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Keskusteluissa nousseita teemoja/pohdintoja:

• Luonto / eläimet

• Naistaiteilija

• Nuori / nuorehko naistaiteilija

• Yhteisötaiteellinen projekti

• Luotsit: Mitä haluaisimme tulevalla näyttelyllä viestittää?



Kolme keskisuomalaista kuvanveistäjää

• Juhani Saksa, Riikka Helminen ja Samuli Alonen.

• Näyttelyn aiheena olisi luonto/eläimet (linnut). Veistosten materiaalina olisivat kivi, kivi+ metalli, metalli.

• Juhani Saksan työt olisivat puhtaasti kiveä.

• https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/juhani-saksa

• Saksalla on oma ateljee Kangasniemellä. Ateljee on auki jonkin aikaa kesäisin.

• Samuli Alosen työt voisivat edustaa kivi+metalli materiaaleja.

• https://www.designalonen.fi/

• Alosella oli töitä näytteillä viime kesänä Salmelassa. Alosen töitä on jatkuvasti näytteillä Pykälistössä Laukaantien varrella.

• Riikka Helmisen työt on tehty puhtaasti metallista.

• http://kipinataide.fi/

• Riikalla oli näyttely viime syksynä Äänekosken taidemuseossa.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkuvataiteilijamatrikkeli.fi%2Ftaiteilija%2Fjuhani-saksa&data=02%7C01%7C%7C15e5d4bdc4da452dc1fa08d7d3d502e0%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637210784144929753&sdata=cyHfYzO%2Bh%2Bdp%2BNJM2VFxa%2FogVP9aNWsk%2Fl%2Bfm7HVQsU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.designalonen.fi%2F&data=02%7C01%7C%7C15e5d4bdc4da452dc1fa08d7d3d502e0%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637210784144939746&sdata=URdrCzGTHfdRdMr5ZxiSQnOEb5gpZiRIBSiPxkBgqSg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkipinataide.fi%2F&data=02%7C01%7C%7C15e5d4bdc4da452dc1fa08d7d3d502e0%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637210784144939746&sdata=Xje2%2BMLsMT62p1kNmukYmwe7qWFja8dxYAwF1cVZzPY%3D&reserved=0


Hanna Varis

• S.1959, asuu Turussa

• Taidegraafikko

• Valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta Korkeakoulusta. Suomen taidegraafikot ry:n jäsen. Pitänyt yli 50 yksityisnäyttelyä ja 
osallistunut yli sataan yhteisnäyttelyyn sekä kotimaassa, että ulkomailla. Hänen töitään on merkittävissä kokoelmissa, muun 
muassa Kiasmassa, Amos Andersonin taidemuseossa, Helsingin kaupungin taidemuseossa, Eduskunnan kokoelmissa sekä Wienin 
Albertina-museossa.

Perustelut, miksi olisi hyvä luotsien valinta:

• Hanna Varis on monipuolinen taidemaalari ja taidegraafikko, joka on jo kauan tuonut helposti ymmärrettävän esittävän taiteen 
kaikkien saataville grafiikanlehtinä. Variksen töissä on käytössä kirkkaat ja puhtaat värit töiden olematta silti räikeitä. Taiteilijan 
tuotannossa on valinnanvaraa. Näyttelystä saa monimuotoisen, kun jokaisesta kuvasta kukin katsoja saa oman tarinan. Ja parasta: 
selväkielinen esittävä teos avautuu myös meille maallikoille, toki jokaiselle omalla tavallaan, mutta kuitenkin.

• Hanna Varis oli syksyllä Beckerissä pienellä näyttelyllä ja edellisestä Beckerin näyttelystä on paljon aikaa. Nyt on mainio tilaisuus 
saada kansainvälisesti tunnettu taidegraafikko jyväskyläläistenkin tutuksi.

• http://www.hannavaris.com/

http://www.hannavaris.com/


Emma Luukkala

• s.1992, asuu Helsingissä

• Teosten aihepiiri sijoittuu kodissa olevaan tunnelmaan ja toimintoihin. 

