Taiteilijatapaaminen
Local Polyp, Jonna Suurhasko ja Jukka Silokunnas Kauppakadun Pihakatuteos 15.6.–20.11.
14.6. Avajaiset
Graphica Creativa 2019 – Hereafter, 15. kansainvälinen grafiikkatriennaali. 27.9.–1.12.2019
26.9. Näyttelyinfo sekä avajaiset osana Valon kaupunki -tapahtumaa
4.10. ja 29.11. yleisöopastus, Teija Lammi
Luennot
14.11. Kulttuurinen kestävyys ja tulevaisuus, FT, yliopistonlehtori Katriina Siivonen, Turun yliopisto
28.11. Taidegrafiikan ja sen opetuksen tulevaisuus muuttuvassa maailmassa, kuvataiteilija, professori
Annu Vertanen, Taideyliopisto Helsinki

Grafiikan työpajat, ohjaaja Maria Pihl
5.10. Carborundum
26.10. Kuivaneula
16.11. Kohopaino
Miltä näyttää aika? Kuvataidetta Keski-Suomessa 1975–1997 20.12.2019–17.5.2020
19.12. Näyttelyinfo

TAIDEMUSEON MUUT TAPAHTUMAT
Kulttuuriluotsien perjantaiporinat
8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 26.4. ja 10.5., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.
Avoin paja, ohjaaja Heli Hokkinen
1.2.–10.5, ei 19.4. sekä 4.10.–29.11.
Musiikkia
8.10. Taidetiistai. Jazzmuusikko Jorma Tapion soolokonsertti.
Työpajat
3.2., 17.2. ja 28.4. Intuitiivinen maalaus, ohjaaja Anne Sarja-Kolu
5.2, 19.2., 5.3, Aikamatkaajat, ohjaaja Tiina Helttunen
10.3. Intuitiivisen kirjoittamisen työpaja, ohjaaja FM Jarna Pihlajamäki
16.–17.3. Päiväkirjasta voimakirjaksi, ohjaaja Anne Sarja-Kolu
5.5. Intuitiivisen kirjoittamisen työpaja, ohjaaja FM Jarna Pihlajamäki
25.8., 6.10., 3.11. Lämpöä ja lempeyttä, shindo-työpaja, ohjaaja Helena Ratinen
1.9. Intuitiivisen kirjoittamisen työpaja, ohjaaja FM Jarna Pihlajamäki
Tapahtumat
9.1., 6.2., 20.2., 6.3., 20.3. Radikaalit pistot, feministinen ompeluseura
22.3. Taidemuseon syntymäpäivä
23.–24.3. Jyväskylä päivät
27.3. ja 23.4. Aikuisten värikylpy: Jyväskylän reumayhdistys
7.5. Vapaaehtoisilta
8.5. Perhevalmennusilta, kulttuuri
18.5. Yläkaupungin Yö
klo 11–22 Taidetila avoinna
klo 11–22 Bremer – Valokuvia 1950–60 –luvuilta
klo 16–21 Nuori taide -tarrapaja
klo 16.30 alkaen taiteilijatapaaminen, Tiitus Petäjäniemi
klo 17–18 Taidetilan avajaiset
klo 18.15–18.30 Capoeira Forca Natural
klo 19–19.20 Jyväskylä Sinfonia on the Move – Kvintetti
klo 20.00–20.20 Paavo Kässi – akustista musiikkia
Jyväskylän Kesä
3.–5.7. Keskusteluopastus, Noora Eränen
5.7. Keskusteleva näyttelyopastus. Tutkijat Heidi Kosonen ja Tuija Saresma Jyväskylän yliopistosta
9.7. Omaa luokkaa -livepodcast, Mia Haglung ja Taija Roiha
17.8. Mahdollisuuksien tori: yhteisöllisen taideteoksen teko
27.8.Poliitikon museoharjoittelu: Kansanedustaja Bella Forsgrénin keskusteluopastus
8.9. Kulttuurisuunnistus, Lauluyhtye Väreä esiintyi klo 14 ja 15
26.–28.9. Valon kaupunki klo 11–22

