Toimintakertomus 2016

Kesällä 2000 museo siirtyi keskelle kaupunkia kävelykadun varrelle. Kuva: Anneli Hemmilä-Nurmi
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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 muodostavat 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 12, 40100 Jyväskylä
Puh. 014 266 4380
www.craftmuseum.i
www.kansallispukukeskus.i
Näyttelyt:
Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä

Suomen käsityön museo
Konservointikeskus
Salmirannantie 3, 40520 Jyväskylä
Puh. 014 266 4383
www.konservointikeskus.i

Toimitus: Simo Kotilainen ja Anne Vesanto
Taitto: Raija Mattila
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1. LUKIJALLE

Museon toiminnalle oli edelleen erityisen tärkeä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä suuri 185 000 € harkinnanvarainen avustus, sillä museo ei tänä
toimintavuonna poikkeuksellisesti saanut
mitään muita ulkopuolisia avustuksia.
Suomen käsityön museon ja Suomen
kansallispukukeskuksen kävijämäärä (34
990) pysyi edelleen hyvänä, vaikka määrä
pieneni hiukan vuoden 2015 erityisen hyvästä tuloksesta (38 169 kävijää).
Maksavien kävijöiden määrä nousi hieman, sillä nyt 2696 henkilöä eli 7,7 % kävijöistä oli maksavia (6,86 % vuonna 2015),
ilmaiskävijöitä oli 32 294. Osa maksavien
kävijöiden määrän noususta selittyy valtakunnallisen museokortin suosiolla, sillä museossa vieraili kortilla 555 henkilöä.
Jyväskylän museoiden yhteisen kirjastokorttikampanjan aikana tammi-, marrasja joulukuussa kävi 322 ilmaiskävijää.
Vuoden päänäyttelyyn, nostalgiseen
Omin käsin -näyttelyyn tutustui 17 587 kävijää. Teatterimuseosta lainassa olleessa,
värikkäässä Unelmien kuteita -näyttelyssä
vieraili 8 558 katsojaa. Pienempiä vaihtuvia näyttelyitä museossa oli esillä yhteensä 21, joista mainittakoon Soile Aartialan
Sievästi siveltimellä -näyttely 7 232 kävijällä sekä Omin käsin -hengessä järjestetty jurytetty Pinnalla-näyttely alle 30-vuotiaille nuorille muotoilijoille ja käsityöläiselle. Tässä näyttelyssä oli 7 375 kävijää.

Vuoden mittaan järjestetyissä tapahtumissa (96 kappaletta), kuten Low Budget
-pajoissa, Late Nightseissa, Omin käsin näyttelyn aikana järjestetyissä Tavataan
olohuoneessa -tapahtumissa sekä muissa näyttelyvuoden tapahtumissa kävi yhteensä 12 709 vierailijaa (vuonna 2015 eri
tapahtumissa oli 10 829 kävijää).
Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden
aikana 206 ryhmää (231 ryhmää vuonna
2015), joista opastettiin vuoden aikana 119
ryhmää. Ryhmistä oli koululais/opiskelijaryhmiä 139, joista 88 opastettiin (95 ryhmää vuonna 2015).
Museon tuottamia kiertonäyttelyitä oli
esillä Helsingissä, Seinäjoella, Kokkolassa ja Pieksämäellä ja niissä vieraili kertomusvuonna 5 087 henkilöä. Museon ryijyaiheista muistelusalkkua, kansakoulusalkkua, Marimekko-salkkua ja nuorille
mielenterveyskuntoutujille suunnattua
Nappisalkkua lainattiin yhteensä 47 kertaa.
Museon verkkosivut ja sosiaalinen media ovat valtakunnalliselle erikoismuseolle erittäin tärkeitä, mutta myös perinteinen tietopalvelu on edelleen tärkeä osa
museon toimintoja. Tietopalvelukontakteja museon eri toimintoihin tai toimipisteisiin oli vuoden aikana kaikkiaan 555. Museon valtakunnallisesti palvelevilla nettisivuilla oli 161 925 kävijää (162 897 kävijää
vuonna 2015).
Simo Kotilainen
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2. MENNEISYYS
Keisarillinen senaatti teki päätöksen museon
perustamisesta 14.12.1888. Käsityön museo toimi vuosina 1890 –1908 Helsingissä Taideteollisuusmuseon yhteydessä ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksen alaisuudessa. Puutyönopettaja
Vera Hjelt osti ensimmäiset 619 esinettä kokoelmiin Pariisin maailmannäyttelystä vuonna 1889.
Kokoelmia kartutettiin vuoteen 1906 asti pääasiassa ulkomaisilla esineillä ja työvälineillä.
Vuonna 1908 museo siirtyi Valtion kotiteollisuustoimiston hallintaan ja 1910 –1920-luvuilla
Valtion kotiteollisuusmuseolla, kuten museota
siihen aikaan kutsuttiin, oli omat näyttelytilat ja
kirjasto. Kotiteollisuustoimiston tilanpuutteen
vuoksi museon esineet siirtyivät uudelleen Taideteollisuusmuseoon vuosiksi 1928 –1933. Varastoituna esineet olivat vuoteen 1982 asti muutamaa kokoelmista koottua näyttelyä lukuun ottamatta.
Museo avattiin uudelleen yleisölle Jyväskylässä 10.6.1983 nimellä Suomen kotiteollisuusmu-

seo ja sen ylläpitäjiksi tulivat Jyväskylän kaupunki ja opetusministeriö. Vuonna 1992 museon
yhteyteen perustettiin Suomen kansallispukukeskus ja saman vuoden lopussa museo nimettiin viiden ensimmäisen museon joukossa valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Konservointikeskus siirtyi museon hallintaan vuonna 1995.
Museon nimi muutettiin Suomen käsityön museoksi 1.1.1997 alkaen. Näin palattiin museon alkuperäiseen nimeen. Kesällä 2000 museo aloitti toimintansa peruskorjatuissa tiloissa keskellä
kaupunkia keskustan kävelykadun varrella.
Perustamisesta saakka valtiota on museon
hallinnossa edustanut opetusministeriön asettama Suomen käsityön museon neuvottelukunta. Keväällä 2015 Jyväskylän kaupunki kuitenkin esitti Opetus- ja kulttuuriministeriölle neuvottelukunnan lakkauttamista ja päätöksellään
2.7.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti
lakkauttaa museon neuvottelukunnan.

Museo avattiin uudelleen Jyväskylässä 10.6.1983 Suomen kotiteollisuusmuseona. Kuva: SKM, Pekka Helin
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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, myös
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 2016 opetusministeriöltä harkinnanvaraista yleisavustusta
185 000 €. Avustus sisältää myös rahoitusta Suomen kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen valtakunnalliseen toimintaan.
Museoviraston ja Suomen käsityön museon
välisissä neuvotteluissa joulukuussa 2014 sovittiin museon valtakunnallisesta toiminnasta
vuosina 2015–2018. Painopisteiksi tulivat Kansallispukukeskuksen 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 karttuivat vuosina 2015–2016
useilla isoilla esine- ja arkistokokoelmilla. Vastaanotettujen kokoelmien läpikäyntiä ja luettelointia on jatkettu. Museo on ollut edelleen mukana TAKO-työskentelyssä.
Suomen käsityön museon valtakunnallista
vaikuttavuutta on lisännyt museon näyttelyiden
kierrättäminen Suomessa, näissä näyttelyissä on ollut kertomusvuonna noin 5 087 kävijää.
Myös museon toteuttamat pienimuotoiset salkkunäyttelyt ovat kiertäneet 47 paikassa.
Museon, Konservointikeskuksen ja Kansallispukukeskuksen neuvonta- ja tietopalvelut toimivat valtakunnallisesti. Museossa on asiakkaiden
käytössä yli 90 000 viitettä seitsemässä eri tietokannassa: käsityöalan tutkimukset, bibliografiat
ja arkistot, kansallispuvut sekä museon kirjasto ja esine- ja valokuvakokoelmat. Vuonna 2016
tietokannat eivät ole olleet yleisön saatavissa
verkossa palvelinongelmien vuoksi.
Yhteensä tietopalvelukontakteja museon eri
toimintoihin tai toimipisteisiin oli vuoden aikana kaikkiaan 555. Museon eri yksiköiden verkkosivustojen etusivuilla oli vuoden aikana 161 925
kävijää.
Museon, Suomen kansallispukukeskuksen ja
Konservointikeskuksen henkilökunta on konsultoinut muita museoita ja yhteisöjä museoammatillisissa kysymyksissä.

.
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4. NÄYTTELYT

Suomen käsityön museon näyttelypolitiikan
päivittämistä jatkettiin vuonna 2016. Laadintaa
tehtiin yhteistyössä ja keskustellen Espoon kaupunginmuseon, Suomen Metsämuseo Luston, ja
Aboa Vetus & Ars Novan kanssa. Museon näyttelypolitiikka valmistuu vuonna 2017.

.

Näyttelypoliittinen työryhmä tutustumassa Helsingin
kaupunginmuseon näyttelypolitiikkaan.
Kuvassa Eeva Kyllönen (vas.), Carina Jaatinen,
Ulla Clerc, Jari Harju ja Reetta Karhunkorva.
Kuva: Mikko Oikari

Perusnäyttelyt:
Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelystä oli lainassa Tyyne-Kerttu Virkki –säätiön kokoelmaesineitä museon Omin käsin
-näyttelyssä. Perusnäyttelyn kaikki vitriinitekstit vitriinikuvineen taitettiin, tulostettiin ja laminoitiin ja sijoiteltiin asiakkaiden
käyttöön. Tekstit kuvineen oli tarkoitus siirtää perusnäyttelyyn kiinteästi sijoitetuille
tableteille, mutta tämä työ siirtyi seuraavaan vuoteen aika- ja raharesurssien puutteessa.
Vuoden käsityöläistä esittelevään vitriiniin koostettiin helsinkiläistä kengänkorjaajaa, suutari Juho Ervingiä (1981) esittelevä osuus. Vitriinissä on video Ervingin
työskentelystä, esittelybanderolleja sekä
yksi kenkäpari, lestejä ja perinteisiä suutarintyökaluja.
Aikamatka käsityöhön -näyttelyyn on uusittu kosketteluaineistoa.

.

Vuoden käsityöläinen 2016 kengänkorjaaja
Juho Erving. Kuva: Kalle Kervinen
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VAIHTUVAT NÄYTTELYT:
Omin käsin 23.1.–28.8.
Suomen käsityön museon Omin käsin -näyttely toi muistoja menneiltä vuosikymmeniltä ja
herätti retrofiiliksiä kävijöissä. Näyttelyssä oli
esillä poimintoja suomalaisen käsityön, käsiteollisuuden ja muotoilun kehityksestä 1940–70luvuilla. Näyttelyn nimi, Omin käsin, viittasi samannimiseen lehteen, joka käsityöohjeineen ja
vinkkeineen eli mukana Suomen sotienjälkeisissä vaiheissa. Aikakauden käsityöaarteet sekä Omin käsin -lehti käsityö- ja elämänohjeineen loivat ainutlaatuisen näyttelykokonaisuuden, jossa ihmeteltävää ja omin käsin tekemistä
riitti kaikenikäisille. Omin käsin -lehti ilmestyi
vuodesta 1938 aina vuoteen 1972 asti, jolloin nimeksi vaihtui Tee itse.
Omin käsin -lehden pitkäaikainen päätoimittaja käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkki (1907–
2000) painotti suomalaisen käsityön juuria,
karjalaisuutta ja kansainvälisyyttä. Virkki tuki
nuoria suunnittelijoita esittelemällä heidän tuotantoaan Omin käsin -lehdessä ja perustamansa Koti- ja taideteollisuusliike Vokki Oy:n näyttelyissä. Käsityötaidon ja käsitöiden säilyttäminen olivat Virkin tärkeä päämäärä, mikä myös
toteutui. Hän perusti Helsinkiin omaa nimeään
kantavan museon ja säätiön siitä huolehtimaan.
Vuonna 2010 Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö lahjoitti museon kokoelmat Suomen käsityön museolle. Virkki Käsityömuseo jatkaa edelleen toimintaansa Helsingissä.
Omin käsin -näyttelyssä käsityöt kertoivat
menneestä ajasta, mutta katsoja saattoi löytää yhtymäkohtia myös tähän päivään. Yhteiskunnallisia muutoksia ja taloudellisia haasteita,

kierrätystä ja kiinnostusta käsillä tekemiseen –
nousukautta vai nykypäivää?
Näyttelyn yhteydessä järjestettiin luentoja ja
kokoontumisia käsitöiden äärellä. Puikot kilisivät ja koukut kävivät 50–60-luvun henkeen sisustetussa olohuoneessa perjantai iltapäivisin
12.2., 18.3., 15.4., 13.5., 10.6. ja 26.8. Näyttelyn
teemaan liittyen museo järjesti 18.3. Puutteesta bulimiaan -seminaarin, aiheena oli esineiden
kierrätys ennen ja nyt.
Omin käsin -näyttelyn tuotti Suomen käsityön
museo. Yhteistyössä olivat mukana Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö, Otavamedia Oy ja Omin käsin kulttuuriluotsit. Näyttelyn arkkitehtuurista vastasi Hannele Grönlund ja graafisesta ilmeestä
Anne-Mari Ohra-aho. Näyttelyesineistö huollettiin ja osin konservoitiin Konservointikeskuksessa. Näyttelyn avasi Tyyne-Kerttu Virkki -säätiön
puheenjohtaja Jarno Peltonen. Näyttelyn aikana museossa vieraili 17 587 kävijää.
Linkki näyttelyn videotraileriin:
https://vimeo.com/154957002

Kuvat: Anneli Hemmilä-Nurmi

.

