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1. LUKIJALLE 
 
Suomen käsityön museo ja Taitoliitto viettivät kertomusvuonna yhdessä juhlien käsityön juhlavuotta. 
Taitoliitto täytti kertomusvuonna täydet 100 vuotta ja Suomen käsityön museo juhli 30-vuotista toimin-
taansa Jyväskylässä. 
 
Museossa oli vuoden aikana kaikkiaan 22 näyttelyä. Museon toteuttaman Käsityö elämässä -
juhlanäyttelyyn tutustui 16 381 kävijää ja vuoden toisen päänäyttelyn Pyörällä päästään näki 10 359 
kävijää. Museon kiertonäyttelyissä museon ulkopuolella vieraili yli 20 000 henkilöä. Juhlavuoden tee-
mana oli kestävä käsityö, jonka puitteissa järjestettyihin tapahtumiin museossa osallistui 12 177 kävi-
jää. 
 
Vuoden toiminta koostui tapahtumista, näyttelyistä, seminaareista, artikkeleista ja kilpailuista. Olen-
naista juhlavuoden vietossa oli yhteistyö ja osallistavuus.  Käsityövuoden viettoon saatiin mukaan 
maan koko käsityökenttä: yritykset, yhdistykset, käsityöyrittäjät sekä harrastajat. 
 
Museossa vieraili vuoden aikana kaikkiaan yhteensä 36 198 kävijää (vuonna 2012: 33 970 ja vuonna 
2011: 33 681 kävijää). Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukeskuksen kävijämäärä 
nousi siten usealla tuhannella edellisistä vuosista. Syynä nousuun oli osaltaan Käsityö elämässä -
juhlavuosi ja sen monet tapahtumat. 
 
Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana 265 ryhmää (vuonna 2012: 342 ryhmää). Museo on 
myös merkittävä käyntikohde lapsille ja nuorille: ryhmistä oli koululaisryhmiä 89 (vuonna 2012: 146) ja 
opiskelijaryhmiä 72 (vuonna 2012: 92). Museon yleisötilaisuuksissa kävi vuonna 2013 yhteensä 12 
177 kävijää (vuonna 2012: 9245). 
 
Myös Kansallispukukeskuksen kansallispukuisia barbeja esittelevä näyttely sekä kansainvälinen pu-
kuesitys ihastuttivat eri-ikäisiä. Vuoden mittaan yleisöltä saatiin positiivista palautetta asiantuntevasta 
museotyöstä sekä ratkiriemukkaista tapahtumista kuten keskeneräisten käsitöiden vaihdosta ja käsi-
työvoimistelusta. 
 
Verkkosivustot ja sähköiset palvelut sekä perinteinen tietopalvelu ovat edelleen tärkeä osa museon 
toimintoja. Tietopalvelukontakteja museon eri toimintoihin tai toimipisteisiin oli vuoden aikana kaikki-
aan 1996.  Museon verkossa olevia esine-, arkisto- ym. tietokantoja käytti kertomusvuonna 12 059 
käyttäjää.  Museon nettisivuilla oli ennätykselliset 109 611 kävijää. 
 
Vuoden 2013 loppupuolella museon henkilökuntaa työllisti hankesuunnitelman teko museon ja Jyväs-
kylän taidemuseon tilojen sijoittumisesta Jyväskylän Lyseon vanhaan rakennukseen. Suunnitelman 
toteuttamisesta ei ole päätöksiä. 
 
Taloudellisesti museotoiminnalle oli edelleen erityisen tärkeä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
175 000 € harkinnanvarainen avustus sekä saadut muut avustukset. Loppuvuodesta ilmapiiriä synkisti 
Jyväskylän kaupungin heikkenevä taloustilanne ja kaupungin talousarvioon vuodelle 2014 on kirjattu 
lause: ”Selvitetään mahdollisuus luopua Suomen käsityön museon ylläpidosta kaupungin varoilla.” 
 
Simo Kotilainen 
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2. MENNEISYYS 
 
Keisarillinen senaatti teki päätöksen museon perustamisesta 14.12.1888. Käsityön museo 
toimi vuosina 1890 -1908 Helsingissä Taideteollisuusmuseon yhteydessä ja Suomen Taide-
teollisuusyhdistyksen alaisuudessa. Puutyönopettaja Vera Hjelt osti ensimmäiset 619 esinettä 
kokoelmiin Pariisin maailmannäyttelystä vuonna 1889. Kokoelmia kartutettiin vuoteen 1906 
asti pääasiassa ulkomaisilla esineillä ja työvälineillä. 
 
Vuonna 1908 museo siirtyi Valtion kotiteollisuustoimiston hallintaan ja 1910 -1920 -luvuilla 
Valtion kotiteollisuusmuseolla, kuten museota siihen aikaan kutsuttiin, oli omat näyttelytilat ja 
kirjasto. Kotiteollisuustoimiston tilanpuutteen vuoksi museon esineet siirtyivät uudelleen Tai-
deteollisuusmuseoon vuosiksi 1928 -1933. Varastoituna esineet olivat vuoteen 1982 asti 
muutamaa kokoelmista koottua näyttelyä lukuun ottamatta.  
 
Museo avattiin uudelleen yleisölle Jyväskylässä 10.6.1983 nimellä Suomen kotiteollisuusmu-
seo ja sen ylläpitäjiksi tulivat Jyväskylän kaupunki ja opetusministeriö. Vuonna 1992 museon 
yhteyteen perustettiin Suomen kansallispukukeskus ja saman vuoden lopussa museo nimet-
tiin viiden ensimmäisen museon joukossa valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Konservointi-
keskus siirtyi museon hallintaan vuonna 1995. Museon nimi muutettiin Suomen käsityön mu-
seoksi 1.1.1997 alkaen. Näin palattiin museon alkuperäiseen nimeen. Kesällä 2000 museo 
aloitti toimintansa peruskorjatuissa tiloissa keskellä kaupunkia keskustan kävelykadun varrel-
la. 
 
 

3. ERIKOISMUSEOTOIMINTA 
 
Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena käsityön ja käsiteollisuuden erikoismuseona, 
jonka tehtäviin kuuluu huolehtia erikoisalansa museokokoelmien valtakunnallisten rekisterien 
ylläpidosta sekä samaa erikoisalaa edustavien museoiden yhteistyöstä. Erikoismuseoiden 
tulee perusnäyttelyissään antaa kattava kuva omasta erikoisalastaan, tuottaa alansa näytte-
lyitä, myös kiertonäyttelyitä, sekä luoda ja ylläpitää yhteyksiä alan korkeakouluihin ja tutki-
muslaitoksiin ja alalla toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin. Lisäksi museoiden tulee luoda kan-
sainvälisiä yhteyksiä ja seurata kansainvälistä kehitystä. Museo on saanut toimintaansa 
vuonna 2013 opetusministeriöltä harkinnanvaraista yleisavustusta 175 000 euroa. Avustus 
sisältää myös rahoitusta Suomen kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen valta-
kunnalliseen toimintaan. 
 
Museoviraston ja Suomen käsityön museon välisissä neuvotteluissa lokakuussa 2011 sovittiin 
museon valtakunnallisesta toiminnasta vuosina 2012- 2014. Painopisteiksi tulivat kansallispu-
kualan toimijoiden verkoston kehittäminen ja kansallispukutietouden edistäminen, valtakun-
nallinen tallennus- ja kokoelmayhteistyö TAKO- hankkeen osana, palveluiden kehittäminen 
asiakashallinnan, asiakaspalvelun ja vuorovaikutteisuuden näkökulmasta sekä asiantuntijuu-
den välittäminen valtakunnallisesti (koulutus, konsultointi ja muut asiantuntijatehtävät). 
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Suomen käsityön museon valtakunnallista vaikuttavuutta on lisännyt museon näyttelyiden 
kierrättäminen Suomessa ja ulkomailla, näissä näyttelyissä on ollut kertomusvuonna yli 
20 000 kävijää. Myös museon toteuttamat pienimuotoiset salkkunäyttelyt ovat kiertäneet aktii-
visesti. 
 
Museon, Konservointikeskuksen ja kansallispukukeskuksen neuvonta ja tietopalvelut toimivat 
valtakunnallisesti. Museolla on vapaassa internetkäytössä yli 75 000 viitettä seitsemässä eri 
tietokannassa: alan tutkimukset, bibliografiat ja arkistot, kansallispuvut sekä museon kirjasto 
ja esine- ja valokuvakokoelmat. Tietokantoja käytti vuoden aikana 12 059 kävijää ja museon 
eri yksiköiden verkkosivustojen etusivuilla oli vuoden aikana 109 611 kävijää.   
 
Yhteensä tietopalvelukontakteja museon eri toimintoihin tai toimipisteisiin oli vuoden aikana 
kaikkiaan 1996. 
 
Museon, Suomen kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen henkilökunta on konsul-
toinut muita museoita ja yhteisöjä museoammatillisissa kysymyksissä sekä mm. Polydoc -
ohjelman käyttöön liittyvissä kysymyksissä.  
 
 

4. NÄYTTELYT  
 
Vuonna 2013 museon kaikki näyttelytoiminta liittyi käsityön juhlavuoteen. Näyttely-
yhteistyössä oli mukana lukuisia yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityishenkilöitä. 
 
 
Perusnäyttelyt: 
 
Perusnäyttelyyn toteutettiin pysyvä Virkki -käsityömuseon kokoelmia esittelevä pieni osio. 
Museo esittelee vuonna 2015 erikoisnäyttelyssään laajemmin Virkki -käsityömuseon kokoel-
mia. 
 
Vuoden käsityöläistä esittelevään osioon toteutettiin kakkutaiteilija Emma Iivanaisen kakkuja 
esittelevä näyttelykokonaisuus.  
 
Aikamatka käsityöhön näyttelyyn on uusittu kosketteluai-
neistoa. 
 
 
Vaihtuvat näyttelyt: 
 
 
Pyörällä päästään 12.1.–26.5.2013 
 
Pyörällä päästään -näyttely kurvasi polkupyörien maail-
maan. Näyttely esitteli polkupyöräilyn historiaa yli sadan 
vuoden ajalta 1800-luvun lopun velocipedistä nykyaikai-
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seen sähköavusteiseen pyörään. Oleellinen osa näyttelyä olivat tämän päivän itse rakennetut 
polkupyörät ja niiden tekijät. Näyttelyssä oli esillä kekseliäitä nojapyöriä sekä kustomoituja 
choppereita, lowridereita ja cruisereita.  
 
Näyttelyn historialliset polkupyörät olivat lainassa pääasiassa Tampereen museoilta, mutta 
pyöriä oli lainassa myös Keski-Suomen museosta sekä Suomen Urheilumuseosta. Uusimmat 
tehdaspyörät lainasi Pelago Bicycles Helsingistä ja kaikki omavalmisteiset pyörät olivat lai-
nassa yksityishenkilöiltä. Kaikkiaan näyttelyssä oli esillä 29 polkupyörää.  
 
Pyörällä päästään -näyttelyn historiaosuus pohjautui Velomania! Pyörällä halki aikojen -
näyttelyyn, joka oli esillä Museokeskus Vapriikissa Tampereella 2007- 2008. Kustomoitujen 
pyörien osuuden tuotti Suomen käsityön museo. Sisällössä käytettiin mm. Anni Ilveksen 
vuonna 2011 Jyväskylän yliopistolle tekemää museologian tallennusharjoitusraporttia Polku-
pyörän tuunaus – harrastajan muotokuva. Näyttelyn ideoinnissa, sisällön tuottamisessa ja 
tapahtumien toteutuksessa tehtiin yhteistyötä museoiden, polkupyörien rakentajien sekä Jy-
väskylän Pyöräilyseura ry:n ja Vanhat Velot ry:n kanssa. Pyörällä päästään -näyttely esiteltiin 
21.11.2012 museon asiakasraadille, joka keskusteli ja ideoi näyttelyä vilkkaasti ja hedelmälli-
sesti.     
 
Pyörällä päästään -näyttelyssä kokeiltiin Suomen käsityön museolle uusia näyttelytekniikoita. 
Museo tuotti näyttelyyn kaksi videota yhteistyössä Järvi-Suomen Mediataito / Sisko Vähämä-
en kanssa. Nojapyörän rakentaminen esitteli Sakari Holman nojapyöräprojekteja ja Polkupyö-
rien kustomointi esitteli itse rakentamisen lisäksi kaksi alan huippuosaajaa, Sami Lahtisen ja 
Jani Tuimalan. Molemmat videot olivat museon lisäksi nähtävissä internetin Youtube- ja Vi-
meo–videopalveluissa. Näyttelyssä oli käytössä QR- koodeja, joiden kautta kävijät saivat ai-
heesta syventävää tietoa tai tallennettua aineiston omalle mobiililaitteelleen myöhempää tu-
tustumista varten.   
 
Näyttelyn arkkitehtuurista vastasi Tuomo Blomqvist, graafisesta ilmeestä Eetu Blomqvist ja 
käsiohjelman taitosta Darja Zaitzev. Näyttelyn avasi Postimuseon johtaja Kimmo Antila. 
 
Näyttelyyn liittyivät seuraavat tapahtumat:  
 
Ke 23.1.2013 klo 17.30-19.00 Luento  
Sakari Holma: Nojapyörän rakentaminen. Nojapyörän rakentaja Holma kertoi pyörän tekemi-
sestä. Luennolle oli vapaa pääsy. 
 
To 14.2. klo 15-18 Polkupyöränsatulan tuunaus Ystävänpäivän kunniaksi  
Ohjaajana muotoilija (AMK) Jaana Peltola. Kaksi yhden hinnalla, pajan hinta oli 25 euroa.  
 
Ke 13.3.2013 klo 17.30-19. 00 Luento 
Markku Lahtinen: Polkupyörän tarina. Vanhat Velot ry:n puheenjohtaja Lahtinen kertoi polku-
pyörän kehityksen historiasta.  Luennolle oli vapaa pääsy. 
 
Pe 22.3.2013 klo 11-18 Käsityön Rompetori 
Käsitöihin liittyvä kirpputori, jossa oli mukana myös polkupyöräilyyn liittyvää tavaraa.  
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La 11.5.2013 klo 11-17 I Want to Ride My Bicycle!  
Pyöräilytapahtuma Jyväskylän kävelykadulla lauantaina 11 - 17. Pyöräilykypärän kera muse-
oon saapuvien aikuisten pääsymaksu puoleen hintaan. Lapsille on vapaa pääsy aina. 
 
La 18.5. klo 11-15 Pyörällä päästään -perhepäivä museossa   
Polkupyörän huoltoa ammattilaisten ohjauksessa museon edessä Kauppakadulla. Museon 
PAJAssa lasten ja aikuisten yhteisessä nonstop-pajassa väännettiin rautalangasta polkupyö-
riä. Ohjaajana muotoilija Mikko Holm.  Pajan hinta 10 euroa/perhe. 
 
Näyttelyn aikana museossa vieraili 10 359 kävijää.  
 
 
 
Käsityö elämässä – Hantverk i livet – Craft in Our Lives 15.6.-8.12.2013 
 
Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito ry ja Suomen käsityön museo nimesivät vuoden 2013 
käsityön juhlavuodeksi. Taito-järjestön perustamisesta tuli kuluneeksi 100 vuotta ja Suomen 
käsityön museon perustamispäätöksestä 125 vuotta. Museo vietti samalla 30-vuotisjuhlaa 
Jyväskylässä.  Käsityö elämässä -näyttely oli juhlavuoden kohokohta. Näyttely esitteli ajan-
kohtaista suomalaista käsityötä katu-uskottavana ammattina ja harrastuksena. Näyttelyn si-
sältörunkona olivat Taito Groupin toiminnan eri osa-alueet. 
 
Inspiroivassa Käsityö elämässä -näyttelyssä viihtyi koko 
perhe nauttien ammattilaisten kädenjäljestä, tekemällä 
itse omin käsin, kahvittelemalla, selailemalla sata vuotta 
vanhoja lehtiä ja katselemalla palkittuja Käsityö elämässä 
-lyhytelokuvia. Myös museokaupan valikoima uudistui 
näyttelyssä olevien käsityöyritysten sekä alueellisten kä-
si- ja taideteollisuusyhdistysten omilla tuotteilla. 
 
Käsityö elämässä -näyttelyn toiminnallisuuteen ja visuaa-
liseen ilmeeseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Luovalla 
otteella ripustettu näyttely oli rennosti esillä museon eri 
tiloissa kaikissa kolmessa kerroksessa: sisääntulossa, 
näyteikkunan kahvittelutilassa, museokaupassa, näyttely-
tiloissa, portaikoissa ja jopa vessoissa. Perusnäyttelyissä 
kävijät saivat pistoja menneiden aikojen käsityöhön. Koko 
juhlavuoden teemana oli kestävä käsityö, minkä henges-
sä näyttelyrakenteina käytettiin mm. toimintansa lopetta-
neen Kankaan paperitehtaan kalusteita. Rakenteiden 
tuunaamiseen osallistui lukuisa joukko kädentaitajia mu-
seon henkilökunnan lisäksi Taitokeskus Aiviasta ja Voi-
malaitos – Nuorten Taitopajalta.  Museon julkisivun koristeluun osallistui satoja tilkkuilijoita 
ympäri Suomen ompelemalla museon ulkopuolelle ripustettuja viirejä.  
 