27.9. Tutkijoiden yö, non stop -työpajoja
11.10. Senioripäivä
Muistiystävälliset museokierrokset
Luento: Tanssista hyvää oloa, tanssipedagogi Kirsi Nuutinen
Vapaata tanssia, näyttelykierroksia, kulttuuriluotsien perjantaiporinat, Avoin paja
Seniorijatsia, Brain Stream Band
25.10. Taideperjantai – Jazzia ja lyhytelokuvia
Arktisen upeeta! -festivaali esittäytyy: livejazzia ja norjalaisia elokuvia
DJ LWNMWR soittaa vaporwave-musiikkia vinyyliltä ja C-kaseteilta
Queer Bodies -mediataidetta, keskustelua kehosta, seksuaalisuudesta ja tasa-arvosta
Möö-yhtyeen modernia kansanmusiikkia
22.–24.11. Taidemuseon joulunavausviikonloppu
Merry Art vol.5 -jouluikkuna, Jonna Suurhasko.
Perjantaiporinat, Avoin paja ja joulukorttityöpaja
23.11. Art Dating
30.11. Väritreffit, yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa
14.–15.12. Jouluinen Taidebasaari
Myyjät: Piia Myllyselkä / Sirpa Varis, Anita Hannunen / Maria Koski-Lammi, Ippa Särkkä, Panu Koskimies /
Maria Pihl, Naoji Ishiyama, Heli Hokkinen, Ulla Aatinen, Nina Huisman / Hanna Nelimarkka / Jaana Polamo,
Kaisu Hirvonen / Loiskis ry, Raija Luukkonen, Maija Ojanen / Paula Myllymäki, Jyväskylän taiteilijaseura /
Taidelainaamo, Tuula Haverinen, Jussi Moilanen / Pia Moilanen, Justine Florio / Sari Linna, Päivi Hintsanen,
Sveta Peura, Niina Friman, Päivi Meriläinen, Anna-Liisa Hakkarainen, Kaisa Koljonen, Riitta Uusitalo, Aino
Kajaniemi, Eija Juutilainen, Olga Malytcheva, Aino-Kaarina Pajari, Leila Ylönen / Svetlana Ruoho, Joel
Rahkonen / Maarit Siltamäki, Atena Kustannus, Kirsi Neuvonen

TEKEMISTÄ PIENILLE JA ISOILLE
Harlekiinin kekkerit
10.2., 9.3., 9.3., 23.3., 9.7., 17.11., 24.11.
6.4. Taianomainen taidepäivä
Tapahtuman järjestävät Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikkipedagogiopiskelijat, Suomalainen
musiikkikampus ja lastenorkesteri Loiskis.
Soiva vauvojen värikylpy, ohjaajina Leena Pantsu ja Hannele Torniainen
ryhmä 0–1 v.; ryhmä 1–3 v.; ryhmä 3–5 v.
Ääniutopia-tuokio
Taikapuutarhassa – osallistava konsertti Jamkin opiskelijoiden ja lastenorkesteri Loiskiksen kanssa
24.8. Soivat värikylvyt koko perheelle
Ohjaajina Leena Pantsu ja Hannele Torniainen, ryhmä 0–1 v.; ryhmä 1–3 v.; ryhmä 3–5 v.
9.11. Taaperoiden taidepäivä
Monotypia-taidegrafiikkaa, Ihmeelliset kodinkoneet -työpaja, taaperoiden drive-in leffa ja Vauvan vinkkeli
-taidenäyttely. Yhteistyössä TaidePiiLO taaperoille ry, Lasten Lysti ja Jyväskylän taidemuseo.
Taikatilassa kokoontuivat lisäksi eläkeläistennaisten vertaisryhmä Leidit ja Luotsien lukupiiri.
Myös kulttuuriluotsit järjestivät tapaamisiaan Taikatilassa.
Kaupungin kulttuurisuunnitelman mukaiset 6.-luokkalaisten Kompassikäynnit, klo 9–11 tai 12–14
40 koululaisryhmää 1.10.–29.11.
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Ratamon tapahtumat, kurssit ja työpajat
Grafiikka- ja piirustusnäyttelyiden avajaiset ja tapahtumat
9.1.
6.2.
2.5.
29.5.
21.8.
16.10.
11.12.