• Emma Luukkala kertoo: Teosteni aiheet tulevat kodista, sotkusta, tavaratulvasta, siivoamisesta, korjaamisesta 
ja käsityöstä eli jokapäiväisestä kanssaelosta materiaalien kanssa. Nostamalla näkyviin näitä naisellisiksi 
miellettyjä arjen aiheita puran osaltani maalaustaiteen miehistä historiaa.

• Toisaalta ympärillämme olevista materiaaleista huolenpito liittyy aikamme ekokriiseihin: maalauksissani 
esiintyvä krääsää pursuava koti peilaa sitä sotkua, jonka olemme globaalissa mittakaavassa ympäristöllemme 
aiheuttaneet. Kuvallisten teemojen rinnalla maalausten oma materiaalisuus on tärkeä osa teoksiani. Ihailen 
maaliaineiden mahdollisuuksien monipuolisuutta ja nautiskelen niiden rikkaista väreistä ja tunnuista. 
Maalauksissani on usein hienovaraisia veistoksellisia piirteitä, kuten erittäin paksua maalin käyttöä, 
moninaisia pinnan tekstuureja tai teoksen levittäytymistä tilaan.

• Teosten tekniikat: Taiteilija käyttää laajasti ja kokeellisesti perinteisiä öljy- ja temperamaalaustekniikoita.

• Hänen mielestään perinteisten tekniikoiden käyttö muuttuneessa maailmassa näyttäytyy jälleen 
ajankohtaisena. Merkitykselliseksi nousevat esimerkiksi maalimateriaalien ekologisuus, työskentelyn hitaus 
vastavoimana tehokkuusajatteluun, tekijyyden jakautuminen taiteilijan ja materiaalien kesken, sekä käsityön 
tietotaidon välittämiseen liittyvä yhteisöllisyys.

• https://www.emmaluukkala.com/

https://www.emmaluukkala.com/


Marika Mäkelä

• s. 1947, asuu Helsingissä

• Taidemaalaus, grafiikka, fotoetsaus

• Tunnustettu pitkän linjan taiteilija, jonka tuotantoa ei ole nähty 
Jyväskylässä. Upeita teoksia.

• ”Luotan, että pajalla työskentelevät painajat keksivät ideoilleni oikean 
ratkaisun.”

• https://fi.wikipedia.org/wiki/Marika_M%C3%A4kel%C3%A4

• https://himmelblau.fi/makela-marika/

• Näyttely galleria Forsblomissa 2019: 
http://www.galerieforsblom.com/exhibitions/marika-makela/installation-
views?view=slider

https://fi.wikipedia.org/wiki/Marika_M%C3%A4kel%C3%A4
https://himmelblau.fi/makela-marika/
http://www.galerieforsblom.com/exhibitions/marika-makela/installation-views?view=slider


Miina Äkkijyrkkä

• s. 1949

• Tekniikat piirros, veistos, grafiikka

• Lehmä, Miinan lehmät vetävät katsojaa puoleensa. Vaikuttava, 
intohimoinen persoona.

• ”Ei lehmä ole vain lehmä, se on maailma, se on tuntuma elämästä”

• https://himmelblau.fi/akkijyrkka-miina/

• Kuvia

https://himmelblau.fi/akkijyrkka-miina/
https://www.google.com/search?q=miina+%C3%A4kkijyrkk%C3%A4&rlz=1C1GCEA_enFI861FI862&hl=fi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjKieePveroAhVfwsQBHaDpC-QQ_AUoAXoECBUQAw&biw=1615&bih=837


Kanerva Niemelä

• s. 1974, Tampere

• "Kaksi pääteemaa, joita töissäni käsittelen: ihminen ja luonto"

• Karnaubavaha, tempera, öljyväri, installaatioita, monotypiagrafiikkaa ja piirroksia.

• Yhteisöllisiä taideprojekteja. Luontokuvia, puoliabstrakteja kukkamaalauksia, ihmiskuvia.

