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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena erikoismuseona suomalaisen käsityökulttuurin, käsi-
työn perinteen sekä tiedon ja taidon säilyttäjänä, hoitajana, tallentajana ja välittäjänä. Museo edistää 
käsityön arvostusta ja tukee käsityöläisyyttä ammattina, harrastuksena ja taiteena sekä kannustaa 
luovaan yrittäjyyteen. Suomen käsityön museon kokoelmat, kirjasto ja arkistot muodostavat asiantunte-
vasti hoidetun kokonaisuuden, joka on helposti museon asiakkaiden saatavilla.

Museossa on myös kaksi erikoisosastoa: Suomen kansallispukukeskus sekä Konservointikeskus.

Suomen käsityön museo ja Suomen kansallispukukeskus

Toimisto:
Kilpisenkatu 12, 40100 Jyväskylä, 
puh.014 266 4380
E-mail: craftmuseum@jkl.fi 
E-mail: etunimi.sukunimi@jkl.fi 
www.craftmuseum.fi ja www.kansallispukukeskus.fi

Näyttelyt: 
Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä

Suomen käsityön museo
Konservointikeskus

Salmirannantie 3, 40520 Jyväskylä,
puh. 014 266 4383
E-mail: konservointikeskus@jkl.fi
www.konservointikeskus.fi

Toimitus: Simo Kotilainen



1. LUKIJALLE

Museon tulevaisuutta loppuvuonna 2013 synkistänyt Jyväskylän kaupungin heikkenevä taloustilanne 
ja Jyväskylän kaupungin talousarvioon vuodelle 2014 kirjattu lause: ”Selvitetään mahdollisuus luopua 
Suomen käsityön museon ylläpidosta kaupungin varoilla” työllistivät museota ja sen henkilökuntaa eri-
laisten selvitysten ja laskelmien tekemisen muodossa alkuvuoden.

Keväällä Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta kuitenkin päätti jatkaa museon ylläpitoa 
kaupungin varoilla. Hetken hengähdyksen jälkeen käynnistyi seuraavan selvityksen tekeminen: siinä 
tutkittiin mahdollisuuksia siirtää Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon näyttelytoiminnot 
Jyväskylän Lyseon tiloihin.

Taloudellisesti museotoiminnalle oli edelleen erityisen tärkeä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
170 000 euron harkinnanvarainen avustus sekä saadut muut avustukset. Yleensä museon kertomus-
vuonna saamissa avustuksissa oli huomattavissa laskua, joka tietenkin vaikutti sitten myös museon 
toimintaan.

Vuosi sujui alkuperäisen toimintasuunnitelman mukaan. Museossa oli vuoden aikana kaikkiaan 26 näyt-
telyä. Vuoden päänäyttelyt ja niiden kävijät olivat: HUOPA ...LIIKKEESSÄ  8468 kävijää, kesänäyttely 
Uusi ilo  6494 kävijää ja syksyn päänäyttely Olen eestlane - Olen virolainen näyttelyssä haltioitui 8272 
kävijää. Museon kiertonäyttelyissä museon ulkopuolella vieraili kertomusvuonna yli 20 000 henkilöä.

Museossa vieraili vuoden aikana kaikkiaan yhteensä 33 005 kävijää (vuonna 2013: 36 198 ja vuonna 
2012: 33 970 kävijää). Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukeskuksen kävijämäärä laski 
usealla tuhannella edellisistä vuosista. Voidaan sanoa, että kävijämäärä laski siten normaalille tasolle 
vuonna 2013 vietetyn tapahtumarikkaan Käsityö elämässä -juhlavuoden jälkeen.

Myös yleisötilaisuuksissa ja tapahtumissa kävijöiden määrä väheni edelliseen vilkkaaseen museon 
juhlavuoteen verrattuna. Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana 183 ryhmää (vuonna 2013: 265 
ryhmää). Ryhmistä oli koululaisryhmiä 23 (vuonna 2013: 89) ja opiskelijaryhmiä 61 (vuonna 2013: 72). 
Museon yleisötilaisuuksissa kävi vuonna 2014 yhteensä 9583 kävijää (vuonna 2013: 12 177).

Valtakunnalliselle erikoismuseolle museon verkkosivustot ja sähköiset palvelut ovat tärkeässä osassa, 
mutta myös perinteinen tietopalvelu on edelleen tärkeä osa museon toimintoja. Tietopalvelukontakteja 
museon eri toimintoihin tai toimipisteisiin oli vuoden aikana kaikkiaan 1055.  Museon verkossa olevia 
esine-, arkisto- ym. tietokantoja käytti kertomusvuonna 2893 käyttäjää.  Museon nettisivuilla oli ennä-
tykselliset 152 226 kävijää (109 611 kävijää vuonna 2013).
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2. MENNEISYYS

Keisarillinen senaatti teki päätöksen museon perustamisesta 14.12.1888. Käsityön museo toimi vuosi-
na 1890 -1908 Helsingissä Taideteollisuusmuseon yhteydessä ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 
alaisuudessa. Puutyönopettaja Vera Hjelt osti ensimmäiset 619 esinettä kokoelmiin Pariisin maailman-
näyttelystä vuonna 1889. Kokoelmia kartutettiin vuoteen 1906 asti pääasiassa ulkomaisilla esineillä ja 
työvälineillä.

Vuonna 1908 museo siirtyi Valtion kotiteollisuustoimiston hallintaan ja 1910–1920luvuilla Valtion kotite-
ollisuusmuseolla, kuten museota siihen aikaan kutsuttiin, oli omat näyttelytilat ja kirjasto. Kotiteollisuus-
toimiston tilanpuutteen vuoksi museon esineet siirtyivät uudelleen Taideteollisuusmuseoon 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 kotiteollisuusmuseo ja sen 
ylläpitäjiksi tulivat Jyväskylän kaupunki ja opetusministeriö. Vuonna 1992 museon yhteyteen perustettiin 
Suomen kansallispukukeskus ja saman vuoden lopussa museo nimettiin viiden ensimmäisen muse-
on joukossa valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Konservointikeskus siirtyi museon hallintaan vuonna 
1995. Museon nimi muutettiin Suomen käsityön museoksi 1.1.1997 alkaen. Näin palattiin museon alku-
peräiseen nimeen. Kesällä 2000 museo aloitti toimintansa peruskorjatuissa tiloissa keskellä kaupunkia 
keskustan kävelykadun varrella.

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 an-
taa kattava kuva omasta erikoisalastaan, tuottaa alansa näyttelyitä, myös kiertonäyttelyitä, sekä luoda 
ja ylläpitää yhteyksiä alan korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin ja alalla toimiviin yhdistyksiin ja järjestöi-
hin. Lisäksi museoiden tulee luoda kansainvälisiä yhteyksiä ja seurata kansainvälistä kehitystä. Museo 
on saanut toimintaansa vuonna 2014 opetusministeriöltä harkinnanvaraista yleisavustusta 170 000 
euroa. Avustus sisältää myös rahoitusta Suomen kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen 
valtakunnalliseen toimintaan.

Museoviraston ja Suomen käsityön museon välisissä neuvotteluissa joulukuussa 2012 sovittiin 
museon valtakunnallisesta toiminnasta vuosina 2012–2014. Painopisteiksi tulivat kansallispukualan 
verkoston kehittäminen ja kansallispukutietouden edistäminen, valtakunnallinen talous- ja kokoelmayh-
teistyö, palveluiden kehittäminen sekä asiantuntijapalveluiden välittäminen valtakunnallisesti.

Suomen käsityön museon valtakunnallista vaikuttavuutta on lisännyt museon näyttelyiden kierrättä-
minen Suomessa ja ulkomailla, näissä näyttelyissä on ollut kertomusvuonna yli 22 000 kävijää. Myös 
museon toteuttamat pienimuotoiset salkkunäyttelyt ovat kiertäneet aktiivisesti.

Museon, Konservointikeskuksen ja Kansallispukukeskuksen neuvonta ja tietopalvelut toimivat valtakun-
nallisesti. Museolla on vapaassa internetkäytössä yli 90 000 viitettä seitsemässä eri tietokannassa: alan 
tutkimukset, bibliografiat ja arkistot, kansallispuvut sekä museon kirjasto ja esine- ja valokuvakokoel-
mat. Tietokantoja käytti vuoden aikana 2893 kävijää ja museon eri yksiköiden verkkosivustojen etusi-
vuilla oli vuoden aikana 152 226 kävijää.  

Yhteensä tietopalvelukontakteja museon eri toimintoihin tai toimipisteisiin oli vuoden aikana kaikkiaan 
1055.

Museon, Suomen kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen henkilökunta on konsultoinut 
muita museoita ja yhteisöjä museoammatillisissa kysymyksissä sekä mm. Polydoc-ohjelman käyttöön 
liittyvissä kysymyksissä. 
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4. NÄYTTELYT

Perusnäyttelyt:

Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyä huollet-
tiin, mutta suuria muutoksia ei tehty. Näyttelyyn 
suunniteltiin lisäinformaatiota jaettavaksi pienillä 
näytöillä. Laitehankinnat tehtiin ja tarvittavat oh-
jelmat hankittiin kertomusvuonna. Kokonaisuuden 
valmistuminen siirtyi kuitenkin vuodelle 2015.

Perusnäyttelyyn toteutettiin pysyvä Virkki-käsityö-
museon kokoelmia esittelevä pieni osio. 

Vuoden käsityöläistä esittelevään osioon toteutet-
tiin parturimestari ja käsityöneuvos Bror Bäckströ-
mistä  (s.1939) kertova näyttelykokonaisuus. 

Aikamatka käsityöhön -näyttelyyn on uusittu kos-
ketteluaineistoa.



Korver Kitty (NL)
Lines Chris (GB)
Lins Inge-Marie (D)
Mackay Jenny (GB)
Markkula Merja (FIN)
Noeske-Porada Andrea (D)
Noordhof Petra (NL)
O´Leary Catherine (AUS)
Perquy Katrien (B)
Polman Astrid (NL)
Retter Heidi (D)
Rothenbacher Beate (B)
Sakata Rutsuko (FIN)
Salomé Adrian (NL)
Scherr Kerstin (D)
Schillinger Waltraud (D)
Searle Moira (GB)
Simon Judith (H)
van der Meer Musoma Charity (NL)
Veldkamp Annie (NL)
Verbeek Miriam (NL)
von Kutzleben-Hausen Ulrike (D)
Warth Margarete (D)
Weber Conny (D)
Wenczel Csilla (D)
Wetzel Susanne (D)
Zenger Ruth (D)

Amendola Violette (CH)
Beck Mirjam (D)
Becker Gerti (D)
Belcher Heather (GB)
Bossert Beate (D)
Carolus Ineke (NL)
Clay Liz (GB)
Conradi Anita (D)
Dallinga Marjolein (CDN)
De Weerd Minka (NL)
Eichhorn Barbara (D)
Fichter Dorothee (D)
Giles Jenne (USA)
Greaves Patricia M. (GB)
Greb Heidi (D)
Gunnarsdottir Anna (IS)
Habbe Yvonne (S)
Haentjens Lucie (B)
Haider Monika (A)
Haugsvaer Wilberg Torill (N)
Heimbold Ilka (D)
Holst Thyra (D)
Huse Hillevi (N)
Hvistendahl J. May (N)
Jakob Bettina (D)
Jelisejeff Kikka (FIN)
Kaspar Conny (D)
Korver Kitty (NL)

Huopayhdistys Filtin huovutustyöpajat
La 15.2. klo 12–16 Anne-Mari Ohra-aho: Kuvansiirto huovalle
La 15.3. klo 12–16 Sirpa Mäntylä: Sisustusmalja huovasta
La 5.4. klo 12–16 Leena Sipilä: Kierrätyskoru huovuttamalla

Näyttelyn aikana museossa vieraili 8 468 kävijää. 

Näyttelyn taiteilijat:

Vaihtuvat näyttelyt:

HUOPA ...LIIKKEESSÄ  9.1.–4.5.2014

Kansainvälinen huopataidenäyttely esitteli 65 huovuttamalla valmistettua teosta ja 54 taiteilijaa 14 eri 
maasta. Kiertonäyttelyn teemana oli liike, jota taiteilijat kuvasivat henkisellä, fyysisellä ja maantieteelli-
sellä tasolla.

Huopa …liikkeessä -näyttelyn huopatyöt olivat esteettisiä, mielikuvituksellisia ja raidokkaita. Töiden 
muoto vaihteli vahvoista tasotöistä leijaileviin veistoksiin. Osa näyttelyn teoksista oli luotu liikkumaan. 
Ohuesta, jopa läpikuultavasta villahuovasta tehdyissä vaatteissa kangas liikkui ja eli, kietoutui ja leijaili. 
Huopatöiden liikkeen inspiraationa olivat siipien liike, maisemat, vuorovesi, ihmisten kohtaaminen, jää-
lautat ja rantaa huuhtovat aallot, molekyylien liike ja kitka. 

Huopa …liikkeessä -näyttely oli vuonna 2013 esillä Saksassa ja Ranskassa. Näyttelyn oli tuottanut sak-
salainen huopayhdistys FILZ-NETZWERK e.V. Näyttely-yhteistyössä oli mukana myös Suomen Huo-
payhdistys Filtti ry. Yhdistysten tehtävänä on perinteisen huovutuksen ja sen nykyaikaisen kehityksen 
edistäminen. Huopa …liikkeessä -näyttelyn arkkitehtuurista vastasi Simo Heikkilä (SIO) ja graafisesta 
ilmeestä Darja Zaitsev. Näyttelyn ripustuksessa avustivat Huopayhdistys Filtistä Sirpa Mäntylä ja Leena 
Sipilä. Huopa … liikkeessä -näyttelyn avasi FILZ-NETZWERK e.V:n puheenjohtaja Sigrid Bannier. 

Näyttelyyn liittyi oheisohjelmaa:

Huopayhdistys Filtin luentopäivä la 8.2.2014 klo 12–14
Eeva Piesala: Suomen lampaan villan käyttö
Leena Sipilä: Huopa uusiutuu elinkeinoksi
Sirpa Mäntylä: Filtti ja kansainvälinen huopa

10 11

Sigrid Bannier (vas.), Sirpa Mäntylä ja Leena Sipilä näyttelyn avajaisissa



Näyttelyn tavoitteena oli esitellä työniloa, silmäniloa, antamisen iloa ja antaa uusia oivalluksia ja inspi-
raatiota vaikka omalle tekemiselle. Museon Avoimessa pajassa sai kokeilla käsillä tekemistä joko yksin 
tai yhdessä perheen kanssa – iloita väreistä, muodoista ja materiaaleista ja rakentaa oman tilan Uusi ilo 
-näyttelyn ja asuntomessujen innoittamina. 

Osa näyttelyn teoksista oli myös myytävänä. Museokaupan Uusi ilo -minishopista oli mahdollista hank-
kia näyttelyn ajan fiskarsilaisten laadukkaita tuotteita iloksi itselle ja ystäville. 

Uusi ilo oli Suomen käsityön museon ja ONOMAn yhteistyössä järjestämä näyttely. Se oli jatkoa 
ONOMAn 20-vuotisjuhlanäyttelylle, joka järjestettiin Fiskarsin Ruukin Kuparipajassa kesällä 2013 nimel-
lä ILOA. Näyttely-yhteistyössä olivat mukana myös Fiskars Oyj Abp, Franck Media Oy ja Tikkurila Oyj.

Näyttelyn arkkitehtuurin ja graafisen ilmeen suunnitteli onomalainen arkkitehti Hannele Grönlund. Näyt-
telyn avasi ONOMAN näyttelytoiminnan johtaja Elise Simonsson. 

Uusi ilo -näyttelyn aikana museossa vieraili 6494 kävijää. 

Näyttelyyn osallistuivat:

hienopuuseppä Tuulia Penttilä
vaatesuunnittelija Milvi Pesari
ohjaaja Nina Pulkkis
keraamikko Liisa Rissanen
muotoilija Henri Ruut
kultaseppämestari Kristian Saarikorpi
keraamikko Anneli Sainio
tekstiilitaiteilija Rutsuko Sakata
muotoilija Lea Sarasjoki
teollinen muotoilija Mika Sarasjoki
teollinen muotoilija Antti Siltavuori
kuvanveistäjä Kim Simonsson
puuseppä Miisa Säilä
keraamikko Riitta Talonpoika
korutaiteilija Ari Turunen
taidegraafikko Viivi Varesvuo
puuseppä Kari Virtanen
keraamikko Karin Widnäs 
kelloseppä Simo Ylitalo

keraamikko Erna Aaltonen
seppämestari Upi Anttila
keraamikko Nanna Bayer
korumuotoilija Kirsti Doukas
säveltäjä Sampsa Ertamo
puuseppä Marko Escartin
keraamikko Zsolt Faludi
kuvataiteilija Lulu Halme
graafinen suunnittelija Sonja Tuulia Halttunen
hienopuuseppä Antrei Hartikainen
käsityöläinen Erja Huovila
muotoilija Erika Kelter
nahkataiteilija Leanika Korn
sisustusarkkitehti Markku Kosonen
teollinen muotoilija Barbro Kulvik
puuseppä Rudi Merz
teollinen muotoilija Camilla Moberg
kuvataiteilija Ron Nordström
kuvataiteilija Ritva Palander
keraamikko Suku Park

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta ONOMA iloitsi kesällä 2014 museos-
sa. 

Uusi ilo -näyttely esitteli kotimaisia, käsityönä tehtyjä teoksia 39:ltä osuuskunnan jäseneltä. Kaikki näyt-
telyyn osallistuvat osuuskuntalaiset esittelivät teoksissaan omat tulkintansa näyttelyn teemasta, ilosta. 
Teoksissa ilo välittyi lukuisten eri materiaalien, muotojen ja värien leikkinä tai tekemisen prosessina. 

ONOMA on perustettu vuonna 1996 ja siihen kuului kesällä 2014 kaikkiaan 118 jäsentä, jotka edusti-
vat lähes kaikkia käsityön, muotoilun ja taiteen osa-alueita. Suurimmat ammattiryhmät ovat puusepät, 
keraamikot, teolliset muotoilijat ja kuvataiteilijat. Osuuskunnan toiminnan keskeisenä päämääränä on 
edistää jäsentensä elinkeinojen harjoittamista. 