Heli Kurunsaari, Vihreä oksa
Rajojen yli / Crossing Borders
Connecting Provincial Workshops and International Printmakers
Yuki Nagashima, I Am Here / Anni Kristiina, Can You See Us?
Anniina Vainionpää, Vieras
Inari Krohn, Mirka Hokkanen ja Laura Pohjonen: Luonnon lapsia, yhteisnäyttely
Juha Laakso, Natura Forma / Tomáš Žemla, Interfields

14.1.−15.4.
12.6.
16.12.

Shindo 11 kertaa galleriassa
Jukka Partasen läksiäiset pajan käyttäjien kanssa
Ratamon perinteinen Joulupuuro pajan käyttäjille

Kurssit ja työpajat
ma 7.1.−1.4. ja 3.9.−3.12., 13.00–15.30
Taidegrafiikka, järj. Jyväskylän kansalaisopisto, opettaja Rita Vargas / Aino-Kaarina Pajari, 13 oppilasta
ke 9.1.−10.4. ja 4.9.−27.11., 18.00–20.30
Taidegrafiikka, järj. Jyväskylän kansalaisopisto, opettaja Jonna Suurhasko, 13 oppilasta
to 10.1.−11.4. ja 5.9.−12.12., 18.00–20.30
Puupiirros, järj. Jyväskylän kansalaisopisto, opettaja Aino-Kaarina Pajari, 13 oppilasta
Vesiväripuupiirros, järj. Jyväskylän kansalaisopisto
ti 18.00-20.30, 3.9. −26.11.
Opettaja Aino-Kaarina Pajari, 13 oppilasta
ma 7.1.–20.5., klo 17–19.30
Grafiikan kurssi, järj. Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulu, opettaja Minna Piispanen, 10 oppilasta
pe 11.1.–26.4., klo 16.00–18.40
Taidegrafiikan työpaja, järj. Kansalaisopiston kuvataidekoulu, opettaja Iana Vulpe, 5 oppilasta
Grafiikan kurssi, järj. Jyväskylän kesäyliopisto, 13 oppilasta
20.-21.9., pe 17–20.30, la 11–14.15, Aino-Kaarina Pajari
4.–5.10., pe 17–20.30, la 9–16.30, Rita Vargas
18.–19.10., pe 17–20.30, la 9–16.30, Rita Vargas
25.–26.10., pe 17–20.30, la 11–14.15, Aino-Kaarina Pajari
8.–9.11., pe 17–20.30, la 11–14.15, Aino-Kaarina Pajari
15.–16.11. pe 17–20.30, la 9–16.30, Rita Vargas
3.5. klo 10–16
Polyester litografia -työpaja, opettaja Naoji Ishiyama, 6 osallistujaa
15.6. klo 10–18
Mokulito työpaja, opettaja Yuki Nagashima, 7 osallistujaa
27.9. klo 10–16
Kuivaneula työpaja (Graphica Creativa), opettaja Naoji Ishiyama, 12 osallistujaa
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Teoslainat näyttelyihin
Maisemia Jyväskylästä, 24.11.2016 – , Puistokadun päiväkotikoulu, Bulevardi
01506
013561
01110
013773
013117