9

Unelmien kuteita 15.9.–4.12.
Museossa oli syksyn ajan esillä hurmaava ja
värikylläinen pukunäyttely Unelmien kuteita.
Näyttelyssä esiteltiin Teatterimuseon kokoelmissa olevia historiallisten näytelmien ja esitysten asuja eli epookkipukuja 1800-luvun lopulta 2000-luvulle.
Epookkipuvut ovat aikansa ja tekijöidensä tulkintoja tietystä historiallisesta aikakaudesta. Ne
eivät välttämättä ole historiallisen tarkkoja pukuja, vaan ne pyrkivät tavoittamaan esitettävän
aikakauden tunnelman.
Näyttelyssä esillä olleet yli viisikymmentä
näyttämöpukua edustivat kolmea historiallista
tyyliaikakautta: keskiaikaa, renessanssia ja rokokoota. Puvut veivät esiintyjät ja katsojat mukanaan toiseen aikaan ja paikkaan, mutta näyttämöpuvuillakin on oma pitkä historiansa. Esitysten ohjaajat, esiintyjät, pukujen suunnittelijat
ja valmistajat ovat tehneet esityksistä ja niiden
aikakaudesta aina omat tulkintansa. Tästä johtuen esimerkiksi 1950-luvulla tehty renessanssipuku näyttää erilaiselta kuin 1990-luvulla valmistettu, vaikka ne ovatkin saaneet innoituksen-

sa samalta vuosisadalta.
Suomen käsityön museo ja Jyväskylän aikuisopiston käsi- ja taideteollisuusala järjestivät yhteistyössä näyttelyyn liittyvän kokonaisuuden,
johon liittyi kaksi avointa yleisöluentoa ja kaksi
opiskelijoiden ohjaamaa työpajaa tekstiilitekniikoista. 12.10. pukusuunnittelija Pasi Räbinä lu-

Renessanssityylisiä näyttämöpukuja Suomen Kansallisteatterista ja Suomen Kansallisoopperasta. Kuva: Anneli Hemmilä-Nurmi
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Kuvat: Instagram

ennoi aiheesta Kauneuden paino – kankaanpainanta näyttämöpuvuissa. 23.11. lavastaja ja pukusuunnittelija Karmo Mende luennoi aiheesta
Inspiroiva matka illuusioon.
Näyttelyssä oli mahdollista sovittaa näyttämöpukuja myös itse ja osallistua museon Instagram -kilpailuun. Museon yläkerrassa oli Teatterimuseosta ja Jyväskylän kaupunginteatterista
valikoima kokeiltavia asuja, jotka päällä saattoi
poseerata ja jakaa kuva Instagramissa hashtageillä #unelmienkuteissa, #suomenkäsityönmuseo, #theatraldeams ja #craftmuseum. Suosituin oli #unelmienkuteissa, joka keräsi kaikkiaan 66 julkaisua.
Unelmien kuteita -näyttelyn oli Teatterimuseolle suunnitellut ja koonnut TaT Joanna Weckman, joka myös avasi näyttelyn Suomen käsityön

museossa. Näyttelyn arkkitehtuurista vastasivat
yhteistyössä Sanna Brander Teatterimuseosta
sekä Suomen käsityön museon henkilökunta.
Näyttelyn aikana museossa vieraili 8 558 kävijää.

.

Linkki näyttelyn videotraileriin:
https://vimeo.com/185767156
Kävijöillä oli myös mahdollisuus tutustua omilla mobiililaitteilla katkelmiin esillä olleiden pukujen näytelmistä.
Seinätön museo -ääniopastus löytyy osoitteesta
www.tarinasoitin.fi/unelmienkuteita

Unelmien kuteita teatteripukunäyttely. Kuva Anneli Hemmilä-Nurmi
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AULAGALLERIAN NÄYTTELYT:
MINItekstiilinäyttely
19.12.2015 – 6.3.2016
Tekstiilitaiteilijat TEXO ry täytti vuonna 2016 kuusikymmentä vuotta. Yhdistys aloitti merkkivuoden juhlinnan jo 2015 museon MINItekstiilinäyttelyllä. Tämä minitekstiilitaidetta esittelevä katselmus oli järjestyksessään kahdeksas TEXO ry:n
järjestämä minitekstiilinäyttely.
MINItekstiilinäyttelyn kuraattorina toimi tekstiilitaiteilija Heli Tuori-Luutonen. 51 taiteilijaa
jätti jurytykseen teosehdotuksiaan ja näyttelyyn
valittiin teokset seuraavilta taiteilijoilta: Synnove
Dickhoff, Ariadna Donner, Katri Haahti (Vuoden
tekstiilitaiteilija 2015), Elina Helenius, Aino Kajaniemi, Merja Keskinen, Inka Kivalo, Maija Lavonen, Sonja Löfgren, Sanna Majander, Mirva
Mikkonen, Eeva Mäkinen, Nina Nisonen, UllaMaija 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 1956 perustettu tekstiilitaidetta edistävä ammatillinen
asiantuntijajärjestö. TEXO ry on Teollisuustaiteen Liitto Ornamon jäsenjärjestö.
MINItekstiilinäyttelyn ripustuksen Suomen
käsityön museossa suunnitteli Elina Helenius.
Näyttelyn aikana museossa vieraili 4 595 kävijää.

.

Texon MINItekstiilinäyttely.
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Pinnalla 12.3.–5.6.
Pinnalla-näyttelyssä oli esillä 16 nuoren muotoilijan ja käsityöläisen näkemyksiä pinnasta. He
olivat lähestyneet pintaa koristeluna ja kosketuksena. Aihe oli ymmärretty myös elementtien lisäämisenä, materiaalien muokkaamisena
ja manipulointina, mutta myös pinnan tuntuna,
heijastuksena ja painaumina. Pintaa oli työstetty
erilaisiin materiaaleihin kuten lasiin, tekstiiliin,
puuhun, keramiikkaan, nahkaan ja metalliin.
Niistä oli syntynyt koruja, vaatteita, huonekaluja sekä erilaisia taide- ja käyttöesineitä.
Suomen käsityön museo ja Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö järjestivät syksyllä 2015 Pinnalla-näyttelyhaun, jossa etsittiin alle 30-vuotiaiden muotoilijoiden ja käsityöläisten teoksia. Ehdotuksia tuli 30, joista jury valitsi 16 tekijän teoksista
koostuvan kokonaisuuden. Valituissa teoksissa
nousi esiin tuotesuunnittelun ekologinen ote,
taidokas käsityö sekä materiaalien ja käsityötekniikoiden yllättävä yhdisteleminen. Valinta
tapahtui valokuvien ja luonnosten sekä tekijöiden sanallisten kuvailujen perusteella. Juryn
muodostivat Hannele Grönlund arkkitehti; Jarno Peltonen museonjohtaja eläkkeellä, TyyneKerttu Virkki -säätiön pj.; Anna Kouhia käsityötieteen tutkija, KM, TaM; Seija Hahl museoamanuenssi.
Pinnalla-näyttelyyn valittiin töitä Antrei Hartikaiselta Fiskarsista, Sakari Hartikaiselta Fiskarsista, Marja Hepo-Aholta Riihimäeltä, Marianne Huotarilta Helsingistä, Petteri Häkkiseltä Lahdesta, Anna Kokilta Helsingistä, Triin
Kolmkantilta Vantaalta, Mirva Kuvajalta Turusta, Elina Laitiselta Helsingistä, Alexandra Lindqvistiltä Hämeenlinnasta, Sanna Niskaselta Hämeenlinnasta, Wiebke Pandikowilta Helsingis-

tä, Riikka Peltolalta Hämeenlinnasta, Veli-Ville
Rauhalalta Turusta, Sirja Salokannalta Helsingistä ja Suvi Tupolalta Lahdesta.
Pinnalla-näyttely oli osa Omin käsin -näyttelykokonaisuutta, joka pohjautui Tyyne-Kerttu Virkki -säätiön esinekokoelmaan ja Omin käsin -lehteen. Pinnalla-näyttelyn tuottivat yhteistyössä
Suomen käsityön museo ja Tyyne-Kerttu Virkki
-säätiö. Näyttelyn arkkitehtuurista vastasi Suomen käsityön museon henkilökunta ja näyttelyn
graafisesta ilmeestä Anne-Mari Ohra-aho.
Pinnalla-näyttelyn avasi TaM Anna Kouhia. Avajaisten yhteydessä järjestettiin nuorille
suunnattu Late Nights -tapahtuma, jonka aikana näyttelyn osallistuneet muotoilijat esittelivät
töitään. Illan ohjelmassa oli myös Kampaamo
Lumon Malla Lamminmäen työnäytöksiä, Lifestyle-bloggaaja Kia Tolppasen luento ja Nonstoppaja, jossa valmistettiin syötäväksikin sopivaa
kasvojenkuorintavoidetta. Koko illan ajan Kahvila Kultavatkain myi pieneen hintaan maukkaita suupaloja.
Näyttelyn aikana museossa vieraili 7 375 kävijää.

Kuvat: Anneli Hemmilä-Nurmi

.

Jalkinepari Anna Kokin
Metamorfoosi- ja Staalomallistosta.
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Tynnyrit 11.6.–18.9.
Pro Puu ry:n tuottama näyttely esitteli tynnyrin
rakennetta, historiaa, valmistusta ja siihen tarvittavia työkaluja sekä tynnyrien käyttötarkoituksia. Lisäksi se nosti esille erikoisammattikunnan, tynnyrintekijät.
Nykyaikaisen muotoisen tynnyrin alkuperää
pidetään kelttiläisenä. Vantein vahvistetut puuastiat ovat tässä muodossaan olleet käytössä
Euroopan alueella ainakin 2000 vuotta. Satojen
vuosien aikana tynnyrit ovat olleet tärkeitä nesteiden, elintarvikkeiden ja muiden tarvikkeiden
kuljetuksessa ja säilömisessä ennen metallin,
muovin ja sähköisten kylmälaitteiden yleistymistä. Esimerkiksi Suomessa tynnyreissä myytiin tervaa ja Välimeren maissa niissä kuljetettiin viiniä. Tarkoin käsitellyt ja valikoidut tammilajikkeet vaikuttavat tänäkin päivänä erilaisten
alkoholijuomien makukoostumukseen.
Tynnyrit-näyttelyn aikana museossa vieraili
6 975 kävijää.

.

“Torsla” kokoel
ma, johon kuul
uvat Torsla eli
pyyri, vanteen
mittausvälinei
tä, niittausmut
lyijyvaimentaja
teri,
, vasara, niitit
ja niitin alkule
vittäjä.

Pro Puu ry:n Tynnyrit -näyttely esitteli tynnyrin rakennetta, historiaa, valmistusta ja siihen tarvittavia työkaluja sekä
tynnyrien erilaisia käyttötarkoituksia. Kuvat: Anneli Hemmilä-Nurmi
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Sievästi siveltimellä - Perinteistä
posliininmaalausta 30.9.–4.12.

Sievästi siveltimellä avajaiset.

Sievästi siveltimellä -näyttelyssä oli esillä Soile Aartialan (Jyväskylä), Mirja Komusaaren (Pirkkala), Tuula Laurilan (Tampere) ja Maija Ojastin (Tampere) töitä. Neljää
maalaria yhdistää yhteinen, nyt jo edesmennyt oppi-isä,
perinteisen posliininmaalauksen taitaja Ole Lindgren
(1929–1998). Lindgren oli oppilaidensa mukaan vaativa,
mutta lempeäotteinen opettaja. Hän kehitti oman, perinteiseen posliininmaalaukseen perustuvan värien- ja siveltimenkäyttötekniikan.
Posliininmaalauksen historia harrastuksena liittyy Euroopassa 1700-luvulla perustettujen posliinitehtaiden
suosituimpien mallien leviämiseen ja kopiointiin. Arvostetussa saksilaisessa Meissenin posliinitehtaassa koulutettiin maalarit työhönsä. Klassisen tyylin mallit kopioitiin
taidemuseoiden vanhojen taideteosten kukka-, hedelmäja maisema-aiheista. Myös muoto- ja miniatyyrikuvat olivat suosittuja. Posliininmaalauksen harrastajan ihantee-

na on kopioida vanhojen mestareiden
kuva-aiheita mahdollisimman tarkasti alkuperäisen mallin mukaan.
Posliinitehtaissa kuviot maalataan
lasitteen alle, posliininmaalauksen
harrastajat maalaavat kuvionsa lasitteen päälle. Maalatut työt poltetaan
maalauksen eri vaiheissa useita kertoja uuneissa. Tällöin maalaukset sulavat posliinin lasitteeseen kiinni.
Sievästi siveltimellä -näyttelyn arkkitehtuurista vastasi Soile Aartiala ja
Suomen käsityön museon henkilökunta yhteistyössä. Näyttelyn graafisen ilmeen suunnitteli Anne-Mari Ohra-aho. Sievästi siveltimellä -näyttelyn avasi poliisipäällikkö evp. Markku
Luoma.
Pinkki-perjantaina 14.10.
näyttelyyn liittyi Soile Aartialan työnäytös.
Näyttelyn aikana museossa vieraili 7 232
kävijää.

.

Soile Aartialan
Ruusu–uurna
vuodelta 2008.
Kuvat: Anneli HemmiläNurmi
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IKKUNAGALLERIAN
NÄYTTELYT:
Barely There - Aura Kajaniemi
13.1.–28.2.
Barely there -näyttelyssä Aura Kajaniemi pohti vaatteen käsitettä, vaatteen ja kehon välistä suhdetta sekä vaatteelta vaadittuja ominaisuuksia kuten häveliäisyyttä, peittävyyttä ja koristautumista.
Aura Kajaniemi valmistui 2015 taiteen maisteriksi Helsingissä Aalto-yliopiston Taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulun Fashion and Collection Design -koulutusohjelmasta. Kajaniemen
kokeellisella helmikirjonnalla ja kirjonnalla toteuttamat näyttelyteokset olivat hänen pro gradunsa taiteellinen osuus.
Mikä vaate on oikeastaan ja mistä se muodostuu? Missä vaiheessa vaate muuttuu muuksi,
vaikkapa taide-esineeksi? Vaate mielletään kehon muotoja mukailevaksi. Mutta kuinka paljon
vaatteen muotoa voidaan muuttaa, että se vielä
tunnistetaan ihmiskehoa pukevaksi vaatteeksi?
Missä vaiheessa se lakkaa olemasta vaate? Aura Kajaniemen näyttelykokonaisuuden teokset
oli etäännytetty vaatteesta, joka vaatii ihmiske-
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hon. Teokset ovat vaatteen kuvia, vaatteen ideoita ja taide-esineitä, jotka koemme vaatekokemuksiemme kautta.
Barely there -näyttelyyn liittyi Päivä tekstiilitaiteilijana -tapahtuma 27.2. Aluksi Kajaniemi piti kaikille avoimen luennon vaatteen filosofiasta ja vaatesuunnittelusta, minkä jälkeen
hän ohjasi nuorille aikuisille suunnatun työpajan helmikirjonnasta.
Barely there -näyttelyn aikana museossa vieraili 2 997 kävijää.

.

Osaatteko valssata, neiti Minkkinen?
Hopeaseppä-kuvanveistäjä
Eila Minkkinen 4.3.–15.5.
Osaatteko valssata, neiti Minkkinen? -näyttely
esitteli läpileikkauksen Eila Minkkisen (s. 1945),
maamme eturivin kuvanveistäjän ja korutaiteilijan tuotannosta Suomen käsityön museon ja
Jyväskylän taidemuseon yhteisnäyttelyssä. Hopeaseppä-kuvanveistäjä Eila Minkkinen juottaa,
hitsaa, valaa ja hioo. Kupari, teräs, hopea, pronssi ja kierrätetyt materiaalit taipuvat veistoksiksi
ja koruiksi. Taidemuseon Alagalleriassa oli 4.3.–
10.4.2016 esillä Minkkisen metalliveistoksia ja
Suomen käsityön museon Ikkunagalleriassa hänen korujaan sekä lasiveistoksiaan.
Minkkinen on pitkän uransa aikana kokeillut
monia eri metallintyöstötekniikoita. Jyväskylän
taidemuseon näyttelyssä oli esillä repoussé-tekniikalla (punsselipakotus) toteutettuja kupariteoksia. Hänelle myönnettiin 1992 Valtionpalkinto
repoussén elvyttämisestä ja käytöstä nykyaikaisten taideteosten valmistuksessa. Työskennelles-

sään paperimateriaalin kanssa hän pohti, voisiko metalli rypistyä kuten paperi. Näin syntyi hänen oma tekniikkansa, “rypistetty kupari”. Osan
näyttelyn veistoksista Minkkinen oli valmistanut omalla profiilitekniikallaan, jossa kuparista leikattuja useita samanmuotoisia levyjä liitetään yhteen ja lopputuloksena syntyy kolmiulotteinen veistos.
Osaatteko valssata, neiti Minkkinen? -näyttely oli ollut aiemmin esillä laajempana Rauman
taidemuseossa 2015.
Näyttelyn aikana museossa vieraili 5 846 kävijää.