Toiminnallinen näyttely sisälsi kolme eri sisältöistä työpajatilaa: Tekemisen iloa, Kutomo ja 
Äijäpaja. Niissä asiakkaat pääsivät omatoimisesti itse kokeilemaan käsillä tekemistä. Perjan-



6 
 

 

taisin esiteltiin työnäytöksissä ja työpajoissa uusia ja vanhoja käsityötekniikoita ammattilaisten 
sekä alan opiskelijoiden ohjauksessa. Työpajojen materiaalit saatiin sponsoroituina perinteik-
käiltä käsityömateriaalien tuottajilta ja toimittajilta: Oy Ahlskog Leather Ab, Fredrika Wetterhoff 
-säätiö, Pirtin kehräämö, Hämeen tekstiilituonti Ky, Helmi Vuorelma Oy, Kauhavan Kangas-
aitta, Kemin Nahkatarvike Oy, Koskenpään Huopatehdas, Lappajärven värjäämö, Novita Oy, 
Pirkanmaan Kotityö Oy ja Tekstiiliteollisuus Oy. Lisäksi Kari-Kuva Ky avusti lyhytelokuvakil-
pailun palkinnoissa. Vastineeksi yritykset saivat logonsa ja alumiinirenkaisiin kieputetut mate-
riaalinäytteensä näkyviin näyttelytilaan sekä logot Käsityö elämässä -verkko-sivustolle. 
 
Taiteen perusopetusta esittelevään näyttelyosioon lainattiin kymmeniä töitä käsityökoulujen 
oppilailta eri puolilta Suomea. Perinteisiin käsityötekniikoihin ja materiaaleihin pystyi tutustu-
maan alueellisten käsi- ja taideteollisuusyhdistysten omien myyntituotteiden kautta. Juhla-
näyttelyssä oli mukana myös 38 palkittua käsityöyritystä, jotka ovat saaneet joko valtakunnal-
lisen tai alueellisen Taito-käsityöyrittäjä -palkinnon: 
 
Amfora, Seinäjoki 
Anneli Keinonen Oy, Sastamala 
Atelje Auli-Kristiina, Pori 
Atelje Hannetar, Jurva 
Design Mia Manner, Tampere 
Birgit Pyykkö, Pirkkala 
Design Pylsy, Joutsa 
Emalipuu, Korpilahti 
Erja Räty Ky, Myrskylä 
Felt Faction Ky, Orimattila 
Huopaliike Lahtinen Ay, Jämsä 
Idea-Rapsakka Ky, Anttola 
Juha Koskela Design, Isokyrö 
Keramiikkastudio Jenni Linnove, Pöljä 
Koistinen Kantele, Rääkkylä 
Lelupaja Woodentoys.fi, Luoto 
Lovi Oy, Jääli 
Made by Hannele Rusila, Kovero 
Mari Syren Design, Pori 
Minna Suuronen Design, Kurkimäki 

Noolan Oy, Pietarsaari 
Oy Udumbara Ab, Helsinki 
Paperivalo Ky, Tornio 
Pauliina Rundgren HandiCrafts Oy, Mikkeli 
Puusepänliike Ranka Oy, Helsinki 
Tekstiilisuunnittelutoimisto Marjaana Kojo-
Eskola, Raahe 
Raitavaara Oy, Savonlinna 
Stentorp Ky, Kirjala 
Studio Taina Otsamo, Lumijoki 
Linida Design Oy, Kaarenkylä 
Sammallammas, Pohjaslahti 
Seppämestari Jouko Nieminen, Vantaa 
Studio Halonen Oy, Kuopio 
Studio Marianne Uusitalo, Kokkola 
Sysilahden Puutarha, Parainen 
Taigakoru Oy, Rovaniemi 
Tarja Wallius, Kuopio 
Tuliniekka Oy, Savitaipale 

 
Käsityö elämässä -näyttelyn tuottivat Suomen käsityön museo ja Käsi- ja taideteollisuusliitto 
Taito ry yhdessä 20 alueellisen käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen kanssa. Osa käsi- ja taide-
teollisuusyhdistyksistä esittäytyi myös Aulagallerian ja Näytönpaikan näyttelyissä. 
 
Näyttelyn visuaalisesta ilmeestä vastasi Tilasuunnittelu Saarikoski & Toikko  / Anne Saarikos-
ki ja Riina Toikko. Koko käsityön juhlavuoden ja näyttelyn graafisesta ilmeestä vastasi T:mi 
Villakas / Tiina Leino. Käsityö elämässä -näyttelyn avasi Suomen kotiteollisuusmuseon en-
simmäinen johtaja, FL Maija-Liisa Hirvi. 
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Käsityö elämässä -näyttelyyn liittyi muun muassa seuraavaa oheisohjelmistoa:  
 
Ti-pe 9.-12.7.2013 klo 13-14 Käsityövoimistelua heinäkuussa: 
Osana Jyväskylän kesä -kaupunkifestivaalitapahtumaa museon edustalla järjestettiin päivit-
täin Käsityökohtaus. Ohikulkijoita tempaistiin mukaan käsityövoimisteluun: lankakerän 
heittelemiseen, langan kerimiseen sekä kirjontaan suuren kirjontakehikon ääreen. 
 
Perjantaisin 28.6.-29.11.2013 klo 13.00-17.30 Osallistavia työnäytöksiä: 
Juhlavuoden teemana oli kestävä käsityö ja se painottui myös ilmaisten, ohjattujen työpajojen 
aiheissa. Aiheina mm:  
28.6. keppiukot 
5.7. paperista taiteltu rasia 
12.7. kaarnavene 
19.7. tilkkukukka 
26.7. kuvansiirto 
2.8. apinannyrkki-avaimenperä 
9.8. rautalankaelukka 
16.8. kankaanpainantaa leimaamalla 
23.8. rannekoru nahkasta ja rautalangasta 
30.8. poronkarva-avaimenperä 
6.9. korvakorut kruunukorkeista 
13.9. nimikointi sekä kontaktivärjäystä kotimaisilla kasveilla 
20.9. pajutyöt 
27.9. valaisin kierrätysmateriaaleista ja huopatilkuista ommeltu paikka 
4.10. Roosa nauha -sukkacafé ja kukkavirkkaus 
11.10. kierrätyskorut ja -asusteet punonnalla, Jyväskylän käsityökoulu 
18.10. nikkaripaja nuorille tekniikkatyypeille, Jyväskylän käsityökoulu 
25.10. keppielukoita ja örkkejä aikuinen-lapsi -pajassa ja Revi Räsystä -matonkudetyöpaja 
1.11. tablettien ja kännyköiden päälliset sekä pussukat huopalevystä, Jyväskylän käsityökoulu 
8.11. tuunaa laminoimalla ja kuvansiirrolla, Jyväskylän käsityökoulu 
15.11. muovipulloista kukkia 
22.11. olkitöitä 
29.11. puutöitä 
 
Keskiviikkoisin 4.9.-4.12.2013 klo 15.00-17.30 Yhdessä tekemisen iloa: 
Kulttuuriluotsit innostivat käsitöiden pariin museon pääsymaksun hinnalla. 
  
Perjantaisin 13.9.-29.11.2013 klo 12.00-15.00 Sukkapiirin neulekoulu:  
Sukkapiiriläiset kehottivat kaikkia neulomaan tai opettelemaan neulomisen niksejä. Tilaisuus 
sopi erinomaisesti tumpeloillekin. 
 
Lauantaisin 7.9., 5.10. ja 7.12. klo 13.00-16.00 Repair Café: 
Jyväskylä Repair Café oli korjauskahvila, jossa vapaaehtoiset kokoontuivat korjailemaan yh-
dessä omia tavaroitaan kahvittelun lomassa.  
 
Ke 4.9. klo 17.30-18.30 ja su 15.9. klo 14.00-15.00 Yleisöopastukset Käsityö elämässä –
näyttelyyn. 
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Su 22.9. klo 12.00-16.00 Kulttuurisuunnistus 
 
Käsityö elämässä -näyttelyn aikana museossa vieraili 16 381 kävijää.  
 
 
Aula -ja ikkunagallerian näyttelyt: 
 
Käsityön juhlavuosi näkyi koko vuoden myös museon katutasossa. Ikkunagallerian vuoden 
aloitti ja päätti Suomen Nukketaiteilijat ry:n joulunäyttelyt Ennen vanhaan ja Sirkus. Muutoin 
Ikkunagalleria oli osana Käsityö elämässä -näyttelyä. 
 
 
Ennen vanhaan 21.11.2012-6.1.2013 
 
Suomen Nukketaiteilijat esittelivät näyttelyssään 1800-luvun lopun maalaistalon ja pihapiirin 
vilkasta elämää. Näyttelyn kulissit rakensi Pertti Haukkala. Keski-Suomen taidetoimikunta tuki 
näyttelyä. 
 
 
Sirkus 13.11.2013-12.1.2014 
 
Suomen Nukketaiteilijat loihtivat Suomen käsityön museon ikkunaan Sirkuksen. Näyttelyn 
ideointiin ja toteuttamiseen osallistui parikymmentä Suomen Nukketaiteilijat ry:n jäsentä. 
Näyttelyssä oli poikkeuksellisesti myös äänimaisema, jonka sirkusmusiikki raikui kävelykadul-
la.  
 
 
Aulagalleriassa esittäytyi alueellisia käsi- ja taideteollisuusyhdistyksiä juhlanäyttelyn aikana 
seuraavasti: 
 
 
AnnaQ – Taitoa Ylä-Savosta. Ryijyjä 1920-luvulta nykypäivään 12.1.–10.3.2013 
 
AnnaQ on Ylä-Savon käsi- ja taideteollisuus ry:n tuotemerkki. Se on syntynyt kunnioituksesta 
lapinlahtelaiseen Halosten taiteilijasukuun kuuluneen Anna Halosen (1899- 1972) perintöä 
kohtaan. AnnaQ vaalii laatutietoutta (Q=quality) sekä suomalaista maaseutua ja käsityöläi-
syyttä. AnnaQ valmistaa ja markkinoi ryijyjä Anna Halosen mattokutomon alkuperäisluonnos-
ten pohjalta sekä tämän päivän tekstiilisuunnittelijoiden malleista. AnnaQ:n mallisto on nähtä-
vissä osoitteessa www.annaq.com. Näyttelyn ripustuksen ja graafisen ilmeen suunnitteli Darja 
Zaitzev. 
 
 
Kraftfullt 15.3.–2.6.2013 
 
Kraftfullt oli ruotsinkielisten käsi- ja taideteollisuusyhdistysten yhteisnäyttely. Sen tuottivat Ny-
lands hantverk, Åbolands hantverk, Ålands Slöjd & Konsthantverk ja Österbottens hantverk.  
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Näyttelyyn osallistui 23 käsityöläistä Ahvenanmaalta, Pohjanmaalta, Turun seudulta ja Uudel-
tamaalta. Näyttelyprojektin kautta yhdistykset kannustivat käsityöläisiä innovatiivisuuteen, 
tuotekehitykseen ja verkostoitumiseen sekä uusien yhteyksien luomiseen. Jurytetty näyttely 
esitteli käsityötä ja taidekäsityötä eri tekniikoin ja materiaalein. Edustettuina olivat korumuotoi-
lu, käyttötekstiilit, hienopuusepäntyöt, keramiikka, taonta sekä kierrätys ja uusiokäyttö. Ennen 
Jyväskylää Kraftfullt oli esillä 2011 Ahvenanmaalla ja Turussa sekä 2012 Helsingissä ja Vaa-
sassa. 
 
 
Kestävää käsityötä 14.6.–1.9.2013 
 
Käsityö elämässä -juhlanäyttely esitteli Taito Groupin toiminnan eri osa-alueita.  Niistä Aula-
gallerian Kestävää käsityötä -näyttely keskittyi alueellisten käsi- ja taideteollisuusyhdistysten 
omien tuoteperheiden ja -mallistojen sekä käsityömatkailukohteiden esittelyyn. Taito Groupin 
kestävän käsityön käsite sisältää aineettoman kulttuurin vaalimisen ja säilyttämisen, hyvän 
muotoilun, tarkoituksenmukaisen materiaalivalinnan ja kauneuden. 
 
Näyttelyssä esiteltiin Taito Pirkanmaan 100-vuotisjuhlaan 2012 suunniteltua Västäräkki-
tuotteistoa, Taito Pohjois-Karjalan Homecrafts -kodinsisustusmallistoa, Taito Pohjois-
Pohjanmaan Bothnia Design –tuotemerkillä varustettuja taidekäsitöitä sekä Taito Uusimaan 
Anemone -malliston tuotteita ja tekemispaketteja. Käsityömatkailukohteet esiteltiin kuvaesi-
tyksenä ja siinä olivat mukana Taito Itä-Suomen Kenkävero, Taito Pirkanmaan Käsi- ja taide-
teollisuuskeskus Verkaranta, Taito Pohjois-Karjalan Taitokortteli sekä Taito Satakunnan Herra 
Hakkaraisen talo. Messumatkailusta kertoivat Taito Hämeen kuvat Kätevä & Tekevä -
messuilta Lahdesta.  
 
 
Tekemisen iloa 6.9.–6.10.2013 
 
Taito Keski-Pohjanmaa toi näyttelyyn esille syksyn ajankohtaisimmat käsityökurssiaiheet: pa-
perinaruvalaisimet, rautalankatuotteet ja paperihimmelit. Näyttelyn lähtökohtana oli valo. Valo 
on kauneimmillaan kuultavassa paperissa, siksi paperi oli luonnollinen materiaali myös muihin 
näyttelyteoksiin. Paperilanka on pölyttömyydessään miellyttävä ja ekologinenkin käytettävä. 
Näyttelytöistä mm. Valoryijy, Kehysryijy ja Valopallo ovat käsityöaiheita, joita harrastajat ovat 
ympäri Suomen tehneet miltei koko 2000-luvun. Useimmat mallit ovat levinneet harrastajien 
keskuuteen Taito-järjestön kursseilta.  
 
Näyttelyn teokset olivat Taito Keski-Pohjanmaan kurssimalleja, jotka oli suunnitellut Irene Vä-
limäki ja Marja-Liisa Katajala. Teokset olivat valmistaneet Kokkolan Taitokeskus Kankurissa 
Tuula Brandt, Tuija Isopahkala, Marita Kamsula, Marja-Liisa Katajala, Jaana Koskinen ja Ire-
ne Välimäki. Näyttelyn valokuvat olivat Emmi Hyypän Art of Craft -sarjasta, joka esittelee Tai-
to Keski-Pohjanmaan vaatemallistoa. Suurin osa näyttelyn töistä on saatavana kurssina, te-
kemispakettina sekä valmiina tuotteena. 
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Taitoa oppimassa 11.10.–10.11.2013 
 
Taitoa oppimassa -näyttely esitteli Taito-käsityökoulutoimintaa. Näyttelyn toteutti satavuotis-
juhlaansa viettänyt Taito Keski-Suomi. Vuonna 2013 Suomessa toimi 16 käsi- ja taideteolli-
suusyhdistysten ylläpitämää Taito-käsityökoulua. Taito-käsityökoulut järjestävät käsityön tai-
teen perusopetusta 4–16 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille eri puolilla Suomea. Tai-
to-käsityökouluissa on noin 5000 oppilasta.  
 
Käsityön taiteen perusopetuksessa opitaan käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. 
Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely sekä 
tuotteiden valmistus ja luova ilmaisu. Opetusta annetaan esinevalmistuksessa, tekstiilien ja 
vaatetuksen valmistuksessa sekä ympäristönrakentamisessa. Opetus kehittää oppilaan ko-
konaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä sekä kannustaa luovaan ongelmanratkai-
suun. Opiskelu on opetussuunnitelmaan perustuvaa, tavoitteellista ja vuodesta toiseen etene-
vää. 
 
Jyväskylän käsityökoulun toiminta alkoi vuonna 1990 ja se sai opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämän taiteen perusopetuksen järjestämisluvan vuonna 2000. Opetusta annetaan 330 
oppilaalle Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Joutsassa, yhteensä n. 5000 tuntia vuodessa. Ope-
tusryhmät kokoontuvat kerran viikossa syyskuusta toukokuuhun. Tekniikkapainotteisten Nik-
kari-ryhmien perustamisen myötä myös pojat ovat uskaltautuneet mukaan käsityökouluun.  
 
Taitoa oppimassa -näyttelyssä oli esillä vuoden 2013 aikana Taito Keski-Suomen ohjaukses-
sa valmistuneita teoksia, joissa oli käytetty monipuolisesti materiaaleja: metallia, lasia, kumia, 
villaa, pajua, savea, hopeaa, paperia, kuituja ja värejä. Näyttelyyn liittyi maksuttomia perjan-
taityöpajoja, joissa ohjaajina toimivat Taito Keski-Suomen opettajat.  
 
 
Käsintehty joulu 14.11.-8.12.2013 
 
Joulun alla museon Aulagalleria sisustettiin kaupunkilaisten yhteiseksi olohuoneeksi. Nuorten 
aikuisten ideoiman tilan toteuttamiseen ja seinämaalausten tekemiseen osallistui Jyväskylän 
nuorten taidetyöpaja. Värikkäässä ja rennossa olohuoneessa pystyi lukemaan lehtiä, teke-
mään käsitöitä ja joulukoristeita valmiiden ohjeiden avulla, nauttimaan virvokkeita ja vaihta-
maan kuulumisia ystävien kanssa. Lisäksi museo järjesti seitsemän ohjattua ilmaista työpa-
jaa, joissa valmistettiin kransseja, himmeleitä ja joulukortteja kierrätys- ja luonnonmateriaa-
leista sekä virkattiin isoäidin neliöitä. Niitä virkkaamalla pystyi myös osallistumaan Veturitalli-
en nuorten Torkkupeitto NYT -projektiin. Näyttelyyn liittyen järjestettiin 5.12.2013 Elämykselli-
nen museotila -työpaja, jossa osallistujat saivat uusia näkökulmia tuttuun museotilaan. Työpa-
jan ohjaajana toimi Kulttuuriklubi Siperian Nuorten yhteisötaiteilijat Veturitalleilla NYT – hank-
keen yhteisötaiteilija Tuomas Tirkkonen.  
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Näytönpaikka: 
 
 
Ielleh järilleh kirjuttamine  8.1.-4.2.2013 
 
Ielleh järilleh kirjuttamine on karjalan kieltä ja tarkoittaa etupistokirjontaa, joka on 
vanhin käspaikkojen koristelutapa. Käspaikka on pitkä, kapea pyyheliina ja ritu-
aaliesine. Se oli Karjalassa talon arvotavara. Näyttelyssä olleet käspaikat on 
valmistettu vuosien 1991- 2012 välisenä aikana. Suurin osa oli Julia Salmisen (s. 
1933 Laatokan Mantsinsaarella) tekemiä, osa töistä oli hänen kuuden käspaikka 
-oppilaansa valmistamia.  
 