• Työskentelee Pirkanmaan Senioripalveluiden palkkaamana vakituisena kuukausipalkkaisena yhteisötaiteilijana, mikä on 
vielä harvinaista Suomessa. Tässä työssä hän tuottaa erilaisia kulttuurielämyksiä yhdessä senioreiden ja kulttuuri-innostajien 
kanssa. Näin hän on voinut luoda hoitolaitoksiin pitkäjänteistä, laadukasta ja yhteisöllistä kulttuuri-ja taidetoimintaa.

• Niemelän näyttely voisi olla sekä esimerkki että arvostuksen osoitus kaikille kulttuuriluotseille, jotka omalla 
vapaaehtoistyöllään mahdollistavat hoitolaitoksissa asuville osallistumisen Jyväskylän kulttuuri-ja taidetarjontaan. Myös 
yhteisötaideteos yhdessä taiteilijan ja luotsien kanssa voisi olla kiinnostava ajatus.

• Näyttelyssä yhdistyisivät tekijä, luotsit sekä yleinen yhteiskunnallinen tiedostuneisuus siitä, että taide- ja kulttuuri on paitsi 
oikeus, niin myös yksi lääke psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin kaikille laitoksissa asuville, myös senioreille.

• http://www.kanervaniemela.net/p/cv.html

• Miten taide sadaan pysyvästi hoitolaitoksiin https://yle.fi/uutiset/3-10490029

• http://tampere.lecool.com/inspirations/kanerva-niemela/

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kanervaniemela.net%2Fp%2Fcv.html&data=02%7C01%7C%7Cb8e2d5b8bce04510338408d7dfccf79f%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C1%7C637223943732710241&sdata=s8zIGy%2BYZYQOjpH2DljOWzFMrGYEAl86Tp0bTOApB%2FI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-10490029&data=02%7C01%7C%7Cb8e2d5b8bce04510338408d7dfccf79f%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C1%7C637223943732720197&sdata=QU0o8ZFXf9AvJa45ceulfDOnMyiFfz%2B8F93CqNThPHU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftampere.lecool.com%2Finspirations%2Fkanerva-niemela%2F&data=02%7C01%7C%7Cb8e2d5b8bce04510338408d7dfccf79f%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C1%7C637223943732720197&sdata=yMbzo8u1rfh3KBAbCOGkHfsguBK4JtqoXC%2F9kyuazbQ%3D&reserved=0


Inari Krohn

• s. 1945, asuu  

• Taidemaalari ja -graafikko

• "Suomalainen tiheä metsäluonto ja puunoksien rytmi vaaleaa tai illan punertamaa taustaa vasten 
on graafisuudessaan aina kiinnostanut Inari Krohnia. Pienet eläimet, siilit ja muut käpertyjät ovat 
hänen viivasyövytyksissään elimellinen osa läheltä koettua suomalaista maisemaa. Vaikka ilmaisu 
on realisminvoittoista, kuvissa on myös paljon fantasian aineksia, maagista unenomaisuutta. 
Ihminen yhtyy luontoon kuin varjoksi metsän siimekseen, peittyy päreisen naamion taakse, 
katoaa jäkälän alle tai takertuu hiuksistaan osaksi oksien kudelmaa. J.O. Mallander (1998) näkee 
Krohnin grafiikanlehdet ”lehtinä Suuressa Puussa”.

• Inari Krohn on kiinnostunut sekä maalauksellisesta, akvarellin kaltaisesti väriä hehkuvasta 
japanilaisesta puupiirrostekniikasta että metalligrafiikan hienosta, tarkasta viivasta. Hän hiertää 
vesiliukoiset pigmenttinsä arabikumiin ja hunajaan ja yhdistelee puupiirroksen päälle 
viivasyövytettyjä, terävärajaisia aiheita. Usein käsintehty paperi on osa teoksen ilmettä ". 
Grafiikanpaja

• http://www.bronda.fi/taiteilija/30/

• Useimmille kulttuuriluotseille luonto on tärkeä ja voimaannuttava osa elämää.