.
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UNIONIN26
18.5.– 4.9.
Myyntinäyttely Unionin26 tarjosi monipuolisen kattauksen suomalaista taidekäsityötä. Suomen eturivin
taidekäsityöläisten näyttelystä saattoi hankkia itselle
tai lahjaksi keramiikkaa, lasiesineitä, ylellisiä neuleita ja huiveja eri materiaaleista, printtipussukoita
ja -asuja, koruja kierrätysmateriaaleista, emalista,
hopeasta ja lasista. Valaisimissa ja kulhoissa yhdistyivät puu ja emali.
Unionin26 on vuonna 2015 perustettu muotoiluosuuskunta, joka myy suomalaista korkeatasoista
taidekäsityötä. Osuuskuntalaiset työskentelevät ja
asuvat pääosin Etelä-Suomessa, mm. Porvoossa,
Hämeenlinnassa, Nurmijärvellä ja Helsingissä, mutta mukana on osaajia myös muualta Suomesta, mm.
Korpilahdelta ja Inarista. Unionin26-osuuskunnalla
on Helsingissä kivijalkakauppa CraftCornerissa Etelä-Esplanadin ja Unioninkadun kulmauksessa.
Unionin26-myyntinäyttelyyn osallistuivat seuraavat
osuuskuntalaiset: Knitworks/Anna Ahlqvist, Elinaleoni/Elina Airikkala, Heila Design/Sari Puhto ja Päivi
Uusitalo, Huoku-keramiikka /Leena Juvonen, Nina
Lehos, Moodag-hopeakorut/Katja Lettinen, Nastatuote/Jaana Pajuniemi, Anna Schroderus, Menopaluu-kierrätyskorut/Jaana Tuomisto, Heli Valaja sekä
Emalipuu/Ulla Huttunen ja Arto Salminen.
Unionin26-näyttelyn aikana museossa vieraili
8 755 kävijää.

.
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Pala palalta
Maria Kuparin mosaiikkitaidetta
7.9.–13.11.
Maria Kupari valmistaa mosaiikkiteoksia puhtaasta tekemisen palosta. Harmonisten ja kekseliäästi koottujen töiden materiaalina hän käyttää kierrätettyjä astioita.
Maria Kupari (s. 1984) on kotoisin Vesangasta ja valmistunut Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta 2004. Hän asuu perheensä kanssa Jyväskylässä.
Pala palalta -näyttelyyn liittyen museossa järjestettiin 1.10. Päivä mosaiikkitaiteilijana -tapahtuma. Kaikille avoimessa yleisöluennossa
Maria Kupari avasi omaa tapaansa luoda mosaiikkia ja kertoi inspiraationlähteistään. Luennon
jälkeen päivä jatkui maksullisessa työpajassa,
jossa pääsi kokeilemaan mosaiikkitöitä.
Maria Kuparin blogi:
www.kuparimaria.wordpress.com
Pala palalta -näyttelyn aikana museossa vieraili 3 184 kävijää.

.

Marja Kuparin käsissä vanhat astiat ottavat uuden muodon.
Kuvat: Mikko Kupari
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Kutsut kartanossa 1920-luvulla
16.11.2016 – 8.1.2017
Suomen nukketaiteilijat ry:n joulunäyttely
Suomen Nukketaiteilijoiden perinteinen joulunäyttely
vei vuonna 2016 aikamatkalle 1920-luvulle kartanon
juhliin, art deco -aikakauden iloiseen ja toiveikkaaseen tunnelmaan.
Suomen Nukketaiteilijat ovat perinteisesti koonneet
Suomen käsityön museon Ikkunagalleriaan joulunajaksi teemallisen näyttelykokonaisuuden. Idea tämän
vuoden näyttelyyn löytyi vuonna 2015 järjestetyn asiakaskyselyn kautta.
Kartanon kutsujen valmistamiseen osallistui kaikkiaan 18 nukketaiteilijaa eri puolilta Suomea. Esillä
oli yli neljäkymmentä nukkea, jotka tekijänsä olivat
valmistaneet menneen vuoden aikana omien näkemystensä mukaisesti. Yhteisissä tapaamisissa tekijät olivat opiskelleet aikakauden pukeutumista, sopineet nukkien mittakaavasta sekä näyttelyn tunnelman luomisen yksityiskohdista.

.

Näyttelyyn osallistuneet
nukketaiteilijat:
Soile Aartiala, Jyväskylä
Katriina Haukkala, Jyväskylä
Lea Holmalahti, Jyväskylä
Kaisa Hämäläinen, Kuopio
Arja Jäppinen, Jyväskylä
Pirkko Järvinen, Jyväskylä
Aila Kytölä, Jyväskylä
Inkeri Roivainen, Tampere
Paula Remes, Kuopio
Helvi Laukkanen, Jyväskylä
Tuula Lehtonurmi, Raahe
Pirkko-Liisa Mannoja, Vantaa
Maria Morko, Raahe
Sirpa Mänty, Inari
Kirsti Rintamäki, Seinäjoki
Ritva Särkkä, Jyväskylä
Minna Toivari, Jyväskylä
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KIERTONÄYTTELYT:
Suomen käsityön museon tuottaa ja lainaa valtakunnallisia kiertonäyttelyitä. Vuonna 2016 esillä
olivat seuraavat näyttelyt:

Paina puuta
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo,
Seinäjoki, 10.2.–24.4., 557 kävijää.

Koukussa pitsiin
Kulttuuripappila Sylvi,
Pieksämäki, 15.6.–17.7., 2 000 kävijää.

Pinnalla
Kankuri,
Kokkola, 15.6.–3.9., 1 650 kävijää
CraftCorner,
Helsinki, 5.–29.10., 880 kävijää.

Kankuri

CraftCorner
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NÄYTÖNPAIKKA:
Näytönpaikan näyttelyt
Näytönpaikan näyttelyiden määrää vähennettiin kuluneena vuonna ja samalla pidennettiin näyttelyaikaa aikaisemmasta yhdestä kuukaudesta kahteen kuukauteen. Helmikuussa näyttelytilaa
huollettiin.

Kas näin heiluu kassi!
1.12.2015 –7.2.2016
Elämän värit -osuuskunta tunnetaan käsinpainetuista sisutustuotteista. Tuotteet suunnitellaan, käsinpainetaan ja ommellaan Hankasalmella. Näyttelyssä oli esillä Kaisi Koivumäen ja
Heidi Wikströmin suunnittelemia kuoseja kasseissa ja sisustustekstiileissä. Osuuskunnassa
kaikki osallistuvat saman tuotesarjan tekoon.

Meidän pötköt kissat
16.2.–3.4.
Näyttelyn veikeät keraamiset kissat ja suuret
huojuvat kerrostalot olivat Petäjäveden Kirkonkylän koulun alakoululaisten ja heidän keramiikka-ohjaajansa Nadja Arppen toteuttamia.
Esineet oli tehty innolla, ilolla ja suurella sydämellä. Näyttelyn esineisiin kätkeytyi paljon
työtä, runsaasti sormen painalluksia ja kuplivaa naurua.

Maaginen kaleidoskooppimetsä
5.4.–5.6.
Näyttely piti sisällään pohjoista mytologista mielenmaisemaa keramiikan muodossa. Savi- ja
mosaiikkityöt olivat kansainvälisen taiteilijakollektiivin tuottamia. Kollektiivi muodostui ReAktorin kulttuuripaja Trombin ihmisistä sekä taiteilevaisista ystävistä.
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KÄSILLÄ - käsityökulttuuria taitona ja
elinkeinona 7.6.–7.8.
Näyttely kertoi Taitokeskus Aivian opiskelijoiden
ammatillisesta lisäkoulutuksesta ja käsityöntekijän ammattitutkintoon valmistavasta koulutuksesta sekä Jyväskylän käsityökoulun käsityön taiteen perusopetuksen oppilaiden tekemisen ilosta ja erilaisista elämyksistä käsityössä,
teknologiassa ja muotoilussa tänä päivänä. Käsityökoulun lukuvuoden 2015–2016 teemana oli
Maailmassa.

Tarinoita silkkimekoista 9.8.–2.10.
Genevessä asuvan, Oulusta kotoisin olevan Armi Heikkinen-Daumin näyttelyn teemana olivat
kiehtovat tarinat ja ihmiskohtalot, jotka näkyivät näyttelyssä kolmiulotteisina tekstiilimekkoja madonnaveistoksina. Heikkinen-Daum on jo
vuosia valmistanut silkkikuidusta monimuotoisia
tekstiilitöitä, joissa kuituihin yhdistyy kankaita,
pitsejä, paperia, pellavaa, hamppua ja villaa.

Tulevaisuuden tekijät 4.10.–27.11.
Materia ry 5 vuotta & Miia Suojala Design 10
vuotta
Keskisuomalaisia muotoilu- ja käsityöalan sekä
materiaalipohjaisen taiteen ammattilaisia esittäytyi juhlavuoden merkeissä! Yhteisnäyttelyssä
visioitiin, miltä tulevaisuus näyttää materialaisten silmin. Näytönpaikan lisäksi näyttelypaikkoina olivat Paahtimo Papu (Yliopistonkatu 25), Minna Canthin kulma (Seminaarinkatu 36), KeskiSuomen Oma Koti (Puistokatu 2 B), Tikkiverstas
(Vapaudenkatu 85), Teeleidi (Schaumanin puistotie 2 A 2) ja Pellavainen (Kauppakatu 4).

Galina Arppe 29.11.2016.–22.1.2017
Kuvataiteilija Galina Arppen näyttely koostui yksikertaisiksi tyylitellyistä huopaveistoksista, joissa oli käytetty materiaalina suomenlampaanvillaa luonnollisissa väreissä: valkoisena, mustana ja harmaana. Näyttely tavoitteli harmoniaa ja
vuoropuhelua ihmisyyden ja todellisuuden välillä. Arppe kertoo etsivänsä maailmasta kokemuksia ja asioita, jotka ovat todellisuuden ja mielen
rajamailla. Jotakin jota kukaan muu ei ole koskaan nähnyt.

.
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Omin käsin -näyttelyyn liittyen järjestettiin Tavataan olohuoneessa -tapahtumia kuutena perjantaina. Järjestelyissä olivat mukana Kulttuuriluotsit. Ensimmäisessä tapahtumassa tutustuttiin käspaikkoihin ja robotteihin. Paikalla oli
joukko jyväskyläläisiä käspaikkojen valmistukseen perehtyneitä henkilöitä ja Laatokan Mantsinsaarella syntynyt Julia Salmi piti alustuksen
käspaikoista. Käspaikkaryhmäläiset opettivat
asiakkaille etupistokirjontaa.
Samaan aikaan museon ala-aulassa Hacklab
Jyväskylä ry esitteli toimintaansa, mm. rakentamiaan robotteja. Museon Pajassa taiteltiin sydämiä ystävänpäiväkortteihin.
Maaliskuussa oli Puutteesta bulimiaan -seminaarin lisäksi virpomisvitsojen koristelua paperi- ja kangassuikaleilla sekä tutustumista Green
Craft -huopaan.
Huhtikuussa tutustuttiin pirtanauhoihin. Kansallispukukonsultti Taina Kangas piti alustuksen kansallispuvuissa käytettävistä pirtanauhoista. Sen jälkeen työpajassa kokeiltiin pirtanauhojen kudontaa.
Toukokuun tapahtumassa aiheena olivat neulotut Naantalin nuket ja polkupyörän keväthuol-

to. Nukentekijä Pirkko Järvinen piti alustuksen
Naantalin nukeista ja työpajassa valmistettiin
tilkuista ja rautalangasta nukke. Museon edustalla opeteltiin pyöränhuoltoa Jyväskylän Pyöräilyseuran ohjauksessa.
Kesän alussa vietettiin museon ja Tyyne-Kertun syntymäpäiviä. Nuori koululainen Onni Pikkarainen piti perhonsidontatyönäytöstä. Amanuenssi Seija Hahl esitteli Omin käsin -lehdissä
olleita kesäkasseja ja -laukkuja. Museon Pajassa asiakkaat saivat painaa itselleen Omin käsin
-kesäkassin.
Omin käsin -näyttelyn päättäjäisissä elokuussa konservaattori Anne Vesanto piti alustuksen nenäliinoista Omin käsin -lehden pohjalta.
Hän kertoi nenäliinojen merkityksistä eri aikoina sekä esitteli, miten valkoiset tekstiilit pidettiin valkoisina. Työpajassa kokeiltiin käpypitsin
eli frivolitén valmistusta kulttuuriluotsien opastuksella.
Valtakunnallista Taidon ja käsityön teemaviikkoa vietettiin viikolla 15. Taidon päivän iltapäivässä käsi- ja taideteollisuusalan metalli- ja
puuartesaaniopiskelijat esittelivät projektitöitään 20 minuutin mittaisilla esityksillä materiaaleinaan mm. rauta, puuviilu, pronssi ja teräs. Tämän jälkeen tekstiili- ja vaatetusartesaaniopiskelijat esittelivät omat tietonsa, taitonsa ja
kokeilunsa mm. virkkauksesta, kierrätysmateriaalin käytöstä sekä kankaankudonnasta.
Osana Jyväskylän Kesän katuohjelmaa ”Mitä noi tekee?!” museon edessä kävelykadulla ja
museon sisällä Keski-Suomen näkövammaiset
esittelivät omaa toimintaansa: opaskoiratoimintaa, sokkopingistä, hierontaa ja kitaransoittoa.
Kulttuuriluotsit esittelivät omia perintötekstii-

Aura Kajaniemi ja helmiteos.

Virpomisvitsatyöpaja.

5. YLEISÖTYÖ
Suomen käsityön museon yleisötyön tavoitteita
ovat yleisön kokemusten syventäminen erilaisissa tilaisuuksissa ja työpajoissa, uusien yleisöjen
tavoittaminen järjestämällä erilaisia tapahtumia
sekä yleisön sitouttaminen museon eri toimintoihin esimerkiksi asiakasraadeilla.