 
Esiäitien kädenjäljillä 4.2.-3.3.2013 
 
Näyttelyssä esiteltiin syksyn 2012 aikana tehtyjä töitä, jotka syntyivät  Esiäitien 
kädenjäljillä -kurssin työpajoissa. Kurssi koostui ekopsykologi Irma Heiskasen 
Luovuutta luonnosta – esiäitien ornamentteja –luentosarjasta sekä työpajoista. 
Työpajoissa maalattiin, värjättiin, kirjottiin ja ommeltiin.   
 
 
Talvi roikkuu. Kevät keikkuu. 4.3.-1.4.2013 
 
Materia ry:n jäsenet Anne-Mari Ohra-aho ja Henna Autio esittelevät uusia ja 
vanhoja teoksiaan yhteisnäyttelyssä Suomen käsityön museon Näytönpaikassa. 
 
 
Väri- ja muotohavaintoja 3.4.-28.4.2013 
 
Näytönpaikka kokosi yhteen Jyväskylän ammattiopiston luovan työpajan ja ku-
vallisen ilmaisun valinnaisopinnoissa lukuvuonna 2012-2013 syntyneitä töitä. 
 
 
Jyväskylän käsityökoulun kevätnäyttely 30.4.-2.6.2013 
 
Lukuvuoden 2012-2013 teemana oli Kulttuuriympäristö ja keskiaika.  
 
 
Sirpa Varis: Muutoksia 4.6.-30.6.2013 
 
Teepussipapereille kirjotut kuvat kertoivat kasvukokemuksista.  
 
 
Tekemisen iloa 2013 1.7.- 4.8.2013 
 
Tekemisen iloa -vaatemalliston toteutti Taito Keski-Suomi Käsityö elämässä -
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juhlavuoden teemaan liittyen kohderyhmänä nuoret ja ajatuksena kannustaa itse tekemiseen 
ja luovuuteen. Ideana on ollut suomalais-ugrilaisuus ja perinne uudella tavalla. 
 
 
Taito Kymenlaakso 6.8.-1.9.2013 
 
Taito Kymenlaakso esitteli Käsityön juhlavuoden näyttelyssään kaksi ajankoh-
taista hanketta: "Kurkista nurkista" sekä "PISTOS - pahennustako perintee-
seen?" 
 
Åbolands hantverk rf ja Österbottens hantverk rf 3.-29.9.2013 
 
Suomenruotsalaiset käsi- ja taideteollisuusyhdistykset toimivat aktiivisesti rannik-
koseudulla. Käsityöhankkeet saavat innoituksensa paikallisista olosuhteista ja 
perinteistä. 
 
 
Metsästä poimittua - Tiina Ekosaari ja Miia Suojala 1.10.-27.10.2013 
 
Metsästä löydetyt värit ja muodot ovat innoittaneet suunnittelijoiden työtä. Miia 
Suojalan sienimetsästä poimimat hehkuvat värit olivat Miian uuden syksy/talvi-
malliston idean pohjana. Tiina Ekosaari etsi metsästä muotoja pintaa syvemmäl-
tä ja piirsi painokankaisiinsa esihistoriallista esineistöä.  
 
 
Love stories uusmaalaisilta käsityöläisiltä - Nylands hantverk rf. 29.10.-1.12.2013 
 
Love stories uusmaalaisilta käsityöläisiltä -näyttely esitteli kymmenen käsityö-
läistä ja heidän töitään Uudeltamaalta. Nylands hantverk aloitti syksyllä 2010 Vi 
syns och säljer -projektin, joka suunnattiin sekä puoli- että kokopäivätoimisille 
käsityöyrittäjille. Hankkeen tavoitteena oli esitellä ja markkinoida käsityöläisiä 
sekä nostaa esiin ihmiset käsitöiden takaa. 
 
 
Kulttuuriluotsit taiteilee itse 2.12.2013-6.1.2014 
 
Kulttuuriluotsit ovat Jyväskylän museoiden kouluttamia vapaaehtoisia kulttuuri-
tarjontaan perehtyneitä maallikoita, jotka luotsaavat kenet tahansa kulttuurin 
pariin. Kulttuuriluotsit harrastavat itsekin monipuolisesti kädentaitoja, käyvät 
käsityökoulussa ja ahkeroivat Sukkapiirissä. Kulttuuriluotsien monimuotoinen 
osaaminen näkyi myös tässä näyttelyssä. 
 
 
Kiertonäyttelyt: 
 
Museon tuottamissa kiertonäyttelyissä vieraili muualla kuin omassa museossa kertomus-
vuonna n. 20 000 kävijää.  
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Jokapäiväinen paperimme 
 
30.11.2012-21.2.2013  Keuruun museo | 279 kävijää  
25.10.2013-16.2.2014             Rosenlew-museo, Pori | 714 kävijää 
  
  
Leijat 
 
7.6.-1.9.2013              Raision museo Harkko | 1 389 kävijää  
 
 
NowHere Finland 2012 
 
25.10.2012-20.1.2013   Museo de Artes Decorativas, Madrid | 5 866 kävijää  
11.4.-12.5.2013         Centro del Carmen, Valencia | 15 890 kävijää 
 
 

5. YLEISÖTYÖ 
 
Museoiden yleisötyö kehittyy - mihin suuntaan?  
 
Varsinkin valtakunnallisten erikoismuseoiden ongelmana on, miten toimia vakuuttavasti valta-
kunnallisesti ja samalla tyydyttää myös paikallisen toimintaympäristön toiveet kiristyvässä ta-
loudellisessa tilanteessa.  Aiheesta valmistui keväällä 2013 Annika Laineen yhteisöviestinnän 
pro gradu –tutkielma Jyväskylän yliopistoon, viestintätieteiden laitokselle: Museoiden legitimi-
teetin ainekset ja uhkatekijät: Suomen käsityön museon stakeholdereiden näkökulma. 
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää museoiden olemassaoloa oikeuttavia tekijöitä nyt ja tu-
levaisuudessa. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu stakeholder -ajattelun ja legiti-
miteetin teorioista, joita käsitellään myös museoiden näkökulmasta. Tutkimuksessa oli koh-
deorganisaationa valtakunnallinen erikoismuseo Suomen käsityön museo.  
 
Suomen käsityön museo selvitti vuonna 2013 syitä siihen, miksi nuoret eivät käy museoissa. 
Projektia varten Suomen käsityön museo tilasi palvelumuotoilija Juha Ruuskalta nuoria asiak-
kaita hyödyttävän palvelumuotoilukoulutuksen ja palkkasi projektia varten projektisuunnitteli-
jaksi filosofian maisteri Mikko Holmin. Projektin tuloksena syntyi palvelumuotoilun ohjekirja ja 
nuorten asiakkaiden toiveiden mukainen museotila 14.11.-8.12.2013 Suomen käsityön muse-
on Aulagalleriaan. 
 
Museon asiakasraati kokoontui neljä kertaa. Keväällä 2013 aiheina olivat tulevan polkupyörä-
näyttelyn sisältö ja käsityön juhlavuoden tapahtumien sisältö. Syksyn ensimmäinen tapaami-
nen, joka koski museon kokoelmia, keräsi parisenkymmentä innokasta keskustelijaa.  
 
Museoliiton koulutuspäivät, Taitoja museoon – museopedagogisia menetelmiä yleisötyöhön 
järjestettiin Jyväskylässä 6.-7.11. Iltajuhlaa vietettiin käsityön merkeissä Suomen käsityön 
museossa. Yhteistyö Jyväskylän yliopiston museologian kanssa jatkuu. Opiskelijoille esitel-
lään jyväskyläläisten museoiden yleisötyötä ja museokäynnillä opiskelijoilta kerätään kriittistä 
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palautetta museon perusnäyttelystä ja museon saavutettavuudesta. Opasrinki on tärkeä osa 
museon yleisötyötä. Vuonna 2010 koulutetusta 14 oppaasta on jäljellä kuusi.  
 
 
Kulttuuriperintökasvatusta  
 
Kakkosluokkalaisten kulttuurikompassikäynnit 4.10.–
4.12.2013 
Syksyn aikana museossa kävi 59 kakkosluokkaa eli 1050 
koululaista. Koululaisten kanssa kokeiltiin villan karstaamista 
ja langan värjäämistä. Lisäksi tehtiin jokaiselle soitin pullon-
korkeista. 
 
Jotain kutkuttavaa oppilaille jäi mieleen, koska he toivat pian myös perheensä museoon. 
Toppuluokkalaisen isä: ”Mites täällä kuljetaan? Meidän tokaluokkalainen oli täällä kylässä, ja 
ei hellittänyt ennen kuin tultiin koko perhe käymään.” 
 
 
Käsityöopettajien syyspäivät ”Kestän ja kehityn”  
 
Keski-Suomen tekstiiliopettajat ry ja Jyvässeudun teknisten aineiden opettajat ry järjestivät 
käsityöopettajien valtakunnalliset ”Kestän ja kehityn" -syyspäivät Jyväskylässä la-su 5.-
6.10.2013. Museo oli mukana lauantain ohjelmassa järjestämällä Laajavuoressa kaksi työpa-
jaa, joiden teemana oli ”Keksitään pyörä uudestaan”. Sunnuntaina museossa vieraili noin 50 
opettajaa opastetulla museokäynnillä.   
 
 
Vietnamilaiset opetusalan asiantuntijat vierailulla 15.9.2013 
 
Vietnamilaiset vieraat olivat kiinnostuneita siitä, minkälaista yhteistyötä museo tekee työelä-
män kanssa (taiteilijat, käsityöläiset, yritykset jne.), minkälaista yhteistyötä museo tekee oppi-
laitosten kanssa (projektit, harjoittelut, työssäoppiminen, opinnäytetyöt jne.) ja mikä on mu-
seopedagogin rooli työnsä ja organisaationsa kehittäjänä. Vieraat tulivat Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulukehitysyhteistyönä tehtävän koulutusviennin 
myötä. Vietnamista tuli opintomatkalle 15 henkilöä kolmesta eri organisaatiosta.   
 
Käsityön juhlavuoden 2013 teemana oli kestävä käsityö ja sen puitteissa Suomen käsityön 
museossa järjestettiin työpajoja kuten Valaisin kierrätysmateriaaleista -työpaja, joka oli osa 
kahdeksannen kerran järjestettävää Valon kaupunki -tapahtumaa. Museo oli mukana myös 
kesäisessä tapahtumassa sunnuntaina 9.6.2013 klo 12-16 Kankaan Vanhalla paperitehtaalla. 
Museo järjesti siellä työpajan, jossa materiaaleina käytettiin tehtaan uumenista löytynyttä pik-
kutavaraa kuten ruuveja, muttereita, sähköjohtoja ja kaapelikeloja. Asiakkaat saivat ”työstää” 
palan tehdasta mukaansa. Korvaukseksi museo sai tehtaalta 28 kappaletta pukuhuoneiden 
penkkejä tuunattavaksi juhlanäyttelyn näyttelyrakenteiksi. Keskisuomalainen neulojien yhdis-
tys KIPAKAT RY oli valmistanut Kankaan Vanhalle paperitehtaalle neulegraffitin nimeltään 
Pöllinpäät, joka siirtyi tapahtuman jälkeen ”pysyvästi” museon edustalle Kauppakadun puiden 
ympärille. 
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Käsityöstä ammatti - Artesaanien opinnäyteseminaari museolla Taitoviikolla 
 
Jyväskylän ammattiopiston käsi- ja taideteollisuusalan jokavuotinen opinnäyteseminaari siir-
rettiin juhlavuonna osittain Suomen käsityön museoon. Iltapäivän aikana artesaanit esittelivät 
mm. goottilaistyylisen haarniskan, pula-ajan vaatteita ja polttokuviointia puupinnalla. Iltapäi-
vän aikana esiteltiin 7 opinnäytetyötä.  
 
Yhteistyötä Jyväskylän käsityökoulun ja Jyväskylän ammattiopiston kanssa jatkettiin. Näytön-
paikan näyttelytila on varattu aina toukokuuksi käsityökoulun lapsille ja nuorille ja huhtikuussa 
Jyväskylän ammattiopiston valinnaisaineiden opiskelijoille näyttelypaikaksi. Näyttelyiden to-
teutukseen osallistuu opiskelijoita kaikilta ammattialoilta sekä lukiosta.   
 
 
HURMOS -seminaari 26.10.2013 
 
Lokakuussa järjestettiin valtakunnallinen Käsityön HURMOS -seminaari. Luennoitsijoina oli 
oman hurmoksensa löytäneitä käsityöläisiä, taiteilijoita ja tutkijoita kuten vuoden graafikko 
Kasper Strömman ja Trashionista Outi Pyy. Järjestäjinä olivat Suomen käsityön museo, Jy-
väskylän kansalaisopisto sekä Jyväskylän aikuisopiston käsi- ja taideteollisuusalan aikuis-
opiskelijat. Yhteistyössä oli mukana myös Materia ry, Ornamo ja Keski-Suomen osaava -
hanke. 
 
Käsityöläisten joulutorilla oli taas yllätyksellinen kattaus.  
Suositulle käsityöläisten joulutorille haki 49 käsityön 
ammattilaista, joista mukaan valittiin 28 käsityöläistä. 
Ensikertalaisia on tänä vuonna yhdeksän. Valinnoissa 
huomioitiin käsityöläisten korkealaatuiset tuotteet ja 
tuotevalikoima, josta löytyy aarteita sekä naisille ja mie-
hille että nuorille.  
 
Vuoden käsityöläinen 25-vuotias kakkutaiteilija 
Juhlavuoden käsityöläiseksi valittiin 25-vuotias tampe-
relainen kakkutaiteilija Emma Iivanainen. Tampereen 
teknisessä yliopistossa teollisuustaloutta pääaineenaan 
opiskelleen Emma Iivanaisen valinta vuoden käsityöläi-
seksi herätti keskustelua tekstiiliopettajien ja Suomen 
käsityöyrittäjien Facebook -sivuilla. Emma Iivanainen 
teki käsityön juhlavuodelle oman kakun ja kakkuresepti 
on tulostettavissa juhlavuoden sivuilta.  Iivanainen oli 
näyttävästi esillä Suomen Kädentaidot -messuilla Tam-
pereella marraskuussa 2013 ja MTV3:n Koko Suomi 
leipoo -ohjelmassa.  
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Käsityö näkyviin   
 
Suomen käsityön museo ja Taitoliitto viettivät vuonna 2013 käsityön juhlavuotta, joka koostui 
useista tapahtumista, näyttelyistä, seminaareista, artikkeleista ja kilpailuista. Tärkeintä juhla-
vuoden vietossa oli sen osallistavuus. Valtakunnallisesti eniten huomiota herätti keskeneräis-
ten käsitöiden vaihtaminen.   
 
Museo oli yhteistyökumppanina järjestämässä ohjelmaa Suomen Kädentaidot -messuilla. 
Museo järjesti Ufojen eli keskeneräisten käsitöiden vaihtoa ja tuunaustempauksia sekä jakoi 
pari tuhatta kappaletta Käsityöt kesken -varoituskylttiä. Lyhytelokuvakilpailun viisi parasta elo-
kuvaa olivat messuvieraiden nähtävillä. 
 
Osa museon vanhustyötä ovat lainatta-
vat muistelusalku. Mielenterveyskun-
toutujille tarkoitettua Nappisalkkua lai-
nattiin 4 kertaa, vanhuksille suunnattua 
Kansakoulusalkkua 15 ja Ryijysalkkua 
11 kertaa eri puolille Suomea.  
 
Keväällä 2013 järjestettiin Venytetään 
ryijyä -kurssi yhteistyössä Jyväskylän 
kansalaisopiston, Suomen käsityön 
museon ja Jyväskylän aikuisopiston 
käsi- ja taideteollisuusalan kanssa. 
Kurssin tavoitteena oli venyttää ryijyn 
käsitettä. Kurssiin liittyi käsityöläisten ja 
taiteilijoiden luentoja sekä työpajoja, joita ohjasivat alan ammattilaiset ja opiskelijat. Luennot 
keräsivät luentosalin täyteen ja kurssilaisia oli 10.  
 
Ystäväpiiri jatkoi kokoontumisia museon PAJAssa tiistaisin. Sukkapiiri puolestaan kokoontui 
museoon neulomaan sukkia perjantaisin. Sukkapiirin koko vaihteli 8-16 henkilön välillä. Kult-
tuuriluotsit innostivat asiakkaita keskiviikkoisin käsitöiden pariin. Kulttuuriluotsit esittelivät 
omia kädentaitojaan Näytönpaikassa juhlavuoden lopussa. Kuluvana vuonna kulttuuriluotsien 
toimesta museon kävijöiksi kirjattiin 465 vierasta. 
 
