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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena erikoismuseona suomalaisen käsityökulttuurin, 
käsityön 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 muodos-
tavat asiantuntevasti 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 ��, 40�00 Jyväskylä
puh. 0�4 �66 4�80
E-mail: craftmuseum@jkl.fi 
E-mail: etunimi.sukunimi@jkl.fi 
www.craftmuseum.fi ja www.kansallispukukeskus.fi

Näyttelyt: 
Kauppakatu �5, 40�00 Jyväskylä

Suomen käsityön museo

Konservointikeskus

Salmirannantie �, 405�0 Jyväskylä
puh. 0�4 �66 4�8�
E-mail: konservointikeskus@jkl.fi
www.konservointikeskus.fi 

Toimitus: Simo Kotilainen ja Mikko Oikari

Temppelin tekijät -näyttelyssä esillä olleita Everett Kennedy Brownin märkälevy-kollodium 

-menetelmällä kuvattuja valokuvia tämän päivän puuseppämestareiden työkaluista
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1. LUKIJALLE

Kertomusvuosi oli museolle poikkeuksellinen: monet valtakunnallisen tallennusvastuun myötä 
museolle tulleet kokoelmat työllistivät henkilökuntaa ja pakottivat lisätilojen hankintaan. Tämä ja 
monet muutkin yllätysmenot aiheuttivat talouteen ylimääräisiä paineita. Taloudellisesti museotoi-
minnalle oli edelleen erityisen tärkeä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä poikkeuksellisen 
suuri 190 000 € harkinnanvarainen avustus sekä muut saadut avustukset. 
 
Suomen käsityön museossa ja Suomen kansallispukukeskuksessa vieraili vuoden �0�5 aikana 
ennätykselliset �8 �69 kävijää (edellisvuonna �� 005 kävijää). Kävijämäärien nousua selittänevät 
mm. onnistuneet näyttelyvalinnat ja ennen kaikkea monipuoliset tapahtumat. 

Alkuvuodesta esillä ollut värikäs Soodaa ja sirkushuveja -näyttely toi museoon 95�� vierailijaa, 
kesäaikaan esillä olleet Marimekkoelämää ja Juuret syvällä -näyttelyt toivat �0 055 kävijää. 
Syksyllä erityisesti miesporukoita kiinnostanut perinteisestä japanilaisesta puurakentamisesta 
kertonut Temppelin tekijät -näyttely sai 7�78 vierailijaa. Näiden näyttelyiden lisäksi museossa 
oli �5 muuta pienempää näyttelyä, joista mainittakoon erityisesti nuoria kiinnostanut cosplayn ja 
japanilaisen katumuodin näyttely Pukuilun maailmassa.

Museon kiertonäyttelyissä museon ulkopuolella vieraili kertomusvuonna noin 7 880 henkilöä.
Museon tuottamia kiertäviä näyttelyitä oli esillä Eurassa, Oulussa ja Helsingissä. Vanhuksille 
tarkoitettuja muistelusalkkuja lainattiin �� kertaa eri puolille Suomea. 

Vuoden aikana järjestettiin erilaisia tapahtumapäiviä, jotka sisälsivät työnäytöksiä, työpajoja, 
luentoja tai opastuksia. Tapahtumakävijöitä oli kaikkiaan �0 8�9. Suosituimmat museon ta-
pahtumista olivat Käsityöläisten joulutori, Joulunavaus, Valon kaupunki Late Nights �.�0., Pinkki-
perjantai, Kansallispuvun päivä ja Yläkaupungin yö. Nuorille aikuisille suunnatut tapahtumat, 
kuten Late Nights ja Low bugdet -työpajat, ovat innostaneet erityisesti vaihto-opiskelijoita 
museokäynteihin.  
 
Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana ��� ryhmää (vuonna �0�4: �8� ryhmää). Ryhmistä 
oli koululaisryhmiä 95 (vuonna �0�4: ��) ja opiskelijaryhmiä �8. Museon yleisötilaisuuksissa kävi 
�08�9 (vuonna �0�4 yhteensä 958� kävijää) . Museossa opastettiin vuoden aikana 96 ryhmää 
(yhteensä museossa kävi ��� ryhmää). Museon yleisötilaisuuksissa kävi kertomusvuonna �08�9 
(vuonna  �0�4 yhteensä 958�) kävijää.

Toukokuussa käyttöön otetulla valtakunnallisella Museokortilla käytiin museossa �80 kertaa ja 
tammi-, marras- ja joulukuussa keskisuomalaisella kirjastokortilla pääsi maksutta museoon �95 
lainaajaa. 

Valtakunnalliselle erikoismuseolle museon verkkosivut ja sosiaalinen media ovat tärkeässä 
roolissa, mutta myös perinteinen tietopalvelu on edelleen tärkeä osa museon toimintoja. Tie-
topalvelukontakteja museon eri toimintoihin tai toimipisteisiin oli vuoden aikana kaikkiaan 57�.  
Museon nettisivuilla oli ennätykselliset �6� 897 kävijää (�5� ��6 kävijää vuonna �0�4).

 Simo Kotilainen
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2. MENNEISYYS

Keisarillinen senaatti teki päätöksen museon perustamisesta �4.��.�888. Käsityön museo toimi 
vuosina �890–�908 Helsingissä Taideteollisuusmuseon yhteydessä ja Suomen Taideteollisuus-
yhdistyksen alaisuudessa. Puutyönopettaja Vera Hjelt osti ensimmäiset 6�9 esinettä kokoelmiin 
Pariisin maailmannäyttelystä vuonna �889. Kokoelmia kartutettiin vuoteen �906 asti pääasiassa 
ulkomaisilla esineillä ja työvälineillä.

Vuonna �908 museo siirtyi Valtion kotiteollisuustoimiston hallintaan ja �9�0–�9�0-luvuilla Valtion 
kotiteollisuusmuseolla, kuten museota siihen aikaan kutsuttiin, oli omat näyttelytilat ja kirjasto. 
Kotiteollisuustoimiston tilanpuutteen vuoksi museon esineet siirtyivät uudelleen Taideteollisuusmu-
seoon vuosiksi �9�8–�9��. Esineet olivat varastoituna vuoteen �98� asti muutamaa kokoelmista 
koottua näyttelyä lukuun ottamatta. 

Museo avattiin uudelleen yleisölle Jyväskylässä �0.6.�98� nimellä Suomen kotiteollisuusmuseo ja 
sen ylläpitäjiksi tulivat Jyväskylän kaupunki ja opetusministeriö. Vuonna �99� museon yhteyteen 
perustettiin Suomen kansallispukukeskus ja saman vuoden lopussa museo nimettiin viiden 
ensimmäisen museon joukossa valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Konservointikeskus siirtyi 
museon hallintaan vuonna �995. Museon nimi muutettiin Suomen käsityön museoksi �.�.�997 
alkaen. Näin palattiin museon alkuperäiseen nimeen. Kesällä �000 museo aloitti toimintansa 
peruskorjatuissa tiloissa keskellä kaupunkia keskustan kävelykadun varrella.
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3. ERIKOISMUSEOTOIMINTA

Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena käsityön ja käsiteollisuuden erikoismuseona, 
jonka tehtäviin kuuluu huolehtia erikoisalansa museokokoelmien valtakunnallisten rekisterien 
ylläpidosta sekä samaa erikoisalaa edustavien museoiden yhteistyöstä. Erikoismuseoiden tulee 
perusnäyttelyissään antaa kattava kuva omasta erikoisalastaan, tuottaa alansa näyttelyitä ja 
kiertonäyttelyitä sekä luoda ja ylläpitää yhteyksiä alan korkeakouluihin ja tutkimuslaitoksiin ja 
alalla toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin. Lisäksi museoiden tulee luoda kansainvälisiä yhteyksiä 
ja seurata kansainvälistä kehitystä. Museo on saanut toimintaansa vuonna �0�5 opetusministe-
riöltä harkinnanvaraista yleisavustusta �90 000 euroa. Avustus sisältää myös rahoitusta Suomen 
kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen valtakunnalliseen toimintaan.

Museoviraston ja Suomen käsityön museon välisissä neuvotteluissa joulukuussa �0�4 sovittiin 
museon valtakunnallisesta toiminnasta vuosina �0�5–�0�8. Painopisteiksi tulivat Kansallispuku-
keskuksen toiminta, valtakunnallinen tietopalvelu- ja neuvontatyö, oman erikoisalan kokoelmatyön 
kehittäminen, palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen verkossa, oman 
erikoisalan näyttelyiden tuottaminen ja esittely sekä museon toimintaympäristön muutoksiin 
varautuminen (mahdolliset tilamuutokset).

Valtakunnallisen tallennusvastuun myötä museon kokoelmat ovat karttuneet useilla isoilla esine- ja 
arkistokokoelmilla.

Suomen käsityön museon valtakunnallista vaikuttavuutta on lisännyt museon näyttelyiden kierrät-
täminen Suomessa ja ulkomailla; näissä näyttelyissä on ollut kertomusvuonna noin 7 880 kävijää. 
Myös museon toteuttamat pienimuotoiset salkkunäyttelyt ovat kiertäneet �� paikassa.

Museon, Konservointikeskuksen ja Kansallispukukeskuksen neuvonta ja tietopalvelut toimivat 
valtakunnallisesti. Verkossa tietokannat eivät ole olleet yleisön saatavissa elokuun jälkeen 
palvelinongelmien vuoksi. Museossa on asiakkaiden käytössä yli 90 000 viitettä seitsemässä 
eri tietokannassa: käsityöalan tutkimukset, bibliografiat ja arkistot, kansallispuvut sekä museon 
kirjasto ja esine- ja valokuvakokoelmat. 

Yhteensä tietopalvelukontakteja museon eri toimintoihin tai toimipisteisiin oli vuoden aikana 
kaikkiaan 57�. Museon eri yksiköiden verkkosivustojen etusivuilla oli vuoden aikana �6� 897 
kävijää.  

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 huollettiin, mutta suuria muutoksia ei tehty. Näyttelyyn 
suunniteltiin lisäinformaatiota jaettavaksi pienillä näytöillä. Laitehankinnat on tehty ja tarvittavat 
ohjelmat hankittu jo loppuvuonna �0�4. Kokonaisuuden valmistuminen siirtyi kuitenkin vuodelle 
�0�6.

Vuoden käsityöläistä esittelevään osioon toteutettiin helsinkiläistä mediataiteilija Matti Niinimäkeä 
(s.�984) esittelevä kokonaisuus. Niinimäki työskentelee pääasiassa vuorovaikutteisten taidete-
osten parissa. 

Mixed Up (2009–2011), vuoden käsityöläinen 2015, mediataiteilija Matti Niinimäki

Saanko luvan? -näyttely, Materia Ry, Tiina Ekosaari
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VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Soodaa ja sirkushuveja – Ihmetystä herättävää lasitaidetta 2.1.–19.4.2015
Alma Jantunen, Marjut Numminen, Johannes Rantasalo ja Aino Vilpas

Soda Shop Designin ja Lasisirkuksen lasinpuhaltajat lyöttäytyivät yhteen ja loivat näyttelyn, josta 
ei puuttunut väriä, iloa tai hulluja ideoita. Soodaa ja sirkushuveja -näyttelyn teokset olivat uutta 
suomalaista lasitaidetta: eivät skandinaavisen jäämäisiä ja suoraviivaisia, vaan jotain aivan muuta. 
Soda Shopin töissä välkehtivät ruokasoodasta syntyneet kuplat lasikerrosten välissä; Lasisir-
kuksen teoksista heijastui sirkusmaista rohkeutta ja taituruutta. Kaikki näyttelytyöt oli toteutettu 
puhtaasti käsityönä perinteisiä lasinpuhallustekniikoita käyttäen.

Soda Shop Designin Marjut Numminen ja Aino Vilpas puhalsivat teoksensa Riihimäellä, kun taas 
Lasisirkuksen Alma Jantunen ja Johannes Rantasalo työskentelevät Nuutajärvellä. Tekijät ovat 
taiteilijoita, käsityöläisiä ja yrittäjiä. 

Alma Jantusta (s. �97�) inspiroi luonto ja liike. Värien runsas käyttö ja paksun lasimassan optiset 
ominaisuudet saavat työt näyttämään eläviltä. Yksinkertaiset ja orgaaniset muodot valmistuvat 
käsityönä, ilman muotteja. Sen voi hyvin tuntea ja kokea esineiden pyöreistä muodoista.

Marjut Nummista (s. �98�) kiehtovat kauniit ja sulavat muodot, räiskyvät värit, mahdottomat ideat 
ja rajojen ylittäminen. Lasin tekemisen raskas fyysisyys pistää lasinpuhaltajan koville, mutta 
valmiissa töissä se ei saa näkyä. Kepeys ja iloisuus ovat teosten tunnusmerkkejä.
Johannes Rantasalon (s. �968) lasi vei mennessään kaksikymmentä vuotta sitten. Töiden aiheet 
löytyvät absurdista ja oudosta maailmasta, jossa soi balkanilainen torvimusiikki.

Aino Vilppaan (s. �987) lasiteoksille tyypillistä ovat iloiset värit, leikittelevyys ja rento muotoilu. 
Inspiraatio työhön ammentuu kaikesta ympärillä olevasta ja tapahtuvasta, mutta eniten 
lasimateriaalista itsestään. Kuuma lasimassa, savun tuoksu ja työn kiihkeä tempo ovat paras 

Johannes Rantasalo: Horn Machine Marjut Numminen: Candy Pop -maljat
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luovuuden lähde. Töissä on usein paljon yksityiskohtia, jotka tekevät teoksista mielenkiintoisia ja 
yllätyksellisiä.

Näyttelyn ripustus syntyi lasitaiteilijoiden yhteistyönä ja näyttelyn graafisesta ilmeestä vastasi Alma 
Jantunen. Näyttelyn avasi yritysneuvoja Ilona Ukkonen. Avajaisvieraita viihdytti triona esiintynyt 
Pelakuu. 

Näyttelyyn liittyi lasipäivä perjantaina ��.�. Työnäytöksessä valmistui lasihelmiä ja Soda Shop 
Designin ja Lasisirkuksen lasitaiteilijat johdattelivat lasinäyttelyn saloihin. Linkki työnäytöksen 
videoon: https://vimeo.com/���78�658 ja linkki näyttelyn videotraileriin: 
https://vimeo.com/��7�550�0.

Näyttelyn aikana museossa vieraili 9 5�� kävijää.

Alma Jantunen, Johannes Rantasalo, Aino Vilpas ja Marjut Numminen 

näyttelyn avajaisissa; oikealla museonjohtaja Simo Kotilainen
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Marimekkoelämää – Väriä, raitaa ja muotoja 9.5.–30.8.2015

Suomen käsityön museon kesän päänäyttely oli Marimekkoelämää, jossa esiteltiin Marimekon 
tuotantoa �950-luvulta tähän päivään. Marimekko on kansainvälisesti tunnettu suomalainen 
tekstiilialan yritys, jonka perusti Armi Ratia vuonna �95�. Hän oli yksi ensimmäisistä naisjoh-
tajista Suomessa. Ratia oli koulutukseltaan tekstiilitaiteilija, ja hän keräsi ympärilleen luovia ja 
ennakkoluulottomia suunnittelijoita: Vuokko Nurmesniemi suunnitteli kankaita ja vaatteita, Maija 
Isola sisustuskankaita, myöhemmin Annika Rimala ja Liisa Suvanto uudistivat vaatemallistoja. 
Marimekon kuviot olivat jo varhain tunnistettavia, suunnittelijat saivat melko vapaat kädet suunni-
tella omaleimaisia painokuvioita ja vaatemalleja. Armi Ratia ei kuitenkaan vain tyytynyt tuottamaan 
kankaita ja vaatteita, Ratian visioissa Marimekko oli elämäntapa.

Marimekkoelämää-näyttely koostui sekä moderneista että retroista Marimekon kankaista, 
vaatteista ja tuotteista. Kangasmalleja oli esillä kolmisenkymmentä ja mekkoja viitisenkymmentä 
eri vuosikymmeniltä.  YLEn videodokumenttien välityksellä oli mahdollista tutustua Armi Ratian 
henkilökuvaan ja yhden tunnetuimman Marimekon suunnittelijan, Annika Rimalan, työskentelyyn. 

Marimekko on ollut mukana jo yli 60 vuotta suomalaisten elämässä ja Marimekon kuoseihin liittyy 
vahvoja tunteita, muistoja ja tunnelmia. Näyttelyn yhteyteen koottiin muisteluseinä, joka koostui 
sadasta pussukasta. Ne oli ommeltu vanhoista, käytetyistä Marimekon kankaista, joista museon 
asiakasraati valitsi kuosit pussukoihin omien muistojensa perusteella. Koko kesän ajan näyttelyssä 
kävijöiltä kerättiin muistoja siitä, millaista marimekkoelämää he ovat viettäneet, ja selfien sai ottaa 
marikankaasta valmistettu hattu päässään. Muistin tueksi näyttelystä oli yhteys Designmuseon 
tuottamaan Marimekko-verkkonäyttelyyn, josta löytyi tietoa Marimekon historiasta, suunnittelijoista 
ja tuotteista (http://marimekko.kokoelma.fi/).  Näyttelyn päätyttyä muisteluseinän pussukoista ja 
kerätyistä muistoista koottiin uusi lainattava muistelusalkku. 



��

Marimekkoelämää-näyttelyn kokosi Harry Kivilinna Designmuseon Marimekko-kokoelmasta, 
jossa on yli 4 000 kangasta, vaatetta ja muuta tuotetta.  Näyttelyn suunnittelusta, ripustuksesta ja 
esineistön huollosta vastasi Suomen käsityön museon henkilökunta. Näyttelyn graafisen ilmeen 
suunnitteli Anne-Mari Ohra-aho. Näyttelyn avasi Marimekko Oyj:n toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-
Kasko. Linkki hänen videotervehdykseensä: https://www.youtube.com/watch?v=UmtgA7Ckg-M.

Näyttelyn aikana museossa vieraili �0 084 kävijää.

Harry Kivilinna ja Tiina Alahuhta-Kasko
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LUENTOSALI, 2. KERROS

Juuret syvällä – Deep Roots 6.6.–23.8.2015

Marimekkoelämää-näyttelyä täydensi museon luentosalissa esillä ollut Deep Roots – Juuret 
syvällä -näyttely. Se esitteli kuusikymmentä tekstiilitaideteosta �� yhdysvaltalaiselta tekstiilitaitei-
lijalta. Heitä kaikkia yhdistivät sukujuuret Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Näyttelyssä taiteilijat 
kertoivat teoksillaan ja sanoin, kuinka he näkevät, tuntevat ja kokevat omat pohjoiset juurensa. 
Näyttely oli kunnianosoitus kaikille urheille pohjoismaalaisille, jotka kauan sitten muuttivat uudelle 
mantereelle, maailman toiselle laidalle. 

Näyttely esitteli muun muassa asuja, asusteita, koruja sekä taidetekstiileitä. Monet niistä oli 
valmistettu perinteisillä tekniikoilla perinteisistä luonnonmateriaaleista: villasta, puuvillasta, 
nahasta ja puusta. Perinteisten työskentelytapojen, kuten ompelun, huovuttamisen, kutomi-
sen ja neulomisen rinnalla teoksissa oli käytetty myös moderneja tekniikoita, muun muassa 
valokuvausta.

Näyttelyn teokset heijastivat tekijöidensä sieluihin syvälle juurtuneita tunteita ja mielenmaisemia, 
mihin viittasivat monet teosten nimetkin: “Vaarin perhe”, “Talviunelmia”, “Muistoja keskiyön 
auringosta” ja “Pohjoiset vedet”. Taitelijat liittivät teoksiinsa lyhyet tekstit, joissa he kertoivat omista 
juuristaan sekä koskettaviakin tarinoita edeltäneistä sukupolvista. Teoksillaan näyttelyn taiteilijat 
kunnioittivat esi-isiensä voimia ja uhrauksia sekä sisua, jota vaadittiin uuden elämän aloittamiseen 
kaukana kotoa.

Näyttelyyn osallistuneet taiteilijat:
Laurie Jacobi  Minnesota, Robbie LaFleur  Minnesota, Wendy Vehanen  Wisconsin, 
Lisa-Anne Bauch  Minnesota, Marilyn Moore  Minnesota, Tina Hughes  Minnesota, Cheryl Kay 
Gillis  Minnesota, Mary Lonning Skoy  Minnesota, Phyllis Fredendall Michigan, Susan Johnson  
Wisconsin, Leena Mela Reiker  Oregon, Debra Viitanen  Minnesota, Sue Thwing  Minnesota, Mary 
Mortenson  Minnesota, Vilma Mare  New York, Liz Bucheit  Minnesota, Joyce K Michigan, Karen 
Anne Glick  Pennsylvania Cynthia Ericksmoen  Minnesota, Lisa Torvik  Minnesota, Minna Jain  
Colorado, Jaana Matson  Minnesota ja Patty Salo Downs  Minnesota.
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Deep Roots – Juuret syvällä -näyttelyn tuotti yhteistyössä Suomen käsityön museon kanssa 
kansainvälinen, voittoa tavoittelematon tekstiilitaidejärjestö Common Strands, joka toimii 
Yhdysvalloissa. 

Näyttelyn avasi näyttelyn kuraattori, Anita Jain. Avajaisten yhteydessä järjestettiin 
pop up -tapahtuma, jossa minnesotalainen tekstiilitaiteilija Laurie Jacobi kertoi työstään ja taitees-
taan. Tilaisuudessa oli mahdollista hankkia omaksi hänen tuotteitaan.