Tapahtumat
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likäsitöitään teemalla ”Jokaisessa pistossa onnellinen ikävä”. Lankakauppa TitiTyy järjesti Jyväskylän Kesän yhteydessä Neulefestarit ja festareiden yksi luento oli myös museon tiloissa.
Keski-Suomen näkövammaisten yhdistys
täytti kuluneena vuonna 60 vuotta. Yhdistyksen
aulagallerian pop up -näyttelyn aikana syyskuussa ja lisäksi marraskuisena viikonloppuna museon luentosalissa oli Pimé Café, jossa
asiakkaat pääsivät kokeilemaan näkövammaisen arkipäivää.
Lokakuun Pinkkiperjantai oli osa valtakunnallista Roosa nauha -päivää, joka järjestettiin
yhdessä Taito Aivian kanssa. Luentosalin käsityökahvilassa posliininmaalari Soile Aartiala esitteli posliininmaalausta, Taitokeskuksen
käsityöntekijän ammattitutkinnon opiskelijat
innostivat ihmisiä virkkaamaan. Himoneuloja
Pirkko Jokela näytti ja ohjasti rukilla kehräämistä. Tekstiilisuunnittelija, kuvittaja ja käsityöläinen Annariikka Qvist kertoi virkatuista barokkimaisista nukeistaan. Kahvilan tuotosta puolet
lahjoitettiin Roosa Nauha -keräykseen.
Jyväskylän Joulunavauksessa museo täyttyi
Naiskuoro Vappujen laulavasta käsityökahvilasta ja vapaasta virkkauksesta, kun bloggaaja, vapaavirkkaajatar Johanna Seppä kertoi, miten
hän meni lankaan. Vaput lauloivat ja laulattivat
yleisöä. Käsityökahvilassa askarreltiin myös heijastimia. Joulunavaus on osa Joulukylä Jyväskylä -tapahtumakokonaisuutta. Joulukylä Jyväskylä lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.
Käsityöläisten Joulutorilla oli myynnissä 26
eri käsityöläisen tuotteita. Joulutorille haki 50
käsityöläistä. Edellisenä vuonna joulutorilla ol-

Käsityöläisten joulutori.

leista 11 säilytti paikkansa. Ihan uusia hakijoita,
jotka eivät ole koskaan olleet joulutorillamme,
oli 17 ja heistä valittiin mukaan kahdeksan. Loput seitsemän paikkaa täytettiin tämän hetken
eturivin käsityöläisillä. Myytävänä oli vaatteita
ja neuleita, keittiö- ja saunatekstiilejä, koruja
eri materiaaleista, puuta ja keramiikkaa kattaukseen ja sisustukseen, käsinsidottuja kirjoja,
kortteja ja printtejä, käsinukkeja ja pienkalusteita. Lauantaina ja sunnuntaina esiintyi Käsikello-orkesteri Clarabella Sari Loukolan johdolla.
Asiakkaiden palautetta kerättiin lomakkeilla sekä nauhoitetuilla haastatteluilla.

Työpajat
Matalan kynnyksen ja pienen materiaalimaksun
Low bugdet -työpajoja järjestettiin kahdeksan
kertaa. Tekstiilitaiteilijat TEXO ry:n 60-vuotisjuhlavuoden näyttelyyn liittyen taidepedagogi Laura Isoniemi ohjasi powertool -työpajan, jossa
valmistettiin tekstiileistä sekä ompelu- ja korutarvikkeista jokaiselle henkilökohtainen, käteen
sopiva voiman lähde. Ikkunagallerian näyttelyihin liittyen tekstiilitaiteilija Aura Kajaniemi piti
helmityöpajan ja tekstiiliartesaani Maria Kupari mosaiikkityöpajan. Teatterin puvustukseen ja
lavastukseen liittyvien luentojen yhteydessä Jyväskylän aikuisopiston käsi- ja taideteollisuusalan tekstiiliartesaaniopiskelijat pitivät kaksi
työpajaa: metallimaisia koruja tekstiileistä ja
naamiopaja.
Syksyllä järjestettiin kansainvälinen Fish
trap -punontakurssi. Kurssilla opeteltiin punomaan kori Nansa-kalanpyydystekniikalla käyttäen suomalaista viljeltyä pajua. Nansa-pyydyk-

Polkupyörän korjaamista. Kuvat: Raija Manninen
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siä kalastajat ovat käyttäneet Välimeren alueella vuosisatoja. Ohjaajana toimii espanjalainen
Mònica Guilera. Kurssiin kuului myös Mònican
avopuolison, englantilaisen Tim Johnsonin yleisöluento Jyväskylän kansalaisopistolla espanjalaisesta perinteisestä ja modernista punonnasta. Kurssille osallistui 12 henkilöä; pajunviljelijöitä ja punonnan opettajia ympäri Suomea.
Näin tietämys Nansa-korin vaatimista taidoista ja tietämys suomalaisten viljeltyjen pajulajien soveltumisesta tähän tekniikkaan selvisi sekä viljelijöille että punonnan opettajille. Kurssin
järjestivät yhteistyössä Suomen käsityön museo,
Taitokeskus Aivia, Jyväskylän kansalaisopisto ja
Kierre-tiimi.

Seminaarit ja luennot
Puutteesta bulimiaan -seminaarissa 18.3. pohdittiin tutkijoiden ja muotoilijoiden näkökulmasta tekstiilien huoltoa, uusiokäyttöä ja kierrätystä
ennen ja nyt. Seminaarissa esiintyivät FT, käsityönopettaja Ritva Koskennurmi-Sivonen, vaatesuunnittelija Mila Moisio TAUKO-vaatemerkistä, muotoilija Taina Saha Dafecor Oy:sta sekä
amanuenssi Seija Hahl, joka esitteli Omin käsin
-lehden julkaisemia korjausvinkkejä.
Osana Unelmien kuteita -näyttelyä museossa
järjestettiin kaksi avointa yleisöluentoa. Pukusuunnittelija Pasi Räbinä Oulusta esitteli kuvaja kangasnäyttein erilaisilla painokangasmenetelmillä toteutettuja puvustuksia. Jyväskylän
kaupunginteatterin lavastaja Karmo Mende esitteli tekemiään pienen budjetin lavastuksia näyttäen luonnospiirroksia - illuusioita.
Keskisuomalainen muotoilun ja taideteollisuuden puolestapuhuja Materia ry juhli puol-

Neulottujen nukkien neulontaa.
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ta vuosikymmentään näyttelyin Näytönpaikassa ja muualla kaupungissa. Näyttelyn avajaisissa muotoilija, sisustusarkkitehti professori
Simo Heikkilä piti luennon omista inspiraation
lähteistään. Museo järjesti Materia ry:n jäsenille ja kaupungin liikelahjoista vastaavalle tapaamisen, jossa ideoitiin käsityöläisten ja muotoilijoiden tuotteita kaupungin liikelahjoiksi.

Vuoden käsityöläinen 2016
Vuoden 2016 käsityöläiseksi valittiin kengänkorjaaja Juho Erving. Suomen käsityön museo halusi nostaa esille korjauskäsityöläisen. Joitakin
vuosikymmeniä sitten oli itsestään selvää, että
esineet tehtiin kestävistä materiaaleista, niitä
huollettiin ja korjattiin aina uudelleen ja uudelleen. Nyt vintagekenkien korjaaja tarvitsee käytettyjen materiaalien ja vanhojen työtapojen ymmärrystä, jotta vuosikymmeniä sitten valmistetuista kengistä saadaan käyttökelpoiset. Suutari
Erving on erikoistunut tekemään vintagekenkien korjauksia ja suuritöisiä pohjauksia eli vaihtamaan kenkiin kokonaan uudet pohjat.

Kulttuuriperintöä kaikenikäisille
Syksyllä museo lähti mukaan Yleisradion tuottamaan Rosan koodi -peliin. Rosan koodi -pelin
tarkoituksena oli innostaa 7–12-vuotiaita ohjelmoinnin pariin viihteellisellä tavalla. Peliä pelattiin osoitteessa rosankoodi.fi, mutta sen vihjeet ja koodit löytyivät Yle TV2:n Galaxy Play -ohjelmasta, kouluista, museoista ja sosiaalisesta
mediasta. Myös käsityön museon perusnäyttelystä löytyvät vihjeet ja koodit auttoivat etenemiseen rosankoodi.fi -sivustolla ajalla 4.10.2016–

Mònica Guileran Fish trap -punontakurssi. Kuva: Anna-Maria Väätäinen

31.1.2017. Koodeja löytyi Jyväskylässä lisäksi Alvar Aalto -museosta, Keski-Suomen museosta
ja kaupunginkirjastoista. Kesällä 2016 julkaistu Pokémon Go -mobiilipeli villitsi nuoret pelaajat niin, ettei Rosan koodi saanut juurikaan
nuoria museoon.
Museon vanhustyötä ovat lainattavat muistelusalkut, joita voivat lainata niin vapaaehtoiset kuin ammattilaisetkin eläkeläisryhmiin, keskustelukerhoihin ja vanhusten hoitotyön yksiköihin ympäri maata. Muistelusalkut sisältävät
esineitä, joita voi kokea kaikin aistein. Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua Nappisalkkua
lainattiin 4 kertaa, vanhuksille suunnattua Kansakoulusalkkua 13, Ryijysalkkua 4, Marimekkosalkkua 10 ja Paperisalkkua 16 kertaa eri puolille Suomea.
Sukkapiiri kokoontui edelleen museon luentosaliin neulomaan sukkia perjantaisin. Sukkapiiriläisiä tuli paikalle 4–10 henkilöä. Sukkia neulottiin toimitettavaksi ensi- ja turvakoteihin sekä
eri laitoksissa oleville vanhuksille. Sukkapiirin
toiminta Jyväskylässä alkoi vuonna 2009.
Kulttuuriopetussuunnitelman mukaiset kakkosluokkalaisten museovierailut tapahtuivat
helmi- ja huhtikuussa. Museossa kävi 65 kakkosluokkaa, 1 276 lasta. Tämän kaksituntisen
museoretken aikana selvitettiin mm. museolammas Päkän avulla villalangan salaisuus, pohdittiin museoiden ja käsityön merkitystä, tunnusteltiin erilaisia materiaaleja, värjättiin lankaa
ja Pajassa askaroitiin paperinuket Omin käsin
4/1941 -lehden ohjetta mukaillen. Koululaisilta
ja opettajilta saatu palaute oli positiivista. Moni
lapsi aikoi tulla uudestaan museoon vanhempiensa kanssa. Myös opettajat kiittivät mielen-

kiintoisesta ja hyvin suunnitellusta kierroksesta. Kulttuurikompassikäyntien piiriin ovat tulleet myös Uurainen ja Laukaa. Uuraisilta kävi
22 kakkosluokkalaista ja Laukaasta 60 seiskaluokkalaista.

Muuta yhteistyötä
Jyväskylän ammattiopiston käsi- ja taideteollisuusalan muutettua Petäjävedeltä Jyväskylään
on opiskelijoiden vierailut museoon lisääntyneet
ja nyt spontaanitkin museokäynnit ovat mahdollisia. Museolehtorin tekemiä näytönarviointeja oli kuluneena vuonna kaksi, ne liittyivät käsi- ja taideteollisuusalan sekä matkailualan perustutkintoon.
Tiimiakatemian kanssa kokeiltiin uudenlaista yhteistyötä Creators-kurssin kanssa. Ideana
kurssilla oli, että opiskelijat oppisivat eri tavoin
havainnollistamaan asiakkaan kokemaa palvelupolkua. Kevätkaudella opiskelijat kokoontuivat museossa joka toinen maanantai työstämään
omia liikeideoitaan ja valmistamaan kokemusprototyyppejä käyttäen museon tietotaitoa, pajatilaa ja pajan tarvikkeita. Opiskelijat ideoivat
myös museokaupan tuotekonseptia. Syksyllä
opiskelijoiden kanssa ideoitiin jo olemassa olevan luovan tilan sisustusta heidän omalle koululleen Lutakkoon. Tiimiakatemia on ammattikorkeakoulu, jossa opiskelu tapahtuu työskentelemällä omassa tiimiyrityksessä yhdessä
muiden tiimiyrittäjien kanssa.
Museon opasrinkiin rekrytoitiin keväällä viisi
uutta opasta. Oppaille kerrottiin yleisesti museosta, opastamisesta sekä museon ja kansallispukukeskuksen perusnäyttelyiden sisällöstä.
Museo jatkoi yhteistyötä Omin käsin -näyttelyn
myötä tutuiksi tulleiden noin 10 kulttuuriluotsin kanssa. Kuluvana vuonna kulttuuriluotsien
toimesta museon kävijöiksi kirjattiin 323 vierasta.
Asiakasraateja järjestettiin neljä. Ensimmäisessä asiakasraadissa keskusteltiin siitä, mitä
nuoret aikuiset haluaisivat museoilta, toisessa
museokaupan valikoimasta ja yleisesti museokaupoista. Syksyllä aiheena oli museon yleisötyön kehittäminen, jota pohdittiin museon sidosryhmien ja opasringin kanssa.
Museolehtorina toimi Jaana Peltola 31.6.
saakka.

Omin käsin kulttuuriluotsit Jyväskylän kesässä. Kuvat: Raija Manninen

.
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6. KOKOELMAT
Esinekokoelmat
Esinetietokanta karttui vuoden 2016 aikana yhteensä 765 objektin osalta, joista 155 luetteloitiin
osana Fredrika Wetterhoff -säätiön lahjoittamaa
suurta ns. pelastuskokoelmaa. Se sisältää mm.
tekstiilialan koulutushistoriallisesti ja valtakunnallisesti merkittävän pukukokoelman.
Suuri tallennusprojekti on ollut vaativa ja prosessi on muotoutunut kokemusperäisesti merkitysanalyysia soveltaen. Kahta eläkkeellä olevaa, alan koulutusta kehittänyttä oppilaitoksen
opettajaa on haastateltu Hämeenlinnassa. Opettajien työuraan liittyvä arkistokokoelma on tallennettuna Suomen käsityön museoon ja olemassa olevan aineiston pohjalta on suunniteltu tietoaineistoa täydentämään muistoaineiston
keruuta entisiltä oppilailta ja opettajilta.
Yksi huomattavimmista luetteloiduista hankintaeristä oli vuonna 2015 testamenttilahjoituksena saatu pitsinnypläykseen liittyvä kokoelma. Se sisältää luettelointitiedot ja digitoidut
kuvat 510 esineen osalta ja on arvokas käsityöalan erikoismuseon tallennustehtävään kuuluva
kokonaisuus materiaaleineen ja työvälineineen,
mukana on myös mynsterit ja näytteet. Luettelointi tehtiin alan opiskelijoiden toimesta, luetteloitaessa konsultoitiin myös pitsiasiantuntija

Fredrika Wetterhoff -oppilaitoksen opettajien takkeja
1970-luvulta.

Leena Hokkasta.
Täydennysluettelointia tehtiin vuoden 2016 aikana yhteensä noin 760 objektin kohdalla. Täydennys käsittää etupäässä ontologisten asiasanojen ja sijaintipaikkatietojen päivitystä tulevaa
järjestelmävaihdosta silmällä pitäen. Tämän lisäksi Virkki Käsityömuseon kokoelmaa täydennysluettelointiin vuoden 2016 näyttelyprosessiin
liittyen 240 objektin osalta.
Museo on mukana valtakunnallisessa Museoviraston koordinoimassa tallennus- ja kokoelmayhteistyössä. Oman tehtäväkentän mukaisista tallennusteemoista tiedotetaan yhteisellä
TAKO-sivustolla ja sitä tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain.

Elsa Silpalan ja Virpi Mikkolan haastattelu Mikkolan kotona
Hämeenlinnassa elokuussa 2016.