 
Käsityömatkailu  
 
Kesän aikana Suomen käsityön museo ja Tilausliikenne Kainulainen järjestivät kolme käsityö-
retkeä. Ensimmäisellä käsityöretkellä tutustuttiin keskisuomalaisiin taiteilijoihin ja käsityöläi-
siin, heinäkuussa Rauman Mustan pitsin yöhön ja elokuussa Loviisan Wanhojen Talojen päi-
ville. Retkillä tutustuttiin näyttelyihin ja erilaisiin tapoihin tuotteistaa käsityö matkailukohteena, 
osallistuttiin työpajoihin, työnäytöksiin ja myyntinäyttelyihin sekä shoppailtiin. Kullekin retkelle 
osallistui noin 20 henkilöä. Museo suunnitteli omien kontaktiensa avulla matkojen sisällön ja 
liikennöitsijä järjesti ruokailut ja yöpymiset.   
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Käsityöstä energiaa likkaporukalle! 
 
Kevään aikana museossa tuotteistettiin aktiivisille naisille 
suunnattu matkailutuote Ihannaiset. Se sisältää opaste-
tun perusnäyttelykierroksen, joka avaa näkymiä en-
tisaikojen naisten maailmaan ja hameiden alle. Kierrok-
sella saa kosketella vanhoja esineitä ja samalla jaetaan 
naiseksi kasvamisen tarinoita ennen ja nyt. Kierroksen 
jälkeen PAJAssa tehdään porukalla käsitöitä. Itse tehdyn 
käsityön saa muistoksi mukaansa ja alkoholiton kuohu-
viini jalallisesta lasista juhlistaa museokäynnin olipa sin-
ne tultu koroilla tai ilman. Tapahtuma löytyy 
http://jyvaskylanseutu.fi/matkailu/ihannaiset. 
 
Operaatio punainen lanka on lapsille tarkoitettu ta-
rinapolku, joka sisältää kuuntelemista ja itse tekemistä. Se on osa Lasten Löytöretket -
kokonaisuutta, joka on lapsiperheille suunnattu matkailukokonaisuus Jyväskylän seudulla.  
 
 

6. KOKOELMAT 
 
Esinekokoelmat 
 
Vuoden 2013 lopussa esinekokoelmien kokonaismäärä on arviolta noin 45 000 objektia, joista 
arviolta 4 000 odottaa luettelointia. Luetteloimattomaan aineistoon kuuluu Tyyne-Kerttu Virkki 
-käsityömuseosta tulleen kokoelman se aineisto, jota ei ole vielä käyty läpi Suomen käsityön 
museossa sekä Wetterhoffilta vuoden 2013 aikana lahjoitettu esineistö. Digitointia odottaa 
niin ikään Wetterhoffilta lahjoituksena tullut laaja opinnäyteaineisto, joka sisältää mallitilkkuja 
ja interiöörikuvauksia maakunnista.  
 
Fredrika Wetterhoff -säätiön lahjoittaman ko-
koelman nouto 18.6.2013 Hämeenlinnasta 
Tämä valtakunnallinen keruu- ja opinnäyteai-
neisto on jatkoa vastaavalle, aikaisemmin 
2000-luvun alkupuolella lahjoitetulle kokoelmal-
le, jossa näytteitä on digitoituna ja luetteloituna 
noin 2 000 kappaletta. Käsityöalan koulutusor-
ganisaatioiden toiminnan tallennus on yksi mu-
seon tallennuksen painopisteistä.  
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Kuopion muotoiluakatemian vuonna 
2013 lahjoittama opinnäytetyöko-
koelma palvelee sekä asiakkaita että 
käsityön museon henkilökunnan tut-
kimustyötä. Kuvassa on Kuopion 
Rouvasväen yhdistyksen toimitusjoh-
taja Eija Vähälä museolle lahjoitetun 
aineiston parissa, kuvaaja Seija 
Hahl. 
 
Esineitä luetteloitiin sähköiseen tietojärjestelmään tai luettelointia 
täydennettiin vuoden 2013 aikana yhteensä 544 objektin osalta. 
Luettelointi ja digitointi etenivät Käsityö elämässä -juhlavuoden 
aikana suunnitellusti vain osan vuotta, kun museon resurssit kes-
kitettiin näyttelytoimintaan. Sirpa Varis luetteloi esineistöä, Riikka 
Javanainen ja Joanna Friman digitoivat mallitilkkukokoelmaa.   

 
Hankintaeriä kirjattiin kuluneen vuoden aikana esinekokoelmaan 27. Ostoja olivat Liisa  
Hietasen Siwa -teos ja vuoden 2013 Pauligin Juhla Mokka -kädentaitajaksi valitun  
mallipuuseppä Esa Niirasen skeittilauta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lahjoituksista erityisesti mainittavia oli mm. Laura Saarivuori-Eskolan Laurase -yrityksen  
kierrätyshopeasta valmistettu ja palkittu medaljonki. Saarivuori-Eskola valittiin Taitoliiton  
vuoden nuoreksi kädentaitajaksi 2011. Kokoelmaan saatiin myös ryijylahjoituksia, joista  
huomionarvoisia ovat erityisesti Tenka Issakaisen suunnittelema Pieni kukka -aiheinen ryijy 
vuodelta 2011 sekä 9 kpl ryijyjä Merita-säätiöltä sisältäen ryijyjä suomalaisilta tekstiilisuunnit-
telijoilta: Ritva Puotila, Oli Mäki, Leena Halme, Eija Rasinmäki, Terttu Tomero, Lea Eskola ja 
Katariina Metsovaara-Heikinheimo.  
 
Alan koulutustilaisuuksiin kuten museoliiton, museoviraston ja yliopiston seminaareihin osal-
listuttiin aktiivisesti. 
 
Valtakunnallista museoiden yhteistyöhanketta Museo2015 jatkettiin. Luettelointiohjeistuksen 
laatiminen museoille jatkui vuoden loppuun.  
 
Nykydokumentoinnin yhteistyötä jatkettiin pooli 4:ssä osallistumalla kokouksiin ja tallentamalla 
aiheen mukaista aineistoa. Maakunnallista kokoelmayhteistyötä edistettiin. 
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Esinekokoelmia koskevia asiakasyhteydenottoja oli kuukausittain 5-10 ja ne koskivat pääosin 
lahjoitusten vastaanottoa. Museolle tarjottua esineistöä otettiin vastaan valtakunnallinen ko-
koelmayhteistyö huomioiden ja harkintaa noudattaen.  
Esinekokoelmista lainattiin Äänekosken museolle Virkki -kokoelman pukuja, Jyväskylän tai-
demuseolle museon suomalaisen vanhan kokoelman vitriinikaappeja sekä Hämeenlinnan 
taidemuseolle Markku Pirin kokoelmaan kuuluvaa aineistoa.  
 
 
Lahjoittajat:  
 
Ansami, Kaisa 
Design Laurase 
Fredrika Wetterhoff –säätiö 
Hammarén-Räsänen, Elisabeth 
Hytönen, Raili 
Hyytiäinen, Jukka 
Isojoki, Maija 
Järvinen, Pirkko  
Kela, Pirjo 
Kuopion muotoiluakatemia 
Lahti, Sofia 
Muurela Sirkka 

Muurela, Terttu 
Ojaluoto, Elli 
Perheentupa, Helena 
Sandman, Ilona 
Taidesäätiö Merita 
Toivonen, Aune 
Tuononen, Marja 
Turppo, Maija-Liisa  
Vuohela, Pirkko 
Vuorenjärvi, Marita 
 

 
Parhaimmat kiitokset kaikille museotoimintaa lahjoituksin tukeneille. 
 
 

7. ARKISTO, KIRJASTO JA TIETOPALVELU 
 
Vuoden 2013 aikana luetteloitiin materiaalia eri tietokantoihin yhteensä n. 700 suoritteen ver-
ran. Lisäksi täydennettiin piirustustietokantaa liittämällä aikaisemmin luetteloituun aineistoon 
digitaalinen tunnistuskuva ja/tai laatukuva niissä tapauksissa joissa se skannaamalla oli mah-
dollista tehdä. Kuvien lisääminen jatkuu edelleen muun toiminnan ohessa. 
 
Mielenkiintoinen lahjoitus arkistoaineistoon saatiin viime vuoden aikana kotiteollisuustarkasta-
ja Frans Jokelan tyttären tyttäreltä Sirkka Erweltä. Lahjoitus sisältää käsiteollisuuden ja koti-
teollisuuden historiaan kuuluvan vaikuttajan Frans Jokelan piirustuksia 1800-luvun lopun ja 
1900-luvun alusta, yhteensä 345 kpl. Suurin osa on huonekalupiirustuksia tai rakennuspiirus-
tuksia. Piirustukset on järjestetty arkistoon aiheen mukaan, mutta ei vielä yksittäin luetteloitu. 
Osasta on olemassa digitaalinen kuva. Kokoelmaan liittyy myös Tuija Vuorisen kirjoittama 
historiikki Jokelasta. 
 
Museon käsikirjasto karttui 101 numerolla, mutta kokonaiskartunta jää pienemmäksi, koska 
kirjastosta tehtiin myös poistoja. Aineistoa poistettiin sellaisen materiaalin osalta, jonka käyttö 
on ollut vähäistä tai olematonta, tai joka on muuten sisältönsä puolesta havaittu tarpeetto-
maksi.  
 



20 
 

 

Tietopalvelussa vastattiin 126 kyselyyn. Tietopalvelu on edelleen kasvanut ja yli puolet kyse-
lyistä koskee ryijyjen, täkänöiden tai muiden seinävaatteiden nimeä, suunnittelijaa, ikää ja 
arvoa. Jonkin verran tiedustellaan myös tekstiilien hoito-ohjeita tai paikkaa, johon voisi näissä 
kysymyksissä ottaa yhteyttä. Tällaisissa tapauksissa kysyjä on ohjattu joko Konservointikes-
kuksen sivuille tai neuvottu ottamaan sinne yhteyttä henkilökohtaisesti.  
 
Vuodenvaihteen lukumäärätietoja tietokantoihin luetteloidusta aineistosta: 
 
Arkisto 1150  Piirustukset 5857 
Kirjasto 7029  Ryijyt 2326 
Leikkeet 5702  Tutkimus 16 529 
 
Arkistoa ja kirjastoa lahjoituksin kartuttivat: 
 
Aarnipelto, Mari  Kiiveri, Juho-Antti 
Alenius-Taipalus, Anu  Latvala, Ossi 
Ansami, Kaisa  Marttinen, Ville 
Erwe, Sirkka  Muurela, Sirkka 
Halkosaari, Eeva,  Myyrä, Sinikka 
Halme, Leena-Kaisa  Nurmesjärvi, Aino 
Hautala, Marja  Palomäki, Liisa 
Heikkilä, Hannele  Paulaharju, Maijukka 
Heikkilä, Saara  Piesanen, Kaisa 
Hirvi, Maija-Liisa  Pulkkinen, Elena 
Holmstedt, Anna-Maria  Saarinen, Minna 
Javanainen, Riikka  Tuomola, Helena 
Järvinen, Sini  Wilkman, Leena 
Kasnio, Anu   Winqvist, Tuija 
 
 

8. VALOKUVA-ARKISTO 
 
Valokuva-arkiston kokoelmissa oli vuoden lopussa noin 68 000 valokuvaa, joista museon 
sähköiseen kokoelmanhallintajärjestelmään on luetteloituna yhteensä 33 053. Vuoden kartun-
ta oli 830 kuvaa. Kuvia arkistoon tuli sekä ulkopuolisina lahjoituksina että museon omaa toi-
mintaa dokumentoimalla. Oman toiminnan dokumentoinnissa pääpaino oli vaihtuvien näytte-
lyiden valokuvaamisessa. Vuonna 2013 vietettiin käsityön juhlavuotta ja siihen liittyen muse-
ossa oli paljon erilaisia tapahtumia ja työnäytöksiä. Niitä valokuvattiin tavallista enemmän, 
mutta kaikkia näitä kuvia ei välttämättä luetteloida. Uutta kuvamateriaalia käytettiin lähinnä 
museon tiedotuksessa verkkosivuilla sekä blogissa ja Facebookissa.   
  
Museon kokoelmiin vuonna 2008 tullutta Käsi- ja taideteollisuusliiton kokoelmaa digitoitiin tila-
päisen työvoiman turvin. Tämä laaja kokoelma saatiin skannattua odottamaan varsinaista 
luettelointia ja arkistoon viemistä. Vuoden juhlanäyttelyn ”Käsityö elämässä” toteuttaminen 
myös verkkonäyttelynä työllisti valokuva-arkistoa usean kuukauden ajan. Käsityö yhdistää -
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verkkonäyttely kertoo mm. lukuisten kuvien avulla Käsi- ja taideteollisuusliiton historiasta, alan 
koulutuksesta sekä eri yhdistysten toiminnasta.  
 
Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijoiden tekemä tallennustyö jatkui vuonna 2013. 
Viiden eri ryhmän toiminta toi valokuva-arkistoon yhteensä 104 luetteloitua kuvaa. Käsityön 
juhlavuoden takia painopisteeksi asetettiin eri käsityöyhdistysten dokumentointi museologian 
opiskelijoiden kotipaikkakunnilla. Käsi- ja taideteollisuusyhdistyksistä dokumentoinnin kohtei-
na olivat muun muassa Taito Etelä-Karjala ja Pirkanmaan Kotityö Oy. Marja Koskimäki toimii 
vastuuhenkilönä aikuisille tarkoitetussa Taito-käsityöklubissa Joensuussa. Tarja Kähkönen on 
markkinointipäällikkö Pirkanmaan Kotityö Oy:ssä. Muita haastateltavia olivat Pohjois-Savossa 
sijaitseva Mirka Pukine Oy, tamperelainen käsityöyrittäjä Laura Saarivuori-Eskola ja keuruu-
lainen, Finnairilta aikoinaan eläkkeelle jäänyt kankuri Risto Thum. Hän kutoo pöytäliinoja har-
rastuksenaan pääasiassa kevään ja kesän aikana. Lisäksi Hannele Heikkinen Taito Keski-
Suomi Oy:stä lahjoitti tuote- ja työkuviin liittyviä dioja 171 kpl. 
 
Kuvia museon kokoelmiin lahjoittivat: 
 
Aarnipelto, Mari 
Ansami, Kaisa 
Halkosaari, Eeva 
Heikkilä, Saara 
Heikkinen, Hannele 
Hietanen, Liisa 
Holmstedt, Anna-Maria 
Kiiveri, Juho-Antti 
Latvala, Ossi 

Marttinen, Ville 
Muurela, Sirkka 
Myyrä, Sinikka 
Mäntysalo, Irja 
Nurmesjärvi, Aino 
Palomäki, Liisa 
Paulaharju, Maijukka 
Simpanen, Kaisa 

  
 

9. KANSALLISPUKUKESKUS 
 
Näyttelytoiminta 
 
Kansallispukukeskuksen perusnäyttely Komeasti juhlaan esittelee kansallispukujen historiaa 
ja kehitystä. Esillä on yht. 13 pukukokonaisuutta ja lukuisia puvun osia.  
 
Kansallispukukeskus osallistui Käsityö elämässä -juhlavuoteen näyttelyillään ja tapahtumil-
laan. 
 
Kujalla oli esillä 27.1.2013 asti näyttely Kärpäset ja linnunsilmät – kansanomaista kirjontaa. 
Näyttely esitteli mallipukukokoelmassa olevien kansallispukujen osien avulla erilaisia kirjonta-
tapoja. Esillä oli mm. paitoja, sarkaviittoja, vyötaskuja, tykkimyssyjä ja tykkipitsejä.   
 
Kaunottaret kansallispuvuissa – kansallispukuisia barbeja esittelevä näyttely oli Kujalla 8.2.-
8.9.2013. Näyttelyssä oli keskuksen kokoelmissa olevia kansallispukuisia barbeja. Näyttely 
sai paljon positiivista palautetta ja huomiota. Näyttelyyn liittyi Kansallispuku barbille -työpaja, 
jonka ohjasi vaasalainen muotoilija ja vaatetussuunnittelija Ina Nordberg. 
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Syksyllä 13.9. avautui Käsi- ja taideteollisuusyhdistysten kansallispukuvälitystä esittelevä 
näyttely Taito – kansallispukutarjontaa. Näyttely oli esillä seuraavan vuoden alkupuolelle 
9.2.2014 asti. Nähtävänä oli Kansallispukuraadin hyväksymiä tarkistettuja ja uusia kansallis-
pukuja viidestä eri Taito-yhdistyksestä. Yhteensä esillä oli 11 kansallispukua Taito Pirkan-
maalta, Taito Varsinais-Suomelta, Taito Uusimaalta, Taito Keski-Suomelta ja Taito Etelä-
Karjalalta. 
 
Kansallispukukeskus osallistui lokakuussa valtakunnallisen Vanhusten viikon toteutukseen. 
Keltinmäen päiväkeskus järjesti Karjala-aiheisen näyttelyn 7.-13.10. Kansallispukukeskuksen 
toimesta esillä oli Kaukolan tarkistettu naisen kansallispuku.  
 
 
Tapahtumat 
 
Kansallispukukeskus järjesti käsityön museolla 1.2. Seurantaseminaarin Pohjoismaisen kan-
sallispukuseminaarin sato kaleidoskoopissa, jossa esiteltiin elokuussa 2012 Vöyrillä järjeste-
tyn Pohjoismaisen kansallispukuseminaarin aiheista. Luennoitsijoina olivat Kari Appelgren, 
Ildikó Lehtinen, Inga Pihlhjerta ja Eija Mendelin. Seminaari keräsi kansallispukualasta kiinnos-
tuneita osallistujia ympäri maata yhteensä 60 henkilöä.  
 