Näyttelyn aikana museossa vieraili 6 ��� kävijää.
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Temppelin tekijät – Japanilaisen puurakentamisen perinne 17.9.–5.12.2015

Temppelin tekijät -näyttely toi Suomen käsityön museon syksyyn seesteisen tuulahduksen 
Japanista. Näyttely kertoi Japanin perinteisestä puurakentamisesta käsityökalujen, puuliitosten ja 
videoiden välityksellä. 

Japanilaiset puuseppämestarit, daikut, tunnetaan äärimmilleen hiotusta ammattitaidosta, puulii-
tosten hienovaraisesta ja kärsivällisestä toteutuksesta sekä omistautumisesta työlleen. Japani-
lainen puunkäsittelyperinne kattaa monta työvaihetta alkaen puiden kasvattamisesta ja jatkuen 
aina puumateriaalin käsittelystä valmiin tuotteen viimeistelyyn saakka. Puuliitosta tehdessään 
daiku laskee ja ottaa huomioon, kuinka puuliitos asettuu rakennuksessa paikoilleen sadan vuoden 
kuluttua.

Näyttelyn kuraattori Marcelo Nishiayama (vas.) esittelee näyttelyn 

museon henkilökunnalle ja kulttuuriluotseille

Työkalut ovat Japanissa puuseppämestareiden käsien ja sielujen jatkeita. Parhaimpaan lop-
putulokseen päästäkseen puuseppämestari tarvitsee lukuisia työkaluja puunkäsittelyn eri 
vaiheissa. Työkalujen käytännöllisyys, muoto ja kauneus ovat syntyneet vuosisatojen saumatto-
massa yhteistyössä työkaluja valmistavien seppämestareiden kanssa. 
 
Temppelin tekijät -näyttelyssä oli myös esillä Everett Kennedy Brownin märkälevy-kollodium 
-menetelmällä kuvattuja valokuvia tämän päivän puuseppämestareiden työkaluista. Brown on 
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yhdysvaltalainen valokuvaaja, joka on jo vuosia asunut Japanissa. Osa hänen kuvaamistaan 
maisemista, esineistä ja ihmisistä on poikkeuksellisia, osa hyvinkin tavallisia. Kummassakin 
tapauksessa Brownin historiallisella menetelmällä otetuissa kuvissa välittyy japanilainen henki 
ja tunnelma, joita ei paljaalla silmällä luonnossa erota. Valokuvat lainasi näyttelyyn tokiolainen 
GalleryA4. 

Temppelin tekijät -näyttelyn tuotti japanilainen Takenaka Carpentry Tools Museum. Suomen 
käsityön museossa esillä ollut näyttely liittyi Takenaka Carpentry Tools Museumin näyttelysarjaan 
Suomessa. Sarjan aloittivat Pro Puu Gallerian Puu ja perinne -näyttely 8.6.–��.7.�0�5  ja Suomen 
arkkitehtuurimuseon Sukiya – Japanilainen teehuone -näyttely �.9.–�5.��.�0�5. Näyttely-yhteis-
työssä olivat mukana Suomen käsityön museon lisäksi Suomen arkkitehtuurimuseo, Helsinki; 
Pro Puu Galleria, Lahti; Takenaka Carpentry Tools Museum, Kobe; Gallery A4, Tokio ja Suomen 
Japanin instituutti, Tokio. 

Näyttelyn ripustuksen suunnitteli Suomen käsityön museon henkilökunta Hiroyoshi Kojiman 
avustuksella. Näyttelyn julisteen ja kutsun suunnitteli Naoji Ishiyama. Temppelin tekijät -näyttelyn 
avasi Japanin Suomen suurlähettiläs Kenji Shinoda. Jyväskylän kaupungin tervehdyksen esitti 
kaupunginjohtaja Timo Koivisto. 

Näyttelyyn liittyi �0.��.�0�5 työnäytös, jossa puuseppämestari Akinori Abo ja hänen apulaisensa 
Toru Abo tekivät puuliitoksia ja höyläsivät puuta.  
 
Linkki näyttelyn videotraileriin: https://vimeo.com/�4�6�96�0

Näyttelyn aikana museossa vieraili 7 �78 kävijää.
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AULAGALLERIAN NÄYTTELYT:

Pukuilun maailmassa – Cosplayn ja japanilaisen katumuodin näyttely 
2.1.–19.4.2015

Pukuilun maailmassa -näyttelyn avajaisissa oli japanilaisen katumuodin 

ja cosplay-asujen muotinäytös

Pukuilun maailmassa -näyttely yhdisti kaksi japanilaisen populaarikulttuurin näyttävää muotoa, 
cosplayn ja katumuodin. Molempia on harrastettu Suomessa yli kymmenen vuoden ajan. Nykyisin 
nuoria ja aikuisiakin harrastajia on maassamme jo tuhansia. 

Cosplay eli costume play eli pukuilu on fiktiivisiksi hahmoiksi pukeutumista. Sarjakuva-, elokuva- 
ja pelihahmot heräävät henkiin taitavien harrastajien näppärissä käsissä. Vuodesta �009 lähtien 
cosplayn harrastajat ovat päässeet osaksi maailmanlaajuista cosplay-ilmiötä ja he ovat edustaneet 
Suomea kansainvälisissä arvokisoissa, kuten World Cosplay Summitissa, EuroCosplayssa ja 
Nordic Cosplay Championshipissa. Suomalaiset cosplay-harrastajat ovat menestyneet maailmalla 
loistavasti ja heidät tunnetaan erityisesti käsityötaidoistaan. Näyttelyssä oli mahdollista ihailla 
kisoissa menestyneitä asuja, muun muassa parhaan käsityön palkinnon EuroCosplayssa voitta-
nutta pukua. 

Japanilaisen katumuodin harrastajat ihastuttavat ja piristävät suomalaisten arkea näyttävillä 
asukokonaisuuksilla, joita he kokoavat erilaisia elementtejä yhdistelemällä. Katumuotityylejä on 
useita. Pukuilun maailmassa -näyttelyssä niistä oli esillä kaksi gyaru-, kaksi lolita- ja yksi visual kei 
-tyylistä asua sekä paljon valokuvia. 

Gyaru on räväkkä tyyli, johon kuuluvat upeasti laitetut hiukset, tekoripset ja piilolinssit, tekokynnet 
sekä brändivaatteet. Lolitan yleisin tunnuspiirre on nukkemaisuus ja pöyhkeät mekot sekä hameet 
ja vaikutteet rokokoon aikakaudelta. Visual kei on japanilaisen rockmusiikin tyylilaji, joka painottaa 
näyttävää lavaesiintymistä. Nykyisin se myös tarkoittaa tähän tyyliin pukeutuvia ihmisiä. Visual kei 
-tyylissä päävärinä on yleensä musta ja hiustyylit värikkäitä ja monikerroksisia. Erilaiset efektipiilo-
linssit kuuluvat myös tyyliin. 
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Pukuilun maailmassa -näyttelyn järjestivät yhteistyössä Cosvision ry. ja Suomen käsityön 
museo. Japanilaisen katumuotiosion järjestelyistä vastasi Oona Kalso. Näyttely liittyi Jyväskylän 
museopalveluiden yhteiseen Japani on pop! -näyttelykokonaisuuteen sekä Miittimesta: Museo 
-projektiin, jonka tavoitteena on ollut innostaa nuoria tuottamaan kulttuuritapahtumia nuorille. 

Pukuilun maailmassa -näyttelyn avasi Cosvision ry:n cosplay-konsultti Iris Rönkkö.

Näyttelyyn liittyneet oheistapahtumat: 
La �7.�.�0�5  luento museossa, Iris Rönkkö: Cosplay Suomessa
La �8.�.�0�5 työnäytös museossa, Arttu Seppi: Miekkoja roskista – scavenger cosplay -työnäytös.
Ti �.�.�0�5  anime- ja pelimusiikin konsertti Jyväskylän Veturitalleilla

Oona Kalso japanilaisen katumuodin eri tyyleissä

Jousikvartetin konsertti
BEST SONGS FROM

ANIME & GAME
JAPANESE

ANIME& GAME
JAPANESE

Jousikvartetin konsertti

Veturitallinkatu 6

▶ VAPAA PÄÄSY

Ti.3.3.2015 klo.18.00-Ti.3.3.2015 klo.18.00-
Veturitallit JyväskyläVeturitallit Jyväskylä

Yoon-Young Lee, viulu
Anna-Kaisa Pasanen, viulu
Ayana Palander, alttoviulu

Haruka Kawai, sello
ja lisää muusikkoja JYJY-ryhmästä!

THEME FROM…
Attack on Titan
Neon Genesis Evangelion
One Piece
Studio Ghibli Movies

Mario Bros.
Pokémon　 
Final Fantasy
Dragon Quest ▼

Suomen käsityön museo
Miittimesta:Museo

Yhteistyössä 
mukana

JYJYn (Jyväskylän Yliopiston Japani Ystävät) jäsenien oma jousikvartetti soitti 

akustisesti japanilaisten anime-elokuvien ja tietokonepelien musiikkia. Konsertissa 

esiintyi vätYoon-young Lee (1. viulu, Korea), Anna-Kaisa Pasanen (2. viulu, Suomi), 

Ayana Palander (alttoviulu, Japani) ja Haruka Kawai (sello, Japani).
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 La �4.�.�0�5 Cosvisionin järjestämä poseeraus- ja valokuvaustyöpaja Jyväskylän Veturitalleilla
La ��.�.�0�5 Cosplay Tour Europe -dokumentin ensi-ilta museossa
Su ��.�.�0�5  Cosplay Tour Europe -dokumentin lisänäytös museossa
To 9.4. Cosvision ry:n järjestämä Japani on pop! -kirpputori Jyväskylän Veturitalleilla

Pukuilun maailmassa -näyttelyn aikana museossa vieraili 9 5�� kävijää.

Cosplay Tour Europen näytösvastaava Eveliina Järvinen ottaa ryhmäselfien näyttelyn avajaisissa

Kauhutalon rakentajat



��

Late Nights -tapahtuma 30.1.2015
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Nypläys harrastuksena – Suomen Pitsinnyplääjät ry. 25 vuotta 4.9.–5.12.2015

Suomen Pitsinnyplääjät ry:n kokoama �5-vuotisjuhlanäyttely kertoi nypläysharrastuksen kehityk-
sestä �9�0-luvulta nykypäivään. Se oli tarina pellavan värisistä pöytäliinoista värikkäisiin koriste-
esineisiin, lakanapitseistä moderniin taiteeseen, kansallispuvuista trendikkäisiin koruihin ja 
asusteisiin.

Nypläys harrastuksena  -näyttely ravisteli tomuja vanhoista mielikuvista. Näyttely oli monipuolinen 
katsaus nypläyksen historiaan ja se esitteli perinteisiä pitsejä Raumalta ja Heinämaan-Orimattilan 
alueelta sekä nyytinkejä Karjalasta ja Suomenlahden ulkosaaristosta. Perinteisten pitsien rinnalle 
näyttelyssä kohosi tämän päivän huikeita, moderneja pitsiteoksia. Nypläys harrastuksena -näytte-
lyssä oli esillä pitsejä kuudeltakymmeneltä nyplääjältä eri puolilta Suomea.

Pitsien materiaaleina oli käytetty silkki- ja pellavalankaa, paksua juuttilankaa sekä erilaisia 
kasvilankoja. Kotimaisten nypläysmallien lisäksi näyttelyssä oli esillä joukko kansainvälisiä erikois-
pitsejä paksulankanypläyksestä ohuenohuella langalla nyplättyihin Withof Dusses -pitseihin.

Näyttelyä täydennettiin Suomen käsityön museon kokoelmissa (SKM��47) olevalla tamperelaisen 
Hilkka Lehtisen teoksella Puu vuodelta �997.

Näyttelyn ripustuksesta ja graafisesta ilmeestä vastasi Suomen Pitsinnyplääjät ry.

Suomen Pitsinnyplääjät ry. on vuonna �990 perustettu valtakunnallinen nyplääjien ja pitseistä 
kiinnostuneiden yhdistys. Sen tavoitteena on toimia nyplääjien yhdyssiteenä, kerätä ja välittää 
jäsenistölle tietoa nypläyksestä, pitseistä ja alan tapahtumista sekä ylläpitää ja kehittää 
nypläystaitoa Suomessa. Yhdistykseen kuului vuonna �0�5 n. 800 jäsentä, joista suurin osa on 
nypläyksen harrastajia, mutta mukaan mahtuu myös ammattilaisia ja yhdistyksiä. 

Näyttelyn aikana museossa vieraili 7 964 kävijää.
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Näyttelyä täydennettiin Suomen käsityön museon kokoelmissa (SKM2147) 

olevalla tamperelaisen Hilkka Lehtisen teoksella Puu vuodelta 1997
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MINItekstiilinäyttely 19.12.2015–6.3.2016

Tekstiilitaiteilijat TEXO ry täyttää vuonna �0�6 kuusikymmentä vuotta. Yhdistys aloitti merkki-
vuoden juhlinnan jo �0�5 museon minitekstiilinäyttelyllä. Tämä minitekstiilitaidetta esittelevä 
katselmus oli järjestyksessään kahdeksas TEXO ry:n järjestämä minitekstiilinäyttely.

Minitekstiili (engl. mini textile) on tekstiiliteos, jossa materiaali ja tekniikka ovat vapaita. Teoksen 
tulee olla mitoiltaan sellainen, että se mahtuu tilakuutioon, jonka tahko on enintään �0 cm. Tämä 
pieni koko innostaa ja suo mahdollisuudet uusien tekniikoiden ja materiaalien kokeilulle. Miniteks-
tiili ilmiönä syntyi �960-luvulla ja on siitä lähtien pitänyt pintansa suosittuna ja yleisöä kiehtovana 
tekstiilitaiteen muotona ympäri maailmaa.

MINItekstiilinäyttelyn kuraattorina toimi tekstiilitaiteilija Heli Tuori-Luutonen. 5� taiteilijaa jätti 
jurytykseen teosehdotuksiaan ja näyttelyyn valittiin teokset seuraavilta taiteilijoilta: Synnove 
Dickhoff, Ariadna Donner, Katri Haahti (Vuoden tekstiilitaiteilija �0�5), Elina Helenius, Aino 
Kajaniemi, Merja Keskinen, Inka Kivalo, Maija Lavonen, Sonja Löfgren, Sanna Majander, Mirva 
Mikkonen, Eeva Mäkinen, Nina Nisonen, Ulla-Maija Pitkänen, Ulla Pohjola, Suvi Suikki, Sari 
Syväluoma, Janna Syvänoja, Annaliisa Troberg, Riitta Turunen, Maisa Turunen-Wiklund, Ulla-
Maija Vikman, Johanna Virtanen, Kristiina Wiherheimo ja Jaana Woll. 

Tekstiilitaiteilijat TEXO ry. on vuonna �956 perustettu tekstiilitaidetta edistävä ammatillinen 
asiantuntijajärjestö. Texo ry. on Teollisuustaiteen Liitto Ornamon jäsenjärjestö. 

MINItekstiilinäyttelyn ripustuksen Suomen käsityön museossa suunnitteli Elina Helenius.
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IKKUNAGALLERIAN NÄYTTELYT:

Solmussa – Laura Pajarisen Moderni makramee 14.1.–22.3.2015

Monien mielikuvissa makramee on kukka-
amppeleita tai 70-luvun hippiliivejä ja vöitä, 
mutta makramee on paljon muutakin ja sen 
mahdollisuudet ovat kiehtovan laajat. Ikivanha, 
arabikulttuurista lähtöisin oleva koristelutek-
niikka elää maailmanlaajuisesti ja muuttaa 
muotoaan uusien materiaalien kanssa.

Laura Pajarinen käytti näyttelyn töissä korkea-
laatuista vahattua polyesterilankaa. Se mahdol-
listaa mitä moninaisimpia muotoja ja kuvioita, 
joiden tekemisessä on rajana vain mielikuvitus. 
Hän tekee makrameensa lähes aina improvi-
soiden ja hetkessä eläen. 

Laura Pajarinen on itseoppinut makrameetaitei-
lija. Hän oppi tasosolmun bolivialaisilta ystävil-
tään matkustaessaan Amazonialla rahattomana 
�000-luvun alussa.

Keväällä �0�5 Pajarinen opiskeli muinaistek-
niikkaa Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopis-
tossa. Opinnot ovat tuoneet hänelle paljon uusia 
ideoita ja materiaaleja myös makrameesol-
meiluun. Pajarinen on muun muassa yhdistänyt 
makrameehen taotun metallin ja metsästä 
löytyneen upeantuoksuisen tervaskannon 
siivun. Erikoisuutena on kokeilu, jossa hän on 
tehnyt makrameesolmeilua hirven reisijänteestä. 
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Esa Niiranen: Sora Skateboards 25.3.–24.5.2015

Puuseppä Esa Niirasen Sora Skateboards -näyttelyssä oli esillä taidokkaasti käsintehtyjä, yksilöl-
lisiä rullalautoja. Perinteet ja moderni kohtasivat laudoissa, joista jokainen oli ainutlaatuinen, 
juuri käyttäjänsä tarpeiden mukaan eri puulajeja yhdistelemällä valmistettu, kestävä ja kaunis 
käyttöesine.

Esa Niiranen (s. �976) on lahtelainen mallipuuseppä, Uniq Designin yrittäjä ja Pauligin valitsema 
Juhla Mokka -kädentaitaja. Yrityksessään hän valmistaa mittatilaustyönä huonekaluja, mutta 
hänen ominta erikoisosaamistaan ovat käsintehdyt, yksilölliset rullalaudat. Hän edustaa omalla 
osaamisellaan ja rohkealla asenteellaan uutta sukupolvea, joka toteuttaa omia unelmiaan itseensä 
luottaen. 

Sora Skateboards -rullalaudat valmistetaan tilaustyönä ja lautojen tekniset ominaisuudet suunni-
tellaan tilaajan mittojen, käyttötarkoituksen ja ulkonäkötoiveiden mukaisesti. ”Puu on materiaalina 
yksilöllinen ja sillä on aina jonkinlainen sielu.” Jokainen työ on aina erilainen ja materiaali vaikuttaa 
siihen, millainen tuotteesta tulee. Niirasen valmistamia lautoja rullaa ympäri maailmaa. 
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MANSEDESIGN IV 27.5.–30.8.2015
Pirkanmaan muotoilu- ja taideteollisuusyhdistys Modus ry:n kesäinen myyntinäyttely

MANSEDESIGN IV -näyttely museon Ikkunagalleriassa esitteli kahdenkymmenen Modus ry:n
jäsenen monipuolista ammattiosaamista. Myyntinäyttelyssä oli esillä laadukas kokonaisuus  
koruja, keramiikkaa, lasia, asuja ja asusteita.

Modus ry:ssä oli 57 jäsentä vuonna �0�5 oli ja sen jäsenistöä yhdisti sama arvomaailma: lähellä 
tekeminen, korkea laatu, eettisyys, ekologisuus, sekä kotimaisen ammattitaidon esille tuominen. 
Yhdistyksen tavoitteena on edistää korkealaatuisen ja kestävän muotoilun sekä taidekäsityön 
käyttöä ja arvostusta paikallisesti ja valtakunnallisesti. 

MANSEDESIGN VI -myyntinäyttelyssä mukana ovat: 
kultaseppä Sanna Kulmala, arkkitehti, kuvataiteilija Anu Pellinen, muotoilija Panu Turunen, 
taidekäsityöläinen, modus ry:n pj. Anu Kirkinen, suunnittelija, vaatemuotoilija Anne-Mari Pahkala, 
suunnittelija Sami Oikarinen, laukkusuunnittelija Birgit Pyykkö, muotoilija Anni Jokinen, pääsuun-
nittelija Liisa Pikkujämsä, muotoilija Heli Herranen, keraamikko Riitta Mustakoski, muotoilija 
Tarja Jaloniemi, korutaiteilija, modus ry:n vpj. Laura Saarivuori-Eskola, tekstiilisuunnittelija Seija 
Ranttila, korutaiteilija, koruseppä Aila Salminen, puuseppä, muotoilija Arto Halmetoja, keraamikko 
Silja Merikallio, taidekäsityöläinen Tuula Paju, kultaseppä, muotoilija Mia Manner ja hopeaseppä, 
muotoilija Marika Kilpiö. 

Tampereen kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö tukivat MANSEDESIGN IV -näyttelyä. 

Näyttelyn aikana museossa vieraili 7 57� kävijää.
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Suomalainen kastemalja 6.9.–4.10.2015

Suomalainen kastemalja -näyttely esitteli valtakunnallisen Kastemaljan muotoilukilpailun parhaim-
miston. Näyttelyssä on esillä �5 kastemaljaa, joista osa oli nähtävissä kävelykadulla museon 
näyteikkunassa ja osa museon pohjakerroksessa, perusnäyttelyn yhteydessä.

Helsingin seurakuntayhtymä, Kirkkohallitus, Kristillinen taidesäätiö, Suomen lasimuseo ja Suomen 
lasimuseon ystävät ry. järjestivät kaikille lasintekijöille avoimen kastemaljan muotoilukilpailun 
keväällä �0��. Kastemaljan tuli soveltua myös kirkkoon tai seurakuntakotiin, josta sitä voidaan 
lainata perheille kastetilaisuuteen kastemekon tapaan tai käyttää kirkollisissa tiloissa järjestettä-
vissä kastetilaisuuksissa. Arvostelussa painotettiin kastemaljan taiteellista tasoa, käytettävyyttä ja 
valmistettavuutta. 

Kilpailu herätti runsaasti kiinnostusta suomalaisten lasintekijöiden keskuudessa. Kilpailuun otti 
osaa taiteilijoita, muotoilijoita ja alan opiskelijoita kaikkiaan 74 ehdotuksella. Kilpailun voitti Tero 
Välimaan kastemalja Kasteenristi. 