Elsa Silpala esittelee arkistoaineistoa
kotonaan Hämeenlinnassa.

Kuvat: Marjo Ahonen ja Taina Kangas

Kuva: Marjo Ahonen
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Suomen käsityön museossa jatkettiin myös
valtakunnallista TAKO-poolitoimintaa pooli4:n
alapoolin (= tekstiilialan nykyilmiöitä tallentavat museot) ja pooli6:n (= taiteen ja koulutuksen alan nykyilmiöitä tallentavat museot) työssä. Molempien poolien aihealueet sisältävät rajapintoja muiden museoiden tallennustehtävien
kanssa. Aktiivisella poolityöskentelyllä tavoitellaan myös tukea kokoelmapoliittiseen linjaukseen.
Museolla on kirjattu kokoelmapolitiikka, joka
sisältää suunnitelman kokoelmien kartuttamisesta, tallentamisesta, hallinnasta, säilyttämisestä ja ennaltaehkäisevästä konservoinnista ja
konservointisuunnitelman sekä yleiset periaatteet poistoista.
Museo seuraa muutoksia toimintaympäristössään ja ottaa ne huomioon kokoelmien kartunnan suunnittelussa ja kokoelmapolitiikan päivittämisessä.
Museo tiedottaa kartunnan periaatteista yleisölle/asiakkaille ja pyrkii siten vaikuttamaan
lahjoitusten laatuun.
Esinekokoelmaan tallennettiin vuonna 2016
yhteensä seitsemän ryijyä, mm. kaksi kansanomaista ryijyä sekä 1960-luvulta Ritva Puotilan
tilataideteos Hehkuva hiillos.
Kokoelmasiirtona Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolta otettiin vastaan pieni kokoelma
Suomen Käsityön Ystävien toimintahistorian aikaisia ryijymalleja, -piirroksia ja lankanäytteitä.
Taidokkaasti toteutettuja applikointitöitä tallennettiin esimerkkinä ja vertailuaineistona eurooppalaisista tilkkukilpailuista. Toinen on Marie
Antoinette -aiheinen, brittilähtöinen teos vuo-

delta 1995 ja toinen sveitsinsuomalainen työ
Kaaos vuodelta 2001.
Sveitsinsuomalainen Marja Dölling-Aronen
lahjoitti palkitun, Peppi Pitkätossu -aiheisen,
Kaaos-nimisen (2001) harrasteapplikaationsa
Suomen käsityön museolle.
Juhlapukeutumiseen ja elämänkaarijuhliin
liittyivät haarukkapitsitekniikalla valmistettu
hartiahuivi, vihkipuku vuodelta 1947 ja kastemekko vuodelta 1958.
Suomalaisen peruskoulun käsityöopetuksen
opetusmateriaalia oppilaalle ja opettajalle tallennettiin 1970-luvulta.
Erityisammattikoulussa valmistettuja vohvelitöitä, jotka on valmistettu Axel O. Heikelin obinugrilaisten parista keräämän laajan kirjontamalliston pohjalta, tallennettiin sisäoppilaitoksena Laukaassa toimineen koulun historiasta
1920-luvulta.

Erityisammattikoulussa valmistettu näyte, jonka malli on
peräisin Axel O. Heikelin Venäjältä obinugrilaisten parista
keräämästä aineistosta 1800-luvun lopulta.
Kuva: Emma Saarinen

Arjen käsitöistä kertovat 1900-luvun alkupuolella kirjotut pyyheliinapeitot, päiväpeitto Paimiosta ja verho Porvoosta sekä1960-luvun lopulla
Valion maitopusseista kudottu muovimatto.

Marja Dölling-Aronen lahjoitti Peppi Pitkätossu -aiheisen,
Kaaos-nimisen harrasteapplikaationsa. Kuva: Marjo Ahonen

Esinelahjoittajat vuonna 2016:
Aarnio, Teija
Alanen, Kirsi
Dölling-Aronen, Marja
Eklund, Nina
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
Havinen, Maija
Heikkilä, Marjukka
Helakorpi, Marja-Leena
Hurmerinta, Keijo
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Kahila, Leena
Kivimäki, Satu
Kolehmainen, Salme
Koppelomäki, Eini
Kupari, Maria
Kuumola, Katri
Kärkkäinen, Marja-Liisa
Lautela, Raija ja Yrjö
Lehtinen, Terttu
Luokomaa, Leena
Muurela, Sirkka
Paakkolanvaara, Hanna-Leena
Paavola Matti ja Sirkka
Pitkänen, Pirjo-Leena
Puntila, Tuula
Riikonen, Marita
Ruohtula, Leena
Ruuskanen, Kaisu
Saarela, Annikki
Silpala, Elsa
Säilä, Marjut
Vuori, Sirkka
Parhaimmat kiitokset kaikille museotoimintaa
lahjoituksin tukeneille!
Esinekartunta kuluneen vuoden 2016 aikana oli 148. Hankintaeriä oli yhteensä 33, kolme
niistä ostoja.
Taidekäsitöiden dokumentointi liittyy museon nykytallentamisen teemaan. Ostona kokoelmaan liitettiin Aino Kajaniemen tekstiilitaideteos Luottamus, joka hankittiin vuoden vaihteessa 2015-2016, hankintakulut jaettiin molemmille

vuosille. Teoshankinnan yhteydessä Kajaniemen
työskentelyä videoitiin, valokuvattiin ja haastateltiin hänen työtiloissaan.
Toinen merkittävä teoshankinta oli mosaiikkityö Kirjosarvipeura (2016), hankinta tehtiin Maria Kuparin näyttelystä Suomen käsityön museon Ikkunagalleriassa.
Museon kokoelmat ovat yleisön nähtävillä perus- ja vaihtuvissa näyttelyissä ja kokoelmia esitellään myös verkossa. Nykypäivä talteen -sivusto on kokoelmalähtöinen ja karttuva, museologian opiskelijoiden harjoitustöiden aineistoja
esittelevä verkkonäyttely. Yliopiston opiskelijat
valitsevat vuosittain opintoihinsa liittyen nykytallennus- ja dokumentointiaiheen museon ehdottamista käsityöalan nykyilmiöistä, tekevät museon ohjauksessa kenttätyön ja raportin sekä
toimittavat aineiston julkaisualustalle. Museo
tiedotti kokoelmista kerran kuussa myös blogissa ns. kuukauden kokoelmanostona tai kuukauden esineenä.
Kokoelmatyön kehittämiskohteena on ollut
Tyyne-Kerttu Virkki -näyttelyprojektin yhteydessä alkanut yhteistyö kulttuuriluotseista eriytyneen pienryhmän, Omin käsin -luotsien kanssa.
Näille museotyöstä kiinnostuneille vapaaehtoisille on kehitetty ns. kulissien takaista toimintaa, joka toisaalta antaa syvemmän osallistumiskokemuksen museotyöhön ja toisaalta luo
museolle lisäresurssin joissakin kokoelmatyön
osaprosesseissa.
Museo on mukana valtakunnallisessa koko-

Maria Kupari työstää
mosaiikkityötä Kirjosarvipeura.
Teoskuva: Mikko Kupari.
Työkuvat: Anneli Hemmilä-Nurmi.
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elmatyön hallinnan ja laadun Museo2015 -kehityshankkeessa. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa tuotettua tietoa ja parantaa tallennetun
tiedon laatua. Prosessiin liittyen on osallistuttu Suomen museoliiton koordinoimiin tietojärjestelmän migraatiota koskeviin koulutuksiin ja
aloitettu tulevaan konversioon liittyviä valmistelevia toimenpiteitä käymällä läpi aiemmin luetteloituja aineistoja.
Esinekokoelmia koskevia asiakasyhteydenottoja tuli vuonna 2016 hieman edellisvuotta vilkkaammin. Yhteydenotot tehtiin pääosin sähköpostitse tai puhelimitse ja kuukausittain niitä oli
vuoden aikana 10–20 koskien etupäässä lahjoitusten vastaanottoa. Museolle tarjottua esineistöä otettiin vastaan harkitusti ja valtakunnallinen kokoelmayhteistyö huomioiden.
Suomen käsityön museosta lainattiin vuonna
2016 Keravan taidemuseolle Näkyväksi neulottu -näyttelyyn Liisa Hietasen teos Siwa. Näyttelyaika oli 26.11.2016–5.3.2017.
Kansainväliset yhteydet liittyivät edellisvuonna Pohjois-Englantiin suuntautuneeseen, Jyväskylän kaupungin järjestämään työvaihtoon.
Amanuenssi Marjo Ahonen työskenteli keväällä
2015 Yorkshire Museum Trustissa 3 kuukautta
tutustuen kokoelmatyöhön. Registraattori Melanie Baldwin vieraili elokuussa 2016 vastavuoroisesti Suomen käsityön museossa ja tutustui
samalla Jyväskylän museopalveluihin.

.

Suomen käsityön museon henkilökuntaa pystyttämässä
kokoelmaan kuuluvia harnesk-puita.
Kuva julkaistiin Suomen käsityön museon blogissa
http://www3.jkl.i/blogit/craft/?p=1168
joulukuussa 2016. Kuva: Anneli Hemmilä-Nurmi

Registraattori Melanie Baldwin Yorkshire Museum Trustista Englannista vieraili elokuussa 2016 Suomen käsityön
museossa. Kuvat: Marjo Ahonen
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7. ARKISTO, KIRJASTO JA TIETOPALVELU
Arkiston, kirjaston ja muiden tietopalvelussa
käytettävien tietokantojen avulla on palveltu yhä
lisääntyvää asiakasmäärää. Tietohakuja tehtiin
kertomusvuonna 172 asiakkaalle, joista joidenkin kohdalla samaan hakuun sisältyi useampiakin kysymyksiä. Kiinnostus on kohdistunut
pääasiassa ryijytietokantaan, mutta kyselyjä on
tullut laajemmistakin käsityöhön liittyvistä teemoista. Yhtenä uutena ja kasvavana kiinnostuksen kohteena ovat olleet 1930-luvun karvalankamatot, joiden suunnittelijoita ja mallien nimiä
ovat kyselleet pääasiassa keräilijät. Merkittävinä ja usein apua kaipaavina asiakkaina ovat olleet erilaiset antiikkihuutokauppoja pitävät tahot, esim. Bukowskis ja Helander. Kyselyjä on
tullut myös vastaavilta ulkomaisilta toimijoilta.
Ryijytietokannan kuvien ja tietojen täydentämisessä on tehty antoisaa yhteistyötä internetissä Ryijygalleriaa pitävän Hannele Rusilan
kanssa. Muutamasta yksittäisestä ryijyjen keräilijästä on tullut vakioasiakkaita ja tietoja on
vaihdettu puolin ja toisin. Karvalankamattoihin
kohdistuvasta kiinnostuksesta johtuen on aloitettu myös niihin liittyvien tietojen ja kuvien kerääminen. Tietoja on jo ennestään piirustuskokoelmissa, joista löytyy lähes 700 mallia. Muita
malleja, n. 100 kpl, on tähän mennessä löytynyt
lähinnä erilaisista painotuotteista.
Arkistoon saatiin syksyllä mielenkiintoinen
lahjoitus, joka sisältää runsaasti tekstiilitaiteilija Maija-Liisa Forss-Heinosen tekemiä luonnospiirustuksia. Aineisto tulee täydentämään
museossa olevaa Helmi Vuorelma Oy:n laajaa
kokoelmaa, joka jo ennestään sisältää samaisen taiteilijan piirustuksia.
Anna-Maria Väätäisen lahjoituksen myötä
saatiin täydennystä hänen kokoelmaansa, jossa on tietoa eri materiaaleilla tehtävistä punontatöistä. Uusimmassa luovutuksessa on erityisesti pajunpunontaan liittyviä lehtileikkeitä ja
painotuotteita. Kokoelma on seulottu, järjestetty ja luetteloitu, lehtileikkeet on liitetty leiketietokantaan.
Tietokantojen osalta eniten kartuntaa on tapahtunut leikkeiden tallentamisessa, jossa suu-
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rimman kokonaisuuden on muodostanut Käsija taideteollisuusliiton aineisto. Valmiiksi seulottua ja skannattua aineistoa on edelleen. Toiseksi
eniten on karttunut ryijytietokanta. Kaikkien tietokantojen parissa on tehty ja tehdään edelleenkin korjauksia ja täydennyksiä sekä tekstin että kuvien osalta.
Tietokantoihin tallennettu aineisto
tammikuussa 2017:
arkisto
1195
kirjasto
7 325
leikkeet
7 064
piirustukset 5 896
ryijyt
2 733
tutkimukset 16 495
Arkistoa ja kirjastoa lahjoituksin kartuttivat:
Alanen, Kirsi
Havinen, Maiju
Honka-Hallila, Helena
Ihalainen, Sara
Kavalus, Matias
Koskela, Tuuli
Kouhia, Anna
Kärävä, Briitta
Käsi- ja taideteollisuusliitto
Loukomaa, Leena
Miettinen, Ulla
Minkkinen, Eila
Muurela, Sirkka
Nilivaara, Emmi
Nykänen, Elina
Pro Artibus -säätiö
Ranta, Kati
Rapala, Mari
Sandvik, Suvi
Strandén, Merja
Suikkanen, Mikko
Taito Itä-Suomi ja Uusimaa
Vuorimies, Elina
Väätäinen, Anna-Maria

.

Parhaimmat kiitokset kaikille museotoimintaa
lahjoituksin tukeneille!