Perinteiset kansallispuvun syntymäpäivät järjestettiin lauantaina 28.9. käsityön museon tilois-
sa. Tapahtuma keräsi noin 650 kansallispuvuista innostunutta ympäri Suomea. Päivän ohjel-
massa oli kansallispukutarvikkeiden myyntitori, kansallispukuklinikka, kansantanssiesitys 
(ISOn Tanhuujat) sekä laaja pukunäytös. Tapahtuman erikoisuutena olivat unkarilaiset vie-
raat, jotka kertoivat omasta pukuperinteestään sekä Taito Kymenlaakson Pistos - pahennus-
tako perinteeseen -projektin tuotokset. Pukunäytöksessä esiteltiin kansallispukujen lisäksi 
muinaispuku, sarafaani, unkarilaiset ja Pistos-ryhmän asut sekä yksi kansanomainen asuko-
konaisuus. 
 
 
Koulutus ja pukututkimus 
 
Kansallispukukeskus on aloittanut kansallispukualan opettajille ja valmistajille suunnatun kou-
lutuksen. Helmikuussa järjestettiin tykkimyssyn valmistuskurssi. Runsaan kysynnän vuoksi 
samansisältöinen kurssi järjestettiin uudelleen toukokuussa. Kurssiin sisältyi luento kansallis-
pukujen päähineistä, tykkimyssyn paperipohjan valmistus ja päällystäminen, tykin kokoami-
nen ja tärkkäys. Lisäksi perehdyttiin tykkimyssyn pukemiseen.  
 
Kansallispukukonsultti on aloittanut Taito-yhdistysten myyjien kansallispukukoulutuksen. Kou-
lutuksessa syvennetään myyjien tietämystä puvuista ja etenkin yhdistyksillä myynnissä olevis-
ta tarkistetuista ja uusista kansallispuvuista, niiden materiaaleista, työohjeista ja kaavoista. 
Lisäksi perehdytään puvun käyttöön ja pukemiseen sekä pukujen markkinointiin.  
 
Kansallispukukeskus osallistui maaliskuussa Käsityön museon oppailleen järjestämän opas-
koulutuksen toteutukseen. Koulutuksen yhtenä sisältönä olivat kansallispuvut ja kansallispu-
kukeskuksen toiminta. 
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Kansallispukukeskus on jatkanut kansallispukuvalmistajien ja -myyjien yhteistyöpäivien orga-
nisointia. Yhteistyöpäivä järjestettiin 15.3. Bragen tiloissa Helsingissä. Tärkeimpänä käsiteltä-
vänä asiana on kansallispuvuissa tarvittavien laadukkaiden materiaalien saatavuus tänä päi-
vänä. Sinnikkään toiminnan tuloksena Brages Ab on ryhtynyt tuomaan maahan sekä välittä-
mään kansallispuvuissa kudontalankana yleisesti käytettävää kertaamatonta karstalankaa tex 
84. Kansallispukukeskuksen ja Bragen konsultit ovat koostaneet yhdessä valmistajien kanssa 
uuden värikartan, joka sisältää tärkeimmät sekä ruotsin- että suomenkielisten alueiden kan-
sallispuvuissa käytettävät värisävyt. Puuttuvia sävyjä värjäytetään tilauksesta. 
 
Kansallispukuraati kokoontui kansallispukukeskuksessa 23.4. Käsiteltävänä oli useita puku-
tarkistuksiin liittyviä asioita, mm. Johanneksen naisen ja miehen pukujen pukutarkistuspyyn-
nöt. Jääsken pukutarkistus on edennyt ja mallipuvun osista suurin osa on valmiina. Saarijär-
ven puvun esikuva-aineistoa on kartoitettu sekä Kansallismuseon että Keski-Suomen museon 
kokoelmista. 
 
 
Kansallispukuraadin jäsenet ovat: 
 
KM, Ktyo Inga Pihlhjerta, puheenjohtaja 
FL Leena Stenberg, varapuheenjohtaja 
Tutkija Sirkka-Liisa Hakala 
Kansallispukukonsultti Leena Hokkanen 
Tutkija Leena Holst 
Kansallispukukonsultti Taina Kangas 
Artenomi (AMK) Minna Koskinen 
Kansallispukukonsultti Eija Mendelin 
Museoneuvos Mariliina Perkko 
Amanuenssi Elina Salminen 
Erikoisneuvoja Marjo Vainio 
Kansallispukuamanuenssi Marja Liisa Väisänen 
 
Kansallispukukeskus on mukana FT Leena Valkeapään tutkimuksessa, joka selvittelee Paula-
tytön taustaa ja tarinaa. Kansallispukukeskus osallistuu Sääksmäen kansallispuvun pukutut-
kimukseen. Lokakuussa tutustuttiin puvun esikuva-aineistoon Museoviraston keskusvarastol-
la.  
 
 
Muu toiminta 
 
Kansallispukukeskus on osallistunut tammikuussa 11.–12.1. yhdessä Bragen kanssa Folk-
landia-tapahtumaan, joka on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen kansanmusiikin ja -
tanssin tapahtuma. Kansallispukukeskus organisoi tapahtumaan Kansallispukuapteekin, jos-
sa jaettiin tällä kertaa reseptejä kaikenlaisiin kansallispukuihin liittyviin kysymyksiin ja pulmiin 
teemalla Rajattomasti kansallispuvuista. Samoin Keskuksella oli yhteisosasto Bragen kanssa 
Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla 11.–13.7.  
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Kansallispukukeskus osallistui Suomen käsityön museon kanssa Tampereen Kädentaidot -
messuille 15.–17.11. 
 
Kansallispukukeskuksen työntekijät osallistuivat kutsuvieraina 16.6. Saarijärven Mahtimeinin-
git -tapahtumaan. Tilaisuus oli Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:n kesäjuhla.  
 
Kansallispukukonsultti on luennoinut kansallispuvuista Kauhavalla Kauhavan tekstiili- ja 
puukkomuseon järjestämässä tilaisuudessa. Ohjelmassa oli aluksi kaikille avoin yleisöluento 
ja sen jälkeen keskustelutilaisuus. Keskustelun aiheina olivat etenkin kansallispukutarkistuk-
set, pukujen käyttö ja huolto.  
 
Kansallispukuraadille on lähetetty vuoden aikana yksi tiedote. Museon uutiskirjeissä ja blogis-
sa on tiedotettu Kansallispukukeskuksen ajankohtaisia asioita. 
Konsulttia on haastateltu useisiin lehtiin kansallispuvuista ja keskuksen toiminnoista kertovia 
artikkeleita varten. Kansallispukuja ja keskuksen toimintaa on esitelty useille opiskelijaryhmil-
le. 
 
 
Tallennus 
 
Kansallispukukeskuksen kokoelman luettelointiin palkattiin Reija Teerimäki, joka oli töissä pari 
kuukautta keväällä ja pari kuukautta syksyllä. 
 
Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Kansallispukukeskus kokoaa suuren kansallispuku-
näyttelyn. Mallipukukokoelman huoltoa näyttelyä varten aloiteltiin Konservointikeskuksen toi-
mesta. 
 
Kansallispukukeskus osallistuu valtakunnalliseen museoiden tallennustyöjakoon (TAKO) 
omana tallennusalueenaan kansallispuvut. 
 
Keskuksen kokoelmat kasvoivat 9 päänumerolla. Kansallispukukeskuksen kokoelmiin ovat 
lahjoittaneet: 
 
Ahonen, Aira 
Haikonen, Inkeri 
Kosonen, Anna 
Markkanen, Marja-Leena 
Muurela, Sirkka 
Niemelä, Liisa 
Niemeläinen, Helena 
Sandström, Anna-Lisa 
Suomen Lähetysseura 
 
 
 
 



25 
 

 

10. KONSERVOINTIKESKUS 
 
Konservointikeskuksen erikoisalana on vanhojen ja uusien arvotekstiilien konservointi sekä 
varovaista käsittelyä ja poikkeuksellisia työmenetelmiä vaativien tekstiilien huolto ja puhdis-
tus. Konservointikeskuksen asiakkaita myös neuvotaan tekstiilien ja muiden arvokkaiden esi-
neiden säilytyksessä ja esillepanossa. Osa Konservointikeskuksen asiakkaista on yksityis-
henkilöitä, osa muita museoita sekä erilaisia yhteisöjä, seurakuntia tai liikelaitoksia, joiden 
hallussa on yksittäinen arvotekstiili tai laajempi kokoelma. 
 
Vuoden 2013 aikana Konservointikeskuksessa tutkittiin, huollettiin tai konservoitiin 107 esinet-
tä, joista 63 kpl kuului Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukeskuksen omiin 
kokoelmiin. Käsityön museon konservoituja kokoelmaesineitä olivat mm. Virkki -kokoelmaan 
kuuluvat 13 tekstiiliä, jotka puhdistettiin ennen säilytykseen pakkaamista. Suomen kansallis-
pukukeskuksen esineistöön kuului kansallispukuisia Barbie-nukkeja sekä näyttelyyn meneviä 
pukukokonaisuuksia. 
 
Virkki -kokoelma sisältää muotitaiteilija Riitta Immosen suunnittelemia ateljee-pukuja. Musta, 
raskaasti laskeutuvaa viskoosikangasta oleva leninki on vuodelta 1952. Leningissä on run-
saat luonnonniinikirjonnat kaula-aukon, kädenteiden ja helman reunassa sekä helmaosan 
sivusaumoissa. Takana on niinipäällysteiset rengasnapit. 
 

 
Kuva: Anne Vesanto 
 
Riitta Immosen suunnittelema kokopitkä iltapuku on vuodelta 1954. Kangas on paksua silkkiä 
ja puvun helma sekä hihat on koristeltu taidokkailla, kieloaiheisilla kirjonnoilla, jotka on tehty 
hopealangalla, lasihelmillä ja strasseilla. 
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Kuva: Anne Vesanto 
 
Kansallispukukeskuksen saaman Barbie-kokoelman esineissä oli vanhojen muovimateriaalien 
aiheuttamia ongelmia. Eräät varhaiset muovilaadut muuttuvat ikääntyessään tahmeiksi ja tah-
raaviksi, toiset puolestaan hauraiksi ja mureneviksi. Kokoelman nukeissa oli kumpaakin vau-
rioitumista. Lisäksi vanhenevista muoveista erittyy haitallisia kaasumaisia aineita, jotka aihe-
uttavat vahinkoa lähellä oleviin muihin materiaaleihin. Muovien vaurioituminen on peruuttama-
ton tapahtuma, joten tällaiset nuket jouduttiin uusimaan, sillä ne olisivat vahingoittaneet sekä 
nukkien päälle puettuja kansallispukuja että mahdollisesti myös lähistöllä olevia esineitä. 
 

 

 
Barbie-nukkien hiuksissa ja kasvoissa on pitkälle edennyttä muovin vaurioitumista. Kuva: Reija Teerimäki 
 
Konservoitavaksi tuli myös 1900-luvun alkupuoliskolla Turun Albummi- ja salkkutehtaassa 
valmistettu pieni matkaehtoollisvälinerasia, jonka kauniin, syvänsinisen samettisisustan oli 
osittain turmellut pullosta valumaan päässyt sokeripitoinen ehtoollisviini. Vaikka viini saatiin 
imeytettyä pois, sen aiheuttamat väritahrat jäivät, mutta ne eivät erottuneet enää kovin sel-
västi tummansinisestä samettikankaasta, joten matkaehtoollisvälinerasiasta tuli taas käyttö-
kuntoinen.  
 
1700-luvun kansanomaiset ryijyt ovat Suomessa jo harvinaisuuksia ja oletettavasti suurin osa 
niistä on museoiden kokoelmissa. Vuonna 2013 kaksi tällaista yksityisen omistuksessa ole-
vaa keräilyharvinaisuutta kuitenkin konservoitiin Konservointikeskuksessa.  
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Vuoden 2013 aikana Konservointikeskuksessa puhdistettiin ja konservoitiin kahden museon 
lippukokoelmista yhteensä 17 kpl lippuja. Osa näistä liittyi Suomen itsenäistymisen aikaan, 
jolloin kansallistunnetta ja valistuneen sivistyksen tarvetta nostatettiin esimerkiksi näihin lip-
puihin kirjoitetuilla ylevillä iskulauseilla ”Vaali kansasi valoa” tai ”Valistus on Suomen suoja”. 
Lippujen konservoinnin tekivät konservaattori Maria Peni sekä ts. konservaattori Anu Reijo-
nen. 
 
Anu Reijonen konservoi myös 1800-luvun loppupuolen helmipäällysteisen laukun, jonka hel-
mipinta oli vaurioitunut. Vanhassa lasimateriaalissa on lasin kemiallisten muutosten aiheutta-
maa haurastumista, jonka seurauksena helmet halkeavat kahtia ja irtoavat paikoiltaan. Irron-
neet helmet kiinnitettiin paikoilleen varovasti liimaamalla. 
 
Vuoden 2013 aikana Konservointikeskuksessa puhdistettiin ja huollettiin käyttökuntoon kah-
den seurakunnan kirkkotekstiileitä. 
 
Konservointikeskuksen johtava konservaattori Anne Vesanto kuntotarkasti vuoden aikana 
käsityön museon kuuden näyttelylainan esineet, kokonaisuudessaan yhteensä useita satoja 
kappaleita. 
 
Vuonna 2012 aloitettua käsityön museon ns. vanhan suomalaisen raanukokoelman kokoel-
ma-analyysiä jatkettiin edelleen ja tekstiileille tehtiin kuntoarviointi ja tarkastettiin luettelointitie-
tojen oikeellisuus tekstiilien materiaalin ja rakenteen osalta. Samanlainen kuntoarvio ja luette-
lointitietojen tarkistusta tehtiin myös Virkki- ja Wetterhoff-kokoelmien esineille niiden luette-
loinnin edetessä. 
 
Käsityö elämässä -näyttelyn valmisteluun Konservointikeskus osallistui konservoimalla näyt-
telyesineistöä. Suomen kansallispukukeskuksen mallipukukokoelman puhdistusta ja huoltoa 
vuoden 2017 näyttelyä varten aloitettiin Konservointikeskuksessa. 
 
Konservointikeskuksessa vastattiin vuoden aikana 74 tietopalvelukysymykseen. Konservointi-
keskuksen sivuilla verkossa kävi 1050 tietoa hakevaa asiakasta ja Konservointikeskuksen 
tiloihin ja toimintaan kävi tutustumassa kaksi opiskelijaryhmää. 
 
Johtava konservaattori antoi museoiden säilytystila- ja konservointitarpeisiin liittyviä lausunto-
ja ja konsultoi museoita olosuhdekysymyksiin liittyvissä ongelmissa. Neuvonta- ja koulutus-
toimintaan sisältyi vuoden aikana myös 10 luentoa ja kurssiopetusta Jyväskylän yliopiston, 
Suomen museoliiton, Järvenpään seurakuntaopiston sekä Jyväskylän kristillisen opiston jär-
jestämissä koulutuksissa.  
 
 

11. PROJEKTIT, TUTKIMUKSET JA JULKAISUT 
 
Nuoret museoon -projekti 
 
Suomen käsityön museo selvitti vuonna 2013 nuorten toimesta syitä siihen, miksi nuoret eivät 
käy museoissa. Projektia varten Suomen käsityön museo tilasi palvelumuotoilija Juha Ruus-
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kalta nuoria asiakkaita hyödyttävän palvelumuotoilukoulutuksen ja palkkasi projektia varten 
projektisuunnittelijaksi filosofian maisteri Mikko Holmin. Projektin tuloksena syntyi palvelu-
muotoilun ohjekirja ja nuorten asiakkaiden toiveiden mukainen museotila 14.11.-8.12. Suo-
men käsityön museon Aulagalleriaan. 
 
Palvelumuotoiluprosessia ja sitä varten suoritetun esitutkimuksen tuloksia jaettiin museoalan 
ammattilaisille marraskuussa Jyväskylässä järjestetyillä museolehtoripäivillä ja Keski-Suomen 
museoiden museofoorumissa. Suomen käsityön museon nuoria asiakkaita hyödyttävä palve-
lumuotoilun digimuotoinen ohjekirja jaetaan museopostilistan kautta, jotta muutkin museot 
voivat soveltaa sen ehdotuksia omaan toimintaansa. 
 
Projektin myötä museo sai luotua uusia yhteistyökuvioita Jyväskylän alueen nuorisopalvelui-
den kanssa. Yhteistyötä lisätään myös Jyväskylän museopalveluiden sisällä ja yhteistyö-
suunnitelmia varten luotiin oma innovatiivinen hanke, jota varten Suomen käsityön museo on 
hakenut erillistä hakemusta. 
 
Hanke työllisti museolla nuoria aikuisia eri tavoin. Projektissa oli harjoitteluiden kautta mukana 
Stuttgartin yliopistosta Laura Pysall, joka teki selvityksen ulkomaalaisten nuorten aikuisten 
asennoitumisesta Suomen käsityön museon palveluita kohtaan. Lisäksi hän kehitti museon 
englanninkielisten palveluiden saatavuutta ja teki vertaisselvitystä muiden museoiden toimin-
nan osalta siitä, kuinka ne huomioivat nuoria aikuisia omassa toiminnassaan. Myös Humakin 
opiskelija, unkarilaislähtöinen Bella Lerch oli tuottamassa opinnäytetyönään videota museosta 
nuorten näkökulmasta.  
 
Nuoret museoon (Ovatko QR-koodit avain nuorten kulttuurisen lukutaidon kehittämiseen?) 
hankkeeseen saatiin Museovirastolta vuonna 2013 21 000 € avustus.  
 