Palkituista töistä ja juryn suosikeista koottiin Suomalainen kastemalja -kiertonäyttely, joka oli ollut 
aiemmin esillä Suomen lasimuseossa Riihimäellä sekä Oulun, Turun ja Helsingin seurakunnissa. 
Jyväskylässä näyttelyn järjestäjinä toimivat Kristillinen taidesäätiö, Jyväskylän seurakunta sekä 
Suomen käsityön museo. 

Näyttelyn aikana museossa vieraili � �6� kävijää.
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Kalevalan mailla 2.9.–15.11.2015

Vuonna �0�5 vietettiin sekä kansanrunoihin pohjautuvan kansalliseepoksen Kalevalan että 
sen sisarteoksen Kantelettaren juhlavuotta: edellinen täytti �80 ja jälkimmäinen �75 vuotta. 
Juhlavuoden hengessä ryhmä kuopiolaisen osuuskunta Konsti X:n muotoilijoita ja käsityöläisiä 
kokosi Suomen käsityön museoon yhteisen näyttelyn, jonka teemana oli Kalevalan mailla. 

Osuuskunnan �� jäsenestä näyttelyssä olivat mukana erikoispuuseppä Jukka Ketola, keramiikka-
muotoilijat Riikka Heiskanen ja Susanna Hotari sekä tekstiilimuotoilija Johanna Mattila-Turunen. 

Osuuskunta Konsti X on perustettu Kuopiossa vuonna �997. Perustajat olivat Kuopion käsi- ja 
taideteollisuusakatemiasta vastavalmistuneita keramiikka- ja tekstiilialan AMK-artenomeja ja 
muutoin alalla jo vaikuttaneita tekijöitä. 

Näyttelyn aikana museossa vieraili 5 669 kävijää. 
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Kirjat elävät 17.11.2015–10.1.2016
Suomen nukketaiteilijat ry:n joulunäyttely

Suomen Nukketaiteilijoiden joulunäyttely syntyi kirjallisuuden innoittamana. Vuosi �0�5 oli 
valtakunnallinen Kirjan vuosi, jonka tavoitteena oli rohkaista uusia toimijoita liittämään kirjat ja 
kirjallisuus osaksi omaa toimintaansa. Suomen nukketaiteilijat tarttuivat haasteeseen ja valitsivat jo 
perinteiseksi muodostuneen joulunäyttelynsä teemaksi Kirjat elävät. Näyttelyn kautta he halusivat 
kunnioittaa Kirjan vuotta ja kirjallisuutta. 

Aikaisempina vuosina Suomen nukketaiteilijoiden näyttelyt ovat olleet tilateoksia, joissa on ollut 
yhteisesti tarkasti sovitut linjaukset ja sisältö. Kirjat elävät -näyttelyssä jokainen nukentekijä sai 
valita vapaasti kirjan tai tarinan, johon nukketyö liittyy. Samoin teoksen mittakaava, tekniikat ja 
materiaalit sekä toteutustapa olivat vapaat. Näyttelyn nukketeoksissa löytyikin hahmoja Saapasjal-
kakissasta Kalevalaan. 

Nukketeokset olivat yhdistyksen parinkymmenen jäsenen tekemiä uniikkeja taidenukkeja. 
Nukentekijät olivat tehneet teoksissaan kaiken itse: muotoilleet, maalanneet, tehneet vaatteet, 
peruukit ja kengät sekä muun rekvisiitan. 

Näyttelyssä oli teoksia seuraavilta nukketaiteilijoilta:
 Soile Aartiala, Jyväskylä
 Sirpa Ala-Louko, Seinäjoki
 Mirja Haikala, Mänttä
 Katriina Haukkala, Jyväskylä
 Lea Holmalahti, Jyväskylä
 Kaisa Hämäläinen, Kuopio
 Arja Jäppinen, Jyväskylä
 Pirkko Järvinen, Jyväskylä
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 Aila Kytölä, Jyväskylä
 Helvi Laukkanen, Jyväskylä
 Tuula Lehtonurmi, Raahe
 Milla Leppänen, Jyväskylä
 Pipsa Mannoja, Vantaa
 Maria Morko, Raahe
 Anneli Mustonen, Sonkakoski
 Sirpa Mänty, Koskenkorva
 Kirsti Rintamäki, Seinäjoki
 Ippa Särkkä, Jyväskylä
 Minna Toivari, Jyväskylä

Näyttelyyn liittyi asiakaskysely, jossa näyttelyn kävijät saivat jättää oman ehdotuksensa tule-vien 
vuosien näyttelyiksi. Ehdotuksia kertyi kaikkiaan 46, joista yhdistyksen jäsenet valitsivat vuoden 
�0�6 näyttelyteemaksi herrasväen joulun �9�0-luvulla. 
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NÄYTÖNPAIKKA: 

Villamatka – vuoden päästä päähän 8.1.–8.2.2015 

Pirjo Niutanen ja Anita Schmitt. Siskojen erilaisten ajatusten uudet näkökulmat lapsuuteen ja 
maailmaan neulahuovutuksella. 

Kuvat tekstiileiksi, tekstiilit kuviksi 10.2.–8.3.2015

Vuonna �0�4 Taito-lehti esitteli kansikuvinaan taiteilija Mirja Marschin tekemiä tekstiilimuotokuvia. 
Muotokuvat syntyivät valokuvan pohjalta. Kanteen nostetut henkilöt olivat käsityöläisiä tai käsityö-
yrittäjiä, jotka esiteltiin Taito-lehden sivuilla.

Onni yksillä...10.3.–6.4.2015

Leppävedeltä kotoisin olevan Arja Laineen näyttelyn teokset liittyvät vihkimiseen ja häihin. Esillä 
on vihkihuopia, häätauluja ja muita asiaan liittyviä teoksia. Näyttelyä voi kuvailla kolmella sanalla: 
nostalgisuus, kauneus ja herkkyys.

Intersections - Risteyksiä 8.4.–3.5.2015

Näyttelyssä on Nuorten Taidetyöpajan VOLTTI-pajan sekä Kuvanveiston teemapajan kevään 
aikana tehtyjä töitä. Materiaaleina on mm. keramiikka ja puu. Näyttelyn nimi Intersections – 
Risteyksiä kuvaa nuorten elämäntilannetta työpajan aikana. Nyt ollaan tässä. Mitä tämän jälkeen, 
opinnot, työharjoittelu, jatkuuko työttömyys vai pääsenkö kenties taidekouluun Skotlantiin?

MUO.DOT – käyntikortti 4.5.–31.5.2015

Jyväskylän käsityökoulu täyttää tänä vuonna �5 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Näytönpaikassa 
esittäytyvät Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityökoulun ja Taitokeskus Aivian opettajat 
teoksineen.

Tyttö ja ankka 2.6.–28.6.2015

Sari Linna kertoo: tekemistäni hallitsee sarjakuvamaisuus, huumori ja luonto. Töitäni voisi kuvata 
lapsellisiksi, yksinkertaisiksi ja humoristisiksi, jollainen itsekin olen.

Dilemma ja Flow 30.6.–2.8.2015

Sibeliuksen sävellykset sellolle ja pianolle ovat innoittaneet, avanneet aivojen sopukat: sellon 
sävelkulut tuottavat viivaa ja piano luo mielikuvia pinnoista, tunnelmista. Ikkunanäyttely etsii, 
kokeilee ja leikittelee, antaen tekijälleen vapauden, mahdollisuuden luovaan virtaukseen, luoden 
uutta muotoillen, dilemman ja flown vuorotellessa. Näyttely on turkulaisen taiteen maisteri 
Annamari Rytkösen kertomus kokeellisesta vaatesuunnittelun prosessista sanoin, kuvin ja asuin.
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KIMPERI 10 v. 4.8.–30.8.2015

Kimperi pukee niin lapset kuin aikuisetkin kestäviin, iloisiin suomalaisiin vaatteisiin. Kimperi-
brändi pitää sisällään kivijalkakaupan Jyväskylässä, verkkokauppa Kimperi Storen ja vaatetehdas 
Kimperi Factoryn. Kimperillä on myös parisenkymmentä jälleenmyyjää ympäri Suomen.

Saanko luvan? 1.9.–27.9.2015

Materia ry. on keskisuomalainen vuonna �0�� perustettu muotoilu- ja käsityöalan ammattilaisten 
verkosto. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu �0 ammattilaista useilta muotoilun ja käsityön aloilta 
ja määrä kasvaa koko ajan. Tänä vuonna keskisuomalaisten käsityöläisten ja muotoilijoiden 
yhteisnäyttelyssä teokset kutsuvat mukaan tanssin pyörteisiin.

Raakelin fransut, ruusut ja ruukut 29.9.–25.10.2015

95-vuotias viitasaarelainen Raakel Kumpulainen on fransun, monipuolisen kirjonnan ja keramiikan 
taitaja. Retrospektiivinen näyttely esittelee tämän monilahjakkaan ja tuotteliaan käsityöläisen 
töitä. Esille on laitettu muun muassa valkoleikekirjontaa, kirjontaa pellavalle ja villakankaalle sekä 
keramiikkaa.

Design Airi Hietalan nahka- ja hopeakoruja 27.10.–29.11.2015

Design Airi Hietalan korujen materiaalina ovat muokkaamaton nahka eli pergamentti sekä hopea. 
Hietalaa innoittaa Pohjois-Karjalan luonto, vaarat ja suot. Hänen koruihinsa liittyy aina tarina tai 
koruntilaajan antama merkitys.

Kas näin heiluu kassi! 1.12.2015–7.2.2016

Elämän värien käsinpainetut tekstiilit tuovat kotiin rentoa romantiikkaa ja iloista huumoria. Tuotteet 
suunnitellaan, painetaan käsin ja ommellaan Hankasalmella, Keski-Suomen kauniin luonnon 
keskellä.
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KIERTONÄYTTELYT:

Museon tuottamissa kiertonäyttelyissä vieraili vuonna �0�5 yhteensä noin 7 880 kävijää.

Jokapäiväinen paperimme 2.2.–27.3.2015

Euran kirjasto, Eura, noin � 800 kävijää.

Jokapäiväinen paperimme -näyttelyä puretaan Eurassa
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Paina puuta 30.3.–29.5.2015

Euran kirjasto, Eura, noin � �50 kävijää.

Koukussa pitsiin 3.–28.6.2015

CraftCorner, Helsinki, noin � �00 kävijää.

Silja ja Seppo Eränen CraftCornerin edustalla
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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 toimintaympäristöstä eli käsityöstä nousevat tapahtumat, joista kerrotaan tässä tekstio-
sioissa. Vaihtuviin näyttelyihin liittyvistä oheistapahtumista kuten luennoista, työpajoista ja Nuoret 
museoon -projektin tapahtumista on kerrottu kattavasti tämän vuosikertomuksen luvussa 4. 
Näyttelyt sekä luvussa ��. Projektit. 

Kulttuuriperintökasvatusta 

Kompassi-kulttuuriopetussuunnitelman mukaisesti kaikki Jyväskylän kaupungin perusopetuksen 
oppilaat tutustuvat vähintään kerran lukuvuodessa johonkin kaupungin kulttuurikohteeseen tai 
taidetapahtumaan. Suunnitelman mukaan kaikki kaupungin kakkosluokkalaiset vierailevat Suomen 
käsityön museossa. Vierailut ajoittuivat helmikuun ja huhtikuun välille, jolloin museossa vieraili 
�450 kakkosluokkalaista. Museovierailulla oltiin käsityön perusasioiden äärellä teemalla ”Villaa 
ja nahkaa”. Museokäynnillä tutustuttiin villan käsittelyyn museolammas Päkän seurassa Missä 
villalanka kasvaa? -tarinapolulla ja värjättiin villalankaa grappijuurella. Aikamatkalla käsityössä 
mietittiin käsillä tekemistä ja ihmisenä olemista ennen ja nyt. Ennen valmistettiin itse työvälineet, 
vaatteet, metsästettiin ruoka ja entä tuliko siitä jätettä? Mietittiin miten nyt eletään, mitä valmiste-
taan itse, mistä syntyy jätettä ja miten sitä käsitellään. Työpajassa lapset valmistivat poronnahasta, 
kierrätetyistä napeista ja suonilangasta rannekkeen. 

Kuluvana vuonna Kulttuurikompassi laajeni maakuntaan. Syksyn aikana kaikki Uuraisten kakkos-
luokat sekä osa Laukaan seitsemänsistä luokista vieraili museossa.

Museossa tapahtuu

Museossa järjestettiin maksullisia ja maksuttomia tapahtumia, joilla on tavoitettu ja vakiinnutettu 
uusia yleisöjä, etenkin nuoria aikuisia. 

Huhtikuussa vietettiin valtakunnallista Taidon ja käsityön viikkoa sekä Taidon ja käsityön päivää. 
Viikon tarkoituksena on nostaa käsityön arvostusta ja innostaa ihmisiä käsitöiden tekemiseen 
teemalla Käsityö kuuluu kaikille. Viikon aikana museolla julkistettiin vuoden käsityöläinen, jonka 

Keski-Palokan kakkosluokkalaiset 

työpajassa

Museoharjoittelijat Eveliina Huovinen ja Sini Halttunen lajittelevat nappeja 

EkoCenter -kierrätyskeskuksessa kakkosluokkalaisten työpajoihin



�7

museo on valinnut vuodesta �008 lähtien. Alkuaan valinnalla oli tarkoitus elävöittää juuri uusittua 
museon perusnäyttelyä.  Samaan aikaan monet muutkin tahot ryhtyivät valitsemaan vuoden 
käsityöläisiä, joten museo keskittyi etsimään taitajia käsityökentän rajapinnoilta koetellakseen ja 
herättääkseen yleisöä pohtimaan, missä raja kulkee – mikä on käsityötä? Valinnalla tuodaan esille 
tämän päivän käsityöläisyyttä tai lähestytään käsityön taitajien osaamista uudesta näkökulmasta. 

Vuoden �0�5 käsityöläiseksi valittiin mediataiteilija Matti Niinimäki (s. �984). Niinimäki edustaa 
maker-kulttuuria, johon kuuluu olemassa olevien esineiden korjaaminen, kokeellisten valmistus-
tapojen kuten �d-tulostuksen käyttäminen, yhteisöllisyys, tee se itse -asenne sekä monipuolinen 
luovan teknologian käyttö. Niinimäki työskentelee pääasiassa vuorovaikutteisten taideteosten 
parissa. Teoksissaan hän yhdistelee uusinta teknologiaa, kierrätysmateriaaleja sekä arkisia ilmiöitä 
ja eleitä luoden niistä uusia merkityksiä ja humoristisiakin yhdistelmiä. Niinimäen materiaalina on 
teknologia: koodi, elektroniikka, video, animaatio ja ääni taipuvat hänen käsissään taideteoksiksi, 
kokeellisiksi soittimiksi tai vuorovaikutteisiksi museoinstallaatioiksi.

Suomen käsityön museon valitsema Vuoden käsityöläinen 2015, mediataiteilija Matti Niinimäki

Taitoviikkoon kuului myös kolmatta kertaa museossa järjestettävä Jyväskylän ammattiopiston käsi- 
ja taideteollisuusalan artesaanien opinnäyteseminaari. Opinnäytteessä artesaani näyttää opintojen 
aikana hankkimansa ammattitaidon suunnittelemalla ja valmistamalla itse valitun tuotteen. 
Iltapäivän aikana artesaanit esittelivät neljä opinnäytettä mm. modernin seitsemänkielisen 
saarnipuisen sähkökitaran sekä Suomessa käytettävät viisi saamenpukua ja niiden perinteisen 
valmistuksen, joista tarkemmin syvennyttiin Sodankylän / Vuotson pukuun ja sen sukukohtaiseen 
kehittymiseen.

Seminaarin lopuksi kuultiin Käsityöyrittäjän kasvutarina, joka pohjautui samannimiseen kirjaan. 
Tarinan kohderyhmä oli yrittäjyyttä pohtivat käsityön harrastajat sekä käsi- ja taideteollisuusalan 
opiskelijat ja ammattilaiset. Kasvutarinan on koonnut mm. tekstiilialan muotoilijan koulutuksen 
saanut, yrittäjänä sekä yritysneuvojana työskennellyt Ilona Ukkonen.



�8

Monitaiteinen Yläkaupungin Yö on yksi Suomen pitkäikäisimmistä kaupunkifestivaaleista. Museo 
oli tapahtumaperjantain ajan avoinna alkuyöhön saakka ja tarjosi esiintymispaikan muusikoille. 

Valtakunnallista Pinkkiperjantaita vietettiin yhteistyössä Taito Aivian kanssa Roosa nauha 
-hyväntekeväisyyskampanjan merkeissä. Asiakkaat pääsivät Taito Aivian ohjausopiskelijoiden 
avustuksella opettelemaan pallo- ja kukkavirkkausta. Sukkapiirin vapaaehtoiset neuloivat sukkia 
hyväntekeväisyyteen. Heiltä sai apua sukkien neulontaan ja viluisille jaloille sai heti ostaa sukat 
lämmikkeeksi. Emeritaprofessori, käsityönopettaja Pirkko Anttilan omaelämäkerrallinen kirja 
Käsillä eletty elämä julkistettiin Pinkkiperjantain käsityökahvilassa. 

Käsityöläisten joulutorille haku uudistettiin sähköiseksi ja yhdistettiin museokaupan joulusesongin 
tuotehakuun. Käsityöläisillä oli mahdollisuus hakea joko molempiin tai valita toinen kohteista. 
Haun aikaistaminen vähensi Käsityöläisten joulutorille hakeneiden määrää melkein puolella. 
Hakemuksia tuli �8 käsityön ammattilaiselta, joista mukaan valittiin �6 käsityöläistä. Valinnoissa 
huomioitiin ammattimaisesti valmistetut tuotteet ja markkinointimateriaalit, kuten esitteet, www-
sivut ja tuotekuvat. Lisäksi haluamme tarjota monipuolisen tuotevalikoiman, josta löytyy aarteita 
sekä naisille ja miehille että nuorille. Valtakunnallisena erikoismuseona valitsemme käsityöläisiä 
koko maasta. Mukana oli sekä uusia että tuttuja näytteilleasettajia ja monipuolisesti eri materiaa-
lien sekä tekniikoiden taitajia. Käsityöläisten Joulutorille ��.–��.�� tunnelmaa toivat myös nuoriso-
kuoro Ruamjain esitykset sekä kahvio.

Ystävänpäivänä vaihtuvissa päänäyttelyissä esittäytyvä Lasisirkus ja Sooda shop järjestivät 
työnäytöksen ja opastuksia näyttelyyn. Avoimessa pajassa taiteltiin paperista sydämiä ystävälle. 

�8.�. järjestettiin Miekkoja roskista – scavenger cosplay -työnäytös, jossa Antti Sepi opetti 
cosplaypukuihin kuuluvien miekkojen valmistusta kierrätysmateriaaleista
.
Laura Pajarisen Solmussa-näyttelyyn liittyi työpaja �0.�., jossa opeteltiin makrameen kaksi perus-
solmua, joita käyttäen valmistettiin rannekoruja. 

Unikurssilla valmistettiin unisieppari
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Unikurssilla ja Unisiepparityöpajassa �4.9. Suomen uniryhmäfoorumiin kuuluva psykologi Irma 
Heiskanen ohjasi unien omakohtaista oivaltamista pienryhmäprosessissa. Kurssin aikana valmis-
tettiin oma unisieppari.

Jyväskyläläisen Äkkigallerian residenssivieras, taiwanilainen tekstiilitaiteilija Ya-chu Kang on 
kiertänyt taideresidensseissä mm. Yhdysvalloissa, Jordaniassa, Kanadassa ja Thaimaassa. 
Museossa Kang luennoi ��.�0 eri maissa käytetyistä tekstiilitaiteen perinteistä ja tekniikoista sekä 
matkojensa ja tutkimustensa vaikutuksesta omaan taiteelliseen työskentelyynsä. Omassa työsken-
telyssään hänelle on ominaista yhdistellä valokuvaa, kuvanveistoa, videota, ompelua, huovutusta, 
korinpunontaa ja performanssia.

Suomen käsityön valitsema Vuoden käsityöläinen �0�5, mediataiteilija Matti Niinimäki ohjasi 
elektronisen käsityön työpajan �4.–�5.��., jossa tehtiin elektronisia kytkentöjä, kolvattiin ja 
ohjelmoitiin. 

Nypläys harrastuksena -näyttelyyn liittyen järjestettiin ��.�0. useita työnäytöksiä sekä Pitsiper-
jantai, jossa kulttuuri- ja opetusalan sekatyömies, pitsitaiteilija Tarmo Thorström Raumalta luennoi 
ja esiintyi työnäytöksessä. Luennolla Thorström johdatti kuulijat pitsin saloihin avaten valmista-
misen tyylillisiä suuntauksia, historiaa ja tekniikoita niin meillä kuin muualla maailmassa. Hän 
kertoi pitsin uudesta tulemisesta, tietotekniikan ja teknisten apuvälineiden käytöstä pitsin suunnit-
telussa sekä visioi pitsinvalmistuksen tulevaisuutta. 

Yhteistyössä – Käsityö näkyviin

Kulttuuriluotsien kanssa jatkettiin yhteistyötä kokoontuen kerran kuussa kirjomaan. Luotseille 
järjestettiin ompeluseuroja: tapaamisia, joissa perehdytettiin Omin käsin -lehdessä julkaistuihin 
kirjontamalleihin. Mukana oli 8–�� luotsia kirjomassa sisustustekstiilejä tulevaan Omin käsin 
-näyttelyyn. 