Osuuskunnan jäsenillä on työskentelyn tai asumisen kautta yhteys Fiskarsin ruukkiin. Monille siellä 
työskenteleville tuottaa iloa yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys. Moniin teoksiin on dokumentoitu iloi-
sen tapahtuman tai muiston jäljet. Näin esimerkiksi Erja Huovilan Jäljet-työhön, jossa juhlien jäljet nä-
kyivät pöytäliinassa ristipistoin ikuistettuina. Näyttelyssä esiteltiin myös työryhmien yhdessä tekemistä 
kuten Kummilusikka-projektia, johon olivat osallistuneet kuvataiteilija Erika Kelter, graafinen suunnitteli-
ja Sonja Tuulia Halttunen, hienopuuseppä Antrei Hartikainen, keraamikko Liisa Rissanen ja kultaseppä 
Henri Ruut. Virolaislähtöinen nahkataiteilija Leanika Korn puolestaan iloitsi värileikeistä nahkatöissään. 
Oivaltamisen iloa oli kuvanveistäjä Kim Simonssonin suurikokoisissa veistoksissa Vihreä jänis ja Valkoi-
nen otus, joissa oli muistoja lastenhuoneen ja avaruuden asukeista. 

Uusi ilo 22.5.–31.8.2014
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Olen eestlane - Olen virolainen 13.9.–7.12.2014 

Viron Muotitaitelijoiden yhdistyksen näyttelyssä oli esillä asuja, asusteita ja muotivalokuvia. Näyttelyn 
lähtökohtana oli virolaisen kansantaiteen popularisointi. Eri-ikäiset, taustoiltaan erilaiset ja eri alueilta 
kotoisin olevat muotitaiteilijat olivat asuissaan soveltaneet kansanperinnettä omista lähtökohdistaan ja 
käyttäneet itselleen mieluisimpia valmistustekniikoita. Osa taiteilijoista oli kunnioittanut kansantaidetta 
ja pyrkinyt romanttiseen kauneuteen, osa taas oli leikitellyt perinteellä ja käyttänyt moderneja ilmaisuta-
poja. Yhteistä asuille oli niiden henki: muotitaiteilijat olivat omistaneet näyttelynsä esi-isien uskomuksille 
ja kauneudentajulle.

Näyttely herätti myös mietiskelemään omien juurien säilyttämistä ja niiden säilymistä tässä muuttuvien 
ja toisiinsa sekoittuvien identiteettien maailmassa. Virossa vuosisatojen aikana muodostunut kansan-
omainen tyyli elää edelleen. Kansantaiteen muotokieli, värit ja kuvioiden runsaus näkyvät selvästi nyky-
ajan taiteilijoiden kauneudentajussa.  Näyttelyyn osallistui kaikkiaan 32 virolaista muotitaitelijaa.  

Osallistujat ovat taidekorkeakoulun käyneitä suunnittelijoita, arvostettuja käsityöläisiä ja ansioituneita 
opiskelijoita: 

Mari Aakre 
Katre Arula 
Diana Dennisova 
Ainikki Eiskop 
Anu Hint 
Mare Kelpman 
Monika Kisand 
Heli Kiverik
Teele Koel  
Merike Maaroos  
Riina Maitus  
Astra Mõistlik  
Merilin Nõgu  
Tiia Orgna 
Ingrid Pajo 
Juta Piirlaid

Liis Plato 
Ülle Pohjanheimo 
Triinu Pungits 
Piret Puppart  
Liivika Põvat-Straus  
Liisi Riid 
Anna Helena Saarso  
Sille Sarapuu
Lembe Maria Sihvre 
Marilin Sikkal 
Külli Kerttu Siplane 
Eve Tiidolepp 
Riina Tomberg 
Küllike Tuvikene 
Hilja Tüür  
Tiiu Valdma

Näyttelyssä oli asujen lisäksi esillä näyttelyn kuraattorin Anu Hintin kuvaamia muotivalokuvia. Kuviin 
hän oli valinnut Viron ulkoilmamuseon lähes sata vuotta vanhoja kansanomaisia tekstiilejä linkiksi van-
hojen tekstiilien ja nykyaikaisen muotitaiteen välille. Mari Ann Vellerand kuvasi ja editoi näyttelyyn lyhyt-
elokuvan, joka esitteli kolme kansanomaisen tyylin parissa työskentelevää muotitaiteilijaa: Piret Puppart 
Saarenmaalta, Tiiu Valdma Hiidenmaalta ja Hilja Tüür Muhun saarelta.

Näyttelyarkkitehtuurista ja asujen pukemisesta vastasi Viron Muotitaiteilijoiden yhdistyksen puheenjoh-
taja Anu Hint. Näyttelyllä oli yhteiset avajaiset Heijastuksia Baltiasta -näyttelyn kanssa. Näyttelyn avasi 
Latvian tasavallan suurlähettiläs Uģis Bambe ja Jyväskylän kaupungin tervehdyksen avajaisissa esitti 
kaupunginhallituksen jäsen Pauliina Holm. 

Olen eestlane - Olen virolainen -muotinäyttely oli ollut esillä ennen Suomen käsityön museota Sang-
haissa, Hangzhoussa, Berliinissä, Kielissä, Tokiossa, Pietarissa ja Helsingissä. Näyttelyn tuottivat Suo-
meen yhteistyössä Viron Muotitaiteilijoiden yhdistys ja Suomen käsityön museo. Näyttelyä tukivat Viron 
kulttuurirahasto ja Viron taiteilijoiden liitto. 

Suomen käsityön museon Ikkunagalleriassa oli 12.09–-09.11.2014 esillä Viro pop-up shop Käsintehtyä 
Virosta. Myyntinäyttelystä oli mahdollista ostaa Olen eestlane - Olen virolainen  -näyttelyyn osallistunei-
den muotitaiteilijoiden asuja ja asusteita.

Näyttelyyn liittyneet oheistapahtumat:

Ke 17.9. klo 16.30–17.30  Yleisöopastus Olen eestlane - Olen virolainen sekä Heijastuksia Baltiasta 
näyttelyihin. Vapaa pääsy.

La 20.9. klo 11–12 Kansanomainen muotisuunnittelu Virossa. Kansallispuvun juhlapäivän yhteydes-
sä  Viljandin Kulttuuriakatemian kansallistyylisen muotisuunnittelun opettaja Anne Metsis kertoi, kuinka 
Virossa perinteet otetaan mukaan tämän päivän suunnitteluun.

Pe-la 21.–22.11. pe klo 18–21 ja la klo 9–17 Katre Arulan Ruutu”tilkkutyö”-paja. Virolainen Katre Arula 
esitteli ja ohjasi itse kehittämänsä tilkkutyötekniikan, jossa lähtökohtana ovat neulemallien kuviot. Arula 
on julkaissut tekniikasta kirjan: http://pegasus.ee/raamat/ajatud-lapitood

Näyttelyn aikana museossa vieraili 8272 kävijää.

Anu Hint (vas.) Suur-Jyväskylän Lehden toimittaja Minna Vilkunan kuvattavana lehdistötilaisuudessa
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AULAGALLERIAN NÄYTTELYT:

Koukussa pitsiin 9.1.–2.3.2014

Silja Eränen hurahti virkkaamiseen vuonna 2008. Hän peri äidiltään säkillisen hyvin ohutta, sinisen ja 
punaisen sävyistä lankaa ja useiden kokeilujen jälkeen päätyi virkkaamaan niistä liinoja. 

Liinamallinsa Eränen on löytänyt ystäviltä, lehdistä ja netistä. Nähdessään liinan tai kuvan pitsiliinasta 
hän toteuttaa sen virkkaamalla ilman varsinaista ohjetta. Pelkkä kuva tai muistikuva riittävät. Eränen 
suosii liinoissaan haasteellisia tai oivaltavia malleja. Myös yksinkertainen ja helppo liina voi olla oivalta-
va ja siksi kiehtova virkattava. Liinoja on valmistunut kuudessa vuodessa yli 350;  kaikki erilaisia.

”Minua kiehtoo, mitä kaikkea voin saada aikaan pelkällä langalla ja virkkuukoukulla. Ihailen ihmisiä, 
jotka ovat aikojen saatossa synnyttäneet esimerkiksi netistä ja käsityölehdistä löytyvän rikkaan pitsilii-
namalliston. Omat liinani ovat vain murto-osa kaikesta. Lanka riittää varmaankin tuhanteen liinaan. Jos 
silmät ja kunto kestävät, aion kartuttaa kokoelmaani entisestään.  Toivottavasti kokoelmani puhuttelee 
ja innostaa muitakin virkkaamaan.”

Koukussa pitsiin -näyttelykokonaisuuden suunnitteli Silja Eränen yhteistyössä Suomen käsityön mu-
seon kanssa. Näyttelyn ripustivat Silja Eräsen johdolla Seppo Eränen ja Suomen käsityön museosta 
Juhani Hagman ja Juha Salli. Näyttelyn graafisen ilmeen suunnitteli Sirpa Varis.

Näyttelyyn liittyen järjestettiin 7.2.2014 Virkkuri-ilta yhteistyössä Palonin kanssa. 

Näyttelyn aikana museossa vieraili 4002 kävijää.

Luihin ja ytimiin 7.3.–4.5.2014 

Luihin ja ytimiin -näyttely oli monikansallisen taiteilijaryhmän yhteistyön tulos. Syyskuussa 2013 venäläi-
set, dolgaanit ja suomalaiset taiteilijat kohtasivat toisensa ympäristötaideleirillä Mukusturissa, Taimyrin 
niemimaalla Siperiassa. Leirin päätteeksi he toteuttivat yhteisnäyttelyn Dudinkan Kansantaiteen kes-
kukseen. Näyttelyn tärkeimmät materiaalit löytyivät Mukusturista; Jenisein rannalta ja tundran reunalta. 
Siperian tapaamisen jälkeen kukin taiteilija jatkoi työskentelyään kotiateljeissaan ja tulokset esiteltiin 
Suomen käsityön museossa.

Luihin ja ytimiin -näyttelyssä oli esillä parikymmentä teosta: valokuvia, videoita, installaatioita, luuveis-
toksia, nahkateoksia ja maalauksia. Alkuperäisestä näyttelysuunnitelmasta poiketen mammutinluusta 
valmistettuja veistoksia ei ollut esillä Venäjän tullisäädöksistä johtuen. Suomesta olivat mukana kes-
kisuomalaiset taiteilijat taidemaalari Johanna Pisto, tekstiilitaiteilija Ulla Lapiolahti, kuvataiteilija Pertti 
Karjalainen, kuvataiteilija Hannu Castrén ja taidegraafikko Tuomas Hallivuo. Venäjältä mukana olivat 
venäläiset taidemaalarit Yuri Afonov Norilskista ja Konstantin Voinov Krasnojarskista sekä nahka- ja 
luutöitä tekevät dolgaanitaiteilijat, luutaiteilija Vasili Batagai, kuvanveistäjä Nikolai Kirgizov sekä taiteili-
ja-opettajat Elena Mussina ja Olga Porotova. 

Näyttelyarkkitehtuurista vastasivat näyttelyyn osallistuneet suomalaiset taiteilijat. Näyttelyn graafisen 
ilmeen suunnitteli Tuomas Hallivuo. Näyttelyn avasi kuvataiteilija Hannu Castrén

Näyttelyyn liittynyt oheisohjelma:

7.–8.3.2014 Luu- ja nahkakoulu
Olga Porotova opetti nahan ja Vasili Batagai poronsarven työstämistä. 

14.3.2014 klo 16–18 Siperia luissa ja ytimissä -keskustelutilaisuus
Suomi–Taimyr -projektin taiteilijat kertoivat Siperian kokemuksistaan sanoin, kuvin ja teoksin. 

Luihin ja ytimiin -näyttelyn aikana museossa vieraili 4 280 kävijää.
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Heijastuksia Baltiasta  13.9.–26.10.2014
Taidenukkeja Latviasta, Liettuasta, Virosta ja Kaliningradista  

Baltian nukke- ja lelutaiteilijoiden killan näyttely esitteli 65 nukkea Latviasta, Liettuasta, Virosta ja Kali-
ningradista. Esillä oli 27 nukketaiteilijan parhaat teokset parinkymmenen vuoden ajalta. Kilta oli valinnut 
näyttelynsä teemaksi heijastuksen. Teeman valinnalla kilta halusi antaa nukketaiteilijoiden mielikuvituk-
selle ja luovuudelle vapaat kädet. Näyttelyn nuket olivat todellisuuden ja tekijöidensä mielikuvituksen 
heijastuksia: muotokuvia, historiallisia hahmoja, karikatyyrejä sekä koristenukkeja. 

Baltialainen nukketaide pohjautuu Baltian maiden perinteeseen ja taiteeseen. Yhteisten elementtien 
lisäksi kunkin maan nukke- ja lelutaiteella on omat erityispiirteensä. Virolaiset nukketaiteilijat käyttävät 
teoksissaan useita erilaisia tekstiili- ja huovutustekniikoita. Heidän tyylilleen on tyypillistä yksinkertaiste-
tut muodot sekä erityinen huumorintaju.

Liettualaisten tekijöiden nukeissa on aiheita saduista, fantasiasta ja mystiikasta. Niissä on ihastuttava 
yhdistelmä pakanuutta ja kristinuskoa, pitkälle vietyä tyylittelyä kuin myös tunnis tettavia hahmoja.

Kaliningradin nukketaiteilijoiden teoksissa on vaikutteita Venäjän kansanperinteestä ja Euroopan sa-
duista sekä venäläisistä ja liettualaisista nukkekouluista. Baltian nukketaiteilijoista latvialaiset tekevät 
nukkeja monilla eri tyyleillä ylellisistä teatterinukeista realistisiin ja tavanomaisiin nukkeihin. Hahmojen 
luomisessa heillä on omanlaisensa lähestymistapa. Siihen ovat vaikuttaneet monikulttuurinen väestö ja 
erilaiset nukenteon koulukunnat. 

Heijastuksia Baltiasta -näyttelyn tuottivat yhteistyössä Suomen käsityön museo ja Baltian nukke- ja 
lelutaiteilijoiden kilta. Vuonna 2009 perustettu kilta on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, 
joka toimii Latviassa. Näyttelyn arkkitehtuurista vastasivat killan puheenjohtaja Tamara Chudnovskaja 
ja presidentti Diana Gubanova. Näyttelyn kokoamisessa ja ripustamisessa avustivat Katriina ja Hannu 
Hämäläinen, kuljetuksissa Latvian tasavallan Suomen suurlähetystö. 

Näyttelyyn liittyen museossa järjestettiin pe-la 24.–25.10.2015 karikatyyrinukketyöpaja. Ohjaajana toimi 
virolainen freelancetaiteilija Resa Tiitsmaa.  

Heijastuksia Baltiasta -näyttelyn aikana museossa vieraili 3 624 kävijää.

Näyttelyyn osallistuneet taiteilijat: 
Тatjana Martinova, Latvia 
Baiba Оsheniece, Latvia 
Violetta Ozun, Latvia 
Jana Piht, Viro 
Nina Popova, Latvia 
Аnna Potehina, Latvia 
Jelena Schelkonogova, Latvia 
Jelena Shehovcova, Latvia 
Оlga Shmeljova, Latvia 
Elita Smedina, Latvia 
Inna Smirnova, Viro 
Kristina Verbickaja, Viro 
Маrina Zimina–Birzite, Latvia

Birute Bernotiene, Liettua 
Silvija Berzija, Latvia 
Tamara Chudnovska, Latvia 
Jurate Dovidenaite, Liettua 
Natalja Fjodorova, Latvia 
Аnastasija Fomina, Venäjä 
Dalija Grazhiene, Liettua 
Olga Gudis, Latvia 
Irina Hriplivaja, Venäjä 
Firuza Ignatova, Latvia 
Roma Jurevichiene, Liettua
 Irene Khmarzhevska, Latvia 
Svetlana Klein, Venäjä 
Katerina Malgina, Latvia 

Heijastuksia Baltiasta -näyttelyn avasi Latvian tasavallan suurlähettiläs Uģis Bambe 
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Route Couture 31.10.–7.12.2014

Route Couture -näyttely sisälsi veistoksellisia asuja ja asusteita, jotka oli valmistettu yliajettujen eläinten 
turkiksista ja nahoista. Projektiin kuului myös asuista otettuja valokuvia sekä dokumenttikuvia proses-
sista, jossa taiteilijat keräsivät kuolleita eläimiä teiden varsilta, käsittelivät niiden nahat ja valmistivat 
niistä teoksia. Useat asuista oli valmistettu haute couture -tyyliin. Myös osa valokuvista jäljitteli muodin 
ja mainonnan kuvastoa.

Route Couture -taideprojektin työryhmään kuuluivat Leena Pukki, Karoliina Paappa, Stina Riikonen ja 
Lari Lätti. Ryhmän jäsenistä Paappa ja Pukki valloittivat Suomen käsityön museon Aulagallerian instal-
laatiollaan. Karoliina Paappa (s.1983) on valokuvaukseen ja installaatiotaiteeseen erikoistunut kuvatai-
teilija. Leena Pukki (s.1984) on kuvataiteilija, joka työskentelee mediataiteen, kuvanveiston, maalauk-
sen ja performanssin keinoin.

Turkis on perinteisesti luksustuote, ylempiluokkainen imagovaate johon kääriytyvät arvonsa tuntevat ja 
sen näyttävät kuluttajat. Route Couture -turkisten materiaalina käytetty yliajettu eläin on korjattu talteen 
samalla, kun teiden varsilta on siivottu roskat. Taideprojekti pohti elämän arvostusta ja arvottamista 
ylentämällä jätteen asemassa olevan ruumiin arvostettavaan muotoon. Route Couture kommentoi 
myös mainoskuvaa. Myytävissä tuotteissa mielikuva tuotteesta ja kuluttajasta itsestään tuotteen osta-
misen jälkeen on usein tärkeämpi kuin tuotteen sisältö. Raadot koettelivat sisällön rajoja.

Route Couture -näyttelyllä ei ollut varsinaisia avajaisia. Näyttelyn avautumista juhlistettiin 30.10.2014 
Jyväskylän kansalaisopiston kanssa yhteistyössä toteutetulla luennolla Route Couture – muotia matkan 
varrelta. Luennolla kuvataiteilijat Karoliina Paappa ja Leena Pukki kertoivat taideprojektinsa taustoista 
ja käytännön työskentelystä.