8. VALOKUVA-ARKISTO
Valokuva-arkiston kokoelmissa oli vuoden lopussa noin 90 000 valokuvaa, joista sähköiseen
kokoelmanhallintajärjestelmään on luetteloituna yhteensä 37 144 kpl. Vuoden kartunta oli 494
kuvaa. Valokuva-arkiston kokoelmien kartuttaminen tapahtuu joko museoon saatuina satunnaisina lahjoituksina tai museon oman aktiivisen toiminnan tuloksena. Vuoden aikana museon kaikki vaihtuvat näyttelyt valokuvattiin ja
kuvat luetteloitiin tietokantaan.
Suomen käsityön museolle vuonna 2013 tullut Taito Savon kokoelma on esimerkki pienen,
paikallisen käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen
arkistosta ja sinne sadan vuoden aikana kertyneestä materiaalista. Taito Savon arkisto oli saatu järjestettyä jo vuoden 2015 aikana. Nyt siitä
laadittiin arkistoluettelo perinteisen järjestelykaavan mukaan. Luettelo helpottaa kokoelman
fyysistä hallintaa ja hakua arkistosta.
Taito Savon kokoelman valokuvien luettelointi
valmistui ja luetteloituja kuvia on yhteensä 580
kpl. Kuvien aiheet liittyvät yhdistyksen järjestämiin kursseihin, näyttelyihin, käsityöneuvontaasemien toimintaan ja vuosien varrella olleisiin
erilaisiin tapahtumiin. Kokoelman valokuvien
luettelointi osoittautui työlääksi ja selvitystyötä
vaativaksi projektiksi. Museolle tullessaan kuvat olivat edelleen niissä pusseissa, joissa ne olivat olleet aikoinaan valokuvausliikkeestä tullessaan. Näitä luetteloimattomiakin, ilman erityisiä
tietoja olevia kuvia päätettiin kuitenkin säilyttää
jonkin verran. Omalla tavallaan ne liittyvät yhdistyksen 100-vuotiseen historiaan ja siten kuuluvat sinä aikana kertyneiden kuvien kokonaisuuteen. Kuvien merkitys yhdistyksen historiaan
perehtyvälle tutkijalle voi olla tärkeä. Museoon
tallennettu Kuopion seudun käsi- ja taideteollisuus ry Taito Savon kokoelma on ainutlaatuinen läpileikkaus yhden paikallisen käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen toiminnasta noin sadan vuoden ajalta.
Suomen käsityön museolle lahjoituksena tulleet Fredrika Wetterhoffin -säätiön kokoelmaan
kuuluvat, aikoinaan opiskelijoiden keräämät
kansatieteen keruutyöt järjestettiin ja pakattiin
tilapäisen työvoiman avulla asianmukaisiin arkistokelpoisiin säilytyslaatikoihin. Fredrika Wet-

terhoffin kotiteollisuusopettajaopiston opiskelijoiden 1940-luvun alusta aina 1990-luvun lopulle
saakka keräämä aineisto on nyt valmiina odottamassa tutkijoita ja alan opiskelijoita.
Leena Sipilä lahjoitti Suomen käsityön museolle hänen ja Piia Kolhon vuonna 1998 perustaman ja vuonna 2015 toimintansa lopettaneen Papiina-nimisen yrityksen tiedottamisessa
ja markkinoinnissa käytettyjä valkokuvia. Mahdollisesti kuvia saadaan vielä lisää, joten kuvien lopullinen määrä tarkentuu vastaa luettelointivaiheessa.
Kansallispukukeskuksen kokoelmiin kuuluvaa Suomen kansallispukuneuvoston mallipukukokoelmaa luetteloitiin kesällä ja syksyllä tilapäisen työvoiman avulla. Luetteloinnin ohella pukuja ja niiden eri osia myös valokuvattiin
Suomalainen kansallispuku -näyttelyn tiedotusta varten. Kuvauskohteina olivat lähinnä hameiden, essujen, liivien ja tykkimyssyjen yksityiskohdat.

Suomen kansallispukuneuvoston
mallipukukokoelmaan kuuluvia
kansallispukuja.
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Yhteistyö Jyväskylän yliopiston museologian
opiskelijoiden kanssa jatkui vuonna 2016. Kati
Ranta dokumentoi Ritva Hännisen vetämää Kansallispukujen ompelu -kurssia Jyväskylän kansalaisopistolla. Sara Ihalainen puolestaan kävi tutustumassa Jyväskylän yliopiston biologian
opiskelijoiden ARTEBIO-käsityökerhoon. Tuuli Koskela haastatteli ja dokumentoi Marjukka
Järvisen ja Aija Danielin omistamaa tamperelaista Villiluumu-nimistä käsityöliikettä. Eri puolilta
Suomea tulevien museologian opiskelijoiden tekemä dokumentointi- ja tallennustyö on olennainen
osa Suomen käsityön museon alueellista ja valtakunnallista toimintaa. Dokumentoinnit julkaistaan verkossa. Opiskelijat ovat saaneet olla mukana vaikuttamassa tähän työhön toteuttamalla
itse verkkoon menevän tekstiosuuden.
Valokuva-arkistoa lahjoituksin kartuttivat:
Alanen, Kirsi
Havinen, Maija
Ihalainen, Sara
Kiiskilä, Annikki
Koskela, Tuuli
Piri, Markku
Ranta, Kati
Sipilä, Leena

.

Parhaimmat kiitokset kaikille museotoimintaa
lahjoituksin tukeneille!

Hanna Helander on pukeutunut valmistamaansa
Utsjoen saamenpuvun kesäpukuun.
Kuva: SKM, Heidi Kallioinen

Sandra Savinen selvittää lankakerää.
Kuva: SKM, Sara Ihalainen
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Sara Ihalainen ja Päivi Kosunen (oik.) neulovat sukkaa Jyväskylän yliopiston
biologian opiskelijoiden Artebio käsityökerhossa. Kuva: SKM, Sandra Savinen

9. KANSALLISPUKUKESKUS
Näyttelyt
Kuja-näyttelytilassa oli esillä kolme näyttelyä:

Yhtä juhlaa
– kansallispuku 130 v
6.6.2015 –17.1.2016
Yhtä juhlaa -näyttely juhlisti suomalaisen kansallispuvun 130-vuotista historiaa ja kansallispukujemme käyttöä suomalaisille merkityksellisissä
tilanteissa. Suomalainen kansallispuku on elänyt
mukana tapahtumissa ja juhlissa ja sillä on kerrottavanaan monta nostalgista tarinaa. Suomalaisen kansallispuvun historia on jatkoa kansanpukujen historialle. Kansallispuvut pohjautuvat kansan
1700- ja 1800-luvuilla käyttämiin juhla-asuihin.

Rakkaudesta Karjalaan
23.1.–28.8.
Omin käsin -näyttelyyn liittyvässä Rakkaudesta
Karjalaan -osiossa oli esillä Tyyne-Kerttu Virkin
1940-luvulla keräämää esineistöä Aunuksen Karjalasta. Aunuksessa vietetty aika vaikutti Karjalankannaksella Sakkolassa syntyneen Virkin koko elämäntyöhön. Hän omisti koko elämänsä käsityökulttuurin edistämiselle, erityisesti karjalainen käsityö
oli lähellä hänen sydäntään.

pukukonsultti kertoi kansanpukujen liiveistä sekä
kansallispukujen liivityypeistä, niiden rakenteista ja
kaavoituksista. Kurssilaiset valmistivat useita sovituskappaleita, joiden avulla perehdyttiin sovittamiseen ja kaavamuutoksiin. Bragen kansallispukukonsultti kertoi ruotsinkielisten alueiden kansallispukujen liiveistä.

Tapahtumat
Kansallispukukeskus järjesti jälleen tammikuussa 8.–9.1. oman osaston Folklandia-tapahtumaan.
Tapahtumayleisöä palvelemaan perustettiin Bragen pukutoimiston kanssa Kansallispukuapteekki. Osastolla jaettiin tietoa kansallispukujen erilaisista nauhoista. Lisäksi koko tapahtuman teeman
pohjalta osaston ohjelmaan oli ideoitu tietokilpailu,
jonka palkinnot arvottiin kaikkien vastaajien kesken. Osastolla oli työskentelemässä lisäksi neljä
kansallispukualan ammattilaista. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkeissä pukukoodina osastolla oli kansallispuku.
Perjantaina 5.2. Kansallispukukeskus järjesti
Seremoniat ja symbolit -kansallispukuseminaarin.

Käsityö on elämän mittainen matka
9.9.2016–29.1.2017
Suomen kansallispukukeskuksessa esiteltiin kansallispukuvalmistaja Tuulikki Matikaisen uraa käsityöläisenä ja kansallispukuvalmistajana. Näyttelyssä oli esillä Matikaisen valmistamia kansallispukuja sekä käsitöitä aivan lapsuudesta saakka.
Vuoden 2017 Suomalainen kansallispuku -näyttelyn työstäminen aloitettiin. Näyttelyn käsikirjoitustiimiin palkattiin asiantuntijaksi Leena Holst.
Materiaalihankinnat näyttelyä varten aloitettiin tilaamalla uusia mallinukkeja.

Koulutus
Kansallispukukonsultin järjestämä kansallispukuvalmistuksen peruskoulutus jatkui 13.–14.5. Koulutus on suunnattu kansallispukualan valmistajille
ja kurssiopettajille tai alalle aikoville. Keväisen koulutusjakson aiheena olivat naisten liivit. Kansallis-

Taiteilija Alli Tourin akvarelli Virtain naisen kansallispuvusta.
Puvun suunnitteli Tyyni Vahter 1956. Akvarellissa on
nähtävillä 1950-luvun muodin ihanteet, jotka siirtyivät
kansallispukuihin. Kuva: Suomen kansallispukukeskus
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Elokuussa 2015 oli Norjassa ollut pohjoismainen
kansallispukuseminaari, jonka satoa nyt jaettiin
suomalaisille. Seminaarissa kuultiin suomalaisten Norjassa pitämät luennot sekä ajankohtaisia
asioita kansallispuvuista. Luennoitsijoina olivat
Kansallispukuraadin pj. Inga Pihlhjerta, dosentti Leena Valkeapää, Anna-Maija Bäckman ja Taina Kangas.
Kansallispuvun juhlapäivää vietettiin lauantaina 24.9. Kansallispuvun juhlapäivä on odotettu, vakiintunut tapahtuma, joka kokoaa yhteen kansallispukuharrastajia ja -ammattilaisia sekä kaikkia
kansallispuvuista kiinnostuneita ja tarjoaa mahdollisuuden tutustumiseen ja verkostoitumiseen.
Osallistujia saapui ympäri maata, mm. Porista, Oulusta ja Helsingistä.
Ohjelmassa oli kaksi luentoa. FM Seija Johnsson
kertoi pukututkimuksesta ja perukirjoista. Kansallispukuvalmistaja Soja Murto kertoi Karjalan ortodoksien pukeutumisesta runsain sanoin ja kuvin.
Sussunasta sielunlämmittäjään -luento johdatti
sarafaanien ja feresien värikylläiseen maailmaan
vaatekappale kerrallaan, perehdyttäen niin käytännön toteutukseen kuin puvun merkityksiinkin.
Museon alakerrassa oli kansallispukutarvikkeiden myyntitori, jonka yhteydessä kansallispukuvalmistaja Tuulikki Matikainen piti työnäytöstä karjalaisten kansallispukujen kirjonnoista sekä tykkimyssyn kirjonnasta. Illalla vielä vietettiin Tuulikki
Matikaisen elämäntyötä käsitöiden ja kansallispukujen parissa esittelevän Käsityö on elämänmittainen matka -näyttelyn avajaisia.

Kokoelmat
Kokoelmia luetteloitiin vuoden 2017 laajaa kansallispukunäyttelyä varten. Sari Perhonen-Pirttiniemi
teki mallipuvuille tutkimuksellista luettelointia ja
kuntokartoitusta 29.3–23.12. Puvut siirrettiin Konservointikeskukseen, jossa Leena Niiranen konservoi ja huolsi puvut näyttelykuntoon.
Vuoden aikana Suomen kansallispukukeskuksen kokoelmia kartuttivat lahjoituksilla:
Itkonen, Tuula
Lehtinen, Eila
Lehtinen, Perttu
Lempinen, Eila
Paakkolanvaara, Hanna-Leena
Pesola, Kirsti
Pyy, Liisa
Parhaimmat kiitokset kaikille Kansallispukukeskuksen toimintaa lahjoituksin tukeneille!
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Pukututkimusta museoviraston keskusvarastolla
Orimattilassa. Kuva: Marja Liisa Väisänen

Pukututkimus
Pukututkimus on merkittävässä osassa Kansallispukukeskuksen toimintaa. Kiinnostus uusien pukumallien kokoamista ja olemassa olevien pukujen
perinnepohjaisuuden tarkistamista kohtaan jatkuu
vilkkaana. Vireillä ovat Saarijärven ja Rauman seudun naisen pukutarkistushankkeet sekä Johanneksen uuden naisenpuvun mallin kokoaminen.
Kansallispukukonsultti toimii hankkeiden koordinoijana sekä ohjaa mallipukujen valmistusta.
Saarijärven pukutarkistushankkeen toimeksiantosopimus allekirjoitettiin lokakuussa. Puvun esikuvamateriaaliin pääsivät elokuussa tutustumaan
Museoviraston keskusvarastolla Saarijärvi -seuran
edustaja sekä mallipukujen valmistajat. Hanke etenee mallipukujen valmistuksen myötä.
Johanneksen uuden naisenpukumallin kokoamistyö etenee. Toimeksiantosopimus allekirjoitettiin maaliskuussa. Kansallismuseon kokoelmissa olevat puvun esikuva-aineistot on dokumentoitu kuvaamalla ja taltioimalla ompelurakenteet ja
pienoiskaavat kirjallisesti. Hankkeen tiimoilta on
vuoden aikana järjestetty kaksi käyntiä Museoviraston keskusvarastolle puvun asiantuntijan, mallipuvun valmistajien ja Johannes-Seuran edustajien kanssa. Hankkeeseen liittyy Johannes-Seuran
järjestämää koulutusta. Ensimmäinen jakso, Pukuperinteitä Karjalasta, järjestettiin 11.6. Paimiossa. Puvun asiantuntija Leena Holst kertoi pukututkimuksesta ja kansallispukukonsultti kertoi
Johanneksen puvun taustoista, puvun esikuvamateriaalista ja hankkeen etenemisestä.
Rauman seudun naisen kansallispukutarkistus
etenee. Puvun esikuvamateriaalia on pyydetty esille Museoviraston keskusvarastolla. Niitä on tutkittu
kahtena kertana puvun asiantuntijan kanssa ja ne

on dokumentoitu kuvaamalla ja kirjallisesti. Puvun
asiantuntija Sirkka-Liisa Hakala ja kansallispukukonsultti olivat Raumalla 25.7. esitelmöimässä
pukuhankkeesta. Luennot kuuluivat Rauman pitsiviikkojen ohjelmaan.
Museon nimittämän kansallispukuraadin jäsenet ovat:
KM, Ktyo Inga Pihlhjerta, puheenjohtaja
Tutkija Leena Holst, varapuheenjohtaja
Tutkija Sirkka-Liisa Hakala
FM Seija Johnsson
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.

