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JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO 

 

ELÄVÄT VÄRIT - LAINATTAVA NÄYTTELY JA MATKALAUKKU 

Elävät värit – matkalaukku ja Leidit. Jyväskyläläinen naisryhmä leikkii estottomasti väreillä, kokeilee ja 

yhdistelee erilaisia menetelmiä ja tekniikoita.  Leidit ovat koonneet teoksistaan pienoisnäyttelyn 

lainattavaksi vanhainkoteihin ja hoitolaitoksiin. Näyttelyn mukana kulkee väreistä kertova matkalaukku, 

jonka virikemateriaalia voidaan käyttää myös ilman näyttelyä.  

 

TÄHTILAUKKU JA KOLINA – LAINATTAVA PIENOISNÄYTTELY LAPSILLE JA ISOVANHEMMILLE 

Outi Markkasen Tähtilaukun kultaiset tähdet muodostavat jäniksen kuvion eteläisellä pallonpuoliskolla. 

Kun laukku avataan, ulos virtaa tuhansia tarinoita, unelmia, haaveita – tavoittamattomia kuin tähdet 

taivaalla. Tarinoiden lisäksi laukusta löytyy musiikkia, tango Hopeinen kuu ja muita lauluja. 

"Kilinää, kolinaa, pulinaa, hälinää kuuluu keittiöstä. Keitähän siellä mahtaa hääräillä? Mitähän he tekevät?" 

Marja Kolun teos Kolina vie ajatukset arkeen, keittiöön, jonka puiset ruuanlaittovälineet ovat saaneet 

uuden merkityksen taideteoksessa. 

Tähtilaukku ja Kolina – kahden teoksen näyttely sisältää arkea ja unelmia. Näyttelyssä on mukana 

virikemateriaalia ja ohjeita teosten tutkimista varten. Tähtilaukku ja Kolina on lainattavissa Jyväskylän 

taidemuseosta. Näyttely soveltuu kaikenikäisille, myös muistelutyöhön. 

 

NÄKEMYKSIÄ – kuvitteellisen keskisuomalaisen taiteilijan matkalaukku sisältää maisemateoksia myös 

kohokuvia sekä pistekirjoituksella tekstiä. Mukana on mm. maalausvälineitä, tuoksuja ja taiteilijan hattuja 

sekä CDllä kuvaukset teoksista ja tarinoita keskisuomalaisista taiteilijoista. Netistä löytyy myös 

samanniminen verkkonäyttely taidemuseon sivuilta. 

 

HYVÄÄ TIETÄ HYSSYMAAHAN - näyttely perustuu Mari Mörön ja Anna-Liisa Hakkaraisen lämminhenkiseen 

kuvakirjaan Hyvää tietä Hyssymaahan. Mörön runot ja Hakkaraisen eläinaiheiset maalaukset muodostavat 

oivaltavan, rikkaan kokonaisuuden, jossa teksti ja kuva saattelevat päivän touhuista unen maailmoihin – 

Hyssymaa on pieniä ja suuria salaisuuksia täynnä. Näyttely sisältää painokuvia Anna-Liisa Hakkaraisen 

naivistisista maalauksista. Näyttelyn avulla voi tutustua Anna-Liisa Hakkaraisen rikkaaseen värimaailmaan 

ja siihen mitä eri värit taiteilijalle symboloivat. Näyttely on pakattu puulaatikkoon. Kuljetus tila- tai 

farmariautolla. 

 



 
 

ATENEUM SALKUT (2 kpl) 

Taidesalkku sisältää 20 A3-kokoista laminoitua painokuvaa Ateneumin kokoelmateoksista. 

Mukana on ideavihko (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi), jossa on kymmeniä vinkkejä taidekuvien 

käyttämiseen kotona, laitoksissa ja pienryhmissä sekä kuvallinen ideakartta. Ideavihkossa kerrotaan myös, 

miten voit koota Salkun taidekuvien ympärille moniaistisen Taidekapsäkin yhdistämällä kuviin tuoksuja, 

musiikkia tai kosketeltavia materiaaleja. Salkun koko on 30 x 42 cm x 1,5 cm. Sen voi lainata taidemuseolta 

kerraksi tai pariksi viikoksi kerrallaan.  

 

LAINAUS 

Jyväskylän taidemuseo lainaa näyttelyitä ja opetuspaketteja maksutta kouluille, oppilaitoksille, 

opintopiireille, kuvataidekerhoille jne. Materiaali toimitetaan tilauksesta postin tai matkahuollon 

välityksellä, jolloin lainaaja maksaa pakkaus- ja lähetyskustannukset. Materiaalin voi myös itse käydä 

valitsemassa tai noutamassa Holvin neuvonnasta, Kauppakatu 23. 

 

LISÄTIETOJA: 

Paula Jurvelin 

paula.jurvelin@jkl.fi 

puh. (014) 266 4391   

https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskylan-taidemuseo/opi-ja-osallistu/lainattava-materiaali 

 

 

 

https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskylan-taidemuseo/opi-ja-osallistu/lainattava-materiaali


 

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO muisteluaineisto 

 

Suomen käsityön museon viittä eriteemaista muistelusalkkua voivat lainata niin vapaaehtoiset kuin 

ammattilaiset vanhusten hoitotyön yksiköihin, eläkeläisryhmiin, keskustelukerhoihin ja koteihin ympäri 

maata. Muistelusalkkujen esineisiin saa tutustua kaikin aistein.  