Route Couture -näyttelyn aikana museossa vieraili 4 456 kävijää.

IKKUNAGALLERIAN NÄYTTELYT:

Sirkus 13.11.2013–12.1.2014

Suomen Nukketaiteilijat loihtivat Suomen käsityön museon ikku-
naan Sirkuksen. Näyttelyn ideointiin ja toteuttamiseen osallistui 
parikymmentä Suomen Nukketaiteilijat ry:n jäsentä. Näyttelyssä 
oli poikkeuksellisesti myös äänimaisema, jonka sirkusmusiikki 
raikui kävelykadulla. 

Paloni pop-up shop 15.1.–16.3.2014 

Paloni toi Jyväskylään monipuolisen valikoiman kiinnostavien suomalaissuunnittelijoiden muotia ja 
muotoilua. Mukana oli 20 suomalaista tuotemerkkiä ja 25 suunnittelijaa. Pop-up -myynti  jakautui kah-
teen teemaan ja valikoimaan. 15.1.–16.2.2014 kävijöitä hemmoteltiin tyhjentämällä suunnittelijoiden 
varastoja ystävämyynnillä. 17.2.–16.3.2014 nähtiin Palon in uusinta ja ajankohtaisinta muotia. 

Mukana Palonin pop-upissa olivat seuraavat tuotemerkit ja suunnittelijat:

Ainokainen / Netta Kervinen / Helsinki
Beloved / Päivi ja Janne Brunou / Mäntsälä
Design Palet / Kirsi Niemelä / Vantaa
Humbugi Asuste / Anni Jokinen / Tampere
Ideakoru / Maarit Naakka / Harjavalta
KAINO / Niina Sinisalo / Köyliö
Laura Vartio / Helsinki
Lempiväri / Elli Hukka / Helsinki
Loru design / Susanna Toivanen / Helsinki
Miia Magia Design / Helsinki
MUKA VA / Emilia Kiialainen & Anna Mattelmäki / Tampere
POGOSTICK failure / Minna Rytkönen & Emmi Korhonen / Helsinki
RARA / Veera Tuominen / Helsinki
Sarita Koivukoski Ceramics / Helsinki
Second Chance / Maija Nuppula / Fiskars
St. Malandra / Kristiina Nurmi / Helsinki
TOHONO / Anna Talvi & Nadia Kuu / Helsinki
Tyra Therman / Helsinki
Vietto Eco Fashion / Minna Kaartinen / Helsinki
2. Elämä / Yuan Long & Jaime De Vizcaya / Helsinki
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Hopeaa ja emalia – irlantilaista ja englantilaista taidekäsityötä 19.3.–11.5.2014 

Hopeaa ja emalia -näyttely esitteli neljän arvostetun 
taidekäsityöläisen teoksia Irlannista ja Englannista. Ruth 
Ball, Deirdre ja Michael McCrory sekä Cara Murphy ovat 
hopean käsittelyn ja emaloinnin huippuosaajia.

Michael McCroryn hopeaesineet ja kynttilänjalat ovat 
muodoiltaan tiiviitä ja yksinkertaisia. Hopeapintojen taita-
vat yksityiskohdat korostavat kulhojen hienostuneisuutta. 
Cara Murphyn astiat ovat eläviä ja veistoksellisia. Pöy-
tähopeiden muodot haastavat käyttäjät etsimään niille 
uusia käyttötapoja. 

Ruth Ball on monipuolinen emaloija, joka tekee värikkäi-
tä hopeakoruja sekä uniikkeja taideteoksia. Värikkäiden 
korujen hillityt muodot tekevät ne helposti yhdisteltäviksi 
eri asuihin. Deidre McCroryn levytekniikalla toteutettujen 
emalitaulujen aiheet tulevat kasvimaailmasta. Hän on käyttänyt emaloinnin pohjana valokuvia, mikä 
lisää teosten kerroksellisuutta ja liikettä. Näyttelyssä Deidrellä oli emalitöiden lisäksi esillä myös grafiik-
kaa. 

Hopeaa ja emalia -näyttely oli osa 5.–27.10.2013 Korpilahdella Höyry-galleriassa esillä olleesta sa-
mannimisestä näyttelystä. Näyttelyä tuki Höyry-gallerian lisäksi Irlannin taidetoimikunta sekä Irlannin 
Veikkausvoittorahasto.

Uusi ilo -minishop 22.5.–31.8.2014 

Museon Ikkunagalleriasta rakennettiin Uusi ilo -näyttelyn ajaksi Uusi ilo -minishop. Myyntinäyttelyssä 
oli esillä Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta ONOMAn jäsenten tuottei-
ta. Iloisenhoukuttelevasta näyttelystä saattoi hankkia itselle tai lahjaksi tuotteita mm. seppämestari Upi 
Anttilalta, puuseppä Kari Virtaselta, hienopuuseppä Tuulia Penttilältä, kuvanveistäjä Kim Simonssonilta, 
keraamikko Riitta Talonpoijalta, taidegraafikko Viivi Varesvuolta, korutaiteilija Ari Turuselta ja korumuo-
toilija Kirsti Doukasilta.

Käsintehtyä Virosta 12.9.–9.11.2014

Käsintehtyä Virosta oli myyntinäyttely, joka liittyi Olen eestlane – Olen virolainen -näyttelyyn. Syksyn 
aikana Ikkunagalleriasta oli mahdollista hankkia virolaisen kansanperinteen värittämiä tämän päivän 
asuja ja asusteita. Olen eestlane -n äyttelyn tekijöistä myyntinäyttelyyn osallistuivat mm. Anu Hint ja Tiiu 
Valdma.

Nukkekodin talvi 12.11.2014–11.1.2015 

Suomen käsityön museon perinteikkäässä jouluikkunassa oli esillä talvitori myyntikojuineen sekä lasten 
luistinrata ja liukumäki. Ikkunan toteutti jyväskyläläinen Nukkekotikerho Nukkis-Ystävät. Ikkunagallerias-
sa oli esillä aikuisten nukkekoteja.

Nukkis-Ystävät ovat nukkekotien ja “ministelyn” maailmaan hurahtaneita innokkaita askartelijoita ja 
käsitöiden tekijöitä. Suuri osa esillä olleista miniatyyreistä oli syntynyt yhteisissä kerhotapaamisissa 
tai ne oli saatu lahjaksi toisilta kerholaisilta sekä muilta alan harrastajilta ympäri maailmaa. Torin kojut 
olivat Aulis Parviaisen taidonnäytteitä, mutta jokainen onnellinen mökinomistaja pintakäsitteli ja koristeli 
kojunsa mieleisekseen. 

Ikkunassa olleen talvitorin lisäksi museon sisällä oli esillä Pirjo Koivun nukkekoti, Nukkis-Ystävien yhtei-
nen Tornitalo asukkaineen sekä Soile Aartialan kustavilaistyylinen nukketalo.

NÄYTÖNPAIKKA:

Kulttuuriluotsit  taiteilee itse 2.12.2013–6.1.2014

Kulttuuriluotsit ovat Jyväskylän museoiden kouluttamia vapaaehtoisia kulttuuritarjontaan 
perehtyneitä maallikoita, jotka luotsaavat kenet tahansa kulttuurin pariin. Kulttuuriluotsit 
harrastavat itsekin monipuolisesti kädentaitoja, käyvät käsityökoulussa ja ahkeroivat Suk-
kapiirissä. Kulttuuriluotisen monimuotoinen osaaminen näkyi myös tässä näyttelyssä.

Kierrätettyjä sirpaleita. Kierrätysmosaiikkia Mosaiikkileideiltä 
8.1.–2.2.2014

Mosaiikkileidit tapaavat pari, kolme kertaa vuodessa parin päivän ajan. Päivät ovat aa-
musta iltaan täynnä suunnittelemista, tekemistä, löytöjen esittelemistä, ajatusten vaihtoa, 
kuulumisia, hyvää ruokaa ja joskus mukaan on saatettu ottaa vaikka kirpputorilla käyntiä. 
Aikaansaannokset näkyivät näissä kahdessa ikkunassa.

Naisen elämää 3.2.–2.3.2014

Popperin Anu Rinkinen on jo parikymmentä vuotta piirtänyt ja 
maalannut veikeitä eläimiä kankaalle. Nyt vuorossa olivat 

vahvoin värein maalatut naiset.

Mieli ku villa 4.3.–30.3.2014

Susanna Juutin huopanäyttely kertoi villaan ja huopaan villiintymisestä.

Ihmisiä ja otuksia kevään korvalla 1.4.–27.4.2014

Jyväskylän ammattiopiston vapaasti valittavan kuvataiteen ja Sepän lukion kuvataiteiden 

opinnoissa lukukaudella 2013–2014 syntyneitä töitä.

Yhtä juhlaa ja arjen aarteita – Jyväskylän käsityökoulun kevätnäyttely 
29.4.–1.6.2014

KÄSILLÄ – taitoa – iloa – muotoa. Jyväskylän käsityökoulun lukuvuoden 2013–2014 tee-
moina oli ollut Yhtä juhlaa; varastoi valoa ja Arjen aarteet; viritä väriä. Pajoissa monipuoli-
set materiaalit – metalli, lasi, villa, paju, savi, hopea, paperi, värit, jne – hakivat muotoaan 
eri tekniikoiden avulla synnyttäen erilaisia elämyksiä, kokemuksia, tarinoita ja esineitä 
sekä tuotteita.

Juhani Järvinen –  Muunnelmia 3.–29.6.2014

“Käsityömäisyys on taiteeni keskeinen lähtökohta. En ole kiinnostunut sisällöstä, mutta 
koen, että taiteen lähtökohtana on aina henkilökohtaiset kokemukset, se mitä olemme ko-

keneet. Kuvataitelija ilmensi kokemuksensa visuaalisena esineenä, taideteoksena.”
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Softcore. Niina Katinka Mantsinen 4.7.–2.8. 2014

Näyttelyssä oli esillä Niina Mantsisen tuftattuja ryijyjä, joihin hän on saanut inspiraation ur-
baanista kaupunkikulttuurista ja sen ominaisimmasta taidemuodosta, graffitista. Näyttelyn 
teoksissa tekstiilitekniikat yhdistyivät graffitiin ja katutaiteen elementteihin haastaen kat-
sojan tulkitsemaan graffitia sekä ryijyä uudella tavalla. Teokset on tehty yhteistyössä kan-
sainvälisesti tunnetuimman suomalaisen graffititaiteilijan EGSin sekä ranskalaisen TERAn 
kanssa. 

Tiina’smoko Home 5.–31.8.2014

Raija Mannisen värikäs vaihtoehto asuntomessukodille. Tiina´smoko Home -näyttely 
parodioi valkoisia asuntomessukoteja ja sisustuslehtien tapaa esitellä niitä. Tässä kodissa 
kaikki on värikästä ja kymmeneen neliöön on mahdutettu eteinen, makuuhuone, olohuone 
ja keittiö. Asunnon pohja on epäkäytännöllinen käytävä. Asukas on halunnut vielä rakentaa 
väliseiniä eri tilojen välille, etteivät jo eteisestä näy keittiön tiskaamattomat astiat. 

Leena Sipilä: Tahdon……JUHLIMAAN 1.–28.9.2014

Näyttely oli huovuttaja Leena Sipilän ensimmäinen yksityisnäyttely kotikaupungissa. Näyt-

tely ilmensi yhteistyön voimaa, luovia kokeiluja ja ekologisia tuloksia. 

Jälkikierre - kierrätyspunontanäyttely 30.9.–26.10.2014

Neljä naista, Minna Koskinen, Raija Manninen, Anelma Savolainen ja Annukka Väätäinen 
olivat kietoneet osaamisensa yhdeksi näyttelykokonaisuudeksi, kiertäneet kaukaa ilmisel-

vät ratkaisut ja punoneet vanhat ja uudet keksinnöt yhteen. 

Eräänä iltana. Galina Arppe 28.10.–23.11.2014

Eräänä iltana kaikki on mahdollista. Silloin ilmassa on hivenen taikuutta. Lumihiutaleet 
putoilevat maahan. Kuu loistaa taivaalla. Hetken on aivan hiljaista, voi aistia kuinka talvi 
tekee tuloaan. Se hiipii hitaasti harjujen ja mäkien takaa, pysähtyy ja maisema muuttuu 
valkoiseksi. Lumihiutaleista muodostuu kinoksia, niistä kasvaa ihmisiä ja kaupunkeja. Talvi 
on toisenlaista todellisuutta, se on unelmia ja salaisuuksia. Jotakin, jota voi kokea vain 

hiljaisina pakkasiltoina, jolloin miljoonat tähdet loistavat kaikkialla.

Käsityöpaja Kisällin ja taidemaalari Tiina Lammisen kanavatöitä 
25.11.2014–4.1.2015

Taidemaalari Tiina Lamminen ja vihtiläisen Kisälli-työpajan käsityöläiset ovat työskennel-
leet yhdessä neljän vuoden ajan. Yhteistyön tuloksena on syntynyt kanavatyötauluja, jotka 
olivat esillä tässä näyttelyssä. Avajaiset  ja työpaja järjestettiin Kehitysvammaisten viikolla 

1.–7.12.2014.

Suomen käsityön museon kiertonäyttelyt 2014

Museon tuottamissa kiertonäyttelyissä vieraili vuonna 2014 yhteensä n. 22 000 kävijää. 

JOKAPÄIVÄINEN PAPERIMME 

25.10.2013–16.2.2014            Rosenlew-museo, Pori. 486 kävijää vuonna 2014, 
     koko näyttelyn aikana 1200

                     
LEIJAT 

18.11.–20.12.2014   Euran kulttuuripalvelut, Pääkirjasto. 1 750 kävijää

   
KOUKUSSA PITSIIN

2.9.–31.10.2014   Taitokortteli, Joensuu. 19 900 kävijää

Jokapäiväinen paperimme -näyttely Rosenlew-museossa

24 25
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5. YLEISÖTYÖ 

Valtakunnallisena erikoismuseona Suomen käsityön museolla on haasteena toimia ja saavuttaa yleisö 
niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Yleisötyölle on määritelty kolme lähtökohtaa: vuodenkiertoon 
liittyvät tapahtumat, paikallisesta toimintaympäristöstä johtuvat tapahtumat sekä museon toimintaympä-
ristöstä eli käsityöstä nousevat tapahtumat, joista kerrotaan tässä tekstiosioissa. Vaihtuviin näyttelyihin 
liittyvistä oheistapahtumista kuten luennoista, työpajoista ja kaikille avoimien näyttelyjen esittelyistä on 
kerrottu myös tämän vuosikertomuksen luvussa 4. 

Tapahtumat
 
Museossa järjestettiin maksullisia ja maksuttomia tapahtumia, joilla on tavoitettu ja vakiinnutettu uusia 
yleisöjä, etenkin nuoria aikuisia. Maksuttomia yleisöopastuksia järjestettiin kaikkiin suuriin vaihtuviin 
näyttelyihin sekä museon tapahtumien aikana.

Vuonna 2013 aloitettua Miittimesta-projektia nuorten aikuisten tavoittamiseksi jatkettiin yhdessä Jyväs-
kylän kaupungin nuorisopalveluiden ja museopalveluiden kanssa. Myös projektin jatko toteutui Museo-
viraston innovatiivisten hankkeiden avustuksen turvin. Projektisuunnittelijaksi museo palkkasi FM Bella 
Lerchin. Vuonna 2013 museo kartoitti nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja vuonna 
2014 lähdettiin kehittämään toimintaa vastaamaan paremmin nuorten tarpeita. Syksyn aikana järjestet-
tiin matalan kynnyksen toimintaa, jossa nuoret olivat mukana sekä suunnittelussa, toteutuksessa että 
asiakkaina. Tällaisia olivat Low budget -työpajat sekä Late nights -tapahtuma.

Palonin VIRKKURI-illassa oli Minna Särelän haastateltavana käsityöpersoona Molla Mills, joka kertoi 
menestyskirjastaan ja kansainvälistyvästä virkkaajanurastaan. 

Huhtikuussa vietettiin valtakunnallista Taidon ja käsityön viikkoa sekä Taidon ja käsityön päivää. Teema-
viikon tarkoituksena on nostaa käsityön arvostusta ja innostaa ihmisiä käsitöiden tekemiseen – käsityö 
kuuluu kaikille. Viikon aikana museolla julkistettiin vuoden käsityöläinen. Vuosittain esille nostetaan kä-
sityöammattilainen ja hänen kauttaan jokin käsityöala. Valinnalla museo pyrkii herättämään keskustelua  
– mikä on käsityötä ja mikä ei? Tänä vuonna vuoden käsityöläiseksi valittiin 87-vuotias parturimestari, 
käsityöneuvos Bror Bäckström Helsingistä.  

Taitoviikkoon kuului toista kertaa järjestettävä Jyväskylän ammattiopiston käsi- ja taideteollisuusalan 
artesaanien opinnäyteseminaari, jossa opiskelijat esittelevät töitään. Jyväskylässä nuorisoasteen ar-
tesaanikoulutuksessa voi opiskella metalli-, puu-, tekstiili- ja vaatetusalan artesaaniksi. Opinnäytteessä 
artesaani näyttää opintojen aikana hankkimansa ammattitaidon suunnittelemalla ja valmistamalla itse 
valitun tuotteen. 

Suomen käsityön museon valitsema Vuoden käsityöläinen 2014 Bror Bäckström

Yläkaupungin yöhön museo osallistui tarjoamalla esiintymispaikan muusikoille.. Kävijöitä oli 930.

Tänä vuonna museon syntymäpäivillä julkistettiin kehon liikkeisiin reagoiva Kätsy-muistipeli, jonka 
kuvitus pohjautui museon kokoelmaesineisiin. Keskustelevassa yleisöopastuksessa tutustuttiin Uusi ilo 
-näyttelyyn. Museon Avoimessa Pajassa rakennettiin Oma tila – unelmien huone – kenkälaatikkoon. 
Nämä kaikki tuotteet olivat kesäkuukaudet vapaasti yleisön käytössä. Lisäksi luentosalissa oli pöytälii-
na, jota kaikki saivat kirjoa.