Muuta toimintaa
13.4. Museoviraston järjestämässä Elävä käsityöperintö! Kansallispuvuista leluhakkerointiin -seminaarissa pohdittiin käsityön merkityksiä monipuolisesti. Kansallispukukonsultti kertoi omassa
osuudessaan kansallispukututkimuksesta.
15.4. järjestetyssä Omin käsin - tavataan olohuoneessa -tapahtumassa kansallispukukonsultti kertoi pirtanauhoista, niiden valmistuksesta ja esitteli
kansallispuvuissa käytettäviä pirtanauhoja.
6.9. saapui Tukholman läänin Kotiseutujärjestön
Tekstiili- ja kansallispukuyhdistyksen hallituksen
jäseniä tutustumaan Kansallispukukeskuksen tiloihin ja toimintaan. Konsultti kertoi Keskuksen
puvuista ja pukutarkistuksista.
Studio Varjon Pasi Hakalalla kuvautettiin viisi
kansallispukua kansallispuvut.fi -sivustolle, keskuksen omaan käyttöön ja lehdistökuviksi tulevaan
Suomalainen kansallispuku -näyttelyyn. Kuvatut
puvut olivat Jääsken alueen miehen sekä tarkistetut Jääsken, Kuolemajärven ja Keski-Pohjanmaan
naisten kansallispuvut.
Valtakunnallisesti asiakkaita palvelevaa Kansallispuvut.fi -sivustoa sekä henkilökunnan käytössä
olevaa tietopalveluaineistoa päivitettiin ja täydennettiin. Kansallispukukonsultti on neuvonut asiakkaita henkilökohtaisesti, puhelimitse ja sähköpostitse. Erityisesti kansallispukujen, niiden materiaalien sekä työohjeiden ja kaavojen hankintaan
liittyvät kysymykset ovat edelleen työllistäneet run-

Mallipukujen kuvauksia Studio Varjolla. Kuva: Taina Kangas

saasti Helmi Vuorelma Oy:n konkurssin vuoksi.
Erilaisia kansallispukujen materiaalien saatavuuteen liittyvä kysymyksiä on käsitelty mm. Suomen Perinnetekstiilien ja Bragen kanssa. Konsultti
on selvitellyt tuotannosta lopetetun tykkimyssyjen
Zwicky-silkkikirjontalangan tilalle vastaavan laadun ranskalaisen Soie d´Algerin. Toisiaan vastaavat lankojen värinumerot on etsitty yhdessä Bragen kansallispukukonsultin kanssa. Lankaa myy
Brages Ab. Asiasta kertovaa tiedotetta on lähetetty Kansallispukuraadille ja laajasti muille yhteistyökumppaneille, kuten kansallispukukeskuksen
kokoamalle alan yhteistyöverkostolle.
Museon uutiskirjeissä ja blogissa on tiedotettu
Kansallispukukeskuksen ajankohtaisista asioista. Konsulttia ja amanuenssia on haastateltu useisiin lehtiin kansallispuvuista ja keskuksen toiminnoista kertovia artikkeleita varten. Kansallispukuja ja Kansallispukukeskuksen toimintaa on esitelty
useille opiskelijaryhmille.
Kansallispukukonsultti on kirjoittanut artikkeleita erilaisiin lehtiin ja julkaisuihin:
– Bergenin Suomiseuran lehti: Suomalainen kansallispuku
– Karjalan Liitto ry:n Karjalan Kunnaat nro 1/2016:
Kansallispuku – ajaton juhlapuku
– Avain-lehti nro 2/2016: Suomalainen kansallispuku seuraa aikaansa. Artikkeli löytyy laajempana
www.verkkoavain.fi
– Karjalan Liitto ry:n Joulukannel-julkaisuun 2016:
Kansallispuvut – käsityön aatelia
Konsultti kirjoittaa säännöllisesti artikkeleita Suomalaisen Kansantanssin Ystävien julkaisemaan Tanhuviestiin Kansallispukukeskuksen kuulumisia -palstalle. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

.
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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 2016 aikana Konservointikeskuksessa
tutkittiin, huollettiin tai konservoitiin 317 esinettä, joista 178 kpl kuului Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukeskuksen omiin
kokoelmiin. Käsityön museon Virkki-kokoelmasta konservoitiin vielä vuoden alussa viimeiset tekstiilit tammikuussa 2016 avautuneeseen
Omin käsin -näyttelyyn. Suomen kansallispukukeskuksen mallipukukokoelmasta puhdis-

Perhosliina siliää pingotettuna. Kuva: Anne Vesanto
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tettiin ja huollettiin 171 kappaletta puvun osia
vuoden 2017 pukunäyttelyä varten. Konservointityön teki konservaattori Leena Niiranen, joka
on ollut hankkeessa mukana jo aivan sen alusta lähtien. Syksyn aikana Konservointikeskuksessa oiottiin konservointimenetelmillä näyttelyvalmiuteen kaikkiaan 84 isokokoista Dora
Jungin Tampellalle suunnittelemaa pöytäliinaa.
Huolellisuutta ja pitkäjänteisyyttä vaatineen työn
teki projektityönä Pirkko Jokela. Osa liinoista valikoitui esille Dora Jung – pellavan kuvittaja -näyttelyyn, joka avautui yleisölle heti vuoden 2017 alussa.
Mielenkiintoisiin konservointitöihin kuului
myös Alvar Aallon suunnitteleman Viipurin kirjaston nojatuolin alkuperäinen verhoilukangas.
Tuoli oli esillä näyttelyssä New Yorkissa.
Konservointikeskuksen henkilökunta osallistui Omin käsin -näyttelyn monivuotiseen suunnitteluun ja valmisteluun sekä tammikuussa
näyttelyn rakentamiseen. Samoin oltiin muka-

na myös Tuomas Sopasen keräämän Dora Jung
-näyttelyn suunnittelussa, valmistelussa ja lopulta rakentamisessa joulukuussa 2016.
Omin käsin -näyttelyn päättäjäisissä elokuussa johtava konservaattori kertoi nenäliinoista,
niiden historiasta ja merkityksistä eri aikoina
Omin käsin -lehden artikkeleiden pohjalta. Luentoon liittyi myös ohjeita siitä, miten valkoiset
tekstiilit pidettiin valkoisina.
Syksyllä opiskelija Maria Hurme teki Konservointikeskuksessa Suomen käsityön museon kokoelmiin kuuluvasta Kuhmoisten flammuryijystä
materiaali- ja tekniikka-analyysin sekä tarkan,
alkuperäisen tekstiilin mukaisen kudontaohjeen. Ryijy on ns. koristesolmuryijy, josta Taito
Aivia teettää kopion Suomi100-juhlavuoden kunniaksi. Kopion kudontaan osallistuvat Taito Aivian asiakkaat, kukin vuorollaan nukkia kudonnaiseen solmien ja valmis ryijy huutokaupataan
hyväntekeväisyyteen.
Johtava konservaattori antoi museoiden ja
seurakuntien säilytystila- ja konservointitarpeisiin liittyviä lausuntoja ja konsultoi museoita olosuhdekysymyksiin liittyvissä ongelmissa. Konservointikeskuksessa tehtiin asiantuntijatyönä

useita museoiden kiertonäyttelyihin liittyviä esinetarkastuksia. Suomen käsityön museon omiin
kokoelmiin tulevien esineiden kuntoarviointia ja
merkitysanalyysiä tehtiin tarvittaessa.
Konservointikeskuksessa vastattiin vuoden
aikana 99 tietopalvelukysymykseen sekä henkilökohtaisesti, puhelimitse että sähköpostitse. Konservointikeskuksen kotisivuille päivitettiin kuvamateriaalia ja neuvonta- ja ohjesivuilla verkossa kävi 802 tietoa hakevaa asiakasta.
Konservointikeskuksen tiloihin ja toimintaan kävi tutustumassa museoalan ammattilaisia sekä
kotimaasta että ulkomailta.
Neuvonta- ja koulutustoimintaan sisältyi vuoden aikana myös 6 luentoa ja kurssiopetusta, yhteensä 23 tuntia, Jyväskylän yliopiston, Suomen
museoliiton sekä Jyväskylän kristillisen opiston
järjestämissä koulutuksissa.
Vuoden 2016 aikana osallistuttiin Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osaston koulutusmatkaan Tukholman museoihin sekä kotimaisiin konservointi- ja museoalan koulutuksiin. Lisäksi museo- ja näyttelymatkat tehtiin
Porvooseen ja Tallinnaan.

.

Sileitä liinoja rullilla odottamassa kuljetusta museoon. Kuva: Pirkko Jokela
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11. PROJEKTIT, TUTKIMUS- JA
TALLENNUSYHTEISTYÖ
Nuoret museoon -hankkeen
viimeinen toimintavuosi 2016
Meeting Museum - Museo nuorten kaupunkilaisten yhteisenä paikkana -projektin nimeksi
vakiintui viimeisenä toimintavuotenaan yksinkertaisemmin ilmaistu Nuoret museoon -hanke. Alkuvuonna hankkeen projektikoordinaattorina toimi Sari Koskinen. Loppuvuoden 2016 tapahtumien toteutusta valvoi museolehtori Raija
Manninen.
Hankkeen tiimoilta järjestettiin jo vakiintuneita tapahtumia, joiden toteuttamiseen haettiin mukaan nuoria käsityön harrastajia ja opiskelijoita.
Low Budget -pajojen ajankohta, joka kuun 1.
torstai klo 16–19, todettiin toimivaksi ainakin kävijämäärien perusteella. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat pajat:
4.2. Koruja polymeerimassasta,
ohjaaja Anniina Nirhamo
3.3. Unisiepparit, ohjaaja Katri Piri
7.4. Découpage, ohjaaja Katri Piri
6.5. Rasiallinen yllätyksiä,
ohjaaja Sarita Harjunen
1.9. Näin taipuu polymeerimassa,
ohjaaja Anniina Nirhamo
6.10. Heijastimia kahdella tapaa,
ohjaaja Sarita Harjunen
3.11. Näyttävyyttä lasihelmistä,
ohjaaja Katri Piri
1.12. Joululahjaideoita huovasta,
ohjaaja Terhi Brander
Kesäkaudella ei järjestetty pajoja.
Late Nights -iltoja järjestettiin Suomen käsityön museossa kaksi. Myös hankkeessa mukana olleissa muissa museoissa, Jyväskylän taidemuseossa ja Keski-Suomen museossa, järjestettiin kaksi Late Nights -tapahtumaa vuoden
aikana. Vaikka päivän sisällöt vaihtelivat museoiden kesken, tapahtumapäivä on aina perjantai ja tapahtumat jatkuvat normaalien aukioloaikojen ulkopuolelle.
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Vuonna 2016 järjestettiin seuraavat Late
Nights -tapahtumat:
12.2. Late Nights - Arktisen upeeta -yhteistyö,
Keski-Suomen museo
11.3. Hyvinvointia ja kauneutta,
Suomen käsityön museo
1.4. Maistiaisia maailmalta,
Jyväskylän taidemuseo
7.10. Erasmus goes Late Nights,
Suomen käsityön museo
25.11. Oranssi myrsky,
Jyväskylän taidemuseo
Suomen käsityön museo järjesti Late Nightsinsa yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja ESN Erasmus -opiskelijoiden kanssa.
Keski-Suomen museolla yhteistyökumppaneina olivat Keski-Suomen elokuvakeskus ry sekä
Arktisen upeeta ry. Jyväskylän taidemuseo järjesti Late Nightsinsa yhteistyössä Humanistisen
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden kanssa.
Päivä käsityöläisenä -tapahtumia järjestettiin kaksi. Kevään tapahtuman ohjaajana toimi
tekstiilitaiteilija Aura Kajaniemi, jonka näyttely Barely there oli päättymässä museossa. Päivä tekstiilitaiteilijana -nimellä kulkenut tapahtuma esitteli Aura Kajaniemen omaa intohimoa
helmikirjontaan sekä helmikirjonnan historiaa.
Lisäksi käsiteltiin vaatteen filosofista olemusta;
mikä muuttaa tekstiilin vaatteeksi ja jos vaatetta ei ole tarkoitus pitää yllä, onko se silti vaate? Työpajassa tehtiin lasihelmistä tuikkulyhtyjä.
Syksyllä päivän teema tuli artesaani Maria Kuparin mosaiikkinäyttelystä Pala palalta. Maria
Kupari ohjasi päivän luennon ja työpajan, jossa
tehtiin oma mosaiikkityö.
Koko projektin ajan on pyritty luomaan verkostoa paitsi tiedon levittämiseksi, myös tehokkaasti toimivien yhteistyökumppaneiden
hakemiseksi. Luonnollisesti kaupungin museopalveluiden museot - Suomen käsityön museo, Jyväskylän taidemuseo ja Keski-Suomen
museo - ovat tehneet yhteistyötä, mutta lisäksi on ylläpidetty kontakteja Jyväskylässä toimi-

viin oppilaitoksiin ja kolmannen sektorin kulttuuritoimijoihin. Yhteistyökumppaneita haettiin
aktiivisesti sähköpostikampanjoin, joista poikikin yhteydenottoja opiskelijoilta. Mahdollisuuksia tapahtumanjärjestämiseen tarjottiin osaksi kurssikokonaisuuksia tai tarjottiin tiloja kokouskäyttöön.
Erityisen paljon yhteistyöprojekteja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän yliopiston
taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen
opiskelijoiden sekä Jyväskylän ammattiopiston
kanssa. Näistä oppilaitoksista on ollut opiskelijoita harjoittelemassa museoissa niin asiakaspalvelussa, yleisötyössä kuin tiedotuksessa ja
tapahtumatuotannossakin. Opiskelijat ovat olleet myös järjestämässä tapahtumiaan Jyväskylän museoissa ja antaneet paljon tuoretta näkökulmaa museon tapahtumatarjontaan.
Muita yhteistyökumppaneita on löytynyt Monikulttuurikeskus Gloriasta, Arktisen Upeeta ry:
stä, Jyväskylän yliopiston kansainväliset opiskelijat Cuberna ry:stä ja ESN Jyväskylä Erasmus
vaihto-opiskelijoista. Pitkin projektia yritettiin
sopia aikaa Jyväskylän nuorisopalveluiden kanssa, jotta he pääsisivät tutustumaan meidän toimintaamme paremmin. Yhteistä aikaa ei kuitenkaan saatu sovittua. Jyväskylän nuorisopalveluiden toiminta Veturitalleilla kuitenkin huomioitiin
niin, että sinne toimitettiin aina julisteita ja flyereita tapahtumiin liittyen. Yhteistyöllä pyrittiin
kirkastamaan museon imagoa nuorten ja opiskelijoiden parissa.
Projektin viimeisen vuoden aikana keskityttiin
palautteen keräämiseen osallistujilta. Keväällä
2016 järjestettiin nuorille aikuisille asiakasraati, jossa painopisteenä oli nuorten saavuttaminen ja siihen soveltuvat reitit. Saadun palautteen
mukaan 63% saa tiedon museon tarjoamasta
toiminnasta Facebookin (27%), kavereiden (23%)
ja oppilaitosten sähköpostilistojen (13 %) kautta. Alle 10% saa tiedon museon uutiskirjeistä ja
kohdistetusta sähköpostimarkkinoinnista. 8%
vastaajista on saanut tietoa julisteista, flyereista ja museon infotauluista ja 7% sanomalehti-ilmoituksista. Nuoret korostivat myös sosiaalisen
median tärkeyttä, tapahtumista muistuttamista
ja tapahtumien säännöllisyyttä. Palautteen perusteella lisättiin some-näkyvyyttä nuorten tapahtumista, julistejakelua ja flyereita sekä poh-

dittiin tarkemmin tapahtumien sisältöjä. Lisäksi
kerättiin sähköpostiosoitteita kohdennettua tapahtumamarkkinointia varten.
Hankkeen aikana on uudistettu museon toimintatapoja muun muassa aktivoitumalla sosiaalisessa mediassa, siirtämällä ilmoittautumisia sähköpostista verkkopalveluihin ja terävöittämällä viestintää myös nuorille suunnatuksi.
Lyyti-palvelun käyttöä on laajennettu, sen käyttö
on helpottanut ilmoittautumisten vastaanottoa
selvästi. Yksi Näytönpaikka-näyttelytilan näyttelyaika korvamerkittiin alle 30-vuotiaille esillepanijoille. On vaikea arvioida, lisäsikö nuoriin
kohdistettu markkinointi nuorten määrää normaaleissa näyttelykävijöissä tai museokaupan
asiakkaissa.
Hankkeen viimeisen vuoden anti oli runsas ja
positiivinen niin museon henkilökunnalta kuin
asiakkailtakin saadun palautteen perusteella.