 
Tako ja Käsityö elämässä 2013 -juhlavuosi 
 
Museoviraston organisoima Tako-hanke jatkui vuonna 2013. Suomen käsityön museo osallis-
tui nykytallennustyön osalta vuonna 2011 aloitettuun ja 2012 jatkettuun Tako-pooli 4:n työs-
kentelyyn. Suomen käsityön museo jatkoi omaa poolin tallennussuunnitelman mukaista työs-
kentelyään teemalla Yhteiskunnan murros, käsiteollisuuden ja työelämän murros, rakenteelli-
set muutokset käsi – ja taideteollisuusalalla. Teema liittyy Taitoliiton juhlavuoteen ja näytte-
lyyn 2013.  
 
Aineiston kerääminen museon tuottamaan Käsityö yhdistää -verkkonäyttelyyn aloitettiin 
vuonna 2011 ja sitä jatkettiin vuosina 2012 ja 2013. Materiaalia saatiin yhdistyksiltä ja yksityi-
siltä kiitettävästi. Verkkonäyttelyyn koottiin materiaalia museon omasta arkistosta, kuva-
arkistosta ja kirjastosta. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry luovutti elokuussa 2012 museolle 
julkaisemansa Taito-lehden valokuva-arkiston. Laaja kokoelma pitää sisällään muun muassa 
paljon tuotekuvia, henkilökuvia ja kuvia eri paikkakunnilta. Materiaalia hyödynnettiin mahdolli-
suuksien mukaan, sillä aineisto on vielä luetteloimatonta.  
 
Verkkonäyttelyä varten etukäteiskartoitusta museon omasta materiaalista teki amanuenssi 
Riitta Salmenoja. Aineistoa eri yhdistysten osalta selvittivät ja kokosivat tp. amanuenssit Anne 
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Hokkanen ja Anni Ilves (vuonna 2012). Verkkonäyttelyn kuvatoimittajana oli amanuenssi An-
neli Hemmilä-Nurmi ja kaikessa mukana oli amanuenssi Seija Hahl.  Verkkonäyttelyn ulko-
asun suunnitteli Päivi Hintsanen.  Materiaalin laajuus teki verkkonäyttelyn valmistamisen hy-
vin haasteelliseksi ja näin näyttelyn julkaisu jäikin keväälle 2014. Vuoden 2014 aikana kerä-
tään yhdistyksiltä lisäaineistoa, jonka avulla verkkonäyttelyä täydennetään vuoden 2015 alus-
sa. Verkkonäyttely löytyy http://www.craftmuseum.fi/kasityoyhdistaa/. 
 
 
Tako ja kokoelmatyö 
 
Museo on mukana myös Tako-tallennusyhteistyöverkostossa, jonka avulla pyritään kulttuuri-
historiallisten museoiden valtakunnallisen tallennustyönjaon määrittelemiseen. Tallennustyön-
jaon avulla museoiden on mahdollista suunnata kartuntaansa ja keskittää resursseja ydinteh-
täväänsä. Konkreettisena työvälineenä toimii Teemu Aholan kokoama julkaisu Valtakunnalli-
nen tallennustyönjako, Selvitys valtakunnallisen tallennustyönjakomallin laatimisesta ja käyt-
töönotosta kulttuurihistoriallisille museoille. Kyseinen julkaisu toimii muuntuvana ohjeellisena 
työvälineenä kokoelmahankintoja tehtäessä. Suomen käsityön museon tallennustoiminta on 
lähtökohtaisesti ottaen valtakunnallista käsi- ja taideteollisuusalaan liittyvää. Vuoden 2013 
aikana tallennustyönjaosta allekirjoitettiin Museoviraston ja Suomen käsityön museon välinen 
sopimus.  
 
Museo on mukana aloitetussa pooli 4:n alapoolityöskentelyssä. Vuonna 2013 aloitti tekstiilite-
ollisuuden alapooli, jonka ensimmäinen kokous oli Tampereella. Alapoolin tavoitteena on tu-
tustua yhteistyömuseoiden tekstiilikokoelmiin. 
 
 
Käsityö elämässä -juhlavuoden näyttely 
 
Käsityö elämässä -juhlavuoden näyttelyn suunnittelussa hyödynnettiin mm. verkkonäyttelyn 
materiaalinkeruun yhteydessä Taito-yhdistyksiltä saatua aineistoa. Alueellisten Taito-
yhdistysten toiminnanjohtajilta oli vuosien 2012- 2013 aikana tiedusteltu toimintojen painopis-
tealueita. Saadun palautteen avulla kyseltiin yhdistyksiä osallistumaan näyttelyn eri osa-
alueisiin. Yhdistykset pitivät kulttuuriperinnön tallentamista sekä käsityötaidon ylläpitämistä ja 
opettamista uusille sukupolville tärkeimpinä toimintamuotoinaan. Näitä toimintoja tuotiin esille 
näyttelyssä monin tavoin. Käsityöyrittäjyyden tukeminen on yhteinen tavoite Taitoliitolla, taito-
yhdistyksillä ja Suomen käsityön museolla. Juhlanäyttelyssä esittäytyikin 39 valtakunnallisesti 
tai alueellisesti palkittua Taito-käsityöyrittäjää tuotteittensa avulla. Käsityökulttuurin jatkuvuut-
ta tuleville sukupolville todistivat kymmenien käsityökoululaisten työt eri puolilta Suomea. 
 
 
Museologia-yhteistyö - Kurkistuksia käsityön maailmaan museologien kanssa 
 
Suomen käsityön museo tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen 
kanssa. Perusopintoja suorittavat opiskelijat käyvät tutustumassa vuosittain museon toimin-
taan opintoihinsa liittyen. Joka syksy museologian perusopintojen (MSLP020 Tallennus ja 
dokumentointi) suorittajat saavat tehtäväkseen nykytallennusprojektin.  
 



30 
 

 

Suomen käsityön museo esitteli marraskuun lopulla 2012 jälleen erilaisia tallennusaiheita mu-
seologian opiskelijoille. Ehdotetuista aiheista toteutettiin vuonna 2013 nykytallennustyöt seu-
raavista aiheista: 
 
 
Tamperelainen käsityöyrittäjä Laura Saarivuori-Eskola 
 
Hänen yrityksensä LauraSe valmistaa niin sanottuja Ekoruja. Tallennuksen aiheena oli Saari-
vuori-Eskolan henkilökuva yrittäjänä ja tavallisena ihmisenä. Tallennustyössä selvitetään Saa-
rivuori-Eskolan ideologiaa korujen takana, miksi korujen muotokieli on muotoutunut sellaiseksi 
kuin se on ja luodaan yleiskuva käsityöyrittäjän arjesta. Mielenkiinnon kohteena oli myös ko-
rujen taustalla oleva kierrätysilmiö. Nykyään myös trendi-ilmiönä käsitettävä kierrätys on suu-
ressa roolissa LauraSe:n tuotannossa. Saarivuori-Eskola valmistaa kierrätyskoruja mm. ho-
pealusikoista ja vanhoista kolikoista. LauraSe toiminimi on perustettu vuonna 2006 ja vuonna 
2010 Saarivuori-Eskola voitti vuoden nuori käsityöläinen -palkinnon. 
A1540 Laura Saarivuori-Eskola/ Eeva Halkosaari, Liisa Palomäki ja Saara Heikkilä 
 
 
Varpaisjärveläinen Mirka Pukine Oy 
 
Toimitusjohtaja Mirka Tuovisen johdolla yrityksessä keskitytään suunnittelemaan ja valmista-
maan kierrätyskankaista erityisesti mekkoja, mutta myös muita naisten vaatteita ja asusteita. 
Kolmen hengen yrityksen työtilat ovat Varpaisjärvellä Pohjois-Savossa, jossa sijaitsee myös 
kesäisin ja sovittuina aikoina auki oleva Mekkokauppa sekä Tahkovuorella sijaitseva Talvi-
Shop. Ryhmä selvitti Mirka Pukine Oy:n toimintatapoja ja –muotoja sekä erityisesti yrityksen 
ideologiaa ja arvoja. Mirka Tuoviseen tutustuttiin myös yrittäjänä ja käsityöläisenä. 
A1541 Mirka Pukine Oy/ Aino Nurmesjärvi, Mari Aarnipelto, Anna-Maria Holmstedt 
 
 
Keuruulainen kankuri Risto Thum 
 
Kolmen hengen ryhmä tallensi Thumin käsityötaidon ja kudonnan oppimisen taustoja sekä 
hänen nykyisiä, perintönä saatuja työvälineitään. Risto Thum on kankaankutoja, joka valmis-
taa pöytäliinoja Keuruun Asunnalla. Thum asuu 100 vuotta vanhalla Tummilan -tilalla, jossa 
ovat hänen työhuoneensa ja kangaspuunsa. Haastattelussa hän kertoi kankurin elämästä ja 
työtavoista. Finnairilla, Seutulassa elämänuransa tehnyt Thum on nyt eläkkeellä ollessaan 
ryhtynyt kankuriksi, kankaiden kutomisesta on tullut hänelle harrastus. Eläkeläisenä hän saa 
tuloja myymistään pöytäliinoistaan, mutta raha ei ole tärkeää, vaan tärkeämpää on päästä 
käyttämään ja ylläpitämään sukuperintönä kulkeneita taitoja. Thumin pappa ja isä olivat myös 
yhdeltä ammatiltaan kankureita.  
 
 
Taito Etelä-Karjala 
 
Sinikka Myyrä tallensi Taito Groupiin kuuluvan Taito Etelä-Karjala ry:n työntekijän toimenku-
vaa. Taito-käsityöklubin vastuuhenkilö Marja Koskimäen haastattelun ja Lappeenrannassa 
sijaitsevien Taito Etelä-Karjalan toimitiloihin tehdyn vierailun avulla Myyrä kuvaa yhdistyksen 
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toimintaa. Taito-käsityöklubin vastuuhenkilön haastattelun ohella Sinikka Myyrä selvitti Taito 
Etelä-Karjalan järjestämään yrittäjyyskoulutukseen osallistuneelta Heidi Haapasalolta koulu-
tuksen sisältöä ja arkea. Kysely antoi lisätietoa yhdistyksen järjestämästä käsityöalan ammat-
tilaisille suunnatusta koulutuksesta. Kummankin osapuolen vastauksista päätellen yhdistyk-
sen tämänhetkinen toiminta on hyvin laadukasta ja siihen ollaan tyytyväisiä.  
 
 
Pirkanmaan Kotityö Oy:n lankatukkutoiminta 
 
Kaisa Ansamin nykytallennusaiheena oli Taito Pirkanmaa ry:n omistaman yrityksen, Pirkan-
maan Kotityö Oy:n lankatukkutoiminnan nykytilanteen dokumentointi. Pirkanmaan Kotityö on 
vuonna 1955 perustettu käsityöalan yritys, joka kehittää, tuottaa ja markkinoi käsityötarvikkei-
ta. Yrityksen pääasiallisena myyntituotteena ovat langat ja se tunnetaan erityisesti Pirkka-
langoistaan. Viime aikoina suosiotaan ovat kuitenkin nopeasti kasvattaneet asteen pidemmäl-
le jalostetut tuotteet, niin sanotut tekemis- tai tarvikepaketit. 
 
Ansami haastatteli Pirkanmaan Kotityö Oy:n markkinointipäällikkö Tarja Kähköstä ja kuvasi 
lankatukun toimintaa. Kähkösen haastattelun avulla kartoitettiin mm. perinteisen yrityksen 
nykyistä toimintaympäristöä ja toimintoja ohjaavia ja motivoivia arvoja ja asenteita. Miten on-
nistutaan pitämään yllä perinteitä nykyisessä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.  
 
Museologien tallennustyön tuloksena museo saa kustakin tallennusaiheesta raportin, valoku-
via ja haastattelun (litteroituna). Materiaalit tallennetaan museon arkistoon, valokuva-
arkistoon ja tarvittaessa esinekokoelmiin. 
 
Museologian nykytallennusharjoituksen tekijöitä vuonna 2013 olivat:  
Eeva Halkosaari, Liisa Palomäki ja Saara Heikkilä 
Aino Nurmesjärvi, Mari Aarnipelto ja Anna-Maria Holmstedt 
Juho-Antti Kiiveri, Ville Marttinen ja Ossi Latvala 
Sinikka Myyrä 
Kaisa Ansami 
 
 

12. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 
 
Käsityön juhlavuosi oli käsityön (museon) markkinointia 
 
Suomen käsityön museo ja Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry viettämän käsityön juhlavuo-
den tavoitteena oli saada laajaa valtakunnallista näkyvyyttä käsi- ja taideteollisuusalalle. Juh-
lavuoteen valmistauduttiin jo keväällä 2012 tilaamalla graafinen suunnittelija Tiina Leinolta 
juhlavuoden logo.  
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Näin juhlavuosi toteutettiin: 
 
Museo oli Taito-lehden kanssa yhteisosastolla Suo-
men kädentaidot -messuilla Tampereella 16.–
18.11.2012 lanseeraamassa käsityön juhlavuotta käsi-
työn ammattilaisille ja harrastajille. Viikonlopun aikana 
jaettiin Käsityö elämässä 1 -esitteitä n. 3500 kpl ja 
osastollamme vierailleet saivat tehdä oman, käsityö-
aatetta julistavan pinssin. 
 
Vuoden 2012- 2013 vaihteessa kuvautettiin valoku-
vaaja Hanne Maneliuksella 20 markkinointikuvaa, jois-
ta aistii nuorten aikuisten naisten yhdessä tekemisen 
riemun. Alkuvuodesta järjestettiin pressitilaisuudet 
brunssin merkeissä Jyväskylässä ja Helsingissä. Tilai-
suuksia varten koottiin tuhti tiedotepaketti juhlavuoden 
toimijoista ja tapahtumista. 
http://www.käsityöelämässä.fi/wpcontent/uploads/2013/01/Kasityonjuhlavuosi-2013.pdf 
 

 
 
Ennen huhtikuista Taitoviikkoa tehtiin uusi Käsityö elämässä 2 -esite ja myös ovitarra yhteis-
työkumppaneille sekä neljä erilaista nettisivuilta printattavaa julistetta: Alkava neuloosi, Yh-
dessä tekemisen riemua, Arts & Crafts and Rock ’n Roll ja Käsityötä neulalla ja neulalla. Syk-
syn 2013 messuille Tampereelle teetettiin ovenripaan ripustettava Käsityöt kesken -ovikyltti. 
 
Juhlavuotta varten teetettiin omat nettisivut webdesigneri Anssi 
Harjulla, joka myös päivitti niitä. Sivuille ladattiin lehdistöä varten 
seikkaperäinen esite juhlavuoden toimijoista ja juhlavuoden ta-
pahtumista sekä vapaasti käytettäväksi pressikuvat, juhlavuoden 
julisteet, pinssiaihiot ja juhlavuoden esitteet. Käsityö elämässä -
nettisivustolla vieraili kuukausittain yli 2000 kävijää.  
http://www.käsityöelämässä.fi/ 
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Facebookin käytössä emme olleet ennen aktiivisia, mutta juhlavuoden aikana järjestimme 
kilpailuja Facebookissa. Juhlavuodelle tehtiin omat Facebook -sivut, joita päivitettiin osittain 
yhdessä Taitoliiton kanssa. Eri tapahtumien yhteydessä kokeiltiin Facebookin maksullista 
markkinointia ja siitä saatiin positiivisia kokemuksia. Facebook -sivuille saatiin 2000 tykkää-
jää. https://www.facebook.com/kasityoelamassa 
 
Museo oli mukana Aaltoja! lehdessä, joka on Jyväskylän kulttuuritoimijoiden yhteinen lehti. 
Lehden kanteen saatiin käsityön juhlavuotta esittävä kuva ja museo sai vuoron kirjoittaa pää-
kirjoituksen lehteen.  
 
 
Medianäkyvyyttä seurattiin Meltwater news -mediapalveluseurannan avulla 
 
Käsityön juhlavuoden tiedotuksessa median rooli korostui merkittävästi. Markkinointirahaa oli 
hyvin vähän ja siksi yhteistyöhön median kanssa panostettiin.  
 
Vuoden aikana pidettiin useita tiedotustilaisuuksia. Tiedotteita ja menovinkkejä tapahtumista 
ja näyttelyistä välitettiin viestimille kymmeniä. Tärkeimmät mediatapaamiset olivat tammikuun 
alussa Jyväskylässä ja Helsingissä kahviloissa brunssin merkeissä pidetyt juhlavuoden tiedo-
tustilaisuudet, joihin kutsuttiin mukaan myös käsityöalan vaikuttajia. YLE huomioi juhlavuoden 
aloituksen sekä valtakunnan uutisissa että paikallisuutisissa. Keskisuomalainen huomioi artik-
kelein ja pääkirjoituksin käsityön juhlavuoden käynnistymisen sekä uutisoi aiheesta kiitettä-
västi vuoden mittaan (yhteensä 16 artikkelia netissä tai painettuna vuoden aikana). Monet 
uutiset saatiin viestimissä läpi yhteistyössä STT:n kanssa. 
 
Toisena piikkinä mediaosumissa näkyi maaliskuussa Suomen käsityön museon ja Taitoliiton 
yhteinen Taito-viikko ja sen tapahtumat eri puolilla Suomea. Kolmas piikki näkyi loka-
marraskuussa, sillä silloin uutisoitiin Tampereen Kädentaidot -messujen Käsityön juhlavuosi -
teemasta ja Suomen käsityön museon osuudesta siinä. Lokakuussa viestimissä nousi lisäksi 
esille keskustelu museon tulevaisuudesta ja sijaintipaikasta.   
 
Yksittäisenä tapahtumana esimerkiksi UFOjen vaihtotapahtuma (keskeneräisten käsitöiden 
vaihto) sai runsaasti huomiota paitsi mediassa myös sosiaalisessa mediassa. Kesäkuussa 
juhlanäyttelyn Käsityö elämässä -tiedotustilaisuus huomioitiin myös hyvin.  
 