http://www.bronda.fi/taiteilija/30/


Marjatta Tapiola

• s. 1951, asuu Sysmässä

• Vahva naistaiteilija ja varmaan toisi kävijöitä

• https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/marjatta-tapiola

• https://fi.wikipedia.org/wiki/Marjatta_Tapiola

• Näyttely Galleria Forsblomissa 2019: 
http://www.galerieforsblom.com/exhibitions/marjatta-
tapiola2/installation-views?view=slider

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/marjatta-tapiola
https://fi.wikipedia.org/wiki/Marjatta_Tapiola
http://www.galerieforsblom.com/exhibitions/marjatta-tapiola2/installation-views?view=slider


Maija Vanhatapio

• s. 1946, asuu Kajaanissa

• Maalausten materiaalina on akryyli, öljy ja niiden yhdistelmä, sekä 
kollaaseissa paperi.

• Teokset ovat matkoja mielen maisemiin ja tunnetiloihin, muistojen 
mosaiikkia ja luontokokemuksia, pohjoista voimaa. Ne ovat luonnossa 
liikkujan kokemuksia  metsästä, veden ääreltä tai tunturin laelta. 
Hänen töitään ei ole ollut esillä keskisuomalaisissa näyttelyissä ja niitä 
katsellessa mieli lepää ja saa uutta voimaa.

• https://www.instagram.com/maijavan/

• https://maijavanhatapio.fi/index.php

https://www.instagram.com/maijavan/
https://maijavanhatapio.fi/index.php


Taiteilijaryhmä Havina

• Johanna Mäkitalo, Kristiina Lempiäinen –Trzaska ja Maarit Siltamäki

• Johanna Mäkitalo

www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3695

• Maarit Siltamäki

www.maaritsiltamaki.com

• Kristiina Lempiäinen-Trzaska

www.tiinalempiainen.wordpress.com

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3695
http://www.maaritsiltamaki.com/
http://www.tiinalempiainen.wordpress.com/


Susanna Iivanainen 

• S.1973, asuu Helsingissä

• Taidemaalari ja kuvittaja

• https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/susanna-iivanainen

• http://www.vire-design.fi/susannaiivanainen/

https://kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/susanna-iivanainen
http://www.vire-design.fi/susannaiivanainen/


Anu Eskelin

• S.?, asuu Vantaalla

• Maalari

• Näyttely Höyry-galleriassa 2016

• http://www.anueskelin.com/

http://www.anueskelin.com/


Meeri Koutaniemi

• S. 1987, asuu Helsingissä

• Tunnettu valokuvaaja

• https://www.meerikoutaniemi.com/

• https://www.siltalapublishing.fi/kirjailijat/meeri-koutaniemi/

https://www.meerikoutaniemi.com/
https://www.siltalapublishing.fi/kirjailijat/meeri-koutaniemi/


Johanna Mäkitalo ja Riikka Helminen

• Johanna Mäkitalo www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3695

• Riikka Helminen • http://kipinataide.fi/

• Teemana LUONTO. Taiteilijoita voisi olla kaksi, joista toinen on 
maalaustaiteen edustaja ja toinen kuvanveistäjä. Näyttely olisi 
monipuolisempi ja tarjoaisi katsojalle enemmän tuolloin, kun 
molemman taidesuunnan edustus olisi läsnä.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kuvataiteilijamatrikkeli.fi%2Ffi%2Ftaiteilijat%2F3695&data=02%7C01%7C%7C6608e8139c944745a74008d7e2e6a624%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637227352579023946&sdata=uweC4Cj6%2FlMRhVnSyTiphrwBQ5lK3K%2FEJZ3FMP0cZso%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fkipinataide.fi%2F&data=02%7C01%7C%7C6608e8139c944745a74008d7e2e6a624%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637227352579028924&sdata=iH1m1xMl8z7Lm9VcVypmiD4uoqT6eoYTTJehSxJCTIU%3D&reserved=0