Valtakunnallinen Pinkkiperjantai järjestettiin yhteistyössä paikallisen Taito Shopin kanssa. Päivän 
aikana museossa vieraili noin 320 henkilöä. Pauligin Paulan tarjoileman kahvin siivittämänä opeteltiin 
muun muassa kukkavirkkausta. Sukkapiiri kokoontui neulomaan ohjaten samalla sukan kantapään neu-
lomisessa ja heiltä sai myös ostaa sukkia viileneviin syysiltoihin. Päivän kuluessa pääsi tutustumaan 
museon näyttelyihin myös oppaan johdattelemana.

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitan kanssa järjestettiin hauska juhlailta lasten oikeuksien 
kunniaksi. Mukana oli Klovni Dodo esittelemässä omia hieman erikoisia käsityötaitojaan.

Käsityöläisten joulutorilla oli kävijöitä 5045 sekä 29 käsityöläistä myymässä tuotteitaan. Koska kysees-
sä on valtakunnallisen erikoismuseon järjestämä tapahtuma, painotettiin käsityöläisten valinnassa kaik-
kien maakuntien edustusta. Valintakriteereinä oli myös tuotteiden, käsityötekniikoiden ja materiaalien 
monipuolisuus sekä yrittäjyys ja tuotteiden korkea laatu.

Yhteistyötä

Kulttuuriluotsien kanssa tehtiin yhteistyötä mielenkiintoisen asiakasnäkökulman löytämiseksi vuonna 
2016 avattavaan Virkki-näyttelyyn. Luotseille järjestettiin Omin käsin -tapaamisia, joissa heitä perehdy-
tettiin käsityöneuvosTyyne-Kerttu Virkin elämäntyöhön.

Kuluvana vuonna kulttuuriluotsien toimesta museon kävijöiksi kirjattiin 391 vierasta. Sukkapiirin viikko-
tapaamisille museo tarjosi tilat luentosalista perjantaisin. Sukkapiirissä sukkia neuloi vaihtelevasti 8–16 
henkilöä. Museo tarjosi tilat myös ikääntyvien Ystäväpiirille, he kokoontuivat museon Avoimessa Pajas-
sa tiistaisin. Ystäväpiiri on yhteishanke Vanhustyön keskusliiton kanssa.

Asiakasraatitoimintaa jäntevöitettiin ja tapaamisia järjestettiin neljä kertaa vuodessa. Keväällä 2014 
asiakasraati kutsuttiin koolle ideoimaan Suomen käsityön museon viestintää – miten museota pitäisi 
markkinoida matkailijoille ja miten jyväskyläläiset saavat tiedon museon tapahtumista? Toisella kerralla 
pohdittiin valtakunnallisen erikoismuseon – Suomen käsityön museon strategiaa. Mihin suuntaan käsi-
työn museon toimintaa pitää kehittää niin, että se palvelee valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ja että 
se on myös merkittävä paikallinen toimija? Syksyn ensimmäisessä asiakasraadissa mietittiin ja ideoitiin 
lähtökohtia Jyväskylän Lyseoon sijoittuvan keskustamuseon toimintakonseptille. Puhetta johti Lyseon 
tilojen toimintakonseptin suunnittelija Outi Raatikainen Pink Eminence Oy:stä. Syksyn toisessa 
asiakasraadissa sosiaalisen median asiantuntija, somekouluttaja Johanna Janhonen vei raadin opas-
tetulle retkelle wikimaailmaan. Tuolloin kerättiin mielipiteitä siitä mitä käsityön museon aineistoja yleisö 
Wikipediasta toivoo löytyvän.  

Taitoliitto järjesti keväällä 2014 käsityö- ja muotoilutuotteiden suunnittelukilpailun Folkista poppia.
Kilpailussa etsittiin uudenlaisia käsityö- ja designtuotteita, joiden suunnittelussa on hyödynnetty suoma-
laista kansanperinnettä. Kilpailun parhaimmisto oli esillä Kansallispukukeskuksen Kuja-näyttelytilassa. 
Ne esiteltiin myös museon ja Taitoliiton yhteisellä osastolla Suomen Kädentaidot -messuilla Tampereel-
la. Folkista poppia -teema jatkui messuilla muotinäytöksen muodossa. Taitoliitto ja Suomen käsityön 
museo olivat kutsuneet kahdeksan käsityöläistä osallistumaan Kädentaidot-muotinäytöksen Folkista 
poppia -sisääntuloon. Esillä oli flirttiä perinteen, taiteen ja käsityön välillä. 

Lainattavat muistelusalkut ovat osa museon vanhustyötä. Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua Nappi-
salkkua, eli mielenterveyssalkkua lainattiin 17 kertaa, vanhuksille suunnattua Kansakoulusalkkua 38 ja 
Ryijysalkkua 14 kertaa eri puolille Suomea. 
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Yhteistyötä Jyväskylän käsityökoulun ja Jyväskylän ammattiopiston kanssa jatkettiin. Toukokuuksi mu-
seon Näytönpaikan näyttelytila varataan aina Jyväskylän Taito Aivian käsityökoulun lapsille ja nuorille. 
Huhtikuussa näyttelytila on varattu Jyväskylän ammattiopiston valinnaisaineiden opiskelijoille, joista 
näyttelyiden toteutukseen osallistui opiskelijoita vapaasti valittavan kuvataiteen ja Sepän lukion kuvatai-
teiden opinnoista. Näytönpaikassa järjestettiin vuodessa 13 maksullista näyttelyä.

Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijoiden kanssa jatkettiin yhteistyötä. Opiskelijoille esiteltiin 
luennolla Jyväskylän museoiden yleisötyötä. Museokäynnillä opiskelijoilta kerättiin palautetta museon 
saavutettavuudesta sekä perusnäyttelyistä. 

Opasrinki on tärkeä osa museon yleisötyötä. Vuonna 2010 koulutetusta 14 oppaasta on jäljellä kuusi. 

Opetus

Maaliskuussa museossa järjestettiin valtakunnallinen Luu- ja nahkakoulu, jossa työstettiin luuta ja nah-
kaa taimyrilaisten taitelijoiden ohjauksessa. Kouluun osallistui alan ammattilaisia, opettajia ja taiteilijoita 
eri puolelta Suomea. Museo sai paljon kiitosta koulutukseen osallistujilta, sillä alan koulutusta on 
harvoin tarjolla Suomessa. Koulutus mahdollisti myös alan osaajien tapaamisen, suhteiden luomisen 
sekä osaamisen jakamisen. Viikonlopun aikana järjestettiin luento Taimyrin käsityöperinteestä ja elä-
mästä tundralla.

Paikallisille käsityöläisille järjestettiin koulutusta sosiaalisen median hyödyntämisessä yrityksen mark-
kinoinnissa sekä myyntinäyttelyiden organisoinnissa yhdessä Keski-Suomen liiton ja Jykesin kanssa. 
Kouluttajana oli Palonin toimitusjohtaja Minna Särelä Helsingistä. Tilaisuuksien markkinoinnissa ope-
teltiin hyödyntämään aiemmissa koulutuksissa saatua oppia sosiaalisen median käytöstä sekä palvelu-
muotoilusta.

Huopa …liikkeessä Kansainvälisen huopataidenäyttelyn oheisohjelmana järjestettiin luentopäivä ja 
työpajoja. Huopayhdistys Filtin luentopäivässä kuultiin tarinoita keskisuomalaisesta huovasta, kun Eeva 
Piesala kertoi suomenlampaan villan käytöstä ja Leena Sipilä siitä, kuinka huopa uusiutuu elinkeinoksi.  
Sirpa Mäntylä luennoi huopayhdistys Filtin sekä huovuttajien kansainvälisestä toiminnasta. Huopayh-
distys Filtti järjesti museossa kolme huopatyöpajaa. Ensimmäisenä aiheena oli kuvansiirto huovalle, 
ohjaajana oli Anne-Mari Ohra-aho. Sisustusmalja huovasta -työpajan ohjasi Sirpa Mäntylä. Kierrätysko-
ru huovuttamalla -työpajan ohjasi Leena Sipilä. 

Tänä kertomusvuonna ei järjestetty kulttuurikompassikäyntejä Jyvässeudun kakkosluokille, sillä luokat 
vierailivat museossa niin syksyllä kuin keväällä 2013. 

Syksyn aikana museossa tuotteistettiin ja käynnistettiin päiväkotiryhmille suunnatut Päkän kierros 
päiväkodeille -museokäynnit. Kohderyhmänä olivat  5–6 -vuotiaat. Kierroksella tutustuttiin Käsityössä 
elämän tuntu -perusnäyttelyyn ja museoon museolammas Päkän seurassa turvallisesti ensimmäistä 
kertaa. Museokierroksella autettiin Päkää hänen pulmassaan, ihmeteltiin missä villalanka kasvaa ja 
mistä saa punaista väriä? Yhdessä Päkän kanssa etsittiin museosta eläimiä, jotka auttavat arvoituksen 
ratkaisemisessa.  Kierroksella oli mahdollisuus kokeilla ’piikkikampoja ja hyrrää’, mitähän ne lienevät-
kään? 

Pikku-Päkä



Kyyrölässä vuonna 1943 val-

mistettu keraaminen astiasto

Uusia tuotteita suomalaisilta ammattikä-

sityöläisiltä. Vasemmalla laukku, suunnit-

telija/ valmistaja Seija Ranttila, oikealla 

pannumyssy, suunnittelija/valmistaja Kikka 

Jelisejeff

Museoiden väkeä Forssan museolla TAKO:n tekstiilialaa 

tallentavan työryhmän (pooli 4) tapaamisessa keväällä 

2014

6. KOKOELMAT

Esinekokoelmat

Sähköiseen tietojärjestelmään täydennettiin luettelointitietoja vuoden 2014 
aikana yhteensä 775 objektin osalta. Täydennetyt tiedot koskivat pääosin 
asiasanoitusta, digitaalisesti kuvattujen esineiden laatu- ja tunnistuskuva-
linkitystä sekä kontekstitietolinkitystä. Täydennysluettelointia tehtiin osa-
prosessien yhteydessä, kun kokoelmia liikuteltiin ja otettiin esille tutkijoiden 
käyttöön. Kuluneen vuoden aikana museon esinekokoelmien tutkimuspyyn-
töjä tuli kolmelta taholta: Englannista kokoelmakeskuksessa vieraili nauha-
tutkija, Venäjältä tuohiesineiden tutkija ja kotimaasta pitsimallien tutkija.  

Hankintaeriä kirjattiin kuluneen vuoden aikana esinekokoelmaan 15. Lahjoituksena otettiin 
vastaan museon tallennustehtävän mukaisesti ja harkintaa noudattaen käsityönä valmistettua 
arkielämään ja juhlaan liittyvää esineistöä, jotka ovat ajallisesti peräisin eri vuosikymmeniltä 
1800-luvun lopulta alkaen ulottuen nykypäivään ja alueellisesti eri puolilta Suomea luovutetun 
Karjalan alueelta Lappiin, Hämeeseen ja pääkaupunkiseudulle. 

Ostoina tallennettiin nykykäsityöläisten ammatillisesti valmistamia tuotteita kuten Seija Ranttilan lauk-
kuja, modisti Maija-Leena Tuhkasen hattu, muotoilija Kikka Jelisejeffin pannumyssyjä 
ja Design Mirka Pukineen talvitakki. Osa hankinnoista tehtiin museologian opiskelijoiden 
tallennusharjoituksena nykykäsityöläisten työtä ja toimintaa dokumentoimalla. Ammattikäsityöhön liitty-
vän tallennuksen painopiste vuoden 2014 aikana on ollut tekstiilialan käsi- ja taideteollisuudessa. 

Valtakunnallisessa tallennus- ja kokoelmayhteistyössä on osallistuttu käsiteollisuuden alan 
poolityöskentelyn kokouksiin ja yhteishankkeeseen. Maaliskuussa tehtiin tutustumismatka Forssan 
museoon samassa yhteydessä, kun tekstiilialan museoiden edustajat kokoontuivat TAKO-tapaami-
seen. Yhteishankkeessa testattiin näkökulmapohjaista yhteistallennusta muiden pooli 4:n ja tekstiilialan 
museoiden kanssa. Vetovastuu hankkeessa oli Varkauden museolla. Myös museoviraston järjestämiin 
TAKO-seminaareihin osallistuttiin aktiivisesti.

Marjo Ahosen työskentely Museo 2015 -hankkeen luettelointityöryhmässä jatkui vuonna 2014 ja työryh-
män työn tuloksena Museovirasto julkaisi alkuvuodesta Luettelointiohjeet suomalaisille museoille. 

Vuoden aikana Museovirasto järjesti kaksi koulutustilaisuutta luettelointiohjeiden käyttöön 
keskisuomalaisille museoille ja niissä sekä niiden järjestelyssä oltiin mukana. 

Museoon tulleen Tyyne-Kerttu Virkki -museon esinekokoelman esineistöä luetteloitiin tai luettelointia 
täydennettiin vuoden aikana 232 objektin osalta. Lähestyvää näyttelyä silmällä pitäen esineistöstä seu-
lottiin ensin talkoilla osa kokoelmaa, jonka jälkeen tälle aineistolle tehtiin tutkimusluettelointi. Konteksti-
tietojen löytyminen on ollut aikaa vievä prosessi tietolähteiden rajallisuuden vuoksi. Tähän työhön olivat 
palkattuina projektityöntekijät Jussi Mäkinen ja Reija Teerimäki. Rakenne- ja kuntoanalyysi on tehty 
yhteistyössä konservaattorin kanssa. 

Työryhmä luettelointiohjeistuksen julkaisutilai-

suudessa teatterimuseolla keväällä 2014

Tyyne-Kerttu Virkki -kokoelman seulontaa, läpikäyntiä ja esinevalintaa 

vuoden 2016 Omin käsin -näyttelyä varten henkilökunnan talkoilla
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Suomen käsityön museon kokoelmien nauhat valokuvattiin vuoden 2014 aikana.

Esinekokoelmia koskevia asiakasyhteydenottoja oli kuukausittain 5–1 0 ja ne koskivat pääosin lahjoi-
tusten vastaanottoa. Museolle tarjottua esineistöä otettiin vastaan valtakunnallinen kokoelmayhteistyö 
huomioiden ja harkintaa noudattaen. 

Lahjoittajat: 

Paajanen, Raili
Ekko, Anna 
Laukkarinen, Liisa
Seppänen, Irja
Nieminen, Marianne
Tenhunen, Marja-Leena
Piiroinen, Toivo Ilmari
Andreassen, Riitta
Siitonen, Armi 
Vanhatalo, Ulla

Parhaimmat  kiitokset kaikille museotoimintaa lahjoituksin tukeneille.

7. ARKISTO, KIRJASTO JA TIETOPALVELU

Vuoden 2014 aikana paneuduttiin erityisesti lehtileiketietokannan työstämiseen. Tietokantaan digitoitiin 
ja luetteloitiin valikoiden pääasiassa Käsi- ja taideteollisuusliiton kokoelman aineistoa, lähinnä 1950-
1970-lukujen lehtiartikkeleita. Kyseisen kokoelman parissa riittää työtä vielä seuraavallekin vuodelle. 
Osa aineistosta on jo skannattu ja se odottaa vain luettelointia.   

Piirustustietokantaan lisättiin kuvia käyttäen apuna Kotiteollisuuslehdessä julkaistuja kuvia. Tähän 
päädyttiin, koska kaikista piirustuksista itsestään ei välttämättä ole saatavissa tarpeeksi informatiivista 
kuvaa piirustuksen suuren koon, heikon kunnon tai moniosaisuuden vuoksi. Kaikkiaan piirustustieto-
kannassa kuva liittyy nyt 2026 piirustukseen. 

Ryijytietokantaa täydennettiin uudella aineistolla ja jo olemassa olevaa aineistoa korjattiin, tarkennettiin 
ja paranneltiin mm. uusilla kuvilla sitä mukaa kun niitä löytyi. Tämän tietokannan osalta työ jatkuu pitkäl-
le tulevaisuuteen, sillä se muodostaa merkittävän osan tietopalvelussa. Ryijykyselyjen myötä on synty-
nyt asiakkaiden kanssa antoisaa yhteistyötä, sillä tietoja vaihdetaan puolin ja toisin. Henkilökohtainen 
palvelu on myös aivan ilmeisesti ollut asiakkaille mieluisaa.

Tietopalvelussa vastattiin 122 kyselyyn. Asiakkaiden yhteydenotoista monet ovat tulleet Suomen Käsi-
työn Ystävien välittäminä, mikä kertonee luottamuksesta museon tietopalveluun. 

Museon tietokantojen aineistomäärät (helmikuu 2015):

arkisto 1168    kirjasto 7311
tutkimus 16583  piirustukset 5857
lehtileikkeet 6463  ryijyt 2507

Arkistoa ja kirjastoa lahjoituksin kartuttivat:

Iivanainen, Emma  Kiviniemi, Kirsi
Koivunen, Leena  Lemmetyinen, Emilia
Mills, Molla   Mustonen, Saara
Niemi, Elina    Piri, Markku
Puppart, Piret  Saarinen, Emma
Suomen kulttuurikasvatuksen seura
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8. VALOKUVA-ARKISTO

Valokuva-arkiston kokoelmissa oli vuoden lopussa noin 80 000 valokuvaa, joista sähköiseen kokoel-
manhallintajärjestelmään on luetteloituna yhteensä 35 573. Vuoden kartunta oli 1033 kuvaa. Huomatta-
van lisäyksen luetteloitujen kuvien joukkoon toi mahdollisuus jatkaa 11 000 € valtionavustuksen turvin 
mm. Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:n vuonna 2008 lahjoittaman valokuvakokoelman luettelointia. 
Luettelointiprojektissa oli palkattuna työntekijänä Anni Ilves. Vuoden aikana kuvien vientiä sähköiseen 
kokoelmanhallintajärjestelmään saatiin edistettyä reilulla tuhannella kuvalla.

Toukokuussa 2013 Suomen Kansallispukujen Ystävät ry lahjoitti Opetus- ja kulttuuriministeriölle 2010 
lakkautetun Suomen kansallispukuneuvoston kokoelman talletettavaksi Suomen käsityön museoon ja 
siellä Suomen kansallispukukeskukseen. Kokoelma pitää sisällään huomattavan määrän sekä ammatti-
valokuvaajien että neuvoston oman henkilökunnan ottamia valokuvia vuosilta 1980–2010. Myös näiden 
valokuvien luettelointi aloitettiin saadun valtionavustuksen turvin ja kesän ja alkusyksyn aikana kuvia 
saatiin luetteloitua 760 kpl. Kuvat ovat lähinnä kinokoossa olevia dioja. Luettelointiprojektin työntekijänä 
oli Sirpa Varis.