Jonas Heiska: Mattilanniemi, vesivärimaalaus
Yrjö Saarinen: Tourujoelta, 1948, öljymaalaus
Olavi Viherlehto: Laiva, 1956, puupiirros
Erkki Heikkilä: Louhikkoinen rantamaisema, 1958, öljymaalaus
Carl Bengts: Tourujoen silta, 1912, öljymaalaus

Taide ulkoilee, 16.5.2019– , Jyväskylän kulttuuriluotsit
011994
01788
01237

Lehtinen, Urho: Ensilumi - poika moottoripyörällä, 1963, öljymaalaus
Ojanen, Feliks: Turun linna, 1946, öljymaalaus
Valkama, Jorma-Tapio: Pyhänpää, 1968, puupiirros

Maija Lavonen – Koskettaa, 21.5.–23.8.2019, Kemin taidemuseo
013133

Lavonen, Maija: Iso Selkäsaari, 1978, taideteksiilli, ryijy

Yuichiro Sato, 31.5.–30.8.2019, Finlayson Art Area, Tampere
014788

Sato, Yuichiro: Valo, 2017, piirustus; lyijykynä; pigmentti; Sumi-muste; paperi

Värinäkyjä. Yrjö Saarinen 1899–1958. 6.6.–17.11.2019, Hyvinkään taidemuseo
013648
013653
012305
011496
011494
011489
011488

Saarinen, Yrjö: Dahliat, 1954, öljymaalaus
Saarinen, Yrjö: Huhtikuun ilta, 1945, öljymaalaus
Saarinen, Yrjö: Alaston, öljymaalaus
Saarinen, Yrjö: Syysnäkymä Ikkunasta III, 1953, öljymaalaus
Saarinen, Yrjö: Auringonkukkia, 1948, öljymaalaus
Saarinen, Yrjö: Talvikuva Hyvinkäältä, 1939, öljymaalaus
Saarinen, Yrjö: Omakuva karvalakki päässä, 1935, vesivärimaalaus

Tommi Toija – Omia kuvia, 19.10.2019–12.1.2020, Hämeenlinnan taidemuseo
014746:1
014746:2