 

ALUSVAATE-MUISTELUSALKKU 

Alusvaate-muistelusalkun sisältämät naisten ja miesten alusvaatteet eri vuosikymmeniltä muistuttavat, 

miten ennen pukeuduttiin. Millaisia olivat näkymättömissä olleet alusvaatteet?  

 

KANSAKOULU-MUISTELUSALKKU 

Kansakoulu-muistelusalkku nostaa pintaan muistot laskentotunnista välituntiin ja aamuhartaudesta 

kotimatkaan.  

 

MARIMEKKO-MUISTELUSALKKU 

Marimekko-muistelusalkku luo yhteisiä mukavia hetkiä Marimekko-muistojen parissa.  

 

MUISTOJENI RYIJY -MUISTELUSALKKU 

Muistojeni ryijy -muistelusalkku kertoo ryijyn historiasta, ryijyjen valmistamisesta ja käsitöiden 

tekemisestä. 

 

PELKKÄÄ PAPERIA -MUISTELUSALKKU 

Pelkkää paperia -muistelusalkku herättää muistoja niin jokapäiväisistä asiapapereista kuin pula-ajan 

paperinarutuotteista. 

 

NAPPIJUTTU - VÄRIÄ TYLSÄÄN ARKEEN -SALKKU  

Mieleen pirteyttä loihtiva salkku on suunnattu nuorille, joilla on käsiteltäviä asioita mielessään, sisältää mm 

nappidosetin, Maailman ihanin tyttö -kirjan ja kortteja joita voi ryhmässä käyttää mm. tunteiden ilmaisuun.  

 

LISÄTIETOJA JA VARAUKSET https://www.craftmuseum.fi/suomen-kasityon-museo/palvelut/lainattavat-muistelusalkut 

Maksuttomien muistelusalkkujen laina-aika on 1-2 viikkoa. Varaus verkkolomakkeella: 

www.lyyti.in/muistelusalkut 

Noudot: Kilpisenkatu 12, Jyväskylä. Salkut voidaan myös postittaa, postikuluista vastaa tilaaja. 

Lisätietoja: reetta.nikkarikoski@jyvaskyla.fi, p.014 266 4380 

https://www.craftmuseum.fi/suomen-kasityon-museo/palvelut/lainattavat-muistelusalkut
http://www.lyyti.in/muistelusalkut
mailto:reetta.nikkarikoski@jyvaskyla.fi


 
Lainattavia matkalaukkuja/muistelusalkkuja  2019     

 

UUDET KULTTUURILUOTSIEN kokoamat muistelusalkut 

 
 
 

 
SEKATAVARAKAUPASSA -muistelusalkku 

 

Kaupassa käynti -muistoihin houkutteleva kapsäkki sisältää esineitä ja pakkauksia vanhoilta ajoilta 

siirtomaatavaroita, mausteita, kahvia, pesuaineita, miesten ja naisten tarvikkeita, mainoksia ja kuvia 

keskisuomalaisista kaupoista. Kulttuuriluotsien ja Keski-Suomen museon kokoama Sekatavarakaupassa 

muistelumatkalaukku soveltuu eri ikäisille.  

 

 

 

http://kulttuuriluotsi.ning.com/photo/kulttuuriluotsilogo-3?context=la


 

MIESTEN SALKKU 

 

Miesten salkun muisteluaineisto sisältää vanhan salkun ja esineitä liittyen metsästykseen, kalastukseen, 

työhistoriaan, armeijaan ja erilaisiin harrastuksiin kuten nikkarointiin. Esineet voi valita salkkuun tarpeen ja 

kiinnostuksen mukaan muovisesta säilytyslaatikosta. Miesten salkku soveltuu myös naisille tai sekaryhmiin. 

 

 

 



 

NAISTEN KÄSILAUKKU 

Tuulahdus arjen luksusta. Ihania naisellisia muistoja kaunistautumisesta ja elämää sulostuttavista 

asusteista. Naisten kesken piristystä ja iloista porinaa.  

Naisten käsilaukku sisältää arjen tykötarpeita. Naiselliset muistot usein kytkeytyvät kaudenhoitoon tai 

juhliin sekä harrastuksiin.  

 

 

LAINAUS JA TIEDUSTELUT  

Kulttuuriluotsikoordinaattori  Hanne Laitinen  hannemari.laitinen@jkl.fi tai 050 338 1114 

Kulttuuriluotsien muistelusalkut ovat lainattavissa pääkirjastolta Kulttuuripalveluista 4.krsta. Laina-aika 1 -7 

vrk. Voit myös pyytää kulttuuriluotseja tuomaan ja pitämään muisteluhetken esimerkiksi päivätoiminnassa 

tai hyvinvointikeskuksessa pienelle ryhmälle tai yksittäiselle ikäihmiselle omassa kodissaan.  

 

Kulttuuriluotsi voi tuoda kaikkia muitakin muistelusalkkuja muisteluhetkeen. Silloin museoiden salkkujen 

saatavuus on varmistettava etukäteen, jotkut ovat tosi suosittuja.  

mailto:hannemari.laitinen@jkl.fi