Pitsitaiteilija TarmoThorströmin nyplätessä Ylen toimittajakin polvistui
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Kuluvana vuonna osallistuttiin kulttuuriluotsien koulutukseen ja heidän luotsaaminaan museon 
kävijöiksi kirjattiin �07 vierasta. Sukkapiiri kokoontui edelleen museon luentosaliin neulomaan 
sukkia perjantaisin. Sukkapiirin koko vaihteli 8–�6 henkilön välillä. Neulotut sukat lahjoitettiin eri 
kohteisiin, mm. ensi- ja turvakotiin sekä saattohoitoyksikköön.

Vanhustyön keskusliiton kanssa yhteistyössä jo vuosia toteutetun, museon Avoimessa työpajassa 
kokoontuneen Ikääntyneiden Ystäväpiirin toiminta päättyi kertomusvuonna kävijöiden määrän 
hiipuessa. 

Museon vanhustyötä ovat osaltaan lainattavat muistelusalkut, joita voivat lainata niin vapaaeh-
toiset kuin ammattilaisetkin eläkeläisryhmiin, keskustelukerhoihin ja vanhusten hoitotyön yksiköihin 
ympäri maata.  Kansakoulusalkku ja Ryijysalkku saivat seurakseen kaksi uutta toimintavuonna 
koottua muistelusalkkua. Marimekko-muistelusalkku sisältää mm. Marimekon kankaista valmis-
tettuja pussukoita, joista tulevat mieleen tutut kuosit ja muistot omasta elämästä. Pelkkää paperia 
-salkku sisältää mm. pula-ajan paperinarutuotteita, vanhoja postikortteja, setelirahoja ja muita 
paperisia maksuvälineitä sekä asiakirjoja vuosien takaa. Lisäksi lainattava Nappijuttu-salkku on 
suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat kohdanneet mielenterveys- tai päihdeongelmia 
henkilökohtaisesti tai lähipiirissään. Salkkua voi lainata nuorten kerhoon, vertaistukiryhmään tai 
mielenterveyshoitotyöyksikköön. Se leikittelee mm. taidekuvilla ja napeilla lähestyen herkkää 
aihetta nuorten näkökulmasta. 

Museon asiakasraati kokoontui neljä kertaa. Huhtikuussa kokoonnuttiin pohtimaan raatilaisten 
omia kokemuksia Marimekosta: millaisia muistoja ja tunnelmia Marimekko herättää? Ideoitiin, 
miten näyttelykävijöiden muistoja voisi kerätä ja esitellä Marimekkoelämää-näyttelyn yhteydessä 
sekä verkossa. Marraskuussa kokoonnuttiin keskustelemaan ja ideoimaan Suomen kansallispu-
kukeskuksen ja Suomen käsityön museon tuottamaa Suomalainen kansallispuku -näyttelyä, joka 
avautuu yleisölle kesäkuussa �0�7.

Yhteistyötä Jyväskylän käsityökoulun kanssa jatkettiin. Toukokuuksi museon Näytönpaikan näytte-
lytila on varattu Jyväskylän Taito Aivian käsityökoulun lapsille ja nuorille. Näytönpaikassa järjestet-
tiin vuodessa �� maksullista näyttelyä. 

Kimperi juhli �0-vuotista taivaltaan esittelemällä uutuuksia Näytönpaikan näyttelyssä ja järjes-
tämällä kaikille avoimet toiminnalliset synttärijuhlat museon luentosalissa. Kimperi-brändi pitää 

Sukkapiiri kokoontuu neulomaan sukkia eri lahjoituskohteisiin
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sisällään kivijalkakaupan Jyväskylässä, verkkokauppa Kimperi Storen ja vaatetehdas Kimperi 
Factoryn Jyväskylässä. Yrityksellä on myös parikymmentä jälleenmyyjää ympäri Suomen.
Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijoiden kanssa tehty yhteistyö jatkui. Opiskelijoille esitel-
tiin luennolla Jyväskylän museoiden yleisötyötä. Museokäynnillä opiskelijoilta kerättiin palautetta 
museon saavutettavuudesta sekä perusnäyttelyistä. 

Opasrinki on tärkeä osa museon yleisötyötä. Vuonna �0�0 koulutetuista �4 oppaasta on jäljellä 
viisi.

Taiwanese Ethersnake (2014), vuoden käsityöläinen Matti Niinimäki
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6. KOKOELMAT

Esinekokoelmat

Luettelointi

Sähköiseen tietojärjestelmään täydennettiin luettelointitietoja kertomusvuoden aikana yhteensä 
549 objektin osalta. Niistä Suomen käsityön museon peruskokoelmaan täydennettiin �59 esinee-
seen etupäässä asiasanoja hakuominaisuuksien parantamiseksi sekä digitoituja esinekuvia 
aiemmin kuvaamattoman aineiston osalta. Nämä ja muut täydentävät luetteloinnit liittyivät 
etupäässä tutkijoiden asiointiin museossa ja esineistön esille ottamispyyntöihin. 

Tyyne-Kerttu Virkki -säätiöltä Suomen käsityön museolle siirtynyttä esinekokoelmaa luetteloitiin 
selvittämällä laajemmin kontekstitietoja ja merkityksiä sekä analysoimalla esineiden materiaaleja 
ja tekniikkaa vuoden �0�6 alussa avattavaa Omin käsin -näyttelyä varten. Kokoelma-analyysi 
on aikaa vievä prosessi ja tietoja täydentyi �90 objektin osalta. Tähän työhön olivat palkattuina 
projektityöntekijät Jussi Mäkinen ja Reija Teerimäki. Rakenne- ja kuntoanalyysi tehtiin yhteistyössä 
konservaattori Anne Vesannon kanssa. 

Hankinnat

Hankintaeriä kirjattiin kuluneen vuoden aikana esinekokoelmaan �7. Arvioitu esinekartunta on 
noin �00–�00 objektia. Lahjoituksista huomattavimpia ja kookkain oli testamenttilahjoitus, joka 
käsittää pitsinnypläykseen liittyvän runsaan aineiston materiaaleineen, työvälineineen, malleineen 
ja näytteineen. Mukana oli myös muuta käsityöaineistoa sekä iso kokoelma alan kirjallisuutta. 

Kokoelmiin saatiin käsityökoulutuksen historiaan liittyviä käsityönäytteitä, noin 80 mallityötä 
Helsingin käsityönopettajaopiston ajoilta �940- ja �950-lukujen vaihteesta.

Pieni tekstiilikokoelma sekä valokuvia ja arkistoaineistoa saatiin lahjoituksena Papiina Oy:n lak-
kauttaessa toimintansa Jyväskylässä. Museolle on aikaisempina vuosina tallennettu merkittävä 
Papiinan toisen toimijan Leena Sipilän lahjoittama keskisuomalaiseen huopakoulutukseen ja 
-yrittäjyyteen liittyvä kokoelma.

Vuorelma Oy:n koko pitkän toimintahistorian aikainen näytekokoelma käytiin noutamassa 
Lahdesta. Suomen käsityön museolle on �980-luvulta alkaen tallennettu Vuorelma Oy:n toimintaa. 

Ostoina esinekokoelmaan hankittiin uutta suomalaista taidelasia vaihtuvan näyttelyn Soodaa 
ja sirkushuveja yhteydessä. Teokset olivat Alma Jantusen vapaasti puhallettu teos Bonsai, 

Tammikuun puu sekä Soda Shop Design Oy:n Aino Vilpaksen teokset Love Muffin ja Mini Muffins. 

Esinekokoelmaan päätettiin myös ostaa poikkeuksellisesti kahden vuoden hankintamäärärahoja 
yhdistämällä taideteos tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemeltä. Teos on kuvakudos Luottamus vuodelta 
�0�4. Osto liittyy museon tehtävään tallentaa valtakunnallisesti tekstiilitaiteen ja taidekäsityön 
historiaa ja nykyajan ilmiöitä. Viime vuosina taidekäsityön kokoelmaa ei juuri ole pystytty kartutta-
maan. Hankintaan liittyen dokumentoidaan taiteilijan työskentelyä haastattelemalla ja videoimalla 
hänen työhuoneellaan ja kotonaan ja digitoimalla hänen museolle lainaamansa työhistoriaan 
liittyvä lehtileikearkisto.
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Asiakkuudet

Esinekokoelmia koskevia asiakasyhteydenottoja oli sähköpostitse tai puhelimitse kuukausittain 5–
�0 ja ne koskivat pääosin lahjoitusten vastaanottoa. Museolle tarjottua esi-neistöä otettiin vastaan 
valtakunnallinen kokoelmayhteistyö huomioiden ja harkintaa noudattaen. 

Suomen käsityön museon esinekokoelmien palvelua käytti kaksi tutkijaa. He tutustuivat pitsi- ja 
keinutuolimattokokoelmiin. 

Parhaimmat kiitokset kaikille museotoimintaa lahjoituksin tukeneille:

Ahma-Aho, Kyllikki  
Alajuuri, Ilona
Hevonoja, Esko
Hietalahti, Outi
Hietanen, Hanna
Hirvi, Maija-Liisa
Koivisto, Liisa
Mattila, Arma
Muurela, Sirkka
Mäki-Patola, Leena
Nikander, Christina
Nuolivaara, Elina
Ohenoja, Esteri
Sillman, Liisa
Sipilä, Leena (Papiina Oy)
Tepponen, Mervi

Kansainvälistä näkökulmaa kokoelmatyöhön

Kertomusvuoden aikana kokoelma-amanuenssi työskenteli  � kk Jyväskylän kaupungin kansain-
välisen työvaihdon lähettämänä Yorkissa Pohjois-Englannissa Yorkshire Museum Trustin vapaaeh-
toistyöntekijänä. Työnantajan edellyttämään oppimissuunnitelmaan ja työskentelytavoitteisiin 
kuuluivat kokoelmahallinnollisiin projekteihin tutustuminen sekä vapaaehtoistyön käytäntöjen ja 
organisoinnin havainnointi ja oppiminen. Vastaanottavassa museossa ohjaajina toimivat kokoel-
mahallinnosta vastaava Melanie Baldwin sekä amanuenssit eri kokoelmaprosesseissa, esimerkiksi 
digitointihankkeissa. 

Kansainvälisen Erasmus-yliopistovaihto-ohjelman konservointiopiskelija aloitti harjoittelunsa 
Suomen käsityön museon esinekokoelmatyössä luetteloimalla ja analysoimalla Meritan tai-
desäätiöltä vuonna �0�� lahjoitettua seinätekstiilien kokoelmaa. Häntä ohjattiin tässä työssä kaksi 
viikkoa. 

Tallennuspalveluihin tehtiin yksi yhteydenotto Ruotsista ja lahjoitettiin �950-luvun morsiuspuku 
Kangasniemeltä oheisesineineen ja taustatarinoineen. 

Kokoelmatyön kehittäminen

Suomen käsityön museossa jatkettiin valtakunnallista TAKO-poolityöskentelyä ja liityttiin 
aikaisemman pooli4:n alapoolin (=tekstiilialan nykyilmiöitä tallentavat museot) lisäksi mukaan 
pooli6:n (=taiteen ja koulutuksen alan nykyilmiöitä tallentavat museot) työhön. Molempien poolien 
aihealueet sisältävät rajapintoja muiden museoiden tallennustehtävien kanssa. Aktiivisella 
poolityöskentelyllä tavoitellaan myös tukea kokoelmapoliittiseen linjaukseen. 
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Lainaustoiminta

Suomen käsityön museosta lainattiin vuonna �0�5 Vuokko Isakssonin teos Maaäidin sydän itkee 
(�975) Kemin taidemuseoon 4.9.–�5.�0.�0�5 taiteilijan retrospektiiviseen näyttelyyn Nainen tilkut-
telee elämäänsä, 50 vuotta nykytilkkutaidetta.

Säilytystilat

Säilytystilojen riittämättömyys mm. Tyyne-Kerttu Virkki ja Fredrika Wetterhof -säätiöiden ko-
koelmalahjoitusten myötä pakotti lisätilan hankintaan ja loppuvuodesta saatiin uusia säilytystiloja 
(ns. B-halli) Salmirannasta konservointikeskuksen ja tekstiilien säilytystilojen yhteyteen, tilat ovat 
kuitenkin ilman vakioilmastointikoneita. Parempiin olosuhteisiin tekstiilivarastoon ja kokoelmakes-
kukseen päätettiin sijoittaa Suomen käsityön museossa täydennysluetteloitu Virkki-kokoelman 
esineistö. B-hallissa säilytetään toistaiseksi Virkki-kokoelman aineisto, joka on luetteloitu vain 
säätiön toimesta. 
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7. ARKISTO, KIRJASTO JA TIETOPALVELU

Mennyt vuosi painottui selkeästi tietopalvelutoimintaan, jossa vastattiin �57 kyselyyn. Noin �/� 
kyselyistä koski ryijyjä, joista eniten kysyttiin ryijyn nimeä ja suunnittelijaa sekä ryijyn ikää tai 
suunnitteluaikaa. Monia kiinnosti myös ryijyn mahdollinen myyntiarvo. Muut kyselyt koskivat myös 
enimmäkseen tekstiilejä kuten mattoja, täkänöitä ja kankaita. Muutama asiakas tarvitsi lähdetietoja 
tai koottua esitystä perinteisistä suomalaisista tekstiileistä. 

Kiinnostus perinteisiin tekstiileihin vaikuttaa olevan kasvussa. Yksityisissä ihmisissä on niin 
ryijyjen kuin täkänöidenkin tuntijoita ja kerääjiä. Toisaalta on myös paljon niitä, jotka eivät erota 
ryijyä, raanua, kuvakudosta ja täkänää toisistaan, mutta ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa 
esimerkiksi perityn tekstiilin herättämien kysymysten edessä. Tämän vuoksi katsottiin tietopalve-
lussa aiheelliseksi ruveta kokoamaan tietoja muistakin tekstiileistä kuten täkänöistä ja matoista 
samaan tapaan kuin ryijyistä on tähän mennessä koottu. Täkänäkuvia on jo koottu n. �00–�00 kpl 
tietohakua helpottamaan.

Ryijytietokannan täydentäminen ja korjaaminen jatkui edellisvuosien tapaan. Osa täydennys-
materiaalista löytyy asiakkaiden kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena ja internetiä hyödyntäen. 
Ryijyä koskevien tietojen ohella kerätään tietoa ryijyjen suunnittelijoista, mikä on myös koettu 
tarpeelliseksi. 

Museon kirjastoon saatiin testamenttina merkittävä lahjoitus. Sairaanhoitajana toimineen ja pitsin-
nypläystä harrastaneen rouva Inga Mattssonin (Pentikäinen) kokoelman myötä käsikirjasto karttui 
��0 teoksella. Kokoelma sisältää mm. ruotsin-, englannin-, saksan- ja hollanninkielisiä teoksia 
erilaisista pitsityypeistä ja -malleista sekä niiden historiasta.

Lehtileiketietokannan osalla työ eteni Käsi- ja taideteollisuusliiton aineiston parissa, jonka mittavan 
kokoelman luettelointi ja skannaus jatkuvat edelleen.  

Tietokantoihin tallennettu aineisto helmikuussa �0�6:

arkisto  ��8�  kirjasto  7�84
tutkimus  �6597  piirustukset 5880
leikkeet 66��  ryijyt   �649

Arkistoa ja kirjastoa lahjoituksin kartuttivat:

Aho, Marja
Hämäläinen, Sonja
Kajaniemi, Aino
Kallioinen, Heidi
Ketola, Tarja
Korkiakangas, Anniina
Kovanen, Marjaana
Kovanen, Niina
Louhelo, Asta/Forssan museot
Mattsson, Inga
Repo, Jani
Saarinen, Olli
Silvonen, Eija/Koulutuskeskus Salpaus
Taito-Savo
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8. VALOKUVA-ARKISTO

Suomen käsityön museon valokuva-arkistoon on tullut kuvia sekä ulkopuolisina lahjoituksina 
että museon omaa toimintaa dokumentoimalla. Oman toiminnan dokumentoinnissa pääpaino on 
vaihtuvien näyttelyiden valokuvaamisessa. Erilaisia tapahtumia ja työnäytöksiä dokumentoidaan 
harkiten ja tapauskohtaisesti.

Valokuva-arkiston kokoelmissa oli vuoden lopussa lähes 90 000 valokuvaa, joista sähköiseen 
kokoelmanhallintajärjestelmään on luetteloituna yhteensä �6 696. Vuoden kartunta oli 758 kuvaa. 
Kertomusvuonna luetteloiduista kuvista valtaosa kuuluu museolle jo vuonna �0�� lahjoitettuun 
Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuus ry Taito Savon valokuvakokoelmaan. Kokoelman kuvista 
merkittävä osa saatiin luetteloitua vuoden �0�5 aikana. Kuvien joukossa on lähinnä väri- ja 
mustavalkovedoksia sekä jokunen kinokoon diakuva. Kuvien aiheet liittyvät yhdistyksen järjes-
tämiin kursseihin, näyttelyihin, käsityöneuvonta-asemien toimintaan ja vuosien varrella olleisiin 
erilaisiin tapahtumiin. Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuus ry Taito Savon kokoelma on ainutlaa-
tuinen läpileikkaus yhden paikallisen käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen toiminnasta noin sadan 
vuoden ajalta 

Kotiteollisuus Oy Oman Tuvan Kuopiossa sijainnut myymälä, Taito Savon kokoelma

 Suomen käsityön museon valokuva-arkisto sai vuoden �0�5 aikana useita suuria lahjoituksia. 
Alkuvuodesta kokoelmiin tuli kansatieteilijä Veera Vallinheimon (�899–�986) kenttätyömatkoiltaan 
ottamia valokuvia. Aikoinaan kokoelman oli lahjoittanut Suomen valokuvataiteen museolle Veera 
Vallinheimon sukulainen. Valokuvataiteen museolla oli päädytty ratkaisuun, että kuvat eivät sovi 
museon kokoelmapolitiikkaan ja tallennusvastuuseen. Sähköpostin välityksellä käytyjen neuvotte-
lujen jälkeen päädyttiin siihen, että Veera Vallinheimon käsitöihin ja kansanpukuihin liittyvät kuvat 
otetaan Suomen käsityön museolle.  

Kesällä Suomen käsityön museo vastaanotti Leena Sipilän ja Piia Kolhon vuonna �998 pe-
rustaman Papiina-nimisen yrityksen tiedottamisessa ja markkinoinnissa käytettyjen valokuvien 
kokoelman. Papiinan toiminta Jyväskylän Palokassa loppui kesällä �0�5. Isossa koossa olevien 
värivalokuvien määrä tarkentuu vastaa luettelointivaiheessa. Kuvat ovat ottaneet etupäässä Leena 
Sipilän veli Harri Heinonen ja Tomi Tuuliranta. 
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Museologian nykytallennus 2015, Kynttiläpaja Kalevantuli, Multia

Toinen kesällä museon valokuva-arkistoon tullut lahjoitus kertoo sairaanhoitajana toimineen 
innokkaan pitsinnypläyksen harrastajan Inga Mattsonin elämäntyöstä. Loppuvuodesta �0�5 
Talvikki Lausala lahjoitti mustavalkokuvia Aunuksesta vuosilta �94�–�944. Kuvat liittyvät läheisesti 
museon kesän �0�5 Omin käsin -näyttelyyn, joka esittelee Tyyne-Kerttu Virkin perustaman Omin 
Käsin -lehden ja Vokki-nimisen yrityksen toimintaa. Talvikki Lausalan lahjoituksen toi museolle 
Maijukka Paulaharju. Aunuksesta otettuja kuvia käytettiin Omin käsin -näyttelyssä.

Kuopion Rouvasväenyhdistys lahjoitti vuonna �0�5 Suomen käsityön museolle Kuopion
Muotoiluakatemiassa, silloisessa Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitoksessa, vuosina �97�–
�988 tehdyt kansatieteen keruutyöt. Yleensä opiskelijat tekivät keruutyönsä omalla
kotiseudullaan. Aiheena oli yleensä jokin tietty teema, jota dokumentoitiin. Keruumatkasta tehtiin 
lyhyt raportti, johon liitettiin luettelo mahdollisista valokuvista. Usein kenttätyötä täydensivät 
havainnolliset pohjapiirrokset asuinrakennuksista ja pihapiiristä. Kansatieteen 
keruutöiden lahjoituksen mukana Kuopion Rouvasväenyhdistys lahjoitti museolle kolme 
metallilaatikostoa, joissa ovat valokuvatuista esineitä tehdyt kortistot yksityiskohtaisine tietoineen. 

Kesällä �0�5 Kuopion Muotoiluakatemian kansatieteen keruutyöt luetteloitiin museon sähköi-
seen tietokantaan tilapäisen työvoiman avulla. Luettelointia varten tehtiin uusi, nimenomaan tälle 
materiaalille sopiva lyhennetty luettelointilomake kuitenkin siten, että aikoinaan Kuopiossa annettu 
juokseva numerointi säilytettiin. Keruutyöt laitettiin asianmukaisiin arkistokoteloihin, keruutöiden 
joukossa olleet negatiivit vaihdettiin arkistokelpoisiin negatiivitaskuihin ja mustavalko- ja värinega-
tiivit erotettiin toisistaan.  Tietokannassa olevat luettelointitiedot varustettiin asiasanoituksella, mikä 
jatkossa helpottaa keruutöiden hakua tietokannasta. 