Meltwater News mediaosumahaavi tuotti yhteensä 42 juhlavuoteen liittyvää sähköistä julkai-
sua. Tämä luku ei sisällä varsinaisia radio- ja televisiojuttuja. Sanomalehdissä, aikakausjul-
kaisuissa sekä paikallislehdissä julkaistuja toimituksellisia artikkeleita kerättiin museolle yh-
teensä 71. Kaikista viestimien julkaisemista jutuista ei luonnollisesti ole pystytty saamaan tie-
toa.   
 
 
Juhlavuosi sai ihmiset toimimaan käsityön merkeissä ympäri Suomea  
 
Juhlavuosi sai paitsi viestimet liikkeelle myös ihmiset toimimaan. Merkittävää juhlavuoden 
vietossa oli se, että tapahtuma levisi koko Suomeen ja median välityksellä saatoimme seurata 
viestin leviämistä ympäri Suomea.  
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Esimerkiksi näin:  
 
Lapinlahden lukiossa vietettiin käsityön juhlavuotta kolmen näyttelyn voimin, kerrottiin Savon 
Sanomien nettisivuilla tammikuussa.  (”Virkkaa se rautalangasta” Savonsanomat.fi 17.1.).  
 
Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuusyhdistys Loftet toimi aktiivisesti juhlavuoden suunnittelus-
sa. Pohjalainen.fi kirjoitti 21.3. otsikolla ”Käsityön juhlavuosi on täynnä tapahtumia” seuraa-
vaan tapaan:   
– Loftetin Annan huoneessa on esillä paikallista käsityötä läpi vuoden. Huhtikuussa on taidon 
ja käsityön viikko. Silloin Annan huoneessa kudotaan pirtanauhoja. 
– Elokuussa tuuletamme kansallispukuja. Ne jäävät usein vaatekaappiin. Luvassa on kansal-
lispukukavalkadia, kansanmusiikkia ja kansantanssia sekä perinneruokaa, (Anna-Maija) 
Bäckman lupaa. 
 
Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu kertoi toiminnastaan ePressi-tiedotejakelun kautta 22.3. 
näin: ”Vuosi 2013 on valtakunnallinen käsityön juhlavuosi. Tämän vuoksi Hämeen ammatti-
korkeakoulun ohjaustoiminnan koulutusohjelman julkaisema kulttuurisen virkistystoiminnan 
verkkolehti CuRec on numerossaan 1/2013 pureutunut teemaan käsityö.” 
Keskisuomalainen raportoi 18.8. konnevetisestä Eeva-Liisa Pakarisesta seuraavasti: ”Radios-
ta hän kuuli, että elämme käsityön juhlavuotta. -Tuntui, kuin kaikki olisi loksahtanut kohdilleen. 
Sairastan tätä neuloosia, Pakarinen huoahtaa.” Pakarinen oli vuoden aikana intoutunut neu-
lomaan kymmeniä pareja eri paikkakuntien perinnelapasia – lähes taukoamatta.  
Iisalmen Sanomat puolestaan uutisoi 12.10. paikallisen ”käsityökeskuksen näyttelystä, jolla 
juhlistettiin meneillään olevaa käsityön juhlavuotta. Näyttelyn työt ovat asiakkaiden ja lasten 
käsityökoulun oppilaiden tekemiä”.   
 
Tampereella vietettiin Käsityön juhlavuoden tapahtumalauantaita pääkirjasto Metsossa ja 
Hervannan kirjastossa 19.10. Tapahtuman nimi oli Käsin tehty.   
 
Espoon sähköinen seurakuntalehti Esse.fi 14.11. esitteli käsityön juhlavuoden harrastepiirin 
aikaansaannoksia otsikolla Olotilan taitavat tekijät.  
 
Koko vuoden ajan myös monet käsi- ja taideteollisuusliiton paikallisyhdistykset olivat hyvin 
esillä omilla tapahtumillaan mm. Iisalmessa, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Vaasassa. Juh-
lavuosi lisäsi käsityön alan toimijoiden näkyvyyttä ja museon maksaneiden kävijöiden määrä 
lisääntyi huomattavasti.  
 
 
Matkailumarkkinointi  
 
Museon tiedottaja amanuenssi jatkoi työtä seutumatkailun markkinoinnin yhteistyöryhmässä 
Jyväskylän museoiden edustajana. Museo osallistui edelleen Lasten Löytöretket -
markkinointikampanjaan. Lasten Löytöretkien tavoitteena on koota sateenvarjon tavoin alleen 
lapsiperheille sopivia käyntikohteita ja markkinoida niitä heille tehokkaasti. Museon tiedottaja 
osallistui mm. perinteiseen lastenlaulutapahtumaan markkinointimateriaalilla ja ständillä. 
Markkinointitempauksia Löytöretket toteuttaa mm. uutiskirjein, yhteislipputarjouksella lapsi-
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perhemessuilla ja monilla muilla tavoilla. Suomen käsityön museon lapsille suunnattu Operaa-
tio Punainen lanka on ollut suosittu ja pidetty lapsiperheiden keskuudessa.   
 
Vuosittain museo osallistuu seutuesitteeseen, Ryhmämatkaoppaaseen ja Lapsiperhe-
esitteeseen. Hotellien, matkailukohteiden ja matkailuneuvontojen esitetelineet täydennettiin 
museoiden esitteillä.  Matkailun kohderyhmiä tavoitettiin myös jokavuotisella matkailun väen 
kevätinfolla museolla kesäkuussa.  
 
 
Viestinnän keinoja  
 
Museopalveluiden tiedottajien luoma yhteinen viestintästrategia esiteltiin museotoimen kesäi-
sillä yhteistyöpäivillä. Viestintästrategiassa on sovittu keskeisistä tavoitteista ja toimintaa oh-
jaavista asioista sekä konkreettisesta työnjaosta ja tehtävien vuosikellosta museoiden kes-
ken.  
 
Yhteistyötä alueen muiden museoiden kanssa tehtiin lisäksi matkailukartan, kirjanmerkinmal-
lisen yhteisesitteen muodossa.  
 
Lehti-ilmoituksia käytettiin Käsityöläisten Joulutorin markkinointiin Keskisuomalaisessa.  
 
Aaltoja! -lehti ilmestyi kaksi kertaa. Se jaettiin poikkeuksellisesti kaupungissa jo kesäkuussa 
(kesänumero) sekä koteihin elokuussa. Kyseinen kesänumero oli omistettu käsityön juhla-
vuodelle. Toinen numero ilmestyi marraskuun lopussa. Lehti jaetaan joka kotiin uuden Jyväs-
kylän alueella, Muuramessa, Äänekoskella ja Laukaassa.  
 
Museon kausiesite ilmestyi kaksi kertaa ja sitä jaettiin sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.   
 
Marraskuisille Tampereen Kädentaidot -messuille osallistuttiin Käsityö elämässä -juhlavuoden 
teemalla. Juhlavuoden viestinnän suunnittelu ja toteutus alkoivat loppuvuodesta 2012.  
 
 
Sosiaalinen media  
 
Museon blogia ja Facebook-sivua on päivitetty säännöllisesti ja museon kävijät ja yhteistyö-
kumppanit ovat löytäneet ne hyvin. Facebookin kautta museo on saanut toiminnastaan erit-
täin hyvää palautetta. Vuoden 2013 loppuun mennessä Suomen käsityön museon sivuilla 
Facebookissa oli 1700 tykkääjää, joten Facebookilla on jo myös tiedotuksellista merkitystä. 
Museon sähköinen uutiskirje julkaistiin neljä kertaa ja sen valtakunnallisesta jakelusta on saa-
tu erittäin hyvää palautetta.   
 
 
Yhteistyökumppanit  
 
Yhteistyötä viestinnässä jatkettiin Veikkauksen kanssa. Veikkaus tarjoaa asiakasetunaan 
keskiviikkoisin vapaan sisäänpääsyn museoon ja vastavuoroisesti he esittelevät museota 
omilla verkkosivuillaan. 
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13. MUSEO JA YLEISÖ  
  
Museo oli avoinna vuoden 2013 aikana 304 päivänä yhteensä 2128 tuntia. Näyttelytilat olivat 
avoinna ti – su kello 11.00 - 18.00, poikkeuksia juhlapyhinä ja vastaavina. Museon käsikirjasto 
ja tietokannat olivat käytettävissä ma - pe kello 8.30 - 15.30.  
 
Aikuisten pääsymaksu oli 6,00 €. Maksuton sisäänpääsy oli alle 18-vuotiailla ja alan opiskeli-
joilla sekä perjantaisin kaikille. Pääsymaksutta museoon pääsi sisään poikkeuksellisesti myös 
seuraavina päivinä: Keski-Suomen päivänä 18.4., Kulttuurisuunnistuspäivänä 22.9., Kansal-
lispuvun syntymäpäivänä 28.9. sekä käsityöläisten joulutorin aikana 14.- 15.12. Maksuttomia 
museon tapahtumia olivat myös avajaiset, yleisöopastukset, työnäytökset, eriaiheiset esitel-
mät ja luennot. 
 
Museon näyttelyihin ja tapahtumiin tutustui 36 198 kävijää (vuonna 2012 33 970 kävijää). 
Suuriman osan kävijöistä muodosti tänäkin vuonna ilmaiskävijät, tosin maksullisissa kävijöis-
sä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna (maksaneita 2778 henkilöä, ilmaiskävijöitä 33 420 
henkilöä). Maksaneiden kävijöiden määrä on ollut muutaman vuoden pienessä nousussa. 
Museossa opastettiin vuoden aikana 129 ryhmää (yhteensä museossa kävi 265 ryhmää) ja 
kontakteja tietopalveluun oli 3805 kappaletta. Tietoja museon toiminnasta sekä yleensä käsi-
työstä ja käsiteollisuudesta asiakkaat saivat myös aulan, perusnäyttelyn ja käsikirjaston tieto-
koneilta sekä museon monipuolisilta verkkosivuilta.  
 
Museon verkkosivuilla (vain pääsivut tilastoidaan) kävi vuoden aikana 109 611 kävijää (vuon-
na 2012: 44 896). Ulkomailta eniten sivuilla oli kävijöitä mm. Japanista, Norjasta ja Ruotsista, 
Yhdysvalloista ja Saksasta. Internetin kautta museon tietokannoista haki tietoa 12 059 tie-
donhakijaa osoitteesta: http://www.craftmuseum.fi.  
  
Vuoden 2013 aikana järjestettiin 104 yleisötapahtumaa (vuonna 2012 48). Museon ryijyaiheis-
ta muistelusalkkua, kansakoulusalkkua ja nuorille mielenterveyskuntoutujille suunnattua Nap-
pisalkkua lainattiin yhteensä 30 kertaa. 
 
Vuoden 2013 päänäyttelyt kävijämäärineen: 
Pyörällä päästään 12.1.-26.5. 10 359 kävijää 
Käsityö elämässä 15.6.-8.12 16 381 kävijää 
 
 

14. TAPAHTUMAT 
 
Museon yleisötilaisuuksissa kävi vuonna 2013 yhteensä 12 177 kävijää. Erilaisia tilaisuuksia 
museossa järjestettiin 104 kappaletta. Pieni osa niistä oli suljettuja asiantuntijakokoontumisia, 
koulutuksia ja iltavastaanottoja ja suurin osa yleisölle avoimia tapahtumia. Museossa oli Käsi-
työ elämässä -näyttelyn aikana viikoittain yleisölle avoimia tapahtumia ja työpajoja. 
 
Suosituimpia yleisölle avoimia tapahtumia olivat: 
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Avajaisia, 2 kpl, yhteensä 436 osallistujaa 
Pyörällä päästään ja AnnaQ 11.1.   131 kävijää 
Käsityö elämässä 14.6.    305 kävijää 
Luentoja 7 kpl    yhteensä 151 osallistujaa 
Rosoa tekstiiliin -luentosarja: 
Kovat ja pehmeät kuviot 9.1.   18 kävijää 
Mum´s hyvää tavarasta 13.2.   25 kävijää 
Risainattu morsian 20.3.    29 kävijää 
Ryijy – Vuoropuhelua rajun ja sievän välillä  33 kävijää   
Nojapyörän rakentaminen 23.1.   21 kävijää 
Polkupyörän tarina 13.3.    19 kävijää 
Slovakialainen käsityöperinne 21.3.   6 kävijää 
Avoimet työpajoja 32 kpl     yhteensä 1115 osallistujaa 
Tykkimyssyn valmistaminen 15-16.2.   22 kävijää 
Munanmaalaus 21.3.    16 kävijää 
Kansallispuku Barbille 23.3.   9 kävijää 
Tuunaa polkupyörääsi 18.5.   2 kävijää 
Tykkimyssyn valmistaminen 16.-17.5.  20 kävijää 
Keppiukot 28.6.    28 kävijää 
Paperista taiteltu rasia 5.7.   43 kävijää 
Kaarnavene 12.7.    25 kävijää 
Tilkkukukka 19.7.    80 kävijää 
Kuvansiirto 26.7.    8 kävijää 
Apinannyrkki-avaimenperä 2.8.   32 kävijää 
Rautalankaelukka 9.8.    32 kävijää 
Kankaanpainantaa leimasimella 16.8.  45 kävijää 
Rannekoru nahkasta ja rautalangasta 23.8.  32 kävijää 
Poronkarva-avaimenperä 30.8.   32 kävijää 
Korvakorut näppäimistä 6.9.   51 kävijää 
Nimikointi 13.9.    26 kävijää 
Pajutyöt 20.9.    38 kävijää 
Huopatilkuista ommellen 27.9.   80 kävijää 
Valaisin 27.9.    13 kävijää 
Kukkavirkkaus 4.10.    54 kävijää 
Kierrätyskorut ja -asusteet punonnalla 11.10.  60 kävijää 
Nikkaripaja 18.10.    60 kävijää 
Huopapussukoita tableteille 1.11.   45 kävijää 
Tuunaa laminoimalla ja kuvansiirrolla 8.11.  60 kävijää 
Muovipulloista kukkia 15.11.   60 kävijää 
Isoäidin neliö 20.11.    6 kävijää 
Kranssityöpaja 21.11.    14 kävijää 
Himmelityöpaja 27.11.    23 kävijää 
Puutyöt 29.11.    60 kävijää 
Joulukorttipaja 3.12.    30 kävijää 
Elämyksellinen museotila-työpaja 5.12.  7 kävijää 
Yleisöopastukset näyttelyihin 2 kpl: 4.9. ja 15.9.  yhteensä 10 kävijää. 
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Eniten kävijöitä keränneet tapahtumat: 
Rompetori 22.3.    484 kävijää 
Yläkaupungin yö –päivä 18.5.   1065 kävijää 
Kulttuurisuunnistus 22.9.   643 kävijää 
Kansallispuvun syntymäpäivä 28.9.   655 kävijää 
Käsityöläisten joulutori 14.-15.12.   5901 kävijää 
  
 

15. MUSEOKAUPPA 
 
Museokaupassa vuosi 2013 oli uuden toiminnan vakiinnuttamisen aikaa, kun museokauppa ja 
info toimivat uudistetuissa tiloissa ja edellisvuonna linjatulla museokaupan uudella toiminta-
ajatuksella. Museokaupan uudistetut verkkosivut julkistettiin yleisölle toukokuussa ja marras- 
ja joulukuussa museokaupan sivut olivat museon suosituimpia verkkosivuja. Vuoden 2013 
aikana kävi ilmi, että museokaupan laajentunut toiminta verotti aikaa museon verkkokaupan 
kehittämiseltä ja kehitystyö on toistaiseksi kesken.  
 
Museokaupan tuotevalikoima pysyi samankaltaisena kuin edellisenä vuonna. Valikoiman pe-
rusteena oli edelleen suomalainen laadukas käsintehty tuote ja alan kirjallisuus. Tuoteryhmis-
tä parhaiten myivät korut ja sisustustuotteet. Hieman nousussa oli vaatetus- ja asustetuote-
ryhmä. Myynnissä oli muun muassa Kaunisteen tekstiilejä, Saintexin heijastimia, Terese Bast 
Kapsel Illustrationin kortteja ja kalentereita ja Anna-Riitta Kivistön pientuotteita. Suosiota ja-
koivat myös Tikkurituotteen asusteet, Hasa Design vaatteet ja sisustustuotteet, Raija Luukko-
sen ikonit, Merja Osasen riipukset ja Anu Nurminoron keramiikka. Uusista tuottajista asiak-
kaiden suosioon nousivat ompelimo Atelje Auli-Kristiina Porista Modo Mio Helsingistä ja 
Herkkusuukorut Jyväskylästä. Museon omasta tuotannosta suosituimmat tuotteet olivat Alli 
Tourin -kortit ja kukkarot sekä museon eri julkaisut. 
 
Alkuvuonna Pyörällä päästään -näyttelyn aikana museokaupassa oli polkupyöräaiheisia tuot-
teita niin Jyväskylästä kuin muualta Suomesta. Museokaupan tilat laajenivat Ikkunagallerian 
puolelle Käsityö elämässä -juhlanäyttelyn aikana. Ikkunagalleriaan somistettiin Käsityökahvila 
ja eri käsi- ja taideteollisuusyhdistysten myyntituotteiden esittely. Museokauppa rahasti puo-
len vuoden ajan käsityötuotteiden lisäksi kuumista juotavista, joita sai tilaan hankitusta kahvi-
automaatista. Juomien oheen oli tarjolla makeaa syömistä. Lisäksi juhlavuoden tarjonta li-
sääntyi runsaalla valikoimalla Taito-palkittujen käsityöläisten tuotteita. Osa suosittujen Taito-
palkittujen käsityöläisten tuotteista jäi myyntiin ja täydentämään museokaupan valikoimaa 
myös vuodelle 2014. 
        