Kuluneen vuoden aikana perustettiin kuvamyyntiä varten verkkokauppa. Esinekuvien osalta valikoima 
karttuu sitä mukaa kun muun toiminnan ja kokoelmatyön osaprosessien yhteydessä julkaisukelpoinen 
aineisto lisääntyy varsinaisesti esineiden studiokuvauksen jäädessä tähän tarkoitukseen toissijaiseksi. 

Suomen käsityön museon valokuva-arkistoon tulee kuvia sekä ulkopuolisina lahjoituksina että museon 
omaa toimintaa dokumentoimalla. Oman toiminnan dokumentoinnissa pääpaino on vaihtuvien näytte-
lyiden valokuvaamisessa. Erilaisia tapahtumia ja työnäytöksiä dokumentoidaan harkiten ja tapauskoh-
taisesti. Näitä kuvia ei viedä museon tietokantaan, vaan niitä käytetään ajankohtaisten tapahtumien 
tiedottamisessa mm. sosiaalisessa mediassa. 

Jyväskylän yliopiston museologian tekemä opiskelijoiden tallennustyö jatkui vuonna 2014. Neljän eri 
harjoittelijaryhmän toiminta toi valokuva-arkistoon yhteensä 54 luetteloitua kuvaa. Kirsi Kiviniemi do-
kumentoi Hankasalmella vuonna 2000 perustettua viisijäsenistä Elämän värit -osuuskuntaa. Emilia 
Lemmetyinen dokumentoi Keuruun Asunnalla toimivaa Vehkomäen lammastilaa ja sen yrittäjää Paula 
Vehkomäkeä. Saara Mustonen kävi haastattelemassa lahtelaista mallipuuseppä Esa Niirasta, joka val-
mistaa Uniq Design -yrityksessään mittatilaushuonekaluja ja skeittilautoja. Emma Saarinen puolestaan 
kävi dokumentoimassa jyväskyläläistä hatuntekijää Marja-Leena Tenhusta ja hänen yritystään Personal 
Design Hat. Emma Saarinen teki museologian harjoittelunsa Suomen käsityön museolla mm. luetteloi-
den otta-mansa valokuvat.

Lahjoittajat

Erwe, Sirkka
Kiviniemi, Kirsi
Lemmetyinen, Emilia
Mustonen, Saara
Saarinen, Emma
Vuorijoki, Saara

Modisti Marja-Leena Tenhunen ompelee 

ruusukuvioista Krookus-hattua yrityk-

sensä Personal Design Hat työtiloissa 

Jyväskylässä

Kuva: Emma Saarinen

Lahtelainen mallipuuseppä Esa Niiranen valmis-

taa Uniq Design -yrityksessään mittatilaus-huo-

nekaluja ja skeittilautoja.

Museologian tallennustyö keväällä 2014 

Kuva: Saara Mustonen

Keuruun Asunnalla toimiva Vehkomäki Design myy Paula Vehkömäen 

suunnittelemia vaatteita. Kuva on otettu yrityksen kesämyymälästä.

Museologian tallennustyö keväällä 2014 

Kuva:  Emilia Lemmetyinen

Kuvassa Hankasalmella toimivan Elämän värit 

–osuuskunnan valmistamia erilaisia tuotteita.

Museologian tallennustyö keväällä 2014

Kuva: Kirsi Kiviniemi
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9. KANSALLISPUKUKESKUS

Koulutus- ja pukututkimus

Kansallispukujen tutkimustyö on muotoutunut yhdeksi keskuksen tärkeimmistä tehtäväalueista. Kansal-
lispukukeskus vastaa valtakunnallisesta kansan- ja kansallispukuihin liittyvästä tutkimustyöstä. Tämä 
tarkoittaa mm. uusien pukumallien kokoamista ja olemassa olevien pukujen perinnepohjaisuuden tar-
kistamista. 

Sidotut siivet -työpaja

Pukututkimuksen asiantuntijaelimenä toimii alan asiantuntijoista koottu kansallispukuraati, joka nime-
tään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2014 raati kokoontui Kansallispukukeskuksessa yhden 
kerran 10.6. Kokouksessa käsiteltiin useita pukutarkistuksiin liittyviä asioita. 
Jääsken naisen kansallispuvun tarkistustyö valmistui ja mallipuku esiteltiin yleisölle 20.9. kansallis-
puvun juhlapäivänä. Tarkistettavana olevalle Saarijärven naisen kansallispuvulle hyväksyttiin puku-
hankkeen asiantuntijan Mariliina Perkon laatima kokonaissuunnitelma. Johanneksen naisen ja miehen 
kansallispukujen tarkistushankkeen mahdollisuutta selvitettiin kartoittamalla pukujen esikuva-aineistoa. 
Tehtyjen selvitysten perusteella kyseessä tulisikin olemaan pukutarkistuksien sijaan aivan uusien pu-
kujen kokoaminen. Rauman Kalevalaiset Naiset ry on tehnyt tarkistuspyynnön Rauman seudun naisen 
kansallispuvusta.

Kansallispukuraadin uudelle toimikaudelle 2014–2016 nimettiin seuraavat jäsenet: 

KM, Ktyo Inga Pihlhjerta, puheenjohtaja
Tutkija Leena Holst, varapuheenjohtaja
Tutkija Sirkka-Liisa Hakala
FM Seija Johnson
Kansallispukukonsultti Taina Kangas
Artenomi (AMK) Minna Koskinen
Kansallispukukonsultti Eija Mendelin
FM, Seurasaarisäätiön pääsihteeri Aila Nieminen
Museoneuvos Mariliina Perkko
Amanuenssi Elina Salminen
Erikoisneuvoja Marjo Vainio
Kansallispukuamanuenssi Marja Liisa Väisänen

Jääsken naisen puku



Suomen kansallispukukeskuksen vaihtuvat näyttelyt

Taito - kansallispukutarjontaa 13.9.2013–9.2.2014

Näyttely esitteli maamme alueellisten Käsi- ja taideteollisuusyhdistys-

ten välittämiä kansallispukuja.

Sidotut siivet – pistoksia perinteeseen 14.2.–5.10.2014

Näyttelyssä esiteltiin Taito Kymenlaakson Pistos – 
pahennustako perinteeseen -projektin tuloksia. Näyttelyn

 esillepano vaihtui ajoittain ja siihen liittyi myös tapahtumia.

Folkista poppia 10.10.2014–15.2.2015

Käsityö- ja muotoilualan vuoden 2014 kilpailun voittajien esittely.
Taitoliitto järjesti keväällä 2014 Folkista poppia käsityö- ja 
muotoilutuotteiden suunnittelukilpailun, jossa etsittiin uudenlaisia 
käsityö- ja designtuotteita, joiden suunnittelussa on hyödynnetty
 suomalaista kansanperinnettä.

Kansallispukukeskus jatkaa aloittamaansa kansallispukualan opettajien ja kansallispukuvalmistajien  
koulutusta. Kansallispukukonsultti aloitti elokuussa 22.–23.8. kansallispukujen valmistuksen peruskou-
lutuksen, joka koostuu useista kaksipäiväisistä koulutusjaksoista. Kullakin jaksolla perehdytään yhden 
puvunosan valmistukseen sekä teoriassa että käytännön harjoituksissa. Koulutuksen järjestämiseen 
osallistuu myös Bragen kansallispukukonsultti, joka kertoo ruotsinkielisen alueen puvuista. Runsaan 
kysynnän vuoksi koulutus muodostuu kahdesta rinnakkaisesta ryhmästä, joilla on yhteensä 26 opiskeli-
jaa. Ensimmäisen koulutusjakson aikana perehdyttiin länsisuomalaisten paitojen valmistukseen. Toinen 
ryhmä kokoontui lokakuussa 17.–18.10.

Näyttelytoiminta

Komeasti juhlaan perusnäyttely

Kansallispukukeskuksen perusnäyttely Komeasti juhlaan esittelee kansallispukujen historiaa ja kehitys-
tä. Esillä on yhteensä 13 pukukokonaisuutta ja lukuisia puvun osia. 

Kansallispukukeskuksen perusnäyttelyn ajankohtaista-osioon vaihdettiin esille CTRL Vuorelma -mallis-
ton skeittilautoja, jotka hankittiin kokoelmiin.

Paula-tytön kahvitarjoilu Folkista poppia -näyttelyn avajaisissa Pinkkiperjantaina 

10.10.2014

Espoon Hanaholmenin Pohjoismainen talvipäivä -tapahtuma 15.3.2014 

38 39



Kaunottaret kansallispuvuissa – kansallispukuisia barbeja esittelevä näyttely oli vuoden aikana esillä  
Kenkäverossa Mikkelissä, Kankurissa Kokkolassa sekä Pohjois-Pohjanmaan museossa Oulussa. Ken-
käverossa näyttely keräsi kesän aikana 10 954 kävijää.

Kansallispukukeskus osallistui Espoon Hanasaaressa järjestettyyn Pohjoismaiseen talvipäivään 15.3. 
Tapahtumapäivän ohjelmaan sisältyi kansallispukunäyttely, jossa esillä oli kansallispukuja kaikista 
Pohjoismaista. Bragen pukutoimistosta oli esillä suomen ruotsinkielisen alueen pukuja ja kansallispu-
kukeskuksesta mukana oli yhteensä neljä suomenkielisen alueen pukua: miehen Vanhan Korpilahden, 
naisen Kaukolan sekä lasten Vanhan Korpilahden tytön ja pojan puvut. 

Tämän jälkeen puvut olivat esillä näyttelyssä Dräkter så in i Nord ajalla 26.3. - 20.5. Paikkana oli Hel-
singissä sijaitseva Kulturkontakt Nord - Pohjoismainen kulttuuripiste Kaisaniemenkadulla. Näyttelyssä 
oli mukana pohjoismaisten kansallispukujen lisäksi Yrkeshögskola Novian oppilastöitä, joiden suunnit-
telun idealähteinä olivat kansan- ja kansallispuvut, niissä käytetyt materiaalit, koristelut ja valmistustek-
niikat.

Kansallispukukeskus osallistui FT Leena Valkeapään Paula-tytön taustaa ja tarinaa selvittelevään tutki-
mukseen. Kuluneena vuonna Leena Valkeapää kokosi Myllysaaren museoon Valkeakoskelle kansallis-
pukunäyttelyn, jossa esiteltiin myös Paula-tyttöä koskevia tutkimustuloksia. Kansallispukukeskuksesta 
lainattiin näyttelyyn muutamia puvun osia. Kansallispukukonsultti koosti näyttelyyn tykkimyssyjä esitte-
levän osion sekä toimi näyttelyn avaajana 12.6.

Tapahtumat

14.2. Ystävänpäivänä järjestettiin Pistoksia-työpaja, jossa Taito Kymenlaakson nuoret ohjasivat levyrii-
pus- ja solkityöpajoja sekä opastivat Sidotut siivet – Pistoksia perinteeseen -näyttelyyn.

6.9. järjestettiin toinen Pistoksia-työpaja, jossa ohjattiin solkien valmistamista sekä lentoemäntien jakun 
tuunaamista Pistos-tyyliin.
 
Lauantaina 20.9. järjestettiin yhdeksättä kertaa Kansallispuvun päivä, joka on kansallispukukeskuksen 
vuoden päätapahtuma. Päivän ohjelmassa oli kansallispukutarvikkeiden myyntitori, Jääsken naisen 
kansallispuvun julkistaminen ja esittely sekä luennot Viron kansallisesta muotisuunnittelusta ja kimo-
noon pukeutumisesta. Luennoitsijoina olivat tutkija Leena Holst, kansallispukukonsultti Taina Kangas, 
Viljandin Kulttuuriakatemian kansallistyylisen muotisuunnittelun opettaja Anne Metsis sekä artesaani 
Miwa Hämäläinen. Kaikkien asiakaskyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Pauligin lahjoittamia hieno-
ja palkintoja, esim. Sääksmäen kansallispukukangaskuosisia sateenvarjoja.

10.10. Pinkkiperjantaina oli Folkista Poppia -näyttelyn avaus, johon liittyen Pauligin Paula vieraili tapah-
tumassa mm. kahvia tarjoilemassa.

Kokoelmat

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Kansallispukukeskus kokoaa tuolloin avau-
tuvan kansallispukunäyttelyn käsityön museon näyttelytiloihin. Näyttelyä varten jo vuonna 2013 aloitettu 
mallipukukokoelman kuntokartoitushuolto Konservointikeskuksen avustuksella jatkuu.

Karttuvat kokoelmat karttuivat kuudella kansallispuvulla sekä useilla kansallispukuihin liittyvillä esineillä. 
Kokoelmiin ostettiin CTRL Clothing Oy:ltä kahdeksan skeittilautaa, jotka ovat CTRL Vuorelma-mallistoa.

Kansallispukukeskuksen kokoelmiin lahjoittaneet:
Chydenius, Leena    Boman, Hanna
Kalliola, Paula    Nurminen-Ortiz, Helena
Perusturvaliikelaitos Saarikka  Raivio, Olli
Rihto, Leena     Salminen, Jouko
Uro, Terttu     Virkamäki, Annikki

Muuta toimintaa

Kuluneen vuoden aikana allekirjoitettiin kolme mallin käyttölupasopimusta, joissa osapuolina ovat 
puvun tilaajayhteisö, puvun myyjä/valmistajataho sekä Suomen käsityön museo/Suomen kansallis-
pukukeskus. Kansallispuvun myyjä/valmistaja sitoutuu välittämään kansallispukuraadin hyväksymän 
kansallispuvun materiaaleja, työohjeita ja kaavoja sekä mahdollisesti valmiita pukuja. Sopimukset 
allekirjoitettiin Kivennavan naisen, Jääsken alueen miehen ja Maskun seudun naisen kansallispuvun 
mallinkäyttöluvasta.

Kansallispuvut.fi -sivustoa sekä henkilökunnan käytössä olevaa tietopalveluaineistoa päivitettiin ja täy-
dennettiin. Kansallispukukonsultti Taina Kangas neuvoi asiakkaita puhelimitse ja sähköpostitse. 

Kansallispukukonsultti luennoi kansallispuvuista 26.3. Keuruulla. Luento oli osa Ikääntyvien yliopiston 
luentosarjaa. Marraskuussa oli vuorossa luento Kansallispukuseminaarissa Piikkiössä sekä Itä-Hämeen 
Kansantanssijoiden järjestämässä Kansallispukuillassa Heinolassa. Kansallispukukonsultti osallistui 
Lammilla Lammi-seuran järjestämään Kansallispukujen tuuletus -tapahtumaan elokuussa. Lokakuussa 
kansallispukukonsultti osallistui Lappeenrannassa Kalevalaisten Naisten Liiton vuosikokoukseen. Esi-
telmässään hän kertoi kansallispukujen ajankohtaisesta tilanteesta maassamme. 

Kansallispukuraadille ja muille yhteistyökumppaneille on lähetetty vuoden aikana yksi tiedote, jossa 
kerrottiin Helmi Vuorelma Oy:n konkurssista. Museon uutiskirjeissä ja blogeissa on tiedotettu Kansal-
lispukukeskuksen ajankohtaisia asioita. Konsulttia on haastateltu useisiin lehtiin kansallispuvuista ja 
keskuksen toiminnoista kertovia artikkeleita varten. Kansallispukuja ja keskuksen toimintaa on esitelty 
useille opiskelijaryhmille.

Kansallispukukeskus osallistui tammikuussa 10.–11.1. yhdessä Bragen kanssa Folklandia-tapahtu-
maan, joka on vuosittain järjestettävä valtakunnallinen kansanmusiikin ja -tanssin tapahtuma. Kan-
sallispukukeskus organisoi tapahtumaan Kansallispukuapteekin, jossa jaettiin tällä kertaa reseptejä 
kansallispukujen hoitoon, huoltoon ja viimeistelyyn liittyviin kysymyksiin teemalla Reissussa rähjääntyy.  
Keskuksella oli samoin yhteisosasto Bragen kanssa Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla 10.–12.7. 
Vuoden 2015 Norjassa järjestettävän Pohjoismaisen kansallispukuseminaarin valmisteleva kokous, 
mellanmöte, kokoontui Oslossa 30.1. Kokoukseen osallistuivat Suomesta Kansallispukukeskuksen ja 
Bragen kansallispukukonsultit.

Kansallispukuapteekki – Kansallispukukeskuksen ja Bragen yhteisosastot 

Folklandia-tapahtumassa 10.–11.1.2014
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Keski-Suomen museolle kuuluvan Jyväskylän Lyseon kokoelman puhdistukseen ja siirtoon Konservoin-
tikeskus osallistui sekä kouluttamalla henkilökuntaa esineiden käsittelyyn että puhdistamalla ja huolta-
malla esineistöä säilytyskuntoon.

Vuoden 2014 aikana tekstiilikonservaattori Maria Peni puhdisti ja huolsi käyttökuntoon tai konservoi 
kolmen seurakunnan kirkkotekstiileitä, näiden joukossa mm. 4 kpl suuria alttariseinätekstiileitä, joiden 
koko, materiaaliyhdistelmät ja alkuperäinen ripustustapa toivat konservointityöhön lisähaasteita. Orto-
doksista kirkkotekstiiliperinnettä edustivat puhdistettavina olleet kolme suurta liinaa, jotka on valmistettu 
loisteliaasta hopeabrokadikankaasta. 

Johtava konservaattori Anne Vesanto kuntotarkasti vuoden aikana käsityön museon kolmen näyttelylai-
nan esineet, kokonaisuudessaan yhteensä satoja esineitä.

Konservointikeskuksessa vastattiin vuoden aikana 79 tietopalvelukysymykseen. Konservointikeskuksen 
sivuilla verkossa kävi 745 tietoa hakevaa asiakasta ja Konservointikeskuksen tiloihin ja toimintaan kävi 
tutustumassa tekstiilialan opiskelijaryhmä.

Johtava konservaattori antoi museoiden säilytystila- ja konservointitarpeisiin liittyviä lausuntoja ja kon-
sultoi museoita olosuhdekysymyksiin liittyvissä ongelmissa. Neuvonta- ja koulutustoimintaan sisältyi 
vuoden aikana myös 6 luentoa ja kurssiopetusta Jyväskylän yliopiston, Suomen museoliiton, Järven-
pään seurakuntaopiston sekä Jyväskylän kristillisen opiston järjestämissä koulutuksissa.   