48

Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijoiden tallennustyö jatkui myös vuonna �0�5. Heidi 
Kallioinen dokumentoi pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria aikuisia saamenpuvun käyttäjiä ja 
valmistajia. Dokumentoinnin kohteina olivat lähinnä Elli Maarit ja Hanna Helander. Marjaana 
Kovanen puolestaan kävi tutustumassa Hirvensalmella asuviin maahanmuuttajanaisiin, jotka 
kokoontuvat säännöllisesti Sukkia ja suomea -nimiseen käsityöpiiriin. Anniina Korkiakangas ja 
Jani Repo haastattelivat ja dokumentoivat jyväskyläläistä cossaaja Iiris Rönkköä. Hän valmistaa 
cosplay-asuja työhuoneellaan Vaajakoskentiellä yhdessä Arttu Sepin kanssa. Sonja Hämäläisen 
dokumentoinnin kohteena oli kuopiolaisen tekstiilitaiteilijan Tarja Walliuksen suunnittelema instal-
laatio Dream. Niina Kovasen ja Tarja Ketolan tallennuksen kohde oli Keski-Suomessa Multialla 
toimiva Kynttiläpaja Kalevantuli. He kävivät tutustumassa yrityksen Toivolan Vanhan Pihan puotiin 
sekä Multialla olevaan Pajamyymälään.

Museon kokoelmiin tallennettiin ja luetteloitiin noin sata museologian opiskelijoiden ottamaa 
digikuvaa. Niiden lisäksi kokoelmiin jäivät luetteloimattomat, mutta säilyttämisen arvoiset kuvat. 

Lahjoittajat

Hämäläinen, Sonja
Kallioinen, Heidi
Ketola, Tarja
Korkiakangas, Anniina
Kovanen, Marjaana
Kovanen, Niina
Kuopion Rouvasväenyhdistys ry
Lausala, Talvikki
Nikander, Christina
Repo, Jani
Sipilä, Leena
Suomen valokuvataiteen museo
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9. KANSALLISPUKUKESKUS

Koulutus 

Kansallispukuvalmistuksen peruskoulutusta jatkettiin. Koulutus on suunnattu kansallispukualan 
valmistajille ja kurssiopettajille tai alalle aikoville. Keväällä järjestettiin kaksi samansisältöistä 
kurssia ��.–�4.�. ja 6.–7.�., joiden aiheena olivat karjalaiset paidat. Kansallispukuneuvoston 
entinen tutkija Leena Holst kertoi kansanpaitojen tutkimuksesta ja kansallispukukonsultti kertoi 
karjalaisten kansallispukujen paitojen rakenteista ja kaavoituksista. Rekkopaidan kirjailua opetti 
kansallispukuvalmistaja Soja Murto. 

Syksyllä järjestetyn koulutusjakson aiheena olivat kansallispukujen päähineet ja erityisesti 
tykkimyssyt. Kansallispukukonsultti opetti paperipohjien valmistusta, päällisen kirjontaa, 
myssykoppien päällystystä ja päähineiden pukemista. Tämä koulutus järjestettiin Helsingissä 
Föreningen Bragen tiloissa. Asiantuntijaluennoitsijana toimi professori Bo Lönnqvist.

Näyttelyt

Kuja-näyttelytilassa oli esillä kolme näyttelyä:

�0.�0.�0�4–�5.�.�0�5 Folkista poppia 
Taitoliiton järjestämän käsityö- ja muotoilutuotteiden suunnittelukilpailun satoa 

�0.�.–��.5.�0�5 Poppia puvuissa
Näyttelyssä on kahdeksan käsityöläisen näkemys perinteen hyödyntämisestä muotinäytöspu-
vuissa. Puvut esiteltiin marraskuussa �0�4 Suomen kädentaidot -messuilla Tampereella muotinäy-
töksessä Folkista poppia -sisääntulossa. 

5.6.�0�5–�.�.�0�6 Yhtä juhlaa – Kansallispuku ��0 vuotta -juhlavuoden näyttely 

Kansallispukuisten barbien näyttely oli lainassa Pohjois-Pohjanmaan museossa 
�6.�0.�0�4–��.�.�0�5.

Kansallispukunäytöksen värikästä joukkoa Kirkkopuistossa



50

Tapahtumat

Kansallispukukeskus järjesti tammikuussa 9.–�0.�. jo vakiintuneesti oman osaston Folklandia 
-tapahtumaan. Tapahtumayleisöä palvelemaan perustettiin Bragen pukutoimiston kanssa Kansal-
lispukuapteekki. Osastolla jaettiin tietoa kansallispukujen hoidosta ja huollosta teemalla Reissussa 
rähjääntyy. Mukana oli lisäksi neljä kansallispukualan ammattilaista. Kansallispuvun ��0-vuotisjuh-
lavuoden merkeissä pukeuduimme kaikkiin tapahtumiin kansallispukuihin.

Kansallispukukeskus oli mukana Kalevalaisten Naisten Liiton 80-vuotisjuhlassa Finlandia-talolla. 
Kalevalan päivänä järjestetyssä juhlassa Kalevalaisessa toritapahtumassa Keskuksen ja Bragen 
yhteisosastolla jaettiin tietoa toiminnoistamme, kansallispuvuista ja tulevista tapahtumistamme. 
Osallistuimme yhdessä myös heinäkuussa Kaustisten kansanmusiikkifestivaaleille 9.–��.7. 

Lauantaina �.�0. vietettiin museossa perinteistä Kansallispuvun juhlapäivää, joka keräsikin 
paikalle �58 kansallispuvuista kiinnostunutta henkilöä ympäri Suomen. Juhlapäivän ohjelmassa oli 
mm. Kansallispukutarvikkeiden myyntitori, amanuenssi Inka Maria Laitilan luento  Fredrika Wetter-
hoffista ja kansallispukuvalmistaja Soja Murron luento Suomalainen kansallispuku ��0 vuotta. 
Päivän päättäneeseen pukunäytökseen osallistui reilut neljäkymmentä henkilöä, joten pukuja 
saatiin esille ennätysmäärä.

Pukututkimus

Pukututkimus on edelleen tärkeä osa Kansallispukukeskuksen toimintaa. Kiinnostus uusien 
pukumallien kokoamista ja olemassa olevien pukujen perinnepohjaisuuden tarkistamista kohtaan 
jatkuu vilkkaana. 

Saarijärven pukutarkistushanke etenee tilaajayhteisön täydentäessä rahoitussuunnitelmaansa. 
Johanneksen naisen uuden pukumallin kokoamistyö on aloitettu. Kansallismuseon kokoelmissa 
olevat puvun esikuva-aineistot on dokumentoitu kuvaamalla ja taltioimalla ompelurakenteet ja 
pienoiskaavat kirjallisesti.

Rauman seudun naisen kansallispukutarkistustyöryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. 
Esikuvamateriaalia on kartoitettu Kansallismuseon, Turun maakuntamuseon ja Satakunnan 
museoiden kokoelmista. 

Yhtä juhlaa – Kansallispuku 130 vuotta



5�

Kansallispukukeskus osallistui FT Leena Valkeapään Paula-tytön taustaa ja tarinaa selvittelevään 
tutkimukseen Sääksmäen kansallispuvun esikuva-aineiston tutkimuksen osalta. Puvun esikuva-
materiaali kuvattiin ja ompelurakenteet sekä pienoiskaavat dokumentoitiin kirjallisesti. 

Kansallispukuraatiin kuuluvat seuraavat jäsenet: 

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

Vuoden aikana varmistui yksi kansallispuvun tuotantopaikka. Tarkistetun Jääsken naisen kansallis-
puvun mallin käyttölupasopimus allekirjoitettiin T:mi Soja Murron kanssa.

Koulutus karjalaisista paidoista
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Kokoelmat

Kansallispukukeskuksessa aloitettiin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden laajan kansallispukunäyt-
telyn valmistelut. Mallipukukokoelman läpikäyntiin ja luettelointiin palkattiin kuudeksi kuukaudeksi 
Sari Perhonen-Pirttiniemi. Pukujen huoltoa Konservointikeskuksessa tekivät Leena Niiranen sekä 
Tea Tervamäki.

Helmi Vuorelma Oy:n konkurssin johdosta Kansallispukukeskuksen kokoelmiin hankittiin runsaasti 
Vuorelman tuotantoon kuuluneiden kansallispukujen mallikappaleita. Hankinta sisälsi useita 
kymmeniä kansallispukuja, mm. tarkistetun Tuutarin kansallispukukokonaisuuden.  Myös kansal-
lispukuihin liittyvää arkistomateriaalia talletettiin Kansallispukukeskuksen kokoelmiin. Aineistoa 
noudettiin yhteensä kolmena kertana Vuorelman toimitiloista Järvelästä.

Kansallispukukeskuksen kokoelmiin �0�5 lahjoittaneet:
Havumäki, Matti
Hämäläinen, Anja
Ikonen, Hilkka
Koivisto, Anne
Kumpulainen, Annikki
Mattson, Inga
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Taito Shop Mäntyharju
Tawast, Rita ja Ulla
Väkevä-Wieck, Riitta

Muuta toimintaa

Kansallispukuraati kokoontui 5.�.�0�5. Kokous mm. hyväksyi tarkistetun Jääsken naisen 
mallipuvun toteutuksen sekä Johanneksen naisen ja miehen pukujen kokonaissuunnitelmat. 
Rauman seudun naisen pukutarkistusprojektia päätettiin jatkaa.

Pohjoismainen kansallispukuseminaari järjestettiin Norjassa Valdresissa �0.–�4.8. Kansallispuku-
konsultti ja amanuenssi osallistuivat seminaariin. Kansallispukukeskuksella oli oma esittelypöytä 
seminaarin minimessuilla. Speakers cornerissa kansallispukukonsultti kertoi suomalaisesta 
kansallispuvusta ja kansallispuvun juhlavuodesta.  Suomen luennoitsijoina olivat FT Leena 
Valkeapää ja kotiteollisuusopettaja Anna-Maija Bäckman.

4.�.–�0.�. Kansallispukukeskuksessa oli Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta Inarista 
Riikka Helkala suorittamassa työssäoppimisjaksoaan. Hän valmisti harjoittelunsa aikana Tai-
na Kankaan ohjauksessa feresin Kansallispukukeskuksen kokoelmiin. Tehtävä sisältyi hänen 
näyttötutkintoonsa.

Kansallispukukeskus järjesti 4.��. asiakasraadin, jossa tiedusteltiin asiakkaiden toiveita koskien 
tulevaa suurta kansallispukunäyttelyä vuonna �0�7. Tapahtumaan osallistui �4 henkilöä.

Kansallispukukonsultti luennoi �4.�. Hämeenlinnan Seudun Kalevalaisten Naisten vuosikoko-
uksessa aiheesta Kansallispuku ��0 vuotta. Esitelmä valotti suomalaisen kansallispuvun syntyä 
ja vaiheita ��0 vuoden aikana. Vastaavan tyyppinen luento oli vuorossa 9.4. Etelä-Pohjanmaan 
kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikokouksessa Seinäjoella. 

�9.5. kansallispukukonsultti vieraili Ikaalisten Kalevalaisten Naisten järjestämässä kansallis-pukuil-
lassa. Illan aiheena olivat Ikaalisten naisen ja miehen kansallispuvut. Yhdistyksen edustaja Helena 
Pesonen kertoi pukujen nykytilanteesta ja kansallispukukonsultti esitelmöi kansallispuvun tarkis-
tusprosessista, miksi ja miten sellainen toteutetaan ja mitä se mahdollisesti tarkoittaisi ko. pukujen 
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kohdalla. Yhdistys olisi erittäin halukas tilaamaan kyseisten pukujen tarkistusprosessin.

Kansallispuvut.fi-sivustoa sekä henkilökunnan käytössä olevaa tietopalveluaineistoa päivitet-
tiin ja täydennettiin. Kansallispukukonsultti neuvoi asiakkaita henkilökohtaisesti, puhelimitse ja 
sähköpostitse. Erityisesti kansallispukujen ja niiden materiaalien sekä työohjeiden ja kaavojen 
hankintaan liittyvät kysymykset ovat työllistäneet runsaasti Helmi Vuorelma Oy:n konkurssin 
vuoksi.

Kansallispukuraadille ja muille yhteistyökumppaneille on lähetetty vuoden aikana yksi tiedote, 
jossa kerrottiin ajankohtaisista asioista mm. Helmi Vuorelman ja Suomen Perinnetekstiilit Oy:n 
tilanteista. Museon uutiskirjeissä ja blogissa on tiedotettu Kansallispukukeskuksen ajankoh-
taisia asioita. Konsulttia on haastateltu useisiin lehtiin kansallispuvuista ja keskuksen toimin-
noista kertovia artikkeleita varten. Kansallispukuja ja Keskuksen toimintaa on esitelty useille 
opiskelijaryhmille.

Kansallispukukonsultti on kirjoittanut artikkeleita erilaisiin lehtiin ja julkaisuihin: 
• Hämäläisiä kansallispukuja Hämeen Heimoliiton 90-juhlavuotisjulkaisuun 
• ��0-vuotias kansallispuku – suomalaisuuden symboli Karjalan Liiton 75-juhlavuoden julkaisuun
• Konsultti kirjoittaa säännöllisesti artikkeleita Suomalaisen Kansantanssin Ystävien julkaisemaan
Tanhuviestiin Kansallispukukeskuksen kuulumisia -palstalle.

Kansallispukuamanuenssi ja -konsultti ovat kirjoittaneet Soja Murron ylläpitämään kansallis-
pukuaiheiseen joulukalenteriin useita artikkeleita, joista kalenterin luukkuja avautui yhteensä neljä 
kappaletta: �.��. aiheena oli kansallispukukeskuksen toiminta, �4.��. Kansallispuvun juhlapäivä 
-tapahtuma, �8.��. kansallispukujen valmistuksen peruskoulutus ja ��.��. pukutarkistukset.

Kansallispukukeskus on saanut vuoden aikana kaksi avustusta toimintansa tukemiseen: Suomen 
Kansallispukujen Ystävät ry on lahjoittanut � 000,00 euroa ja Karjalan Liitto �8.�0. järjestämiensä 
arpajaisten tuoton 770,00 euroa Helmi Vuorelma Oy:n konkurssipesästä hankittujen kansallispu-
kujen lunastamiseen.

Poppia puvuissa -näyttely: Minna 

Suurosen asukokonaisuus Ruskatar

Poppia puvuissa -näyttely: Elina Saaren ja Soja 

Murron asukokonaisuudet
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10. KONSERVOINTIKESKUS

Konservointikeskuksen erikoisalana on vanhojen ja uusien arvotekstiilien konservointi sekä 
varovaista käsittelyä ja poikkeuksellisia työmenetelmiä vaativien tekstiilien huolto ja puhdistus. 
Konservointikeskuksen 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 �0�5 aikana Konservointikeskuksessa tutkittiin, huollettiin tai konservoitiin ��� esinettä, 
joista �68 kpl kuului Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukeskuksen omiin kokoel-
miin. Käsityön museon Virkki-kokoelmasta konservoitiin �08 tekstiiliä tai esinettä tammikuussa 
�0�6 avautuvaan Omin käsin -näyttelyyn ja Virkki-kokoelman esineille tehtiin myös kuntoarvioita 
ja luettelointitietojen tarkistusta niiden luetteloinnin edetessä. Suomen kansallispukukeskuksen 
mallipukukokoelmasta puhdistettiin ja huollettiin 60 kappaletta puvun osia vuoden �0�7 pukunäyt-
telyä varten.

Johtava konservaattori antoi museoiden säilytystila- ja konservointitarpeisiin liittyviä lausuntoja ja 
konsultoi museoita olosuhdekysymyksiin liittyvissä ongelmissa. Konservointikeskuksessa tehtiin 
asiantuntijatyönä useita eri museoiden kiertonäyttelyihin liittyviä esinetarkastuksia sekä suuren 
tekstiilikokoelman kuntoarviointi. Konservointikeskuksen henkilökunta osallistui tarvittaessa myös 
käsityön museossa esillä olleiden tekstiilinäyttelyiden rakentamiseen.

Konservointikeskuksessa vastattiin vuoden aikana 75 tietopalvelukysymykseen. Konservointikes-
kuksen sivuilla verkossa kävi 648 tietoa hakevaa asiakasta ja Konservointikeskuksen tiloihin ja 
toimintaan kävi tutustumassa museoalan ammattilaisia sekä kotimaisia ja ulkomaisia tekstiilialan 
harrastaja- ja opiskelijaryhmiä.

Neuvonta- ja koulutustoimintaan sisältyi vuoden aikana myös 6 luentoa ja kurssiopetusta 
Jyväskylän yliopiston, Suomen museoliiton, Järvenpään seurakuntaopiston sekä Jyväskylän 
kristillisen opiston järjestämissä koulutuksissa. 
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Omin käsin -näyttelyssä esillä oleva vakoraanu, jonka oikeassa yläkulmassa ollut 

paha repeämä korjattiin. Ilman konservointia tekstiiliä ei olisi voitu ripustaa seinälle.
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11. PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA TALLENNUSYHTEISTYÖ

Nuoret museoon -hanke jatkui kolmatta vuottaan vuonna 2015

Vuodesta �0�� jatkunut Nuoret museoon -hanke on vihdoin alkanut löytää yleisönsä kolmantena 
toimintavuotenaan. Alkuvuonna �0�5 toteutuivat edellisvuonna suunnitellut tapahtumat ja näyttelyt, 
jotka järjestettiin yhdessä Jyväskylän muiden museoiden kanssa.  Suomen käsityön museossa, 
Jyväskylän taidemuseossa ja Keski-Suomen museossa järjestettiin osittain samanaikaisesti kolme 
Japani-aiheista näyttelyä yhteisen nimikkeen, Japani on POP, alla. Suomen käsityön museossa 
aiheeksi valikoitu japanilainen katumuoti ja cosplay. Aulagallerian Pukuilun maailmassa – cosplayn 
ja japanilaisen katumuodin näyttely oli esillä �.�.–�9.4.�0�5. 

Suuren työn näyttelyyn tekivät Cosvision ry:n aktiiviset nuoret. Cosvision ry pyrkii tukemaan 
cosplay-harrastusta Suomessa monin eri tavoin. Yhdistys tähtää myös suomalaisen cosplay-
harrastuksen näkyvyyden edistämiseen maailmanlaajuisessa cosplay-kulttuurissa. Heille oli 
kuitenkin tärkeää, että he pääsivät esittäytymään valtakunnallisessa erikoismuseossa ja saamaan 
siten uskottavuutta toiminnalleen esimerkiksi apurahoja haettaessa. Museo esitteli ylpeänä nuoria 
ihmisiä, jotka ovat löytäneet intohimonsa kuten jyväskyläläinen Elffi, joka on Suomen kansainvä-
lisin cosplayaaja. 

Pukuilun maailmassa -näyttelyn yhteyteen nuoret järjestivät paljon tapahtumia kuten luennon 
cosplayaamisesta juuri harrastuksen aloittaneille nuorille ja heidän vanhemmilleen sekä työnäy-
töksen, miten kierrätysmateriaalista eli aaltopahvista tehdään uskottavan näköisiä miekkoja 
täydentämään cosplay-asuja. Jyväskylän Veturitalleilla oli poseeraus- ja valokuvaustyöpaja ja 
kirpputori, jolla myytiin cosplay-tarvikkeita, mangaa, keräilynukkeja tai niiden vaatteita sekä japani-
laista katumuotia.

Suuritöisin järjestettävä nuorilla oli �.�. pidetty Anime- ja pelimusiikin konsertti, jonka järjesti 
Jyväskylän Yliopiston Japani Ystävät ry. Yhdistyksen jäsenten oma jousikvartetti soitti akustisesti 
japanilaisten anime-elokuvien ja tietokonepelien musiikkia. Harvinaislaatuisessa tilaisuudessa 
soitettiin Suomessakin mainetta niittäneiden kulttiteosten musiikkia. Konsertissa esiintyivät Yoon-
young Lee (�. viulu, Korea), Anna-Kaisa Pasanen (�. viulu, Suomi), Ayana Palander (alttoviulu, 
Japani) ja Haruka Kawai (sello, Japani).

Pukuilun maailmassa -näyttelyn aikana valmistui Cosplay Tour Europe -dokumenttielokuva. 
Cosplay Tour Europe oli dokumenttiprojekti, jonka viisihenkinen, intohimoinen cosplay-tiimi kiersi 
kesällä �0�4 kuvaamassa eri Euroopan maiden cosplay-tapahtumissa. Dokumentin ensi-ilta ja 
yleisönäytös olivat museossa ��.–��.�.�0�5. 

Pukuilun maailmassa -näyttelyyn liittyen löytyi teema myös kevään Late Nights -tapahtumalle 
�0.�.�0�5. Yleisö pääsi seuraamaan aikaa vievän vartalomaalauksen valmistumista ja kokeile-
maan kasvomaalauksen tekoa itselleen tai kaverille. Bodypaintingista vastasi Fantasy Von 
Aidainder body art. Työpajassa ohjelmapalvelutuottajaopiskelijat Juulia Heikkinen ja Sini Halttunen 
Jyväskylän ammattiopistosta ohjasivat asiakkaita origamien saloihin. Perjantaipäivän kuluessa 
museon luentosaliin rakentui mukailtu Obakeyashiki eli japanilainen kauhutalo. Japanilainen 
kauhu poikkeaa länsimaisesta kauhusta paitsi tunnelmaltaan myös toteutukseltaan.  Kauhutalon 
tuottivat Jyväskylän yliopiston japanilaiset vaihto-opiskelijat. Kauhutalo oli avoinna yleisölle koko 
viikonlopun ajan. 