Museokaupan myyntitilitoimittajien lukumäärä pysyi samana vuoteen 2012 nähden. Vuoden 
aikana myyntitilitoimittajia on ollut yhteensä noin 140 kappaletta eri puolilta Suomea. Omaksi 
ostettuja tuotteita on noin 40 toimittajalta. Uusia tuottajaehdokkaita haettiin vuoden aikana 
muun muassa Jyväskylän ja Helsingin käsityömessuilta ja erilaisista myyntitapahtumista ja 
käsityöläisliikkeistä kauttaaltaan Suomesta. 
 
Vuoden 2013 lipunmyynnin ja museokaupan tuotemyynnin kokonaissumma oli 87 022,98 eu-
roa. Pääsylippujen ja opastusten osuus oli 19 473,61 euroa ja tuotemyynnin osuus 67 549,37 
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euroa. Vuoden 2012 lipunmyynnin ja tuotemyynnin kokonaissumma oli 86 428,30 euroa, josta 
lipunmyyntiä ja opastuksia oli 12 136,80 euroa.  Kokonaismyynnin kasvua oli hieman edellis-
vuoteen verrattuna. Merkittävää on, että pääsylippujen ja opastusten myynti kasvoi jopa 60 
prosenttia kahteen edellisvuoteen nähden. Vuonna 2011 ja 2012 pääsylippu- ja opastustulot 
ovat olleet noin 12 000 euroa. Pääsylippu- ja opastustulojen kasvua edesauttoi Pyörällä pääs-
tään -näyttely, joka toi alkuvuoden kuukausina museoon poikkeuksellisen paljon maksavia 
kävijöitä. Maksaneiden kävijöiden määrä nousi tammi-toukokuussa lähes 50 prosenttia kah-
teen edellisvuoteen nähden. Kesällä ja loppuvuonna Suomen käsityön museon juhlavuosi ja 
sen tuoma medianäkyvyys lisäsivät hieman maksaneiden kävijöiden määrää.  
 
Vuoden 2013 aikana museokaupan kokonaiskuukausimyynnit ovat lähes samalla tasolla kuin 
vuonna 2012. Myynniltään huomattavasti suurempia kuukausia olivat tammikuu, syyskuu ja 
joulukuu. Tammikuussa 2012 museo oli puolet kuukaudesta suljettuna, joten myynnin kasvu 
johtuu tästä. Syyskuun myynnin kasvu edellisvuoteen verrattuna johtuu lukuisista museossa 
järjestetyistä tapahtumista, joiden asiakasvirta toi museoon tuloja. Joulukuun myynnin kasvu 
johtuu oletettavasti siitä, että ihmiset valmistautuivat jouluun vasta itsenäisyyspäivän jälkeen. 
Joulukuussa myynti kasvoi parin viikon jakson aikana poikkeuksellisen suureksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuoden 2013 euroa/kävijä luku oli 2,40 euroa (2,54 euroa 2012). Euro/kävijä luku on kehitty-
nyt monta vuotta ylöspäin, mutta viime vuonna tässä oli pieni lasku alaspäin. Syyt alaspäin 
notkahtamiselle ovat varmasti myös yleisessä laskusuhdanteessa ja myös nousussa olleessa 
kävijämäärässä.  
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Museokaupan uudistus vuodenvaihteessa 2011- 2012 on onnistunut myynnin kasvun mitta-
reilla arvioiden. Museokaupan kokonaismyynti on noussut noin 30 prosenttia vuoteen 2011 
verrattuna vuonna 2012 ja 2013. (Vuoden 2011 kokonaismyynti oli 67 897,36 €, pääsyliput ja 
opastukset 12 761,40 €.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen käsityön museon museokaupan toiminta-ajatus  
 
Museokaupan päämääränä on edistää suomalaisen käsityöläisyyden tunnettavuutta ja tarjota 
museovieraille mahdollisuus laajentaa museovierailukokemusta ostamalla museokaupasta 
lahjoja itselle tai muille. Valikoimassa on käsitöistä ja käsityöalasta kiinnostuneille kattava ja 
laadukas tuotevalikoima muun muassa kirjojen ja erilaisten käsitöiden muodossa. 
 
Museokaupan tuotevalikoimassa on tuotteita kustantamoilta ja suomalaisilta ammattikäsityö-
läisiltä ja harrastajilta. Tavoitteena on, että Suomen käsityön museon museokaupassa myy-
dään pääosin ammattimaisesti tehtyjä käsityötuotteita.  Ammattikäsityöläisyyden toteamisen 
apuna käytetään mm. y-tunnusta ja vakiintunutta yritystoimintaa (esim. oma liike, jälleenmyy-
jät, verkkokauppa). Museokauppa antaa aloittaville käsityöläisille mahdollisuuden tarjota tuot-
teita myyntiin 3-6 kuukaudeksi. Lisäksi näyttelyihin ja sesonkeihin liittyviin myyntijaksoihin 
voidaan tehdä poikkeuksia ammattikäsityöläisyyden vaatimuksesta. Tällä toiminnalla Suomen 
käsityön museon museokauppa haluaa tukea suomalaista, ammattimaista käsityöyrittäjyyttä.  
 
Museokauppa toimii tuotteiden toimittajien kanssa pääsääntöisesti myyntitilin muodossa. Pie-
ni osa tuotteista ostetaan jälleenmyyntiin tuottajalta. 
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16. HALLINTO 
 
Suomen käsityön museon toiminta perustuu Jyväskylän kaupungin ja opetusministeriön sol-
mimaan sopimukseen, jonka mukaisesti museo toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja nuo-
risolautakunnan alaisuudessa. Valtiota hallinnossa edustaa opetusministeriön asettama neu-
vottelukunta. 
 
Suomen käsityön museon neuvottelukuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: 
Professori Janne Vilkuna, puheenjohtaja 
Toiminnanjohtaja Marketta Luutonen, varapuheenjohtaja 
Museonjohtaja Jukka Savolainen 
Vastuualuejohtaja Ari Karimäki 
Kehittämispäällikkö Eija Vähälä 
Tutkija Risto Hakomäki 
Ylitarkastaja Timo Oravainen 
Johtava opettaja Inga Pihlhjerta 
 
Neuvottelukunnan sihteerinä toimi museonjohtaja Simo Kotilainen 
 
Neuvottelukunnalla oli vuoden 2013 aikana yksi kokous Jyväskylässä.  
 
 

17. HENKILÖSTÖ 
 
Vakituinen henkilökunta: 
 
Ahonen Marjo, FM, amanuenssi (kokoelmat) 
Hagman Juhani, museomestari 
Hahl Seija, FM, amanuenssi (tutkimus) 
Hemmilä-Nurmi Anneli, FM, amanuenssi (valokuva-arkisto) 
Järvinen Laura, kulttuurituottaja (AMK), museoassistentti 
Kangas Taina, artenomi (AMK) Käta-opettaja, kansallispukukonsultti, amanuenssi, Kansallis-
pukukeskus 
Korhonen Laura, FM, amanuenssi (tiedotus) 
Kotilainen Simo, FM, museonjohtaja 
Manninen Raija, FM, ammattiopettaja, museolehtori 
Mi Point Lay, siivooja 
Nikkarikoski Reetta, toimistosihteeri 
Oikari Mikko, FM, intendentti (näyttelyt) 
Peni Maria, vaatetussuunnittelija, tekstiilikonservaattori, Konservointikeskus 
Salmenoja Riitta, FK, amanuenssi (arkistot, kirjasto, tietopalvelu) 
Vesanto Anne, kotiteollisuusohjaaja-suunnittelija, johtava konservaattori, Konservointikeskus 
Väisänen Marja Liisa, FM, amanuenssi, Kansallispukukeskus 
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Tilapäinen henkilökunta:  
 
Behm Suvi, Ekholm Olli, Friman Joanna, Holm Mikko, Jalonen Sanna-Mari, Javanainen Riik-
ka, Koponen Teija, Mäkinen Jussi, Palovuori Jatta, Peltola Jaana, Reijonen Anu, Teerimäki 
Reija, Salli Juha, Varis Sirpa 
 
 
Harjoittelijat: 
 
Halkosaari Eeva, Hyvärinen Tiina, Kananen Henna, Kauppila Anni, Koivunen Leena, Koskipa-
lo Kristiina, Kuosmanen Tiia, Laurikainen Niina-Kaisa, Lerch Bella, Lius Anniina, Luukola Var-
pu, Pysall Laura, Suihkonen Hanna-Riikka, Zaitsev Darja 
 
 
Opasrinki: 
 
Hakanen Hannele, Holm Mikko, Hynynen Tapani, Järvinen Pirkko, Lankinen Maija, Leino An-
niina, Ollikainen Päivi, Peltola Jaana, Riikonen Marita 
  
 
Ulkopuoliset asiantuntijat: 
 
Bátorová Ludmila, Blomqvist Eetu, Browne Laura, Granö Veli, Harjula Anssi, Heikkilä Simo, 
Hintsanen Päivi, Holma Sakari, Issakainen Tenka, Karikivi Outi, Kärkkäinen Sami, Lapiolahti 
Ulla, Leino Tiina, Merz Laura, Ohra-aho Anne-Mari, Pyy Outi, Saarikoski Anne, Strömman 
Kasper, Särkikoski Outi, Tirkkonen Tuomas, Toikko Riina, Zaitsev Darja 
 
 
Koulutus: 
 
Vuoden aikana museon henkilökunta on osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin: 
 
200 vuotta naishistoriaa 4.10.2013 
Culture Lives in Crafts -seminaari 26.9.2013 
CWT Kaleva Travel -koulutus 27.8.2013 
Hätäensiapu- ja sammutuskoulutus 22.10.2013 
Kansallispukukaleidoskooppi-seminaari 1.3.2013 
Kokoelmapoliittinen koulutus 2.-3.10.2013 
Konservaattoriliiton koulutuspäivä 15.3.2013 
Käsityön hurmos -seminaari 26.10.2013 
Modernit humanistit – Kuinka saavuttaa heidän mielenkiintonsa ja arvostuksensa 9.10.2013 
Muotoilulla on väliä! 21.11.2013 
Museoforum 26.11.2013 
Museografian seminaari 18.-19.4.2013 
Näyttely -Cafe 8.-9.10.2013 
Ota työpuhelimesi tehokäyttöön 22.3.2013 
Palvelumuotoilukoulutus 11.11.2013 



43 
 

 

Pienhankintakoulutus 10.9.2013 
Resurssiviisas Jyväskylä 10.10.2013 
SAP -matkanhallinnan käyttäjäkoulutus 25.9.2013 
SOME pintaa syvemmältä 12.2.2013 
Taidon juurilla - kädentaitajien hiljainen tieto 3.10.2013 
Taitoja museoon 6.-7.11.2013 
Tako -seminaari 28.-29.1.2013 
Tilinpäätösinfo 11.12.2013 
Ulkoisten ostolaskujen käsittely 12.11.2013 
Ulkomaan maksut 12.11.2013 
Valkaisu- ja tahrapäivä 13.5.2013 
Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 4.-5.11.2013 
Voiko luovaa työtä dokumentoida? 7.5.2013 
Word 2010 -jatkokurssi 12.11.2013 
 
Museon henkilökunnan perinteinen omakustanteinen opintomatka suuntautui Berliiniin 24.4.- 
27.4.2013. 
 
 

18. JÄSENYYDET 
 
Jyväskylän museopalvelut 
ICOM 
Suomen museoliitto - Jyväskylän museopalvelut yhteisjäsenyys 
 
Suomen käsityön museo 
European Textile Network (ETN) 
 
Konservointikeskus 
IIC - The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works. 
 
 

19. TILAT 
 
Hankesuunnitelma Suomen käsityön museon tilojen sijoittumisesta Jyväskylän Lyseoon 
 
Syksyllä Jyväskylän Tilapalvelun toimesta toteutetun hankesuunnitelman lähtökohdaksi otet-
tiin Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukeskuksen tilojen sijoittaminen nykyi-
seen Lyseon rakennukseen. Suunnittelun alkuvaiheessa tutkittiin myös Jyväskylän taidemu-
seon näyttelytilojen sijoittamista rakennukseen, mutta tilaohjelman ja tehdyn luonnoksen pe-
rusteella todettiin tilojen olevan näyttelytilojen osalta riittämättömät kaikille kolmelle toimijalle. 
 
Selvityksessä tutkittiinkin sitten museon tilojen ja toimintojen mahtumista Lyseon rakennuk-
seen. Mietinnän pohjana käytettiin Suomen käsityön museon tällä hetkellä käytössä olevia, 
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Jyväskylän kaupungin omistamia tiloja Kauppakatu 25/Kilpisenkatu 12 ja niiden nykyisiä pin-
ta-aloja. 
 
Hankesuunnitelmassa todettiin, että Suomen käsityön museon nykyisin käytössä olevat tilat 
voidaan mahduttaa Jyväskylän Lyseon kiinteistöön lukuun ottamatta museon arkistotiloja, 
joille olisi löydettävä asianmukainen sijoituspaikka esimerkiksi kirjastotalosta Keski-Suomen 
museon arkistotilojen yhteydestä tai Salmirannasta kokoelmakeskuksen yhteydestä.   
 
Lyseotalossa on paljon suojelutavoitteista ja nykyisistä huoneratkaisuista aiheutuvia rajoittei-
ta, joten museon toiminnat on siksi pääosin sijoitettava jo olemassa olevin huonetiloihin. Täs-
tä syystä suunnitelmassa tilojen koko tai sijoitus ei aina ole optimaalinen, samoin mm. talon 
runsaat aula- ja käytävätilat ja mm. suojeltava Lyseon kirjasto ovat vaikeakäyttöisiä ja lisäävät 
siten museon käyttöön tulevaa pinta-alaa, mutta eivät ole varsinaista hyötypinta-alaa. 
 
Selvitys valmistui syyskuussa 2013. Hankkeen toteuttamisesta ei ole päätöksiä tai aikataulu-
ja. 
 
 
Nykytilat: 
 
 
Salmiranta  
 
Museopalveluiden uusi yhteinen Kokoelmakeskus valmistui ja otettiin käyttöön 2009. Museon 
puutyöverstas sekä puu-, metalli- ja lasiesineiden kokoelmat sijaitsevat näissä museopalve-
luiden yhteisissä tiloissa.  
 
Konservointikeskus ja museon tekstiilien säilytystilat sijaitsevat myös Salmirannassa, mutta jo 
aikaisemmin käyttöön otetuissa erillisissä tiloissa. Kokoelmaesineistön järjestely useiden 
muuttojen jäljiltä on jatkunut edelleen kaikissa säilytystiloissa.   
 
 
Kauppakatu 25 
 
Pohjakerroksessa sijaitsevat perusnäyttelyt. Katutasossa ovat vaihtuvat näyttelyt, Ikkunagal-
leria ja museokauppa. Museokaupan ja infopisteen remontit alkoivat joulukuussa rakenteiden 
purkamisella. Toisessa kerroksessa on lisää tilaa vaihtuville näyttelyille, AvoinPAJA -työpaja, 
museolehtorin ja näyttelyintendentin työhuoneet, luentosali Aikamatka-näyttelyineen sekä 
Suomen kansallispukukeskuksen työtilat sekä kansallispukuesittelyille tarkoitettu Kuja-
näyttelytila.  
 
 
Kilpisenkatu 12 
 
Pohjakerroksessa on sosiaalitilat, museoon tulevan museoesineistön säilytystilat, näyttelyra-
kennevarasto sekä tarvikevarasto. Alakerrassa on käsikirjasto, valokuva-arkisto ja tutkimus-
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arkisto sekä työtiloja. Keskikerroksessa on museon toimisto ja työtiloja sekä ikkunanäyttelytila 
Näytönpaikka. Yläkerrassa on työtiloja sekä neuvotteluhuone.  
 
 

20. TALOUS 
 
Suomen käsityön museo/Suomen kansallispukukeskus/Konservointikeskus käyttömenot ja 
tulot vuosina 2010- 2013 (luvut tuhansina euroina) 
 
 
KÄYTTÖMENOT  2010 2011  2012 2013 
Henkilöstömenot  666.7 735,0 777,6 716,3 
Vuokrat   381.3 390,3 402,9 410,4 
Palvelut, tarvikkeet, muut menot 247.0 228,1 277,8 231,2 
   
 
KÄYTTÖTULOT   2010 2011 2012 2013 
Valtionosuus  431.2 438,1 411,3 425,4 
Tulot ja harkinnanvaraiset 
valtion avustukset  289.7 350,4 435,4 341,4 
Menot yhteensä  1294.9 1353,4 1458,3 1357,9 
Tulot yhteensä  720.9 788,5 846,7 766,8 
Jyväskylän kaupungin osuus 574.0 564,9 611,6 591,1 
 
       

21. TUNNUSLUKUJA  
 
 2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007 
 
Kävijät, lkm 32 077 32 581  41 357 37 812 30251 31272 33488 
 
Tapahtumat, lkm  103 117 101 100 95 78 209 
 
Opastukset, lkm  106 210 135 354 152 129 160 
 
Konservointi, kpl  120 115 115 359 86 242 527 
 
Bruttomenot, €/asukas12,56 11,61 11,55 11,86 11,92 11,89 13,39 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013  
 
Kävijät, lkm   37362 37 919 36 701 33 681 33970 36198 
 
Tapahtumat, lkm  100 36 64 34 49 104 
 
Opastukset, lkm   125 120 195 205 197 129 
 
Konservointi, kpl  111 635 53 134 77 127 
 
Bruttomenot, €/asukas  13,27 9,66 10,9 10,2 11,0 10,1 
 