10. KONSERVOINTIKESKUS

Konservointikeskuksen erikoisalana on vanhojen ja uusien arvotekstiilien konservointi sekä varovais-
ta käsittelyä ja poikkeuksellisia työmenetelmiä vaativien tekstiilien huolto ja puhdistus. Konservointi-
keskuksen asiakkaita myös neuvotaan tekstiilien ja muiden arvokkaiden esineiden säilytyksessä ja 
esillepanossa. Osa Konservointikeskuksen asiakkaista on yksityishenkilöitä, osa muita museoita sekä 
erilaisia yhteisöjä, seurakuntia tai liikelaitoksia, joiden hallussa on yksittäinen arvotekstiili tai laajempi 
kokoelma.

Vuoden 2014 aikana Konservointikeskuksessa tutkittiin, huollettiin tai konservoitiin 139 esinettä, joista 
54 kpl kuului Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukeskuksen omiin kokoelmiin. Käsityön 
museon konservoituja kokoelmaesineitä olivat mm. Virkki-kokoelmaan kuuluvat 52 pukua ja niihin kuu-
luvia asusteita, jotka puhdistettiin ennen säilytykseen pakkaamista ja odottamaan mahdollista näyttely-
konservointia.Virkki-kokoelman esineille tehtiin myös kuntoarvio ja luettelointitietojen tarkistusta niiden 
luetteloinnin edetessä.

Virkki-kokoelma sisältää Tyyne-Kerttu Virkin itsensä käyttämiä pukuja, joista monet ovat muotitaiteilija 
Riitta Immosen suunnittelemia ja hänen ateljeessaan ommeltuja. Joissakin puvuissa on käytetty Tyy-
ne-Kerttu Virkin suunnittelemia kankaita. Pukuja on myös esitelty Omin käsin -lehdessä, esim. mat-
kapuvusto, jonka käsinkudottu kangas on punaista ja kullanruskeaa paksua raakasilkkiä. Pukuun on 
suunniteltu yhdistettäväksi myös sinivuokon sininen virkattu silkkipitsitakki fuksianpunaisella vuorilla 
sekä väriin sopiva käsilaukku ja punaiset mokka-avokkaat. Kokonaisuus täydentyy Eva Taimin suunnit-
telemilla helmikoruilla. 

Pukukokonaisuuden alkuperäiset värit ovat olleet kauniisti toisiinsa sointuvat, mutta koska asu on ollut 
käyttäjälleen mieluisa, ovat paljon käytetyt ja valolle alttiina olleet kankaat haalistuneet ja menettäneet 
jo osan värisävyistään.

Konservaattoriopiskelija Leena Niiranen Metropolia-ammattikorkeakoulusta kuvasi puvut asusteineen 
sekä puhdisti ja huolsi ne säilytyskuntoon. Kullanruskean raakasilkkipuvun konservointityön teki näyttö-
työnään Jyväskylän ammattiopiston tekstiiliartesaaniopiskeljia Terhi Brander.
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11. PROJEKTIT, TUTKIMUKSET JA JULKAISUT

MIITTIMESTA MUSEO -HANKE vuonna 2014 

Museo sai vuonna 2013 Museovirastolta harkinnanvaraista avustusta 28 000 euroa Meeting museum 
– museo nuorten kaupunkilaisten yhteisenä paikkana -hankkeeseen (tuttavallisemmin miittimesta mu-
seo).

Hanketta koordinoi museossa Bella Lerch, joka on koulutukseltaan fennougristiikan maisteri ja opis-
kellut kulttuurituotantoa. Hänen työsuhteensa kesti 6 kuukautta ja loppui kertomusvuoden lopussa. 
Koordinaattorin tehtävänä oli toimia yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilönä, kehittää ja luoda uusia 
yhteistyökuvioita, luoda vuoropuhelua, järjestää tapahtumia sekä madaltaa nuorten kynnystä ryhtyä 
kulttuurituottajiksi. 

Hankkeen ansiosta aloitettiin uusi toimintamuoto Jyväskylän museoiden LateNights, jota on toivottu 
kaikkien kolmen museoiden asiakastutkimuksissa.  Kyseessä on Jyväskylän Taidemuseon, Keski-Suo-
men museon ja Suomen käsityön museon yhteinen tapahtumasarja, joka järjestetään talvikaudella 
jokaisen kuukauden viimeisenä perjantaina. Pidennetyt illat järjestetään eri museoissa vuoron perään, 
mikä antaa nuorille mahdollisuuden tutustua kaikkiin museoihin. Järjestämisvastuu vaihtelee eri opis-
kelijaryhmien välillä, esim, Corpus ja HUMAK. Tapahtumapaikkana oleva museo on auki tapahtuman 
aikana klo 18–22. Tapahtumia markkinoidaan yhdessä ja erikseen ja opiskelijat omilla kanavillaan. 

Low budget -pajat aloitettiin syyskuussa 2014 Suomen käsityön museossa ja ne järjestetään jokaisen 
kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Pajoissa on nuorten ohjaamina tuunattu T-paidoista bilepaitoja, 
kasseja, hiuspantoja ja vöitä. Säännöllisyys tapahtumissa on tärkeää, jotta yleisö löytää tapahtumat.  

Tässäkin hankkeessa tiedotus ja markkinointi ovat olleet haastavinta. Markkinointiin on käytetty sosiaa-
lista mediaa (Facebook ja Twitter) sekä kokeiltu sissimarkkinointia. Tapahtumia on markkinoitu digitaa-
listen kanavien lisäksi myös fyysisesti. Suomen käsityön museon yksi Kauppakadulle aukeava infoik-
kuna muokattiin hankkeen mainosikkunaksi. Siinä on mainostettu tapahtumia kuten nuorten ohjaamia 
Low Budjet -työpajoja. Tapahtumapäivinä museon lähistön kaduille on piirretty liitumainoksia. Flyereita 
on jaettu nuorten suosimiin paikkoihin ravintoloihin ja kahviloihin. Mukaan tulleet nuoret ovat jakaneet 
tietoa omissa kanavissaan. 

Tähän mennessä hankkeen eniten työllistävä tapahtuma on kertomusvuonna aloitettu, mutta vasta 
vuodenvaihteessa 2014–2015 toteutunut japanilaisen popkulttuurin tapahtumasarja. Kyseessä on vii-
den kuukauden spektaakkeli, joka sisältää kolme nuorten itsensä toteuttamaa näyttelyä Jyväskylän eri 
museoissa  ja lukuisia muita mielenkiintoisia oheisohjelmia. Kaikki tapahtumat ovat nuorten järjestämiä, 
museot ja hankkeen työntekijä auttavat vain käytännön asioissa ja toimivat sparraajina. Tapahtumasar-
jaa järjestivät Jyväskylän Taidemuseo, Keski-Suomen museo, Suomen käsityön museo, JYJY, Tsukiai 
ry. ja Cosvision ry. sekä yksittäiset harrastajat. Tapahtumapaikkana toimi myös Jyväskylän Veturitallit. 

Miittimesta museo -hankkeelle on haettu jatkorahoitusta. Miittimesta museo on jatkohanke Nuoret 
museoon (Ovatko QR-koodit avain nuorten kulttuurisen lukutaidon kehittämiseen?) -hankkeelle, johon  
saatiin Museovirastolta 21 000 euron avustus vuonna 2013.

Kulttuuritoimijoiden matkailuhanke

Suomen käsityön museo toimii koordinaattorina kulttuuritoimijoiden yhteishankkeessa, jonka avulla 
toteutetaan jyväskyläläisille matkailijoille mobiilisovelluksella kävelyreitti Jyväskylän  kulttuurikohteisiin 
Alvar Aallon hengessä. Yhteishankkeeseen saatiin rahoitusta  vuonna 2013 Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöstä. Hanketta koordinoi museossa  Laura Korhonen ja työtä jatkoi Anni Ilves. Hankkeen aloitus 
viivästyi ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan kesään 2015 mennessä. Hanke toteutetaan Seinätön 
museo -tekniikalla.
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Keskisuomalaiset käsityökohteet -sivusto

Suomen käsityön museo on tuottanut mobiilisivuston keskisuomalaisista käsityökohteista kesän 2014 
lomailijoita ja Jyväskylän asuntomessukävijöitä varten. Sivusto palvelee myös paikallisia. Kohteissa voi 
piipahtaa joko yksin tai kesävieraiden kanssa. Sivusto on toteutettu Seinätön museo -sovelluksella.

Opas esittelee 18 keskisuomalaista käsityökohdetta, joihin yleisö pääsee tutustumaan. Taidekeskus 
Järvilinna Laukaassa ja Toivolan Vanha Piha Jyväskylän keskustassa ovat suurimmat kohteet; niissä 
toimii useita käsityöläisiä ympäri vuoden. Kaiken kaikkiaan Käsityökohteet kartalla -mobiiliopas vie noin 
50 taitajan nettisivuille, työpajaan, myymälään tai näyttelyyn. 

Museologia-yhteistyö nykytallennuksessa - Kurkistuksia käsityön maailmaan 

Nykytallennustyön osalta Suomen käsityön museo tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston museologian 
oppiaineen kanssa. Joka syksy museologian perusopintojen (MSLP020 Tallennus ja dokumentointi) 
suorittajat saavat tehtäväkseen nykytallennusprojektin. Museo tarjoaa vuosittain ajankohtaisia doku-
mentointiaiheita ja opiskelijat voivat ehdottaa omia aiheitaan tallennettavaksi. Näin saamme pieniä 
kurkistuksia käsityön maailmaan – nyt.

Museo esitteli marraskuun lopulla 2013 jälleen erilaisia tallennusaiheita museologian opiskelijoille. Poik-
keuksellisesti tuolloin aloittaneissa ryhmissä oli ainoastaan yksi jäsen kussakin. Ehdotetuista aiheista 
toteutettiin sitten vuonna 2014 neljä nykytallennustyötä.

Saara Mustosen tallennusaihe oli lahtelainen mallipuuseppä, entinen skeittipummi, Juhlamokan vuoden 
kädentaitaja Esa Niiranen. Niirasella on Lahdessa oma puualan yritys, jossa hän valmistaa 
mittatilaushuonekaluja ja rullalautoja. Hänellä on pitkä historia skeittaajana ja skeittimaailman asiantun-
tijana ja käytännön kokemuksen myötä näkemystä siitä, minkälainen hyvän skeittilaudan pitää olla ja 
mihin suuntaan sitä on mahdollista kehittää. Niiranen  on tehnyt paljon tuotekehittelyä rullalaudan osal-
ta. Hän tekee eniten jalopuupohjaisia lautoja, jotka menevät vanhemmille asiakkaille. Lautoja ostetaan 
lahjoiksi ja seinälle ripustettaviksi.

Jyväskyläläisen Personal Design Hat -yrityksen perustajaa ja suunnittelijaa Marja-Leena Tenhusta 
haastatteli museologian opiskelija Emma Saarinen. Intohimo käsillä tekemistä kohtaan ja palava halu 
työskennellä alalla jo nuoruudesta lähtien ovat olleet suurimmat motiivit, miksi Marja-Leena Tenhusesta 
tuli hattuvalmistaja. Monipuolinen koulutus ja pitkä työura ovat kartuttaneet hänen osaamistaan ja tieto-
taitoaan.  

Emilia Lemmetyinen haastatteli keuruulaista 
yrittäjää, lammastilallista, käsityöläistä Paula 
Vehkomäkeä (Vehkomäen lammastila ja Vehko-
mäki Design), joka hoitaa tilan lampaita, kanoja 
ja viljelyksiä sekä suunnittelee, valmistaa ja myy 
lammasturkis- ja pellavavaatteita. Tallennuksen 
avulla selvitettiin miten tilalla toimitaan, millaiseksi 
käsityöläiseksi Paula Vehkomäki kokee itsensä ja 
mitkä hänen tulevaisuuden suunnitelmansa ovat. 

Kirsi Kiviniemi teki nykytallennustyönsä hankasal-
melaisesta Elämän värit -osuuskunnasta. Vuonna 
2000 perustettu osuuskunta valmistaa kodinteks-
tiilejä ja siihen kuuluu viisi jäsentä: Tarja Pieti-
läinen, Heidi Wikström, Annikki Kalliola, Katriina 
Oksanen ja Anna-Kaisa Pietiläinen. Osuuskunnan 
tuotteiden suunnittelijana toimii nykyään Kaisi 
Koivumäki. Haastateltavat kertoivat että osuus-
kunnan jäsenet tekevät kaikki samaa tuotesarjaa, 
mutta kullakin jäsenellä on omat vastuualueensa. 
Tuotteiden valmistustavat eivät juuri ole muuttu-
neet alkuajoista, mutta itse tuotteissa ja kuoseissa 
on tapahtunut muutoksia. 

Vuotuiskierron mukaisesti Jyväskylän yliopistol-
la käytiin kertomassa museologian opiskelijoille 
6.11. museon uudet nykytallennusaiheet. Neljä opiskelijaryhmää valitsi aiheensa museon ehdottamis-
ta teemoista. Vuosien myötä on todettu hyväksi käytänteeksi, että uudet nykytallennusryhmät käyvät 
museolla tutustumassa museon tallennustoimintaan ja käytänteisiin.  Avoimen yliopiston järjestäessä 
museologian aineopinnot myös etäopiskelu on mahdollista. Hirvensalmelainen museologian opiskeli-
ja aloitti syksyllä nykytallennustyönteon teemalla Maahanmuuttajien neulepiiri. 4.12. neulepiiri kävikin 
tutustumassa museon näyttelyihin ja muuhun toimintaan. 

Tako-yhteistyö ja nykytallennus

TAKO on ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto, joka sai alkunsa Suomen 
kansallismuseossa 23.1.2009 pidetyssä maakuntamuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden ko-
kouksessa. Vuoden 2013 alusta alkaen TAKO  on ollut osa Museoviraston ja Suomen kansallismuseon 
toimintaa. 

Museo osallistui vuoden 2014 aikana Takon yhteisseminaareihin ja pooli 4:n toimintaan mm. yhteistal-
lennushankekokeiluun. Museon henkilökunta osallistui tekstiiliteollisuustyöryhmän poolin tapaamiseen 
Forssassa 13.3.  Tekstiiliteollisuustyöryhmä vieraili Suomen käsityön museolla 5.9. Museo osallistui 
Museoviraston innovatiivisella rahoituksella toteutettuun näkökulmapohjaiseen yhteistallennukseen 
yhdessä pooli 4:n alatyöryhmien kanssa. Hankerahoituksella palkattiin kaksi työntekijää, joiden toimi-
paikat sijaitsivat Varkauden museossa ja Metsämuseo Lustossa. 20.10 pidetyn Tako-yleiskokouksen 
yhteydessä keskusteltiin epävirallisesti museoiden vastuulle tulevien oppilaitosten, yritysten, yhdistys-
ten ja yhteisöjen aineisto- ja esinekokonaisuuksien haasteellisuudesta. Kaivattiin avustavaa opasta, 
kuinka toimia nopeissa vastaanotto- ja tiedustelutilanteissa. Tuolloin ideoitiin ns. pelastushanke, johon 
päätettiin hakea rahoitusta vuoden 2015 syksyllä.

Museo oli mukana pooli 4:n työskentelyssä, kun ensimmäinen nykytallennushanke aloitettiin vuonna  
2011. Ensimmäisen hankkeen yläteemana oli Yhteiskunnan murros, teollisuuden ja työelämän murros. 
Museo otti osaa hankkeeseen hieman muunnetun otsikon alla: Yhteiskunnan murros, käsiteollisuuden 
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ja työelämän murros, rakenteelliset muutokset käsi- ja taideteollisuusalalla. Teema liittyi Taitoliiton 100 -
vuotisjuhlavuoteen ja Käsityö elämässä -näyttelyyn 2013. Tavoitteena oli, että juhlavuoden 2013 aikana 
valmistuisi uusi verkkonäyttely. Tämä TAKOon liittyvä nykytallennushanke saatiin kuitenkin päätökseen 
hieman myöhässä, huhtikuussa 2014, kun Taitoliiton ja Taitoyhdistysten historiasta ja nykypäivästä 
kertova Käsityö yhdistää verkkonäyttely julkistettiin  25.4. Verkkonäyttelyä varten etukäteiskartoitusta 
museon omasta materiaalista teki amanuenssi Riitta Salmenoja. Aineistoa eri yhdistysten osalta selvit-
tivät ja kokosivat tp. amanuenssit Anne Hokkanen ja Anni Ilves (vuonna 2012). Verkkonäyttelyn kuva-
toimittajana oli amanuenssi Anneli Hemmilä-Nurmi ja koordinaattorina toimi amanuenssi Seija Hahl.  
Verkkonäyttelyn ulkoasun suunnitteli Päivi Hintsanen.  Materiaalin laajuus teki verkkonäyttelyn valmis-
tamisen hyvin haasteelliseksi ja siksi näyttelyn julkaisu jäikin keväälle 2014. Näyttely löytyy osoitteesta: 
http://www.craftmuseum.fi/kasityo_yhdistaa/index.htm

Omin käsin -näyttely ja yhteistyö Tyyne-Kerttu Virkki -säätiön kanssa

Vuonna 2010 museo sai  kokoelmiinsa 
lahjoituksena Tyyne-Kerttu Virkki -mu-
seon esinekokoelman, johon perustuva 
Omin käsin -näyttely toteutetaan vuonna 
2016. Käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkki  
(1907–2000) oli suomalaisen ja karjalai-
sen käsityökulttuurin edistäjä ja tallentaja. 
Virkki korosti näkemyksiään kädentaitojen 
vaalimisesta ja erityisesti karjalaisen perin-
teen soveltamisesta. Avarakatseinen Virkki 
tuki nuoria ja lahjakkaita suunnittelijoita 
tarjoamalla heille työtilaisuuksia sekä esit-
telemällä heidän tuotantoaan Omin käsin 
-lehdessä ja Vokki Oy:n näyttelyissä.
Kokoelman  esineistön tutkimuksellista lu-
ettelointia jatkettiin edelleen 2014 vuoden 
aikana. Tähän työhön olivat palkattuina 
projektityöntekijät Jussi Mäkinen ja Reija 
Teerimäki. Rakenne- ja kuntoanalyysiä 
on tehty yhteistyössä konservaattori Anne 
Vesannon kanssa. Kontekstitietoja on saatu lisää, kun Tyyne-Kerttu Virkki säätiön hallussa olevaa 
arkisto- ja valokuva-aineistoa on tuotu Karjalatalolta Helsingistä Jyväskylään (26.–28.2.2014 ,12.6. ja 
19.11.). Museokokoelmiin liittyvää lisätietoa saatiin myös Marjukka Paulaharjulta, jota haasteltiin 13.6. 
Valokuva-aineistoa ja arkistomateriaalia (äänite) kartutettiin myös SKS:ltä. Tyyne-Kerttu Virkki -säätiön 
puheenjohtaja Jarno Peltonen vieraili museolla helmikuussa neuvottelemassa mm. näyttelystä.