Keväällä �0�5 ei järjestetty Low budget -pajoja koordinaattorin puuttuessa ja uutta rahoituspää-
töstä odottaessa.  Rahoituspäätös saatiin huhtikuussa ja projektille myönnettiin �0 000 euroa 
käytettäväksi kaudelle �0�5–�0�6. Hankkeen koordinaattoriksi palkattiin museoassistentti Sari 
Koskinen. 
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Syksyllä �0�5 aloitettiin Low Budget -pajojen järjestäminen uudestaan, mutta uudella ajankoh-
dalla. Pajat järjestettiin joka kuukauden �. torstai klo �6–�9, jolloin työelämässä olevat alle �0-
vuotiaatkin ehtivät mukaan. Pajoihin haettiin nuoria ohjaajia perinteisillä wanted-ilmoituksilla, joita 
jaettiin ympäri kaupunkia. Tapa osoittautui onnistuneeksi ja yhteydenottoja saatiin paljon. Aiheiksi 
pyrittiin valitsemaan pinnalla olevia trendejä ja vanhoja klassikoita, kuten hyvin trendikäs korjaus-
massa sugru, makramee, puun vuolenta ja joulukoristeet. Ohjaajina pajoissa toimivat mm. Suvi 
Poni, Katri Piri ja Anna-Mari Heinonen. 

Syksyinen Late Nights järjestettiin sopivasti Valon kaupunki -tapahtuman yhteyteen ja valo ja 
sisustaminen valikoituivat myös Late Nightsin teemaksi. Illan aikana kuulimme sisustusvinkkejä 
Sisustuskärpäsen Heidi Lehdolta sekä musiikkia Anne Martin duolta. Nonstop-pajassa tehtiin 
kierrätysteemaiset tuikkulyhdyt, joihin sai tuikun mukaan valaisemaan kotimatkaansa. Illan tarjoi-
lusta vastasi Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kirjallisuuden, 
museologian, taidehistorian ja taidekasvatuksen opiskelijoiden Corpus ry:n Kahvila Kultavatkain. 
Illan suurimmaksi suosikiksi nousi Elina Kauton vetämä lyhtytyöpaja. 

Syksyn aikana järjestettiin projektin tiimoilta Late Nightsit myös muissa kaupungin museoissa. 
Jyväskylän taidemuseossa �0.��. teemalla Art After Dark, järjestäjänä Humanistisen ammattikor-
keakoulun Oranssi myrsky. Keski-Suomen museo hyödynsi erinomaisia auditoriotilojaan ja järjesti 
Late Nightsin yhteistyössä Keski-Suomen elokuvakeskus ry:n kanssa �0.�0. Halloween-teemai-
sesti juhlien elokuvan Bunny The Killer Thing ensi-iltaa. 

Vuonna �0�5 pyrittiin luomaan verkostoja muun muassa pajaohjaajien ja oppilaitosten kanssa. 
Tämä näkyi varsinkin syksyn pajaohjaajatarjokkaissa sekä kontakteissa Jyväskylän ammattikor-
keakouluun, Jyväskylän yliopistoon sekä Jyväskylän ammattiopistoon. Jyväskylän ammattikorkea-
koulun opiskelijoista löytyi esimerkiksi järjestäjä vuoden �0�6 kevään Late Nightsiin ja Jyväskylän 
ammattiopiston kanssa yhteistyö toimii erinomaisesti harjoittelupaikkojen suhteen. Harjoittelijoita 
on ollut niin museopedagogiikan kuin asiakaspalvelunkin puolella. Yhteistyökumppanuutta jo 
olemassa olevien kontaktien kanssa pyritään tiivistämään projektin viimeisen vuoden aikana, 
samoin luomaan uusia kumppanuuksia muun muassa vaihto-opiskelijoiden sekä Jyväskylän 
nuorisopalveluiden kanssa. On myös tehty pohjatyötä nuorten aikuisten houkuttelemiseksi näytte-
lyihin. Vuoden �0�5 lopussa käynnistettiin haku Pinnalla-näyttelyyn, jossa ikähaarukaksi valikoitui 
alle �0-vuotiaat suomalaiset ja Suomessa asuvat muotoilijat ja käsityöläiset. Heidän näyttelynsä 
avajaisia juhlitaan vuoden �0�6 maaliskuussa. Myös näytönpaikkaan haetaan korvamerkitysti 
jatkossa nuorempaa sukupolvea tuomaan esille osaamistaan. 

Syksyllä �0�5 aloitettiin myös luento + työpaja -tapahtumat, jonka aikana pääsee tutustumaan 
johonkin käsityöhön liittyvään ammattialaan. �9.8.�0�5 pidetty Päivä kuosisuunnittelijana syntyi 
Marimekkoelämää-näyttelyn inspiroimana. Päivässä oli luennoimassa ja työpajaa vetämässä 
muun muassa Marimekolla piirtäjänä ja Kaunisteella suunnittelijana työskennellyt kuvataitei-
lija Hannele Äijälä. Ilmaisesta luennosta ja maksullisesta työpajasta koostunut tapahtuma oli 
onnistunut konsepti niin puhujan kuin asiakkaankin näkökulmasta ja konseptia aiotaan jatkaa 
vuonna �0�6.

Markkinointiväylinä nuorison tavoittamiseksi on keskitytty sosiaaliseen mediaan ja sähköpostiin. 
Projektin tapahtumien kautta pyritään aktiivisesti keräämään palautetta ja yhteystietoja, jotta 
tulevaisuuden tapahtumat pysyvät aallon harjalla teemallisesti ja jatkossa nuoret tavoitettaisiin 
paremmin. Somessa keskityttiin lähinnä Facebookin käytön vakiinnuttamiseen; tulevaisuudessa 
aiotaan panostaa myös Instagramiin. Sähköpostitse nuoria tavoitellaan muun muassa oppilai-
tosten sähköpostilistojen kautta, ihan onnistuneesti. Yllättävänkin hyväksi metodiksi muodostuivat 
perinteiset väylät, kuten julisteet. Vaikka lehtiinkin ilmoitukset tapahtumista lähtivät, useimmat 
kertoivat saaneensa tiedon tapahtumista oppilaitosten sähköpostilistojen sekä vielä useammin 
julisteiden kautta. Julisteita pyrittiin jakamaan vuoden �0�5 aikana myös muihin kuin koulujen 
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ilmoitustauluille, kuten ravintoloihin. Tapahtumista tehtiin myös flyereita, joita jaettiin lähialueiden 
nuorisotiloihin ja talon sisällä. 

Vuoden �0�5 aikana on kannettu hedelmää muun muassa Low Budget -pajojen vakiintumisesta. 
Projekti alkaa hiljalleen tulla tutuiksi oppilaitoksissa sekä nuorten aikuisten keskuudessa, mikä 
näkyy kävijämäärissä. Low Budget -pajoja odotetaan ja niistä pidetään niiden matalan hinnan ja 
uusien teemojen takia. Vuonna �0�6 odotetaan solmittavan vielä lisää yhteistyökumppanuuksia, 
joiden avulla projekti saadaan sulautettua osaksi museon normaalia yleisötyötä.

Kulttuuritoimijoiden matkailuhanke

Suomen käsityön museo toimi koordinaattorina kulttuuritoimijoiden yhteishankkeessa, jossa 
toteutettiin jyväskyläläisille ja matkailijoille mobiilisovelluksella (Seinätön museo) kävelyreitti 
Jyväskylän  kulttuurikohteisiin Alvar Aallon hengessä. Yhteishankkeeseen saatiin rahoitusta  
vuonna �0�� Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hanketta koordinoi ja käytännön työn toteutti   
kertomusvuonna Anni Ilves. Hanke valmistui keväällä �0�5. Sivusto löytyy osoitteesta  
http://tarinasoitin.fi/aallonkylassa

Keskisuomalaiset käsityökohteet -sivusto

Suomen käsityön museon keskisuomalaisista käsityökohteista tuottaman mobiilisivuston (Seinätön 
museo -tekniikka) tiedot päivitettiin keväällä. Kaiken kaikkiaan Käsityökohteet kartalla -mobiiliopas 
vie noin 50 taitajan nettisivuille, työpajaan, myymälään tai näyttelyyn. Sivusto löytyy osoitteesta 
http://tarinasoitin.fi/kasityokohteet
 
TAKO-yhteistyö ja nykytallennus

Museo on mukana toimintansa vakiinnuttaneessa TAKO-toiminnassa eli ammatillisten museoiden 
tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkostossa.Toiminta sai alkunsa Suomen kansallismuseossa 
��.�.�009 pidetyssä maakuntamuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden kokouksessa. 
Vuoden �0�� alusta alkaen TAKO on ollut osa Museoviraston ja Suomen kansallismuseon 
toimintaa. 

Vuoden �0�5 aikana museosta osallistuttiin TAKOn yhteisseminaareihin ja Pooli 4:n tekstiilite-
ollisuutta tallentavien museoiden yhteistyöryhmän toimintaan. Tekstiiliteollisuutta tallentavien 
museoiden yhteistyöryhmä on kartoittanut kokoelmiensa erityispiirteitä, yhteneväisyyksiä ja eroja 
ja tekstiilikokoelmatyöhön liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on jakaa valtakunnallista tallennus-
vastuuta siten, että kullakin museolla on omaan sijaintiinsa ja toimintaansa nähden sopiva vastuu 
suomalaisen tekstiilituotannon tallentamisesta.

Vuonna �0�5 Palvelut-työryhmä ja Tekstiiliteollisuustyöryhmä hakevat yhdessä avustusta OKM:lta 
toteuttaakseen museoille suunnatun pelastusdokumentoinnin toimintamallin sekä muille kulttuuri-
perintöaineistoa tuottaville toimijoille suunnatun verkossa julkaistavan tallennuskäsikirjan: Historia 
talteen! – Tallennustoiminnan käsikirja yhteisöille ja yrityksille. Hankkeen tuotoksena  laaditaan 
pdf-muodossa julkaistava Pelastusdokumentoinnin toimintamalli museoille. Yhteisten toimintata-
pojen avulla museot pystyvät entistä paremmin ohjaamaan asiakkaita tallentamaan aineistonsa 
sopivimpaan paikkaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä noudattaen. Samalla museoille luodaan 
pelastusdokumentointien toteuttamisen vähimmäistaso, joka yhtenäistää niiden tässä toiminnassa 
mahdollisesti itse tuottamaa aineistoa. Hankkeen toteutusaika tulee olemaan syksystä �0�6 
syksyyn �0�7.
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Museologia-yhteistyö nykytallennuksessa 

Nykytallennustyön osalta Suomen käsityön museo tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston 
museologian oppiaineen kanssa. Joka syksy museologian perusopintojen (MSLP0�0 Tallennus ja 
dokumentointi) suorittajat saavat tehtäväkseen nykytallennusprojektin. Museo tarjoaa vuosittain 
ajankohtaisia dokumentointiaiheita ja opiskelijat voivat ehdottaa omia aiheitaan tallennettavaksi. 
Yhteistyöstä hyötyvät sekä museo että Jyväskylän yliopiston museologian oppiaine.

Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö jatkui.  
Opiskelijat tekivät museolle osana opintojaan nykytallennusharjoituksia, joiden tuotoksena 
saamme otoksia käsityön kentän toimijoista ja ilmiöistä. Marjaana Kovanen osallistui vapaaeh-
toistyöntekijänä hirvensalmelaisen maahanmuuttajille suunnatun Sukkia ja suomea -käsityöpiirin 
toimintaan ja dokumentoi ryhmän työskentelyä. Joulukuussa �0�4 ryhmä vieraili museossa.

Vuoden �0�5 muita tallennusteemoja olivat:
• Suomalaisten osallistuminen cosplay-kilpailuihin �0�0-luvulla
• Kynttiläpaja Kalevantulen toiminta Multialla
• Tarja Wallius Designin tämän päivän toiminta
• Käsityksiä saamenpuvun suunnittelusta, valmistuksesta ja käytöstä sekä niihin liittyvästä yhteis-
kunnallisesta keskustelusta
• Tamperelaisen Villiluumu-yrityksen kahden yrittäjän Aija Danielin ja Marjukka Järvelän kertomus 
yhteisestä yrittäjätarinastaan

Vuonna �0�5 valmistui www-sivusto, jossa esitellään museon ja Jyväskylän yliopiston mu-
seologian oppiaineen opiskelijoiden yhteistyön tuloksia. Yleisö pääse tutustumaan sivujen avulla 
museologien nykytallennusharjoitusten tuotoksiin. Sivujen rakenteen toteutti Leonnet-yrityksen 
Joel Heikelä. Yleisteksti sivustolle tuotettiin yhteistyössä museologian oppiaineen kanssa. 
Museologit ovat tehneet harjoitustöitä museolle vuodesta �995 lähtien – ensin satunnaisesti ja 
tiiviimmin vuodesta �000 lähtien. Kesällä �0�5 Suvi Poni aloitti museologien vuodesta laajan 
teksti- ja valokuva-aineiston muokkaamisen asiakasystävälliseen ”nettitekstimuotoon”. Nettiin 
tehdään museologien tuottamista raporteista tiivistelmät ja valitaan sopiva otos valokuvia. Syksyllä 
Maija Oinonen jatkoi materiaalin muokkausta muiden työtehtävien ohella. Nykytallennussivusto 
julkaistaan ja esitellään yleisölle vuoden �0�6 alussa. Tallennustöiden muokkaamista ja siirtä-
mistä nettiin jatketaan resurssien mukaan. Uudet museologiryhmät siirtävät itse omat tiivistelmät 
nettinäyttelyyn.

Vuotuiskierron mukaisesti Jyväskylän yliopistolla käytiin 5.��. kertomassa museologian opiskeli-
joille uusista tallennusaiheideoista. Uusien tallennusryhmien kanssa kokoonnuttiin �.��. Tutkimus-
suunnitelmat valmistuivat vuoden loppuun mennessä.

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

Vuonna �0�0 museo sai kokoelmiinsa lahjoituksena Tyyne-Kerttu Virkki -museon esineko-
koelman, johon perustuva Omin käsin, uuteen onnelliseen elämään -näyttely on esillä yleisölle 
vuonna �0�6. Kokoelman esineistön tutkimuksellista luettelointia jatkoivat vuonna �0�5 projek-
tityöntekijät Jussi Mäkinen ja Reija Teerimäki. Samanaikaisesti näyttelysuunnittelua jatkettiin. 
Museolla lainassa olevaa Tyyne-Kerttu Virkki -säätiön arkistomateriaalia ja valokuva-aineistoa 
hyödynnettiin näyttelysuunnittelussa. 
 
Museo haki vuoden �0�5 aikana Omin käsin -lehteen ja Tyyne-Kerttu Virkkiin liittyviä muistoja. 
Muistoja saatiin facebookin kautta, sähköpostitse ja perinteisen postin kautta. Taustatutkimusta 
tehtiin haastatteluiden avulla (mm. vierailu Terttu Laineen luona Helsingissä). Virkki-säätiöllä 
vapaaehtoistyöntekijänä �990-luvun lopussa toiminut aktiivi Maijukka Paulaharju välitti museolle 
arvokasta muistitietoa, esineitä ja valokuvia Tyyne-Kerttu Virkin työtoverilta Talvikki Lausalalta. 
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98-vuotiaalta Lausalalta saatiin Aunuksen Karjalaan ja työtupatoimintaan liittyvää tietoutta. 
Muistoja tullaan hyödyntämään Omin käsin -näyttelyssä.

Omin käsin -näyttelyssä esiteltävä käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkki oli suomalaisen ja kar-
jalaisen käsityökulttuurin edistäjä ja tallentaja. Virkki korosti näkemyksiään käden taitojen vaalimi-
sesta ja erityisesti karjalaisen perinteen soveltamisesta. Avarakatseinen Virkki tuki nuoria ja 
lahjakkaita suunnittelijoita tarjoamalla heille työtilaisuuksia sekä esittelemällä heidän tuotantoaan 
Omin käsin -lehdessä ja Vokki Oy:n näyttelyissä. 

Virkin toiminta esikuvanaan, museo ja Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö toteuttavat yhteistyössä keväällä 
�0�6 Pinnalla-näyttelyn. Pinnalla-näyttelyä edelsi �4.8.–�5.��.�0�5 toteutettu avoin haku, jossa 
alle �0-vuotiailta käsityöläisiltä ja muotoilijoilta pyydettiin tuotteita tai teoksia seuraavin sanoin: 

”PINNALLA on nuorille muotoilijoille ja käsityöläisille suunnattu jurytetty näyttely. Näyttelyyn etsi-

tään uusia, oivaltavia hyvin muotoiltuja tuotteita, joissa yhdistyvät taidokas käsityö, laadukkaat 

materiaalit ja erilaiset työstämistekniikat. Näyttelyn nimen mukaisesti pinnan voi ottaa haltuun en-

nakkoluulottomasti millä tahansa tekniikalla – kirjomalla, kaivertamalla tai muutoin koristelemalla 

nykyteknologiaa unohtamatta. Suomalainen perinne on käytettävissä ja pinta on vapaa!”

Näyttelyyn tuli �0 hakemusta ja näyttelyyn valittiin töitä �.��. toteutetussa jurytyksessä �6 tekijältä. 
Pinnalla-näyttelyn juryn jäsenet olivat: 
Hannele Grönlund, arkkitehti
Jarno Peltonen, museonjohtaja eläkkeellä, Tyyne-Kerttu Virkki -säätiön pj.
Anna Kouhia, käsityötieteen tutkija, KM, TaM
Seija Hahl, museoamanuenssi

Tulevaa Pinnalla-näyttelyn teemaa esiteltiin vuosittaisessa Tyyne-Kerttu Virkki -seminaarissa, joka 
järjestettiin �5.��. Pasilan kirjastossa. Pinnalla-näyttely avautuu yleisölle ��.�.�0�6.

Omin käsin -näyttelyn osallistavan osion Omin käsin -olohuoneen toteuttamiseen ja tapahtu-
matuotantoon liittyvä yhteistyö aloitettiin paikallisten kulttuuriluotsien kanssa jo vuonna �0�4. 
Tiivistä yhteistyötä jatkettiin vuonna �0�5 tapaamisin noin kerran kuussa. Tapaamisiin osallistui 
keskimäärin kymmenen aktiivista kulttuuriluotsia, mm. Sirkku Salokorpi, Heli Hietaharju-Mölsä, 
Anne Kolu, Ritva Loimio, Marita Jokinen, Katja Manner, Marja-Terttu Tuomi, Marita Riikonen, 
Pirkko Rissanen, Tarja Elijoki, Raija Suonpää ja Raija Lamminkimäki-Meyer. Ompeluseurassa 
toteutettiin Omin käsin -lehdessä olleita kirjontamalleja – tyynyjä ja liinoja – jotka tulevat olemaan 
esillä Omin käsin -olohuoneessa. Osa luotseista kirjoi ensimmäistä kertaa kymmeniin vuosiin. 
Työskentelyn lomassa keskusteltiin Omin käsin -lehteen ja Tyyne-Kerttu Virkkiin liittyvistä 
teemoista.
 
Käsityö ja aineeton kulttuuriperintö

Suomen käsityön museo on omalta osaltaan mukana aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen 
toimeenpanon valmistelussa. Museolla keskusteltiin syksyllä teemoista: Mitä aineeton kulttuuri-
perintö tarkoittaa suomalaisen käsityökentän ja kädentaitojen kontekstissa? Minkälaisia erityisiä 
ilmiöitä suomalaisessa 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 kansalli-
sessa luetteloinnissa?

Joulukuussa �0�5 järjestettiin ensimmäinen käsityörinkitapaaminen, joka vie Unescon sopi-
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muksen toimeenpanoa eteenpäin omalla toimialallaan. Perustamiskokouksessa 9.��. oli mukana 
edustajia seuraavista käsityöalan organisaatioista: Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Suomen 
käsityön museo, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Helsingin yliopiston käsityötie-
teen laitos, Suomen käsityön ystävät, Designmuseo, Restaurointikilta, Sami Duodji ry sekä 
Museovirasto.

Museo teki vuoden �0�5 aikana yhteistyötä Käsiteollisuuden tutkimusseuran kanssa. Tutki-
musseura halusi juhlistaa ��0 vuotta täyttävää Wetterhoffin oppilaitosta ja julkaisi artelogijulkaisu-
sarjassaan Koulutuksen murros – Wetterhoff ��0 -julkaisun. Suomen kulttuurirahastolta haettiin 
myös rahoitusta Inka-Maria Laitilan teokseen Fredrika ja emeritaprofessori Pirkko Anttilan omaelä-
mäkerrallisen julkaisun tukemiseen. Rahoitusta ei saatu. 

Museo toi esille syksyn aikana käsityöalan koulutuksen historiaa. Kansallispuvun juhlapäivänä 
�.�0. Inka-Maria Laitila kävi luennoimassa Fredrikasta. Pirkko Anttilan teoksen Käsillä eletty elämä 
-julkistamistilaisuus järjestettiin museossa 9.�0. Pinkkiperjantain yhteydessä. Tilaisuudessa oli 
paikalla myös Anttilan oppilaita ja yhteistyökumppaneita vuosikymmenien ajalta.
Museon edustaja osallistui �0.��.Hämeenlinnassa pidettyyn Wetterhoffin Muoto ja taito 
-juhlaseminaariin. 

Emeritaprofessori Pirkko Anttila
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12. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 2016

Viestinnän välineinä olivat museon nettisivut, näyttelyistä ja tapahtumista kertovat sähköiset 
mediatiedotteet, kutsut ja kalenterit sekä viisi kertaa vuodessa sidosryhmille ja asiakkaille lähetet-
tävä uutiskirje sekä museon ja Käsityö elämässä -facebooksivusto ja blogi. Painettuja materiaaleja 
olivat museon imagoesite, kausiesite, isommista näyttelyistä ja tapahtumista julisteet tai flyerit, 
sekä muutama maksullinen ilmoitus. Vuoden aikana pidettiin muutamia tiedotustilaisuuksia ja 
asiakasraateja. 