Toija, Tommi: Punainen jakkara, 2014, veistos, maalattu, lasitettu keramiikka, muovi
Toija, Tommi: Ei tänään, 2014, veistos, maalattu, lasitettu keramiikka
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Teoshankinnat ja lahjoitukset
Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin
Ainala, Emma: Neverending Clout, 2019, öljyväri kankaalle
Auerniitty, Mikko: Koivut, sarjasta Metsä, 2019, pigmenttivedos koivuvanerille
Bremer, Caj: Mies katolla. Jyväskylän suurajot 1963, vedos 2019, valokuva
Bremer, Caj: Pientilan emäntä ja lehmä. Jyväskylän suurajot 1963, vedos 2019, valokuva
Gallen-Kallela, Akseli: Auringonlasku järven rannalla, 1904, öljymaalaus
Girodat, Jamie-Lee: Laske kymmeneen / Count to Ten, 2019, linoleikkaus, animaatio
Hano, Kanami: Merkki 2 / Sign 2, 2018, vesipohjainen puupiirros, monotypia
Hokkanen, Mirka: Animal Pyramid, Mouse, Squirrel, Raccoon, Deer, grafiikka, puukaiverrus
Huisman, Nina: Meri 1–4, 2019, valokuva lasille
Ijäs, Mikko: Kyklooppi (kivuliaat muistot) / The Cyclops (Painful Memories), 2008, esineteos
Ijäs, Mikko: Surkimus, 2005, Akryyli ja kollaasi kankaalle
Ijäs, Mikko: Ramppi, 2005, akryyli ja kollaasi kankaalle
Ikävalko, Marko: Communion, 2019, piirustus, hiilijauhe, lehtikulta, grafiitti
Kapa: Viisi teosta sarjasta Kotimatka, 2013, valokuva
Kolltveit, Kari: Selviytymisstrategioita / Survival Strategies 1 (-17), 2019, Somerset paperi
Krohn, Inari: Aarteen vartija, 2019, grafiikka, viivasyövytys, puupiirros, vesiväri, chine collée
Krohn, Inari: Metsän salaisuus, 2016, grafiikka, viivasyövytys, puupiirros, vesiväri, chine collée
Kurunsaari, Heli: Aurinkolainen, 2018, grafiikka, puupiirros
Laakso, Juha: Iki 2, fotogravyyri
Laakso, Juha: Iki 7, fotogravyyri
Nagashima, Yuki: Happy Mood, 2018, kuivaneula, carborundum
Nagashima, Yuki: Talking, 2018, kuivaneula, carborundum
Petäjäniemi, Tiitus: Suuri tomaatti, 2016, akryyli kankaalle, LED-valaisin
Pitkänen, Kirsi: Uneksinko?, 2019, installaatio, sisustustarvikkeita, ilmapalloja
Pohjonen, Laura: Juokse villi lapsi, 2017, viivasyövytys, puupiirros, chine collée vanerille
Pohjonen, Laura: Perhonen, 2017, viivasyövytys, puupiirros, chine collée vanerille
Sato, Yuichiro: Aikainen kevät, 2019, pigmentti, muste, akryyli paperille, puupaneelilla
Silokunnas, Jukka ja Suurhasko, Jonna: Local Polyp, 2019, esineteos, metalli, spraymaali
Snellman, Rune: THE BIG “M”, 2018–2019, valokuva, pigmenttivedos
Tapper, Kirsi: Saimaa, 2019, veistos, puu, väri
Vainionpää, Anniina: Haltija II, 2019, puupiirros ja monotypia
Vulpe, Iana: Talvi Tourujoella I, 2018, grafiikka, pahvikaiverrus, kohopaino
Žemla, Tomáš: Testimony of Minimalism Man Touched Land III, 2017, syväpaino, akvatinta, mezzotinto
Žemla, Tomáš: Testimony of Minimalism Man Touched Land X, 2019, syväpaino, akvatinta, mezzotinto

Teoslahjoitukset Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin
Heikkilä, Erkki: Asetelma, 1972, öljymaalaus
Heikkilä, Erkki: Maisema riihen ovelta, 1971, öljymaalaus
Heikkilä, Erkki: Perunat itävät, 1967, öljymaalaus
Heikkilä, Erkki: Alaston, 1968, öljymaalaus
Heikkilä, Erkki: Maisema Tourulasta, 1966, öljymaalaus
Heikkilä, Erkki: Pihapuu, 1971, öljymaalaus
Heikkilä, Erkki: Talvinen pihapiiri, 1974, öljymaalaus
Heikkilä, Erkki: Kala asetelma, 1978, öljymaalaus
Heikkilä, Erkki: Talvinen maisema, 1976, öljymaalaus
Heikkilä, Erkki: Alaston nainen, 1977, öljymaalaus
Ilasmaa, Urpu: Maisema, 1975, vesivärimaalaus

Kapanen, Matti: Keltainen maisema, 1980, öljymaalaus
Kapanen, Matti: Syksyinen puronvarsi, 1981, öljymaalaus
Katainen, Kaarina: Maisema, grafiikka
Lehtinen, Urho: Luonnos seinämaalaukseen, maalaus, akvarelli
Lehtinen, Urho: Nuoren naisen muotokuva, 1945, piirustus, hiili
Manninen, Jaakko,1976, öljymaalaus
Manninen, Jaakko: Talvinen Tourujoki, 1976, öljymaalaus
Manninen, Jaakko: Rantaruovikko, 1979, öljymaalaus,
Mäkeläinen, Veikko: kaksi grafiikan vedosta
Nivarpää, Jouko: Tuomet kukkivat, öljymaalaus
Rane, Tanuja: Specimens of Loss, osa 7-osaista sarjaa, 2010
Vanas, Virpi: Peura lähteellä, 1979, öljymaalaus

jyväskylän
taidemuseo