Vuosittainen Tyyne-Kerttu Virkki -seminaari järjestettiin 18.11. Pasilan kirjastossa teemalla Käsityöalan 
kokoelmat. Tilaisuudessa kerrottiin mm. Suomen käsityön museon tallennustyön historiasta ja nykypäi-
västä.

Omin käsin -näyttelyn osallistavan osion Olohuonetilan toteuttamiseen ja tapahtumatuotantoon liittyvä 
yhteistyö aloitettiin paikallisten kulttuuriluotsien kanssa. Omin käsin -lehteen liittyviä teemallisia tapaa-
misia järjestettiin 27.2., 10.3., 28.4., 4.9. ja 6.11. Tapaamisiin osallistui keskimäärin kymmenen aktii-
vista kulttuuriluotsia. Viimeisen tapaamisen aikana sovittiin että vuonna 2015 jatketaan kokoontumisia 
tavoitteellisilla ompeluseuratapaamisilla. Ompeluseurassa tullaan toteuttamaan Omin käsin -lehdessä 
olleita kirjonta-, neule- tai virkkausmalleja jotka tulevat olemaan esillä vuonna 2016 toiminnallisessa 
”Tyyne-Kertun olohuoneessa”.
 

Virkki-arkistomateriaalia 

Käsityö ja aineeton kulttuuriperintö – sopimuksen ratifiointi

Suomen käsityön museo oli omalta osaltaan mukana aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toi-
meenpanon valmistelussa. Museolla keskusteltiin syksyllä teemoista: Mitä aineeton kulttuuriperintö 
tarkoittaa suomalaisen käsityökentän ja kädentaitojen kontekstissa? Minkälaisia erityisiä ilmiöitä suo-
malaisessa käsityöperinteessä on? Mitä käsitöihin liittyviä yhteisöjä Suomessa on? Mitkä ovat kentän 
keskeisimmät toimijat? Mitä ja kenen toimesta tehtäviä edistämisen ja suojelun metodeja Suomessa 
käsityön kentällä jo on? Minkälaista luettelointia ja dokumentointia tehdään? Mitä Unescon sopimus 
voi antaa käsityöperinteen vaalimiselle? Kuinka toimeenpanon prosessia tulisi käsitöiden parissa viedä 
eteenpäin? Minkälaiset kriteerit ja jaottelut olisivat toimivia kansallisessa luetteloinnissa? Museon edus-
taja Seija Hahl osallistui Museoviraston järjestämään Perinteiset käsityötekniikat -asiantuntijakuulemi-
seen 3.9. ja kertoi museon kantoja yllä mainittuihin kysymyksiin. Kaikki kuulemiseen osallistuneet pitivät 
erityisen tärkeänä ja jopa suojeltavana aineettoman kulttuuriperinnön osa-alueena suomalaisen käsi-
työalan koulutusta aina esiopetuksesta peruskouluun, käsityökouluihin ja korkean asteen opetukseen 
saakka. Yhtenä erityispiirteenä pidettiin sitä, että Suomessa käsityö on kuulunut kansakouluopetukseen 
jo vuodesta 1866 lähtien. Kuulemistilaisuudessa todettiin myös, että Suomi on (luultavasti) ainoa maa 
maailmassa, jossa on mahdollista opiskella yliopistossa pääaineena käsityötiedettä. 
Joulukuussa museon edustaja Seija Hahl osallistui Kulttuuritalolla järjestettyyn Aineeton kulttuuriperintö 
-seminaariin, jossa eri kulttuurialojen edustajat esittelivät omaa toimialaansa. 

Museon edustajia oli mukana myös Jyväskylän yliopistolla 9.10. järjestetyssä Kulttuuriperintö yksilöiden 
ja yhteisöjen arjessa, Faron-sopimuksen valmistelevassa seminaarissa. 

Kulttuuriluotsien tapaaminen
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12. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Viestinnän välineinä olivat museon nettisivut, näyttelyistä ja tapahtumista kertovat sähköiset mediatie-
dotteet, sähköiset kutsut, julisteet sekä sähköiset kalenterit sekä viisi kertaa vuodessa sidosryhmille ja 
asiakkaille lähetettävä uutiskirje. 

Kuluneena vuonna uusittiin museon imagoesite, jossa on lyhyet tekstit suomeksi ja englanniksi. Sitä 
teetettiin keväällä 5000 kpl ja syksyllä otettiin samankokoinen uusintapainos ja samalla vaihdettiin kan-
sikuva. Perinteistä kausiesitettä ei tehty kertomusvuonna lainkaan, vaan tehtiin sen sijaan näyttelyt ja 
päätapahtumat sisältävä lisälehti täydentämään imagoesitettä. Vuoden aikana pidettiin useita tiedotus-
tilaisuuksia. Tiedotteita ja menovinkkejä tapahtumista ja näyttelyistä välitettiin viestimille kymmeniä ja 
museon nettisivuille niitä kertyi 61. Medianäkyvyyttä seurattiin Meltwater news -mediapalveluseurannan 
avulla.

Keväällä 2014 museon lakkautus- tai säätiöittämisuhka lisäsi museon valtakunnallista tunnettuutta. 
Museon järjestämään sähköiseen kyselyyn Mitä mieltä olet Jyväskylässä sijaitsevan Suomen käsityön 
museon tulevaisuusvaihtoehdoista? tuli vastauksia 228 kappaletta. Samaan aikaan museo oli ehdolla 
Vuoden museo -palkinnon saajaksi Suomen Museoliiton Vuoden museo -kilpailussa ja sijoittui siinä 
neljän parhaan joukkoon.

Tiedotus siirtyi yhä enemmän sähköiseksi ja paperikutsujen lähettämisestä luovuttiin kokonaan. 
Museon outlook-osoitteistossa olevat 2000 osoitetta ryhmiteltiin uudelleen ja osoitteistosta poistettiin 
vanhentuneet osoitteet. Työ jatkuu vielä. Facebookia pyrittiin päivittämään viikoittain. Vuoden 2014 
loppuun mennessä museon sivuilla oli 2305 tykkääjää ja niitä oli tullut 436 lisää vuoden aikana. Keski-
verto tykkääjä oli 35–54-vuotias suomalainen nainen. Facebookin ostettiin mainoksia markkinoimaan 
eri tapahtumia. 

Museon blogiin tehtiin 10 postausta.  Niissä kirjoitettiin kotimaan käsityömatkailusta, Folklandian kan-
sallispukuapteekista, valtion osuutta saavien kulttuurilaitosten palvelujen saatavuuden tilastoinnista, 
Omin käsin -näyttelyprojektista, taimyrilaisten pitämästä luu- ja nahkakurssista, kansallispukuseminaa-
rin valmisteluista, museon mahdollisesta uudesta sijainnista sekä tunnelmista kansallispuvun juhla-
päivästä ja virolaisen Resa Tiitsmaan nukkekurssilta. Vuoden aikana museo avasi myös Flickr-tilin ja 
museon näyttelyiden esittelyvideot tulivat yleisön katseltaviksi Youtubessa ja Vimeossa.  

Maksettuja mainoksia oli Keskisuomalaisessa, Karjalan Kunnaissa, Suur-Jyväskylän lehdessä, Museo-
lehdessä ja Me naisissa Ihannaiset-syyskampanjan myötä. 

Neljä kertaa vuodessa kokoontuvaa asiakasraatia hyödynnettiin mm. museon yleisesitteen uusimises-
sa. Opinnäytetyönä kerättiin maailmalta vastaavien museoiden englanninkielisiä nettisivuja ja yhteystie-
toja.  Sisäisen viestinnän tärkeimmät välineet olivat koko henkilökunnan viikkopalaverit ja ammatillisen 
henkilökunnan palaverit, sähköposti ja museon sisäiset verkkoasemat.

Tiedotusyhteistyöstä

Tiedotusyhteistyötä tehtiin mm. Jyväskylän kaupungin kansalaisopiston kanssa yhteisistä luennoista ja 
kursseista sekä Aivia - Taito Keski-Suomi ry:n kanssa yhteisistä tapahtumista. Jyväskylän museoiden 
yhteistyö jatkui yhteisen menovinkkitiedotusringin muodossa sekä tiedotusyhteistyöllä mm. museoiden 
vuosittaisista kävijämääristä sekä Museoviikon ja Yläkaupungin yön tapahtumista. Jyväskylän tiedotus-
lehden sisällön tuotantoon osallistuttiin neljä kertaa ja Jyväskylän kaupungin Kulttuuripalvelujen tuotta-
maan Taideapteekki-esitteen  (vanhusten kulttuuripalvelut) sisällön tuotantoon kaksi kertaa vuodessa 
sekä Lasten lysti -esitteen sisällön tuotantoon kerran vuodessa.  Aaltoja!-lehden sisällön tuotannossa 
oltiin mukana kaksi kertaa. Suomen käsityön museo ja Taito-lehti esittäytyivät yhteisellä osastolla Suo-
men Kädentaidot -messuilla 14.–16.11.2014 Tampereella. Osastolle rakennettiin Folkista poppia –näyt-
tely ja organisoitiin Folkista poppia -sisääntulo Kädentaidot-muotinäytökseen. 

Jyväskylän kaupungin ja lukuisten muiden toimijoiden sekä tapahtumajärjestäjien ja yritysten yhteistyöl-
lä saatiin rakennettua Joulukylä Jyväskylä -nettisivusto, jonka alta löytyvät jatkossa lukuisat joulunajan 
tapahtumat kuten konsertit, myyjäiset, tapahtumat ja näyttelyt. Käsityön museolla oli tässä aloitteen 
tekijän rooli. 

Yhteistyötä viestinnässä jatkettiin Veikkauksen kanssa. Veikkaus tarjoaa asiakasetunaan keskiviikkoisin 
vapaan sisäänpääsyn museoon ja vastavuoroisesti he esittelevät museota omilla verkkosivuillaan.
 
Matkailumarkkinointi 

Matkailumarkkinointia toteutettiin osallistumalla Jyväskylän matkailumarkkinoinnin esitteisiin ja nettisi-
vustoihin. Jyväskylän seudun matkailuesitteeseen on koottu alueen matkailukohteita ja se tuotetaan vii-
dellä kielellä. Museo oli mukana myös Jyvässeudun ryhmämatkaesitteessä. Museo osallistui edelleen 
Lasten Löytöretket -markkinointikampanjaan. Lasten Löytöretket kokoaa yhteen lapsiperheille sopivia 
käyntikohteita Jyväskylässä. Museon lapsille suunnattu tuote on Operaatio Punainen lanka.  Olemme 
mukana myös naisporukoille suunnatussa yhteistyössä Ihannaisissa Käsityöstä energiaa likkaporukal-
le! -tuotteella. Museolehtori edusti museoita Jyväskylän matkailumarkkinoinnin työryhmässä.
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13. MUSEO JA YLEISÖ 

Museo oli avoinna vuoden 2014 aikana 303 päivänä yhteensä 2119 tuntia. Näyttelytilat olivat avoinna 
ti–su kello 11.00–18.00, poikkeuksia juhlapyhinä ja vastaavina päivinä. Museon käsikirjasto ja tietokan-
nat olivat käytettävissä ma–pe kello 8.30–15.30. 

Aikuisten pääsymaksu oli 6,00 €. Maksuton sisäänpääsy oli alle 18-vuotiailla ja alan opiskelijoilla sekä 
perjantaisin kaikille. Pääsymaksutta museoon pääsi sisään poikkeuksellisesti myös muun muassa 
seuraavina päivinä: Jyväskylän päivänä 22.3., Yläkaupungin Yössä 17.5., Museopäivänä 18.5., Kansal-
lispuvun syntymäpäivänä 20.9., Pinkkinä perjantaina lokakuussa sekä käsityöläisten joulutorin aikana 
13.–14.12. Maksuttomia museon tapahtumia olivat myös avajaiset, yleisöopastukset ja luennot.

Museon näyttelyihin ja tapahtumiin tutustui 33 005 kävijää (vuonna 2013: 36 198 kävijää). Suurimman 
osan kävijöistä muodostivat tänäkin vuonna ilmaiskävijät (maksaneita 2342 henkilöä, ilmaiskävijöitä 30 
663 henkilöä). Maksaneiden kävijöiden määrä on ollut 2010-luvulla pienessä nousussa, mutta palasi 
vuonna 2014 pitkän ajan keskiarvon kanssa samalle tasolle. Museossa opastettiin vuoden aikana 81 
ryhmää (yhteensä museossa kävi 183 ryhmää) ja kontakteja tietopalveluun oli 1498 kappaletta. Tietoja 
museon toiminnasta sekä yleensä käsityöstä ja käsiteollisuudesta asiakkaat saivat myös aulan, perus-
näyttelyn ja käsikirjaston tietokoneilta sekä museon monipuolisilta verkkosivuilta. 

Museon verkkosivuilla (vain pääsivut tilastoidaan) kävi vuoden aikana 152 226
kävijää (vuonna 2013: 109 611). Ulkomailta sivuilla oli kävijöitä eniten mm. Japanista, Ruotsista, Yhdys-
valloista ja Saksasta. Internetin kautta museon kokoelmatietokannoista haki tietoa 2893  tiedonhakijaa 
osoitteesta: http://www.craftmuseum.fi. Kokonaisuudessaan  tietopalvelukontakteja oli vuoden aikana 
153 281.
 
Vuoden 2014 aikana järjestettiin 63 yleisötapahtumaa (juhlavuonna 2013 104 kpl). Museon ryijyaiheis-
ta muistelusalkkua, kansakoulusalkkua ja nuorille mielenterveyskuntoutujille suunnattua Nappisalkkua 
lainattiin yhteensä 23 kertaa.

Vuoden 2014 päänäyttelyt kävijämäärineen:

HUOPA ...LIIKKEESSÄ  9.1–4.5.2014   8468 kävijää
Uusi ilo 22.5.–31.8.2014     6494 kävijää
Olen eestlane – Olen virolainen 13.9.–7.12.2014  8272 kävijää

14. TAPAHTUMAT

Museon yleisötilaisuuksissa kävi vuonna 2014 yhteensä 9583 kävijää (12 177 kävijää vuonna 2013). 
Erilaisia tilaisuuksia museossa järjestettiin 66 kappaletta. Pieni osa niistä oli suljettuja asiantuntijako-
koontumisia, koulutuksia ja iltavastaanottoja ja suurin osa yleisölle avoimia tapahtumia. 

Yleisölle avoimia tapahtumia olivat:

Avajaisia, 5 kpl, yhteensä 427 osallistujaa

Huopa…liikkeessä 8.1.         kävijöitä 110
Taimyr 7.3.          kävijöitä 109
Uusi ilo 21.5.          kävijöitä 92
Avajaiset Kisällipaja 2.12.        kävijöitä 20
Olen virolainen ja Baltialaista nukketaidetta 12.9.    kävijöitä 96
Tiedotustilaisuus Huopa ja Pitsi 8.1.      kävijöitä 5
Tiedotustilaisuus Paloni 14.1.       kävijöitä 0
Yleisöopastus: Vaihtuvat näyttelyt 31.1.      kävijöitä 19
Luento: Keskisuomalaiset huopaosaajat Sipilä, Piesala, Mäntylä 8.2.  kävijöitä 21
Yleisöopastus: Sidotut siivet, 14.2. kello 13     kävijöitä 15
Yleisöopastus: Sidotut siivet, 14.2. kello 16     kävijöitä 9
Virkkuri-ilta 17.2.         kävijöitä 63
Asiakasraati 19.2         kävijöitä 8
Palvelumuotoiluilta 19.2        kävijöitä 18
Tiedotustilaisuus: Taimyr 7.3.       kävijöitä 0
Jyväskylä-päivä 22.3.        kävijöitä 221
Vuoden käsityöläisen julkistaminen, Käsityö yhdistää 
-verkkonäyttelyn julkistaminen 16.4.       kävijöitä 40
Asiakasraati 8.5.         kävijöitä 12
Taidekylvö 13.–17.5         kävijöitä 158
Yläkaupungin yö 17.5., päivä 11–17      kävijöitä 145
Yläkaupungin yö 17.5., ilta 17–22       kävijöitä 785
Museopäivä 18.5. vapaa pääsy       kävijöitä 23
Polkupyörähuolto 17.5. klo 11–16       kävijöitä 40
Tiedotustilaisuus: Uusi Ilo 21.5.       kävijöitä 4
Yleisöopastus Uusi ilo 13.6.       kävijöitä 5
Museon syntymäpäivät 13.6.       kävijöitä 180
Luento: Miltä miehen tulisi näyttää 30.8. klo 12–13    kävijöitä 13
Mitä hameen alla 14.5.        kävijöitä 7
Asiakasraati 16.9.         kävijöitä 10
Yleisöpastus: Olen virolainen ja Baltialaista nukketaidetta 17.9.  kävijöitä 29
Kansallispuvun päivä 20.9.        kävijöitä 397
Hameen alla -musiikkitapahtuma 7.10.      kävijöitä 11
Pinkki perjantai         kävijöitä 591
Luento Route Couture 30.10. klo 17.30–19     kävijöitä 34
Tiedotustilaisuus Route Couture 30.10.      kävijöitä 2
Langat solmussa 20.11.        kävijöitä 85
Hameen alla -musiikkitapahtuma 19.11.      kävijöitä 5
Jyväskylän joulun avaus 21.11.       kävijöitä 448
Late Nights 28.11.         kävijöitä 193
Käsityöläisten joulutori 13.–14.12.       kävijöitä la:2800, 
               su:2245, 
               yht. 5045

52 53



Työpaja: Pistoksia 14.2. kello 14–18      kävijöitä 18
Työpaja: Kuvansiirto huovalle 15.2.      kävijöitä 12
Työpaja: Nahkakoulu 7.3.–8.3.       kävijöitä 8
Työpaja: Luukoulu 7.–8.3.        kävijöitä 22
Työpaja: Sisustusmalja huovasta 15.3.      kävijöitä 11
Työpaja: Kierrätyskoru huovuttamalla 5.4.     kävijöitä 5
Kansallispukukurssi 22.–23.8.       kävijöitä 14
Työpaja: t-paitaduunaus 2.9. klo 15–18      kävijöitä 12
Työpaja: Pistos-solki 6.9. klo 12–17      kävijöitä 13
Työpaja: Pistos Jakku 6.9. klo 11–15      kävijöitä 9
Työpaja: Myrskylyhty 26.9. klo 13.30–17.30     kävijöitä 19
Työpaja: t-paitaduunaus 7.10. klo 15–18      kävijöitä 1
Kansallispukukurssi 17.–18.10.       kävijöitä 10
Työpaja: Nukke, Resa Tiitsmaa 24.–25.10.      kävijöitä 11
Työpaja: Joululahjavalvojaiset 16.12.      kävijöitä 10

15. MUSEOKAUPPA

Museokaupassa toiminta vuonna 2014 oli vakiintunutta aiempina vuosina tehtyjen uudistusten sisään-
ajojen jälkeen. Uudistustyöt mahdollistivat laajemman ja runsaamman tuotevalikoiman ja tämä on 
lisännyt museokaupan tuotemyyntiä jo kolmena vuonna peräkkäin. Näin myös museokaupan tuotteiden 
sisään ostamiseen ja museokaupan tuotteiden esillepanoon on käytetty enemmän aikaa kuin ennen 
uudistustöitä. Museon verkkokaupan kehittämistä  ei pystytty jatkamaan vuonna 2014. Myös laajem-
man liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen on edelleen kesken aikapulan vuoksi.