Sähköiset välineet

Tiedotteita ja menovinkkejä tapahtumista ja näyttelyistä välitettiin viestimille kymmeniä ja museon 
nettisivuille niitä kertyi 66 kappaletta. Medianäkyvyyttä seurattiin Meltwater news -mediapalvelu-
seurannan avulla ja sitä kautta digitaalisia osumia saatiin �8. Osumat koskivat mm. Suomalainen 
kastemalja, Temppelin rakentajat ja Pukuilun maailmassa -näyttelyitä ja Jyväskylän museoiden 
joulutapahtumia. Seuranta ei kattanut radio- ja tv-lähetyksiä. Käytössä oli seuraavat sähköiset 
kalenterit: Jyväskylän matkailun tapahtumakalenteri (Visit Jyväskylä), Keskisuomalaisen ja STT:n 
tapahtumakalenterit, Museoliiton näyttelykalenteri ja Avoin museo -sivut.

Museon Outlook-osoitteistoa päivitettiin ja täydennettiin. Vuoden lopussa osoiterekisterissä oli 
�800 nimeä. Uusia nimiä kerättiin tapahtumien yhteydessä asiakaskyselyillä sekä nettisivujen 
kautta. Uutiskirje ja vaihtuvien päänäyttelyiden sähköinen tiedote lähetettiin kaikille osoiterekisterin 
jäsenille.  Uutiskirjeitä lähetettiin kuusi ja niissä oli 7–8 aihetta. Lisäksi lähetettiin joulutervehdys. 

Sosiaalinen media 

Vuoden �0�5 loppuun mennessä museon sivuilla oli �800 tykkääjää ja lisäystä edelliseen vuoteen 
oli 500. Postauksia oli vuoden aikana �0�, keskimäärin noin � kertaa viikossa, jotka kyllä painot-
tuivat loppuvuoteen. Maksettuja mainoksia facebookissa oli muutamista isommista tapahtumista. 
Museon sivujen keskiverto tykkääjä oli �5–54-vuotias. Enemmistö tykkääjistä on Jyväskylän 
alueelta, kun ennen pääpaino oli Helsingin alueella. Käsityö elämässä -facebooksivustoa pidettiin 
yllä yhdessä Taitoliiton kanssa, sivulla on tykkääjiä 5400.  

Instagramissa oli Marimekkoelämää -näyttelyn ajan marimekkoaiheinen kuvakilpailu. Kuva sai olla 
vanha tai uusi tai näyttelyn yhteydessä otettu selfie marimekkohattu päässä. Postauksia tuli �68. 
Muuten ei Instagramia vielä hyödynnetty. Museoiden näyttelyistä tuli viisi uutta näyttelytraileria 
vimeoon. 

Museon blogiin tehtiin �4 postausta. Niissä kirjoitettiin kokoelma-amanuenssin kansainvälisestä 
työvaihdosta, Omin käsin -näyttelyprojektista, cosplay-kirpputorista, asiakkaiden osallistamisesta 
Marimekkonäyttelyn suunnittelussa ja harjoittelijoiden kokemuksista museotyössä. Bloggaaja 
Henna Hurmioitunut kirjoitti neljä postausta museon näyttelyistä, hänen blogillaan on ��� kirjautu-
nutta seuraajaa ja näyttöjä sivuilla noin �40 000. 

Wikitalkoissa täydennettiin museon ja mm. Konservointikeskuksen esittelyjä Wikipediaan. 

Printtimateriaali 

Kevään ja syksyn näyttelyistä tehtiin kausiesitteet, joihin oli poimittu kauden päätapahtumat. 
Niitä jaettiin valtakunnallisesti näyttelyjulisteiden mukana alan oppilaitoksiin, opistoihin, valittuihin 
museoihin ja matkailukohteisiin sekä alueen kirjastoihin, seurakuntiin ja kouluihin. Museon 
imagoesitettä jaettiin matkailukohteisiin ja kaikille museossa käyneille kakkosluokkalaisille (noin 
�500) kotiin vietäväksi. 
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Julisteita tehtiin vaihtuvista päänäyttelyistä ja flyerit Avaa ovi käsityön maailmaan -mobiilioppaasta, 
Marimekko-kuvakilpailusta ja joulutorista. Julisteita jaettiin noin 40 kohteeseen kaupunkialueella.

Maksettuja mainoksia oli Keskisuomalaisessa, Suur-Jyväskylän lehdessä, Karjalan Kunnaissa, 
Kulttuurihaitarissa, Pirkassa, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kalenterissa ja Suomen 
matkailijayhdistyksen Matkailulehdessä. 

Tiedotusyhteistyö

Tiedotusyhteistyötä tehtiin mm. Taito Keski-Suomi ry:n kanssa yhteisistä tapahtumista. Jy-
väskylän museoiden yhteistyö jatkui tiedotusyhteistyöllä mm. museoiden vuosittaisista kävi-
jämääristä, Museoviikon ja Yläkaupungin yön tapahtumista sekä Aaltoja-lehden näyttelykalenterin 
kokoamisessa. 

Joulukylä Jyväskylä yhteistyötä tehtiin Visit Jyväskylän ja Jekun (Jyväskylän Elävä Kaupunkikes-
kusta) kanssa.  Joulukylä Jyväskylä on nettisivusto, jonka alta löytyvät kaikki alueen joulunajan 
tapahtumat kuten konsertit, myyjäiset, tapahtumat ja näyttelyt. 

Mediakontaktit tiedotejakelun kautta lähetettiin kaksi tiedotetta valtakunnalliseen jakeluun Visit 
Jyväskylä -sivupohjalla. Toinen tiedote oli teemalla Suomalaisuuden kuosit kesänäyttelyissä Keski-
Suomen museossa ja Suomen käsityön museossa ja toinen Joulutorit Jyväskylän taidemuseossa 
ja käsityön museossa. 

Jyväskylän tiedotuslehden sisällön tuotantoon osallistuttiin neljä kertaa lyhyillä artikkeleilla ja 
Jyväskylän kaupungin Kulttuuripalvelujen tuottamaan Taideapteekki-esitteen (vanhusten kulttuuri-
palvelut) sisällön tuotantoon kaksi kertaa. Aaltoja!-lehden sisällön tuotannossa oltiin mukana kaksi 
kertaa yhden sivun jutulla ja näyttelykalenterin osuudella. 

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

Sisäisen viestinnän tärkeimmät välineet olivat koko henkilökunnan viikkopalaverit sekä ammatil-
lisen henkilökunnan palaverit, sähköposti ja museon sisäiset verkkoasemat.

Matkailumarkkinointi 

Matkailumarkkinointia toteutettiin osallistumalla Jyväskylän matkailumarkkinoinnin (Visit Jyväskylä) 
esitteisiin ja nettisivustoihin. Jyväskylän seudun matkailuesitteeseen on koottu alueen matkailu-
kohteita Se tuotetaan viidellä kielellä ja se on myös netissä. 

Museo oli mukana Jyvässeudun ryhmämatkaesitteessä. Museo osallistui edelleen Lasten 
Löytöretket -markkinointikampanjaan. Lasten Löytöretket kokoaa yhteen lapsiperheille sopivia 
käyntikohteita Jyväskylässä.  Olimme mukana myös naisporukoille suunnatussa yhteistyössä 
Ihannaisissa Linnunkiikkuja ja kuoharia -tuotteella. Olimme mukana myös Jyväskylän kaupunki-  ja 
seutukartassa. 

Museolehtori edusti museoita Jyväskylän matkailumarkkinoinnin työryhmässä. Kuluneena vuonna 
Jyväskylälle luotiin uudet matkailun strategiset linjaukset. 
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Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa

Asiakasraati kokoontui neljä kertaa. Ensimmäisellä kerralla tutustuttiin Johanna Janhosen 
opastuksella wikimaailmaan ja wikipediaan, mukana oli �� ihmistä. Kevään toisessa kokoon-
tumisessa oli aiheena Marimekkoelämää-näyttelyn muisteluosion ideoiminen. Ilta oli nostalginen 
tunnelmaltaan ja �� osallistujaa jakoivat marimekkomuistojaan ja valitsivat sata muistorikkainta 
marimekkokuosia näyttelyyn. Syksyn ensimmäisessä kokoontumisessa aiheena oli, mitä käsityö-
ilmiöitä museon pitäisi tallentaa, mutta se ei kiinnostanut ihmisiä. Viimeisessä tapaamisessa 
ideoitiin vuoden �0�7 kansallispukunäyttelyä ja siihen osallistui �4 ideoijaa. 

Asiakaspalautetta kerättiin suomen- ja englanninkielisillä kyselylomakkeilla. Lukumäärältään 
vähäisiä vastauksia käytiin läpi henkilökunnan palaverissa kuukausittain.
Asiakkailta kerättiin infopisteellä myös suullista palautetta, joka kirjattiin välittömästi ylös ja 
ne jaettiin kuukausittain sähköpostilla henkilökunnalle. Joulutorin asiakaskyselyyn saatiin ��5 
vastausta.

Erittäin sykähdyttävä ja kaunis kokemus näin tottumattomalle museokävijälle mutta innokkaalle 

käsityöharrastajalle!

Perusnäyttely oli liian pimeä ja selitykset esineiden vierestä puuttuivat. Näyttelystä puuttui ”tarina”.
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13. MUSEO JA YLEISÖ

Museo oli avoinna vuoden �0�5 aikana �96 päivänä yhteensä �045 tuntia. Vuonna �0�4 
museo oli avoinna �0� päivänä ���9 tuntia. Näyttelytilat olivat avoinna ti–su kello ��.00–�8.00, 
poikkeuksia juhlapyhinä ja vastaavina. Lisäksi museo kokeili supistettua aukioloaikaa kesäkuu-
kausien ajaksi. Museo sulki ovensa kesä-elokuussa jo klo �6 lauantaisin. Museon käsikirjasto ja 
tietokannat olivat käytettävissä ma–pe kello 8.�0–�5.�0. 

Aikuisten pääsymaksu oli 6,00 €. Maksuton sisäänpääsy oli alle 18-vuotiaille ja alan opiskelijoille 
sekä perjantaisin kaikille. Pääsymaksutta museoon pääsi sisään poikkeuksellisesti myös muun 
muassa seuraavina päivinä: Jyväskylän päivänä ��.�., Yläkaupungin Yössä �6.5., Kansallispuvun 
juhlapäivänä �.�0., Joulun avauksessa marraskuussa sekä käsityöläisten joulutorin aikana 
��.–��.��. Maksuttomia museon tapahtumia olivat myös avajaiset, yleisöluennot ja -työpajat.

Museon näyttelyihin ja tapahtumiin tutustui �8 �69 kävijää (vuonna �0�4: �� 005 kävijää). 
Suurimman osan kävijöistä muodostivat tänäkin vuonna ilmaiskävijät (maksaneita �6�7 henkilöä, 
ilmaiskävijöitä �5 55� henkilöä). Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana ��� ryhmää 
(vuonna �0�4: �8� ryhmää). Ryhmistä oli koululaisryhmiä 95 (vuonna �0�4: ��) ja opiskelija-
ryhmiä �8. Museon yleisötilaisuuksissa kävi �08�9 (vuonna  �0�4 yhteensä 958� kävijää) .
Kontakteja (puhelin, sähköposti, käynnit) museon, Kansallispukukeskuksen ja Konservointi-
keskuksen tietopalveluun oli 57� kappaletta. Tietoja museon toiminnasta sekä yleensä käsityöstä 
ja käsiteollisuudesta asiakkaat saivat myös aulan, perusnäyttelyn ja käsikirjaston tietokoneilta 
sekä museon monipuolisilta verkkosivuilta. 

Vuoden �0�5 päänäyttelyt kävijämäärineen:
Soodaa ja sirkushuveja �.�.–�9.4.�0�5, kävijöitä 95��
Marimekkoelämää 9.5.–�0.8.�0�5, kävijöitä �0055
Temppelin tekijät �7.9.–5.��.�0�5, kävijöitä 7�78

Museon verkkosivuilla (vain pääsivut tilastoidaan) kävi vuoden aikana �6� 897 kävijää 
kävijää (vuonna �0�4  �5� ��6). Suomesta kävijöitä oli 86 %, ulkomailta eniten sivuilla oli kävijöitä 
mm. Japanista (�,9%), Yhdysvalloista, Ruotsista ja Norjasta ja Venäjältä. Internetissä olleet 
tietokannat suljettiin heinäkuussa palvelinongelmien vuoksi. Kaikkiaan tietopalvelukontakteja oli 
vuoden aikana �6� �45.

Museon ryijyaiheista muistelusalkkua, kansakoulusalkkua, Marimekkosalkkua  ja nuorille mielen-
terveyskuntoutujille suunnattua Nappisalkkua lainattiin yhteensä �� kertaa. 
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�0�5 Tammi Helmi Maalis Huhtikuu Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä

Museon etusivu �8�9 �7�7 �806 �78� ���5 �0�9 �7�� �457 ��8� �4�5 �4�� �557 ���75

Kansallispuku-
keskus

8�8 775 7�� 64� 850 770 750 888 5�0 494 49� 709 84�0

Kansallispuvut.fi �8�� �7�� �649 �7�� �05� �89� �68� �4�6 ��77 �4�� ���� �5�7 ��6�7

Konservointi-
keskus

56 5� 57 49 47 5� �6 65 5� 60 64 58 648

Eng. Kiel ��� �05 �9� �45 �96 ��0 �8� �9� ��6 �84 ��� ��� ��87

Poro �44 �0� 45 50 �� �7 �� 47 6� 66 55 50 7��

Romanit �� 9 �� �6 4 4 4 �0 �4 7 �� 7 ���

Taito �4 �6 �8 �4 9 �� 6 �� �4 8 �4 �4 �79

Aikamatka 55 �8 �6 �5 �� �7 �� �� �0 �6 �6 �4 �9�

Käsityössä 
elämän tuntu

�� 6 9 8 5 6 7 4 9 8 5 5 9�

Kässäätkö �5 �� �6 4� �� �4 �� �9 �7 �5 �0 �� �88

Pressi �4 �� �� 9 9 �9 4 � 4 � 9 �� �04

Lämmöllä 5 � 4 0 � 5 � �9 � 5 � 4 5�

Museokauppa 9�� 7�5 �04� 879 �06� 866 8�� ��5� ��9� 976 949 ��87 ��884

Kukako 66� ��68 �485 545 �48 �46 �77 547 5�9 5�� 478 5�� 74�7

Käsityö yhdistää 4� 4� �� �� �� �5 �6 �0 �� �7 �5 9 �0�

Käsityö 
elämässä

�5�� ��98 �67� ��78 7�� 575 764 687 907 ���� 796 ��99 ���50

RU-sivut �8 �4 ��9 79 �89 ��0 56 4� �� �� �09 40 97�

Blogi 47�� 474� 57�4 6788 7�64 6��� 548� 6�99 68�9 6�59 64�� 5779 7�74�

Yhteensä ��99� ��696 �4760 �40�5 �49�� ����� ��980 �4999 ����� ��769 ��4�6 �4906 �6�897

Museon verkkosivujen kävijätilasto vuodelle 2015
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14. TAPAHTUMAT

Museon yleisölle avoimissa yleisötilaisuuksissa, joita oli 48 kappaletta, kävi vuonna �0�5 yhteensä 
�0 8�9 kävijää (958� kävijää vuonna �0�4). 

TAPAHTUMAT TAMMI-HUHTIKUUSSA     KÄVIJÄT

Ystävänperjantain origamityöpaja �4.�.      57
Makramee-työpaja �0.�.        �8
AVAJAISET  Soojaa ja Sirkushuveja 9.�.      �59
Pressi: Soodaa ja sirkushuveja 9.�.      5
Asiakasraati �4.�.         ��
Pressi: Pukuilun maailmasssa �4.�.      6
AVAJAISET Pukuilun maailmassa �6.�.      �8
Luento: Cosplay �7.�.        �0
Kansallispukukurssi ��.–�4.�.       �4
Late Nights �0.�. klo �8–��       �6�
Japanese Horror ��.�.         �55
Japanese Horror �.�. klo ��–�5       4�
Kansallispukukurssi 6.–7.�.       �4
Ystäväperjantai ��.�.         �70
Ystäväperjantain yleisöopastus x � ��.�.      �6
Kansallispukuraadin kokous 5.�.        7
Makramee-yleisöopastus �0.�.       �5
Cosplay European tour -elokuvanäytös ��.�.     55
Cosplay European tour -elokuvanäytös ��.�.     �9
Jyväskylä-päivä ��.�.        �5�
Vuoden käsityöläisen julkistaminen �4.4.      �8
Artesaanien opinnäyteseminaari �4.4.      5�
Ilona Ukkosen luento �4.4.        �9
Keski-Suomen päivä �8.4.        ��6
Asiakasraati ��.4.         ��

       KÄVIJÄT YHTEENSÄ 1532

TAPAHTUMAT TOUKO-ELOKUUSSA      KÄVIJÄT

Yläkaupungin yö �6.5        8��
AVAJAISET Marimekko 8.5.        �66
AVAJAISET Deep Roots 5.6.       �40
Anita Jainin Pop up -tapahtuma 5.6.      �0
Päivä kuosisuunnittelijana �9.8.       ��

       KÄVIJÄT YHTEENSÄ 1262

TAPAHTUMAT SYYS-JOULUKUUSSA      KÄVIJÄT

Low Budget �.9. klo �6–�9        7
AVAJAISET Kastemalja 6.9.       9
AVAJAISET Temppelin tekijät �6.9.      80
Kulttuurisuunnistus �0.9.        �9�
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työpaja Unisieppari �4.9.        ��
Late Nights dekoilu �.�0.�0�5       �54
Kansallispuvun juhlapäivä �.�0.�0�5      �58
Pinkkiperjantai 9.�0.        507
Low Budget 9.�0. klo �6–�9       �4
Luento: Taiwanilainen tekstiilitaitilija Ya-chu Kang ��.�0.   �4
Pitsiperjantai ��.�0.         ���
Asiakasraati: Kansallispukunäyttely 4.��.     �4
Low Budget 5.��.         6
Elektronisen käsityön työpaja �4.-–�5.��.      7
Joulukadun avajaiset pe �0.��. (työnäytös, pinssejä, sukkapiiri)  �86
Low Budget -työpaja �.��.        �4
Käsityöläisten joulutori ��.–��.��.       la: ��8� ja su: 5806
Pressi: Minitekstiili         �

       KÄVIJÄT YHTEENSÄ 8035

  TAPAHTUMAKÄVIJÄT YHTEENSÄ KOKO VUONNA 10829
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15. MUSEOKAUPPA

Kertomusvuonna  museokaupan toiminta oli jälleen uudistuksia täynnä yhden vuoden suvanto-
vuoden jälkeen. Kaupan rahaliikenteen käsittelyssä tapahtui useita suuria muutoksia, jotka johtivat 
uusiin käytänteisiin ja veivät henkilöresursseja pitkälle vuoden loppuun saakka. Muutoksia tapahtui 
talouskirjanpidossa, laskutusjärjestelmässä sekä kassajärjestelmässä, mikä johti muun muassa 
kävijätilastoinnin uudelleen pohtimiseen. 

Vuoden alusta talouskirjanpidossa otettiin käyttöön toinen selvittelytili, joka on tarkoitettu myyntiti-
limyynnin rahaliikenteen käsittelyä varten. Suurimpana muutoksena tämä näkyi museon tuloslas-
kelmassa, jossa museokaupan tulot näkyvät jatkossa ns. puhtaana tulona, josta on vähennetty 
sisäänostokulut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, etteivät tuloslaskelman luvut ole suoraan 
verrannollisia edellisiin vuosiin, koska edellisien vuosien luvuista ei ole vähennetty kuluja. 

Myös käteistilitysten käsittely siirtyi Jyväskylän kaupungin kassasta Keski-Suomen osuuspankille, 
mikä sekin vaatii muutoksia käteisen käsittelyn suhteen. 

Jyväskylän kaupunki siirtyi �.9.�0�5 alkaen hyvin nopealla tahdilla pelkästään sähköisten 
laskujen vastaanottoon. Tämä aiheutti ison työn museokaupan myyntitilituotteiden toimittajien 
informoimisen, opastuksen ja käyttöönoton avustamisen suhteen. Koska monet käsityöläisistä, 
jotka museokauppaan tuotteita toimittavat, ovat pienyrittäjiä tai iäkkäitä, haluttiin panostaa 
sähköisen laskutuksen ohjeistuksen tekemiseen. Se koettiin hyvin onnistuneeksi ratkaisuksi, sillä 
vuoden loppuun mennessä noin 80 prosenttia laskuttajista saatiin siirrettyä sähköisen laskutuksen 
käyttäjiksi.

Suurin museokaupan toimintaan vaikuttava muutos oli myös  kassajärjestelmän uusinta 
huhtikuussa. Vanhan Puoti-kassajärjestelmän vaihto uuteen johti muutoksiin kuukausiraportoin-
nissa ja kävijätilastoinneissa. Vaikka kassajärjestelmän vaihto helpotti museokaupan henkilöstön 
töitä ennen pitkää raportoinnin sekä varastonseurannan suhteen oli itse kassajärjestelmän vaihto 
suuritöinen prosessi, joka vaati oman sopeutumisaikansa. 

Uuden kassajärjestelmän ottivat käyttöön vuoden �0�5 aikana kokonaisuudessaan myös 
Jyväskylän museopalveluiden muut museot. Uuden kassajärjestelmän myötä tehtiin inventaario 
sen hetkisistä varastoista ja käytiin läpi tuotelistaus kohta kohdalta, jotta uuteen järjestelmään 
voitiin siirtyä puhtaalta pöydältä. Samassa yhteydessä käytiin läpi kävijätilastointi ja muokattiin se 
uusiksi niin, että jatkossa esimerkiksi Museotilastoon tarvittavat luvut saadaan suoraan järjestel-
mästä. Tuotteiden läpikäynti ja luokittelu sekä kävijäseurannan muokkaaminen vei pitkään, mutta 
saimme poistettua päällekkäistä kirjanpitoa ja siten vapautettua resursseja muuhun toimintaan. 