Museokaupan tuotevalikoima pysyi samankaltaisena kuin edellisenä vuonna. Valikoiman perusteena oli 
edelleen suomalainen laadukas käsintehty tuote ja alan kirjallisuus. Tuoteryhmistä hyvin myivät korut ja 
sisustustuotteet. Myynnissä oli muun muassa Kaunisteen tekstiilejä, Saintexin heijastimia, Terese Bast 
Kapsel Illustrationin kortteja ja kalentereita ja Mari Syrénin hopeakoruja. Jo pitkään suosiossa olleiden 
Raija Luukkosen ikoneiden, Merja Osasen riipusten tai Anu Nurminoron ja Silmu-Keramiikan kera-
miikkatuotteiden suosio ei hiipunut. Uusista tuottajista asiakkaiden suosioon nousivat joulun alla vali-
koimaan tulleet Mindeco ja Maarit Kontiaisen kortit. Alkuvuonna Huopa liikkeessä -näyttelyyn liittyneet 
julkaisut kiinnostivat asiakkaita. Keväällä valikoimaan tuli myös pieni erä kotimaisia älypuhelinkuoria. 
Museon omasta tuotannosta suosituimmat tuotteet olivat Alli Tourin kortit ja kukkarot sekä museon eri 
julkaisut. 

Vuosi 2014 oli museokaupassa kolmen erilaisen shop in shopin vuosi. 
Menestyksekäs ja paikallisten suosiossa ollut Palonin pop up -kauppa aloitti keväällä shop in shop 
-vuoden. Museota kehuttiin parhaaksi mahdolliseksi paikaksi kyseiselle pop up -kaupalle Jyväskyläs-
sä. Suosio näkyi myös myyntiluvuissa. Pop up -kauppa lisäsi etenkin vaatteiden ja asusteiden myyntiä 
museokaupassa ja toi jyväskyläläisten saataville paljon merkkejä, joita kaupungissa ei muuten saa. Te-
kijät merkkien takana markkinoivat aktiivisesti Jyväskylän pop up -kauppaa, joten tieto tuotevalikoiman 
saatavuudesta saavutti heidän kauttaan monia museolle uusia asiakkaita. 

Kesällä Ikkunagalleriassa oli Onoma mini shop, joka rikastutti museokaupan suomalaista valikoimaa 
etenkin turisteja ja kesän juhlien lahjavalikoimaa ajatellen. Mini shopin tuotteet tulivat kansainvälisesti-
kin tunnetuilta suomalaisilta kädentaitajilta Fiskarsista, Onoman osuuskuntalaisilta. Mini shopin ilme oli 
heleän vaalea, kenties jopa skandinaavista designmaailmaa heijasteleva, sillä myynnissä oli myös huo-
nekaluja ja taidetta. Onoma mini shopin myyntiluvut olivat samanlaisia kuin muiden aiempien kesäisten 
pop up -kauppojen.

Olen virolainen -näyttelyn yhteydessä Ikkunagalleriassa oli myynnissä näyttelyssä mukana olleiden 
Viron muotitaiteilijoiden tuotteita pienistä asusteista mekkoihin ja kodintekstiileihin. Käsintehtyä Virosta 
-kauppa otettiin myös hyvin vastaan Jyväskylässä.

Euromääräisesti Palonin pop up -kauppa oli menestynein, mutta kaikki kolme shop in shoppia museon 
Ikkunagalleriassa olivat onnistuneita. Shop in shopit olivat myös keskenään erilaisia ja erilaisia asiak-
kaita tavoittelevia, joten pystyimme palvelemaan näin erilaista asiakaskuntaa.
       
Museokaupan myyntitilitoimittajien lukumäärä pysyi samana vuoteen 2013 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 Jyväskylän erilaisista myyntita-
pahtumista. 

Vuoden 2014 lipunmyynnin ja museokaupan tuotemyynnin kokonaissumma oli 90 283,34 euroa. Pää-
sylippujen ja opastusten osuus oli 14 569,86 euroa ja tuotemyynnin osuus 72 082,35  euroa. Kokonais-
myynti kasvoi hieman kahteen aiempaan vuoteen verrattuna. Kasvun lisäystä selittää keväällä museo-
kaupassa ollut suosittu pop up -kauppa. Lipunmyyntien tulot nousivat merkittävästi juhlavuonna 2013. 
Vuonna 2014 ne palautuivat pitkän aikavälin normaalin vaihtelun sisälle.
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Museokaupan

kokonaismyynti

josta lipunmyyntiä

ja opastuksia

2011 67 897,36 12 761,40

2012 86 428,30 12 136,80

2013 87 022,98 19 473,61

2014 90 283,34 14 569,86

Vuoden 2014 aikana museokaupan kokonaiskuukausimyynnit olivat alkuvuoden ajan suurempia kuin 
vuonna 2013. Kasvanut myynti alkuvuonna johtui suositusta Palonin pop up -kaupasta. Kesäkauden 
myynti vaihteli ryhmien ja turistien mukaan edellisvuosien tapaan. Joulumyynti alkoi vilkkaasti jo mar-
raskuussa, mutta hiljeni joulukuuksi. Joulukuun myynti olikin lähes 30% pienempi kuin kahtena aiempa-
na vuonna.

Vuoden 2014 euroa/kävijä tulos oli 2,74 euroa (2,40 euroa 2013, 2,54 euroa 2012). Euro/kävijä -luku on 
kehittynyt monta vuotta ylöspäin, mutta vuonna 2013 siinä oli pieni notkahdus alaspäin. Luvun tasaan-
tumiseen vuonna 2014 ovat syynä vähentyneet kävijäluvut verrattuna museokaupan kokonaismyyntiin.

Museokaupan uudistus vuodenvaihteessa 2011–2012 on onnistunut myynnin kasvun mittareilla arvi-
oiden. Museokaupan kokonaismyynti on noussut noin 30 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna vuonna 
2012, 2013 ja 2014. (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 museo-
vieraille 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 ammattikäsityöläisiltä ja 
harrastajilta. Tavoitteena on, että Suomen käsityön museon museokaupassa myydään pääosin ammat-
timaisesti tehtyjä käsityötuotteita.  Ammattikäsityöläisyyden toteamisen apuna käytetään mm. y-tunnus-
ta ja vakiintunutta yritystoimintaa (esim. oma liike, jälleenmyyjät, verkkokauppa). Museokauppa antaa 
aloittaville käsityöläisille mahdollisuuden tarjota tuotteita myyntiin 3–6 kuukaudeksi. Lisäksi näyttelyihin 
ja sesonkeihin liittyviin myyntijaksoihin voidaan tehdä poikkeuksia ammattikäsityöläisyyden vaatimuk-
sesta. Tällä toiminnalla Suomen käsityön museon museokauppa haluaa tukea suomalaista, ammatti-
maista käsityöyrittäjyyttä. 

Museokauppa toimii tuotteiden toimittajien kanssa pääsääntöisesti myyntitilin muodossa. Pieni osa tuot-
teista ostetaan jälleenmyyntiin tuottajalta.
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16. HALLINTO

Suomen käsityön museon toiminta perustuu Jyväskylän kaupungin ja opetusministeriön solmimaan 
sopimukseen, jonka mukaisesti museo toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja nuorisolautakunnan 
alaisuudessa. Valtiota hallinnossa edustaa opetusministeriön asettama neuvottelukunta.

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
Johtava opettaja Inga Pihlhjerta

Neuvottelukunnan sihteerinä toimi museonjohtaja Simo Kotilainen

Neuvottelukunnalla oli vuoden 2014 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, Kansallispukukeskus
Korhonen Laura, FM, amanuenssi (tiedotus), 26.5.–31.12.  toisen tehtävän hoito Jyväskylän kaupungilla
Kotilainen Simo, FM, museonjohtaja
Manninen Raija, FM, ammattiopettaja, museolehtori, 1.6.–31.12. tiedottajan tehtävien hoito
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

Tilapäinen henkilökunta: 

Behm Suvi, Ilves Anni, Koskinen Sari, Lerch Bella, Liukko Katri, Lius Anniina, Mäkinen Jussi, Niiranen 
Leena, Palovuori Jatta, Peltola Jaana, Puranen Elina, Saharinen Pekka, Salli Juha, Teerimäki Reija, 
Varis Sirpa

Harjoittelijat:

Heikkilä Julia, Kiviniemi Kirsi, Lius Anniina, Manninen Terhi, Nurmesjärvi Aino, Saarinen Emma, Sauk-
konen Otto, Tuukkanen Jenni

Opasrinki:

Holm Mikko, Riikonen Marita, Hynynen Tapani, Lankinen Maija, Peltola Jaana
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Musée du quai Branly ja Eiffel-torni

Louvre-museo

Ulkopuoliset asiantuntijat:

Batagay Vasili, Heikkilä Simo, Hintsanen Päivi, Hämäläinen Miwa, Kautto Elina, Leino Tiina, Metsis 
Anne, Ohra-aho Anne-Mari, Perttilä Sami, Porotova Olga, Sipilä Leena, Tiitsmaa Resa, Zaitsev Darja

Koulutus:

Vuoden 2014 aikana museon henkilökunta on osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin:

Tako-seminaari 20.1.2014
Uudet virka- ja työehtosopimukset 11.2.2014
Tallennus- ja kokoelmayhteistyö 20.–21.2.2014
Kulttuurin moninaisuuden vaikutus 5.2.2014
Liiketalouden perustutkinto tammi-marraskuu 2014
Kunta-alan uudet virka-/työehtosopimukset 7.2.2014
Arduinon alkeet 1.–2.3.2014
Seinätön museo I 5.5.2014
Museoiden luettelointiohje tutuksi 13.5.2014
Kaupungin työsuojeluiltapäivä 22.5.2014
Avoin kulttuuridata – mestarikurssi 5.2.–12.6.2014
Mentorointi- ja ohjausvalmennus 23.9.2014
ICOM / ICEE:n konferenssi 23.–24.9.2014
Museoliiton ajankohtaiswebinaari 29.9.2014
Konservaattoriliiton koulutuspäivä 10.10.2014
Uusi museoiden luettelointiohje tutuksi 16.10.2014
Kaupungin ympäristöpäivä 23.10.2014
Linkkipaja II: Mobiilimetkaa museossa 6.–7.11.2014
Tekstiilityöryhmän koulutuspäivä 7.11.2014
Seinätön museo II 17.11.2014
Tilinpäätösinfo 9.12.2014

Museon henkilökunnan perinteinen omakustanteinen opintomatka suuntautui Pariisiin 9.–12.4.2014.

Koko henkilökunnan kevään opintomatka 16.6 suuntautui Mänttään ja Korpilahdelle. Mäntässä tutus-
tuttiin muun muassa juuri avattuun Göstan paviljonkiin ja Gustafin näyttelyihin. Korpilahdella vierailtiin 
Höyrygalleriassa.



20. TALOUS

Suomen käsityön museo/Suomen kansallispukukeskus/Konservointikeskus käyttömenot ja tulot vuosi-
na 2010- 2014 (luvut tuhansina euroina)

KÄYTTÖMENOT  2010  2011   2012  2013  2014

Henkilöstömenot   666,7  735,0  777,6  716,3  768,4
Vuokrat    381,3  390,3  402,9  410,4  414,1
Palvelut, tarvikkeet, muut menot 247,0  228,1  277,8  231,2  206,5

KÄYTTÖTULOT   2010  2011  2012  2013  2014 

Valtionosuus    431,2  438,1  411,3  425,4  425,4
Tulot ja harkinnanvaraiset
valtion avustukset   289,7  350,4  435,4  341,4  341,5
Menot yhteensä   1294,9 1353,4 1458,3 1357,9 1389,0
Tulot yhteensä   720,9  788,5  846,7  766,8  766,9
Jyväskylän kaupungin osuus 574,0  564,9  611,6  591,1  622,1

21. TUNNUSLUKUJA   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kävijät, lkm 32 077 32 581 41 357 37 812 30 251 31 272 33 488

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, €/asukas 12,56 11,61 11,55 11,86 11,92 11,89 13,39

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kävijät, lkm 37 362 37 919 36 701 33 681 33 970 36 198 33 005

Tapahtumat, lkm 100 35 64 34 49 104 66

Opastukset, lkm 125 120 195 205 197 129 81

Konservointi, kpl 111 635 53 134 77 127 90

Bruttomenot, €/asukas 13,27 9,66 10,9 10,2 11,0 10,1 10,2
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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

Loppuvuodesta 2014 aloitettiin Tilapalvelun toimesta valmistella hankesuunnitelmaa Suomen käsityön 
museon ja Jyväskylän taidemuseon tilojen sijoittumisesta Jyväskylän Lyseoon.  Hankkeen ohjausryh-
mässä on mukana museonjohtaja Simo Kotilainen. Suunnitelma valmistunee helmikuussa 2015.  Han-
keselvitykseen liittyy PinkEminence/Outi Raatikaisen Jyväskylän  Lyseon toimintakonseptiselvitys, joka 

myös julkistetaan helmikuussa 2015.

Nykytilat:

Salmiranta 

Museopalveluiden uusi yhteinen Kokoelmakeskus valmistui ja otettiin käyttöön 2009. Museon puutyö-
verstas sekä puu-, metalli- ja lasiesineiden kokoelmat sijaitsevat näissä museopalveluiden yhteisissä 
tiloissa. 

Konservointikeskus ja museon tekstiilien säilytystilat sijaitsevat myös Salmirannassa, mutta jo aikai-
semmin käyttöön otetuissa erillisissä tiloissa. Kokoelmaesineistön järjestely useiden muuttojen jäljiltä 
on jatkunut edelleen kaikissa säilytystiloissa.  Museoon tulleet uudet kokoelmalahjoitukset ovat täyttä-
neet tilat äärimmilleen.

Kauppakatu 25

Pohjakerroksessa sijaitsevat perusnäyttelyt. Katutasossa ovat vaihtuvat näyttelyt, Ikkunagalleria ja 
museokauppa. Museokaupan ja infopisteen remontit alkoivat joulukuussa rakenteiden purkamisella. 
Toisessa kerroksessa on lisää tilaa vaihtuville näyttelyille, AvoinPAJA -työpaja, museolehtorin ja näytte-
lyintendentin työhuoneet, luentosali Aikamatka-näyttelyineen ja Suomen kansallispukukeskuksen työti-
lat sekä kansallispukuesittelyille tarkoitettu Kuja-näyttelytila. 

Kilpisenkatu 12

Pohjakerroksessa on sosiaalitilat, museoon tulevan museoesineistön säilytystilat, näyttelyrakenneva-
rasto sekä tarvikevarasto. Alakerrassa on käsikirjasto, valokuva-arkisto ja tutkimusarkisto sekä työtiloja. 
Keskikerroksessa on museon toimisto ja työtiloja sekä ikkunanäyttelytila Näytönpaikka. Yläkerrassa on 
työtiloja sekä neuvotteluhuone.  Lisääntyneen tilantarpeen vuoksi museo on vuokrannut kellarista lisäti-
laa näyttelyrakenteille ja tarvikkeille.
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Toimintakertomus vuodelle 2014

Toimitus  Simo Kotilainen

Taitto   Miika Leinonen / Taito Aivia

Kuvat  Suomen käsityön museon arkisto
  Anneli Hemmilä-Nurmi
  Mikko Oikari
  Seija Hahl
  Taina Kangas
  Miika Leinonen
  Pentti Pere
  Terhi Brander
  Leena Niiranen
  Eija Mendelin
  Marika Kokkinen-Eurén

Suomen käsityön museo 2015

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä
puh (014) 26 64370
email craftmuseum.info@jkl.fi
www.craftmuseum.fi

Toimistot, arkistot, kirjasto ja kokoelmat /
Tavaran toimitusosoite
Kilpisenkatu 12
40100 Jyväskylä

Tiedustelut ja käynti- ja opastusvaraukset
Suomen käsityön museon info
(014) 26 64370
ti-su 11-18 
craftmuseum.info@jkl.fi

Museo on avoinna ti–su 11–18, maanantaina 
suljettu

SUOMEN KANSALLISPUKUKESKUS

Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä
puh (014) 26 64381
kansallispukukeskus@jkl.fi
www.kansallispukukeskus.fi

Kansallispukuneuvontaa puhelimitse keskiviik-
koisin ja torstaisin 10–15. Tapaamiset sovittava 
erikseen.

KONSERVOINTIKESKUS

Salmirannantie 3, 40520 Jyväskylä
puh (014) 26 64383
konservointikeskus@jkl.fi
www.konservointikeskus.fi

Avoinna virka-aikana 9–16.