Erilaisia maksuvälineitä otettiin käyttöön pääsymaksuihin vuonna �0�5. Käyttöön  tulivat 
Smartumin rinnalle Wellness Wallet, Edenredin eri maksuvälineet, Kulttuuri & Sportti -passi sekä 
RJ-kuntoilusetelien eri muodot. Tämä uudistus saatiin istutettua myös uuteen kassajärjestel-
mään niin, että maksuseteleiden käyttäjät saadaan tilastoitua ja tilitys maksuvälineiden tarjoajille 
hoidettua sujuvasti. 

Uuden kassajärjestelmän ja muiden tilityksiin liittyvien muutosten jälkeen koko vuosi �0�5 sujui 
museokaupassa muotoa hakevana.  Uudistukset vaativat museokaupan henkilöstöltä jatkuvaa 
uuden oppimista ja sopeutumista niin, että vasta vuoden lopulla alkoivat rutiinit muotoutua. 
Moderni kassajärjestelmä mahdollistaa raporttien reaaliaikaisen seurannan ilman käsin laskentaa 
ja tulostamista. Tämä helpottaa tiedon jakamista asiakaspalvelusta museon muihin toimiin. 
Suurten sisäisten muutosten vuoksi museon verkkokaupan kehittämistä ei pystytty jatkamaan 
vuonna �0�5. 
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Museokaupan myyntitilitoimittajien lukumäärä pysyi noin samana pariin edelliseen vuoteen 
nähden. Vuoden aikana myyntitilitoimittajia on ollut yhteensä yli �00 eri tahoa eri puolilta Suomea. 
Omaksi ostettuja tuotteita on noin 40 toimittajalta, ja museokauppa osti rohkeammin tuotteita 
omaksi jälleenmyyntitarkoituksiin. Uusia tuottajaehdokkaita haettiin vuoden aikana Jyväskylän 
ja Tampereen myyntitapahtumista. Lisäksi museokauppa haki Käsityöläisten joulutorin kanssa 
samaan aikaan sesonkitoimittajia joulutuotteille. Hakemuksia jouluiseen myyntitilisuhteeseen tuli 
yllättävän iso määrä, 40 kappaletta, joista 8 tuotetta valittiin kahden kuukauden joulumyyntiseson-
giksi museokauppaan. 

Tuotevalikoiman perusteena oli edelleen suomalainen laadukas käsintehty tuote ja alan kirjalli-
suus. Tuoteryhmistä parhaiten myivät korut ja sisustustuotteet. Uutena valikoimiimme saimme 
muun muassa Arctic Queenin tekstiilejä pohjoisesta Suomesta ja Accen ja Korumetsän ihania 
koruja sekä tilasimme pieniä eriä kortteja myyntiin Putingilta. Vanhoina tuttavuuksina museoon 
palasivat myyntiin Saanan ja Ollin keittiötekstiilit, Valonan koristeet ja Lovin laserleikatut puutuot-
teet. Kevään Soodaa ja sirkushuveja -näyttely tuotteisti museokauppaa SodaShopin lasituotteilla 
ja kesän Marimekkoelämää-näyttely lisäsi hieman julkaisumyyntiä ja Marimekon kierrätysteks-
tiileistä tehtyjen tuotteiden myyntiä. Syksyn päänäyttely Temppelin tekijät lisäsi Japani-aiheisten 
sekä puurakentamiseen ja näyttelyyn liittyvien julkaisujen myyntiä. Joulusesonkina Sveta Peuran 
himmelipaketit nostivat myyntiä paljon.

Vuonna �0�5 museokauppaan liittyi Ikkunagallerian kaksi erilaista myyntinäyttelyä. Näitä voisi 
kutsua shop in shopeiksi. Laura Pajarisen makramee-näyttely Solmussa, jonka kaikki tuotteet 
olivat myös myynnissä, sai asiakkaat huokailemaan ihastuksesta muistoissaan tai tutustumaan 
kiinnostuneena itselleen uuteen tekniikkaan. Solmittujen näyttelytöiden myynti oli vilkasta näyttelyn 
aikana kevättalvella ja myyntiyhteistyö jatkui kesän yli.

Kesän ajan Ikkunagalleriassa oli jo perinteeksi muodostunut kesäinen myyntikokonaisuus. Nyt se 
saapui Tampereelta ja oli nimeltään Mansedesign IV. Tuotevalikoimassa oli pieniä huonekaluja, 
sisustusesineitä ja leluja, vaatteita ja asusteita sekä koruja ja kortteja. Määrällisesti eniten oli 
koruja. Myynti oli tavanomainen kesäiseksi myyntinäyttelyksi.

Syksyllä  Ikkunagalleriassa oli kuopiolaisen Konsti X osuuskunnan Kalevalan mailla -niminen 
myyntinäyttely. 

Museokaupan tuotemyynti kasvoi �0��–�0�4, kun museokaupan tuotteiden hankintaan ja 
esillepanoon panostettiin suuremmin. Vuonna �0�5 tuotemyynti ei kasvanut, vaikka vuotuinen 
kokonaismyynti kasvoi. Syinä muun muassa tuotemyynnin nollakasvuun voi olla yleinen talousti-
lanne ja museokaupan valikoiman staattisuus. 

Vuoden 2015 lipunmyynnin ja museokaupan tuotemyynnin kokonaissumma oli 91 715,43 €, kun 
se vuotta aiemmin oli 90 283,35 €. 

Vuoden �0�5 aikana museokaupan kokonaiskuukausimyynnit olivat alkuvuoden ajan pienempiä 
kuin edellisvuotena. Heinäkuun myynti oli taas todella iso, johtuen Marimekkoelämää-näyttelyn 
tuomasta asiakasvirrasta. Syksyllä myyntiluvut tasaantuivat normaaliin lukemiin noustakseen taas 
marras-joulukuuksi. Myyntiä piristi joulusesonkina keväällä �0�5 lanseerattu Museokortti, joka 
kasvatti kokonaismyyntiä vuoden aikana, etenkin joulukuussa. 

Vuoden �0�5 euroa/kävijä tulos oli �,40 euroa (�,74 euroa �0�4). Euro/kävijä-luku on kehittynyt 
monta vuotta ylöspäin, mutta vuosina �0��–�0�5 luku on vaihdellut eikä ole ollut enää nousujoh-
toinen. Nousujohdon päättymiseen ovat varmasti vaikuttaneet vuoden �0�5 suositut näyttelyt 
ja tapahtumat ja tasaantunut tuotemyynti. Vuonna �0�5 museossa vieraili yli 5000 asiakasta 
enemmän kuin vuotta aiemmin. 
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Museokaupan uudistus vuodenvaihteessa �0��–�0�� on onnistunut myynnin kasvun mittareilla 
arvioiden. Museokaupan kokonaismyynti on noussut noin �0 prosenttia vuoteen �0�� verrattuna 
vuosina  2012–2015. (Vuoden 2011 kokonaismyynti oli 67 897,36 €, pääsyliput ja opastukset 12 
761,40 €.) 

Museokaupan toiminta-ajatus 

Museokaupan päämääränä on edistää suomalaisen käsityöläisyyden tunnettavuutta ja tarjota 
museovieraille mahdollisuus laajentaa museovierailukokemusta ostamalla museokaupasta lahjoja 
itselle tai muille. Valikoimassa oli käsitöistä ja käsityöalasta kiinnostuneille kattava ja laadukas 
tuotevalikoima muun muassa kirjojen ja erilaisten käsitöiden muodossa.

Museokaupan tuotevalikoimassa oli tuotteita kustantamoilta ja suomalaisilta ammattikäsityöläisiltä 
ja harrastajilta. Tavoitteena oli, että Suomen käsityön museon museokaupassa myydään pääosin 
ammattimaisesti tehtyjä käsityötuotteita. Museokauppa antaa myös aloittaville käsityöläisille 
mahdollisuuden tarjota tuotteita myyntiin �–6 kuukaudeksi. Lisäksi näyttelyihin ja sesonkeihin 
liittyviin myyntijaksoihin voidaan tehdä poikkeuksia ammattikäsityöläisyyden vaatimuksesta. Tällä 
toiminnalla Suomen käsityön museon museokauppa haluaa tukea suomalaista, ammattimaista 
käsityöyrittäjyyttä. 

Museokauppa toimii tuotteiden toimittajien kanssa pääsääntöisesti myyntitilin muodossa. Pieni osa 
tuotteista ostettiin jälleenmyyntiin tuottajalta.
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16. HALLINTO 

Suomen käsityön museo toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alai-
suudessa.  Aiemmin valtiota on museon hallinnossa edustanut opetusministeriön asettama 
Suomen käsityön museon neuvottelukunta. Keväällä �0�5 Jyväskylän kaupunki kuitenkin esitti 
Opetus- ja kulttuuriministeriölle neuvottelukunnan lakkauttamista ja päätöksellään �.7.�0�5 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti lakkauttaa neuvottelukunnan. 

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), toisen tehtävän hoito Jyväskylän kaupungilla
Koskinen Sari, FM, museoassistentti/amanuenssi
Kotilainen Simo, FM, museonjohtaja
Manninen Raija, FM, ammattiopettaja, museolehtori, tiedottajan tehtävien hoito
Mi Point Lay, siistijä
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:

Halmemies Hanna, Huovinen Eveliina, Ilves Anni, Ketosalo Sinikka, Laitila Inka-Maria, Leinonen 
Miika, Liukko Katri, Lius Anniina, Mäkinen Jussi, Niiranen Leena, Oinonen Maija, Peltola Jaana, 
Perhonen-Pirttiniemi Sari, Poni Suvi, Puranen Elina, Simola Pirjo, Sulin Silja, Sutinen Pirjo, 
Teerimäki Reija, Tervamäki Tea, Tuomaala Tanja

Harjoittelijat:

Brander Terhi, Halttunen Sini, Heinonen Anni-Mari, Helkala Riikka, Huovinen Eveliina, Hyvönen 
Reeta, Ikonen Laura, Iurchik Ekaterina, Lay  Savian Son, Lewandowski Silvia, Metsälä Ella, 
Nurmesjärvi Aino, Rouhiainen Leena, Shablykova Elena

Opasrinki:

Riikonen Marita, Torniainen Hannele
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Ulkopuoliset asiantuntijat:

Abo Akinori, Abo Toru, Akao Kenzo, Asikainen Päivi, Browne Ronan, Grönlund Hannele, Heikelä 
Joel, Hintsanen Päivi, Holst Leena, Iloniemi Mikko, Ishiyama Naoji, Jain Anita, Janhonen Johanna, 
Jantunen Alma, Kantonen Kari, Kautto Elina, Kawakita Ei, Kojima Hiroyoshi, Koho Lauri, Kokki 
Mikko, Lammi Teija, Lapiolahti Ulla, Leino Tiina, Martin Anne, Murto Soja, Nichiyama Marcelo, 
Niinimäki Matti, Numminen Marjut, Ohra-Aho Anne-Mari, Okabe Michiyo, Pajarinen Laura, 
Perttilä Sami, Piri Katri, Poropudas Hanna, Purokuru Sanna, Rantasalo Johannes, Rönkko 
Heidi, Sakomura Hiroko, Saksio Veli, Seppi Arttu, Thorström Tarmo, Urpilainen Vili, Varis Sirpa, 
Vasarainen Minna, Vilpas Aino, Äijälä Hannele

Koulutus

Vuoden �0�5 aikana museon henkilökunta on osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin:

BlockWare-käyttökoulutus ��.4.�0�5
Esimiesten sparraustilaisuus � ��.6.�0�5
Excel �0�0 -perusteet �4.-�6.��.�0�5
Hyvää ja turvallista asiakaspalvelua 4.-5.6.�0�5
Konservaattoriliiton koulutuspäivä �7.�.�0�5
KäsityöWikipedia �6.�.�0�5
Matkanvaraajan info �0.6.�0�5
Muistio/tilinpäätös kirjaukset �0.��.�0�5
Museoalan teemapäivät �4.-�5.9.�0�5
Museoetiikka �.0. -seminaari �6.-�7.4.�0�5
Museolehtoripäivät ��.-�4.��.�0�5
Museot ja uusi talous �8.4.�0�5
Museotyöntekijän turvaperehdytyspäivä 5.6.�0�5
Suomalaisen ryijyn historia ��.6.�0�5
Tekijänoikeuden soveltaminen museotyössä �7.�.�0�5
Tilinpäätösinfo �5.��.�0�5
Tutkinnon arvioija -koulutus �.�.�0�5
Työsuojelukoulutus ��.�.�0�5
Valokuvataiteen kuntokurssi ��.-�4.�.�0�5
Vapaaehtoistoiminta työyhteisön voimavaraksi �.4.�0�5
Virkki-seminaari �5.��.�0�5
Museoliiton seminaari  �6.��.�0�5

Museon henkilökunnan omakustanteinen ulkomaan opintomatka suuntautui Edinburghiin
�5.–�9.4.�0�5. Siellä tutustuttiin mm. kaupungin museoiden kokoelmakeskukseen ja Museum of 
Scotlandin näyttelyihin paikallisen museohenkilöstön opastuksella.

Koko henkilökunnan keväinen opintomatka suuntautui tiistaina �6.6.�0�5 Tuusulanjärven ympäris-
töön. Kertomusvuonna Tuusula juhlisti kolmea tunnettua taiteilijaa Jean Sibeliusta, Pekka Halosta 
ja Akseli Gallen-Kallelaa, sillä on kulunut �50 vuotta heidän syntymästään. Matkalla vierailtiinkin 
Ainolassa ja Halosenniemessä. Varsinainen tutustumiskierros seutukuntaan aloitettiin Aino 
Sibelius -näyttelyssä Järvenpään taidemuseossa ja päivän aikana käytiin myös Lottamuseossa.
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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

Salmiranta 

Suomen käsityön museon säilytys- ja työtilat Salmirannassa sijaitsevat Jyväskylän kaupungin 
tilapalveluilta vuokratuissa tiloissa.

Museopalveluiden uusi yhteinen Kokoelmakeskus ja konservointikeskus valmistui ja otettiin 
käyttöön �009. Museon puutyöverstas sekä puu-, metalli- ja lasiesineiden kokoelmat (�74,5 m�) 
sijaitsevat näissä Jyväskylän museopalveluiden yhteisissä tiloissa. 

Suomen käsityön museon Konservointikeskus (�9� m�) ja museon tekstiilien säilytystilat (�8�,� 
m�) sijaitsevat myös Salmirannassa, mutta jo aikaisemmin käyttöön otetuissa erillisissä tiloissa 
B-rakennuksessa. Kokoelmaesineistön järjestely useiden muuttojen jäljiltä on jatkunut edelleen 
kaikissa säilytystiloissa.  Lisäksi museoon tulleet uudet kokoelmalahjoitukset ovat täyttäneet tilat 
äärimmilleen ja syksyllä museo joutui vuokraamaan 6�,5 m� lisätilan vuoden aikana kokoelmiin 
tulleille aineistoille. Vaihtuvien näyttelyiden esineistölle on myös Salmirannasta vuokrattu väliai-
kainen �6,6 m� tila.

Kauppakatu 25/Kilpisenkatu 12

Suomen käsityön museon toimisto- ja näyttelytilat (�700 m�) sijaitsevat  As Oy Säästökeskuksen 
Kauppakatu �5/Kilpisenkatu �� tiloissa. Museon tilat on vuokrattu Jyväskylän Tilapalvelulta.  
Kertomusvuonna jouduttiin vuokraaman lisätilaa talon pommisuojista, jotta museoon tulleet 
aineistot saatiin sijoitettua. Nyt lisätilaa pommisuojista on käytössä yhteensä 9�,5 m�.

Tilat peruskorjattiin museon käyttöön vuosina �999–�000. Toimistotilojen yläkerroksissa on ollut 
jo useana vuonna ilmanvaihto- ja lämpötilaongelmia. Kertomusvuoden aikana museon omasta 
toimesta uusittiin Kilpisenkadun toimistotilojen markiisit lämpökuorman vähentämiseksi. Lisäksi 
uusittiin Näytönpaikan valaisimet vähemmän lämpökuormaa tuottaviksi. Tilapalvelun toimesta 
tiloissa tehtiin mm. maalaus- ja korjaustöitä, lisättiin kattoon ripustuskoukkuja sekä vaihdettiin 
kattolevyjä.

Kauppakatu 25

Pohjakerroksessa sijaitsevat perusnäyttelyt. Katutasossa ovat vaihtuvat näyttelyt, Ikkunagalleria 
ja museokauppa. Museokaupan ja infopisteen remontit alkoivat joulukuussa rakenteiden purkami-
sella. Toisessa kerroksessa on lisää tilaa vaihtuville näyttelyille, AvoinPAJA-työpaja, museolehtorin 
ja näyttelyintendentin työhuoneet, luentosali Aikamatka-näyttelyineen sekä Suomen kansallispuku-
keskuksen työtilat ja kansallispukuesittelyille tarkoitettu Kuja-näyttelytila. 
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Kilpisenkatu 12

Pohjakerroksessa on sosiaalitilat, museoon tulevan museoesineistön säilytystilat, näyttelyra-
kennevarasto sekä tarvikevarasto. Alakerrassa on käsikirjasto, valokuva-arkisto ja tutkimusarkisto 
sekä työtiloja. Keskikerroksessa on museon toimisto ja työtiloja sekä ikkunanäyttelytila Näytön-
paikka. Yläkerrassa on työtiloja sekä neuvotteluhuone.  Lisääntyneen tilantarpeen vuoksi museo 
on vuokrannut  kellarista lisätilaa näyttelyrakenteille, tarvikkeille ja arkistolle.

20. TALOUS

Suomen käsityön museo/Suomen kansallispukukeskus/Konservointikeskus käyttömenot ja tulot 
vuosina �0��–�0�5 (luvut tuhansina euroina)

KÄYTTÖMENOT   2011   2012  2013  2014  2015
Henkilöstömenot   7�5,0  777,6  7�6,�  768,4  78�,7
Vuokrat    �90,�  40�,9  4�0,4  4�4,�  4��,�
Palvelut, tarvikkeet, muut menot ��8,�  �77,8  ���,�  �06,5 � 9�,7 

KÄYTTÖTULOT    2011  2012  2013  2014  2015
Valtionosuus    4�8,�  4��,�  4�5,4  4�5,4  4��,�
Tulot ja harkinnanvaraiset
valtion avustukset   �50,4  4�5,4  �4�,4  �4�,5   ��9,9
Menot yhteensä   ��5�,4 �458,� ��57,9 ��89,0 ��97,7
Tulot yhteensä   788,5  846,7  766,8  766,9  7��,�
Jyväskylän kaupungin osuus 564,9  6��,6  59�,�  6��,�  664,5

21. TUNNUSLUKUJA

    2001        2002        2003        2004        2005        2006       2007 2008

Kävijät, lkm   �� 077     �� 58�     4� �57     �7 8��     �0�5�     ���7�     ��488 �7�6�

Tapahtumat, lkm   �0�      ��7           �0�          �00           95           78           �09 �00

Opastukset, lkm   �06      ��0          ��5          �54          �5�         ��9         60 ��5

Konservointi, kpl   ��0          ��5          ��5           �59          86           �4�        5�7 ���

Bruttomenot, €/asukas 12,56       11,61       11,55       11,86       11,92      11,89      13,39 13,27

    2009      2010        2011      2012        2013       2014      2015

Kävijät, lkm    �7 9�9     �6 70�     �� 68�      ��970     �6�98    ��005       �8 �69

Tapahtumat, lkm  �6      64  �4      49  �04        66        �0�
 
Opastukset, lkm  ��0      �95 �05      �97 ��9        8�        �06

Konservointi, kpl  6�5      5�  ��4      77  ��7        90        ��0

Bruttomenot, €/asukas  9,66      10,9 10,2      11,0 10,1       10,2        10,2
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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO

Kauppakatu �5, 40�00 Jyväskylä
puh (0�4) �6 64�70
email craftmuseum.info@jkl.fi
www.craftmuseum.fi

Toimistot, arkistot, kirjasto ja kokoelmat /
Tavaran toimitusosoite
Kilpisenkatu ��
40�00 Jyväskylä

Tiedustelut ja käynti- ja opastusvaraukset
Suomen käsityön museon info
(0�4) �6 64�70
ti–su ��–�8 
craftmuseum.info@jkl.fi

Museo on avoinna ti–su ��–�8, maanantaisin 
suljettu

SUOMEN KANSALLISPUKUKESKUS

Kauppakatu �5, 40�00 Jyväskylä
puh (0�4) �6 64�8�
kansallispukukeskus@jkl.fi
www.kansallispukukeskus.fi

Kansallispukuneuvontaa puhelimitse keskiviik-
koisin ja torstaisin �0–�5. Tapaamiset sovittava 
erikseen.

KONSERVOINTIKESKUS

Salmirannantie �, 405�0 Jyväskylä
puh (0�4) �6 64�8�
konservointikeskus@jkl.fi
www.konservointikeskus.fi

Avoinna virka-aikana 9–�6.
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Toimintakertomus vuodelle 2015

Toimitus  Simo Kotilainen
  Mikko Oikari

Taitto   Miika Leinonen / Taito Aivia

Kuvat  Suomen käsityön museon arkisto
  Suomen käsityön museo / Taito Savon kokoelma
  Anneli Hemmilä-Nurmi
  Mikko Oikari
  Jukka Nykänen
  Miika Leinonen
  Ella Ketola
  Sami Perttila  
  Oona Kalso  
  Maria Peni
  Sami Perttilä

Suomen käsityön museo �0�5
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