Keskisuomalaiset käsityökohteet
-sivusto
Suomen käsityön museon keskisuomalaisista käsityökohteista tuottaman mobiilisivuston
(Seinätön museo -tekniikka) tiedot päivitettiin
keväällä. Kaiken kaikkiaan Käsityökohteet kartalla -mobiiliopas vie noin 25 taitajan nettisivuille, työpajaan, myymälään tai näyttelyyn. Sivusto löytyy ositteesta http://tarinasoitin.fi/kasityokohteet

Tako-yhteistyöhankkeet ja
nykytallennus
Museo on mukana valtakunnallisessa TAKOtoiminnassa eli ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkostossa. Toiminta sai alkunsa Suomen kansallismuseossa 23.1.2009 pidetyssä maakuntamuseoiden ja
valtakunnallisten erikoismuseoiden kokouksessa. Vuoden 2013 alusta alkaen TAKO on ollut
osa Museoviraston ja Suomen kansallismuseon toimintaa.
Vuoden 2016 keväällä ja syksyllä museosta
osallistuttiin Kansallismuseossa pidettyihin TAKO:n yhteisseminaareihin, joissa pääteemoina
olivat museoiden ja arkistojen yhteistyö sekä
pelastusdokumentointi.
Digitaaliset kokoelmat – avoimempi Pohjola 9.-10.2.
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Syysseminaari 13.10.
Museo on mukana pooli 4:n ja 6:n toiminnassa,
mutta erityisesti on osallistuttu pooli 4:n tekstiiliteollisuutta tallentavien museoiden yhteistyöryhmän tapaamisiin. Tämä yhteistyöryhmä on
kartoittanut kokoelmiensa erityispiirteitä, yhteneväisyyksiä ja eroja ja tekstiilikokoelmatyöhön liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena on jakaa
valtakunnallista tallennusvastuuta siten, että
kullakin museolla on omaan sijaintiinsa ja toimintaansa nähden sopiva vastuu suomalaisen
tekstiilituotannon tallentamisesta.
TAKO Pooli 4:n tekstiilityöryhmällä oli tapaaminen Hyvinkäällä 31.5. (osallistujat Anne Vesanto ja Seija Hahl). Tapaamisessa tutustuttiin
Hyvinkään museon toimitiloihin (toimisto-, näyttely- ja esineiden säilytystilat) ja projektityöntekijä Kristiina Huttunen kertoi syksyllä 2016 alkavasta Kulttuuriperinnön pelastuksen ABChankkeesta.
Museo on ollut mukana käynnistämässä TAKON nelospoolin Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC -hanketta. Projektityöntekijä Kristiina
Huttunen aloitti työskentelynsä elokuun alussa
Museoviraston innovatiivisille hankkeille tarkoitetun valtionavustuksen turvin. Tässä ns. Pelahankkeessa etsitään ratkaisukeinoja yritysten
ja yhteisöjen toiminnan äkillisen lakkautuksen
aiheuttamien pelastusdokumentointitapausten
haasteisiin tuomalla esiin tapausten kirjo sekä
museo- ja tapauskohtaiset ratkaisut ja tallennusprosessien kulku. Erilaiset tapauskertomukset sekä pelastusdokumentoinnin vähimmäisprosessi tuodaan esiin hankkeessa koostettavassa, museoille suunnatussa e-ohjekirjassa.
Hankkeen toinen tavoite on tuottaa kannustava
ja motivoiva manuaali toimivien yritysten, yhteisöjen ja organisaatioiden työntekijöille oman
työn tallennukseen. Tärkeänä motivoivana tekijänä on selvittää, miten yritystoimija hyötyy siitä,
että se huolehtii itse oman työhistoriansa tallennuksesta? Kuinka yrityksen ja museon yhteistyön sujuisi parhaimmalla mahdollisella tavalla? Hanketta hallinnoi Forssan museo. Hanke
syntyi nelospoolin piirissä akuuttiin tarpeeseen,
mutta laajeni tästä koko museokentän yhteiseksi hankkeeksi.
27.9. Pela -hankkeen projektityöntekijä Kristiina Huttunen kävi haastattelemassa museon
työntekijöitä. Tilaisuudessa keskusteltiin viime
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vuosina museolle tulleista suurista ns. pelastuskokoelmista ja niiden aiheuttamista ongelmista
ja siitä, mitä kokemuksista on opittu.
13.10. TAKO -syysseminaarissa esiteltiin vuoden aikana käynnistynyt Pelastusdokumentoinnin ABC -hanke. Pelastusdokumentointi-osiossa
tutustuttiin museoiden tekemiin dokumentointeihin. Käsityön museon omista pelastushankkeista viimeisen viiden vuoden aikana kerrottiin
otsikolla ”Kokoelmakaaoksesta merkityskriteereihin ja arvoanalyysiin”.

Nykytallennusta 2016
Museologia-yhteistyö
nykytallennuksessa
Nykytallennustyön osalta Suomen käsityön museo tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen kanssa. Syksyisin museologian perusopintojen (MSLP020 Tallennus ja
dokumentointi) suorittajat saavat tehtäväkseen
nykytallennustehtävän. Museo tarjoaa vuosittain
ajankohtaisia dokumentointiaiheita tai vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat ehdottaa omia aiheitaan tallennettavaksi. Museologit ovat tehneet
harjoitustöitä museolle vuodesta 1995 lähtien.
Maija Oinonen jatkoi syksyllä aiempina vuosina tehtyjen tallennustöiden raporttien muokkaamista asiakasystävälliseen ”nettitekstimuotoon”. Kesällä 2016 Merilla Kivineva muokkasi ja siirsi nettiin aineistoa niin, että kaikkien
aiempien vuosien tallennusmateriaali on katsottavissa netissä: http://museonayttely.fi/nykytallennus/
Vuonna 2016 neljä ryhmää teki tallennustyönsä museolle. Nettisivuilla on jo niiden kahden
ryhmän työt, jotka tallensivat jyväskyläläisen
Manalanpajan yrittäjä Markus Aholan työtä ja
elämäntapaa seppänä sekä Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteen laitoksen opiskelijoiden oman Artebio -käsityökerhon toimintaa.
Vuoden aikana tallennettiin myös hämeenlinnalaisen käsinevalmistaja Liisa Sauson toimintaa
ja Jyväskylän kansalaisopistossa toimivaa kansallispukukurssia. Näiden töiden siirtäminen
nettiin jää vuoteen 2017.
Uudet museolle tallennustyötä tekevät ryhmät
aloittivat työnsä marraskuussa 2016.

Näkövammaisia kädentaitajia
Keski-Suomesta
Museo ja Keski-Suomen näkövammaiset ry tekivät yhteistyötä vuoden 2016 aikana, jolloin yhdistys täytti 60 vuotta. Jyväskylän kesän yhteydessä Keski-Suomen näkövammaiset ry:n toimintaa esiteltiin museon edessä kävelykadulla
ja museon sisätiloissa.
Mitä noi tekee -tapahtuman yhteydessä
12.–13.7. näkövammaiset kertoivat ohikulkijoille opaskoirista, koirien kouluttamisesta ja niiden kanssa toimimisesta. Torstaina ja perjantaina Matti Mäkelä ja Riikka Kannisto lauloivat
ja soittivat kitaraa museon edessä. Ohikulkijoiden kommenttina kuultiin: ”Kesällä teillä pitäisi olla tällaista joka päivä, no ainakin kerran viikossa”. Museon sisällä esittäytyi sokkopingis ja
Urpo Leponiemi rentoutti hieronnallaan asiakkaiden hartioita.

Keski-Suomen näkövammaisten 60-vuotisjuhlaviikon kunniaksi 20.–22.9. museon Aulagalleriassa oli esillä Näkövammaisten käsityöläisten Pop-up -näyttely. Juhlavuoden näyttelyä varten historian opiskelija Merilla Kivineva
haastatteli osana kesätyötään keskisuomalaisia näkövammaisia käsityöntekijöitä, harrastajia ja ammattilaisia. He kertoivat elämäntarinansa käsityön tekemisen kautta. Haastattelu- ja valokuvamateriaali tallennettiin museon
kokoelmiin.
Nämä viisi haastateltua kädentaitajaa, Impi
Hyttinen, Heli Kettu, Urpo Leponiemi, Paula
Mäkelä ja Mauno Sirviö ja heidän elämäntarinansa, edustivat monipuolista osaamista. Heidän tarinansa oli esillä näyttelyssä tekstinä ja
äänenä. Näyttelyssä oli esillä neuleita, kudottuja tekstiilejä, punottuja huonekaluja, työvälineitä ja koreja, harjoja ja metallitöitä.

Sokkopingistä sisällä. Kuva: Seija Hahl

Opaskoirat isäntineen kävelykadulla. Kuva: Seija Hahl

Paula Mäkelä ja neuleita. Kuva: Merilla Kivineva
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Harva näkövammainen saa pääasiallisen toimeentulonsa käsityötuotteiden myynnistä. Niiden avulla saadaan ainoastaan lisätuloja esimerkiksi eläkkeen lisäksi. Käsillä tekeminen on
monelle tärkeä harrastus. Keski-Suomen näkövammaisten toimintakeskuksella Eeronkadulla kokoontuu kerran kuukaudessa käsityökerho ja monissa alueellisissa kerhoissa kokoontuu omia käsityöpiirejä.
Pimee Cafee eli näkövammaisten itsensä järjestämä pimeä kahvila oli museon luentosalissa
kahden päivän ajan sekä syyskuussa Keski-Suomen näkövammaisten juhlaviikolla että marraskuussa vietettävällä sokeainviikolla. Kahvilasta
saatu palaute oli lähes pelkästään positiivista.
Erityisesti hoitoalan opiskelijat kertoivat antamassaan palautteessa kahvilan olleen opettavainen kokemus, keino päästä tutustumaan näkövammaisen arkeen.

Käsityöläisten dokumentointeja
vuonna 2016:

Heli Kettu valmistaa harjaa. Kuva: Merilla Kivineva

Tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi, Jyväskylä
17.2.
– Luottamus-kuvakudos, teoshankinta 2015/2016
vuodenvaihde.
– Videointi, valokuvaus ja haastattelu. Miika Leinonen, Marjo Ahonen ja Seija Hahl.
– Arkistomateriaalin digitointi museon arkistoon.
Perinteisen posliinimaalauksen taitaja Soile
Aartiala, Jyväskylä 13.5.
– Haastattelu, valokuvaus ja videointi. Anneli
Hemmilä-Nurmi ja Seija Hahl.
Mosaiikkityöntekijä Maria Kupari, Jyväskylä
31.11.
– Haastattelu, videointi ja esineosto. Marjo Ahonen, Ronan Browne ja Anneli Hemmilä-Nurmi

Soile Aartiala. Kuva: Seija Hahl
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Kansallispukutaitajien dokumentointeja 2016:
Taiturinyplääjä ja fransujen tekijä Eila Siniluoto, Rantasalmi 29.11.
– Haastattelu ja videointi. Ronan Browne, Marja Liisa Väisänen ja Seija Hahl.
Kansallispukujen monitaituri Marjo Vainio, Hyvinkää 13.12.
– Haastattelu ja videointi. Ronan Browne, Marja Liisa Väisänen ja Seija Hahl.

Käsityö ja aineeton kulttuuriperintö
Suomen käsityön museo on omalta osaltaan
mukana Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanon valmistelussa.
Vuonna 2015 aloitettiin keskustelua teemoista:
Mitä aineeton kulttuuriperintö 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 toi-

Aino Kajaniemi. Kuva: Miika Leinonen

Eila Siniluoto, Rantasalmi. Kuva: Seija Hahl

Dokumentoijat Miika Leinonen ja Marjo Ahonen. Kuva: Seija Hahl

Marjo Vainio, Hyvinkään Taito-keskus. Kuva: Seija Hahl
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mesta tehtäviä edistämisen ja suojelun metodeja Suomessa käsityön kentällä jo on? Minkälaista luettelointia ja dokumentointia tehdään?
Mitä Unescon sopimus voi antaa käsityöperinteen vaalimiselle? Kuinka toimeenpanon prosessia tulisi käsitöiden parissa viedä eteenpäin?
Minkälaiset kriteerit ja jaottelut olisivat toimivia
kansallisessa luetteloinnissa?
Syksyllä 2015 perustettiin käsityörinki, joka vie omalla toiminnallaan eteenpäin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toteuttamista. Ringin toimintaa koordinoi
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry. Toiminnassa ovat mukana Suomen käsityön museo, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Helsingin yliopiston käsityötieteen laitos, Suomen käsityön ystävät, Designmuseo, Restaurointikilta,
Sami Duodji, Punomo.fi - Käsityö verkossa ry,
Kässämartat, Helsingin työväenopiston tekstiilityö, Modus ry, Itä-Suomen yliopiston käsityötieteen / käsityönopettajien koulutus sekä Museovirasto. Ringin toimintaan otetaan mukaan
uusia toimijoita.
Käsityöringin toiminta jatkui 13.4. Kansallismuseossa toteutetulla seminaarilla ”Elävä käsityöperintö! Kansallispuvuista leluhakkerointiin”.
Suomen käsityön museo oli järjestämässä seminaaria yhteistyössä Museoviraston ja Taitoliiton
kanssa. Käsityön museon edustajana Kansallispukukeskuksen konsultti Taina Kangas luennoi
seminaarissa teemalla Kokoelmista catwalkille – kansanpuvuista kansallispuvuiksi. Tilaisuudessa julkistettiin myös Suomen käsityön museon valitsema Vuoden käsityöläinen, suutari
Juho Erwing.
Vuoden 2016 aikana Käsityörinki toimitti verkkojulkaisun, joka julkistetaan vuoden 2017 alussa: Itsetekemisen perinne - käsityö elävänä kulttuuriperintönä (Toim. Aura Kivilaakso, Marketta
Luutonen ja Leena Marsio. Museovirasto 2017.)
Julkaisu tarkastelee käsityöperinnettä ja -kulttuuria monesta eri näkökulmasta.

kulttuuri: http://www.aineetonkulttuuriperinto.
fi/fi/File/3084/jyvaskyla-kasityo.pdf
Seminaarin yhteydessä järjestettiin työpajoja, joissa käsiteltiin teemoja: Perinteet ja muutos? Mikä on elävää perinnettä? Mikä on keskisuomalaista elävää perinnettä? Mitä elävän
perinnön wikiluetteloon? Mitä ammatillisten
museoiden kokoelmiin? Miten oma ryhmäsi tai
yhdistyksesi voi tallentaa aineetonta kulttuuriperintöä? Minne haluaisit tallentaa? Miten vaalitaan perinteitä tuleville sukupolville? Mitä voidaan tehdä yhdessä enemmän?

.

Elävä perintö Keski-Suomessa
Keski-Suomen museossa järjestettiin alueellinen Keski-Suomen museo- ja kotiseutupäivä
23.11., teemana oli Elävä perintö Keski-Suomessa. Suomen käsityön museo osallistui seminaariin kertomalla aiheesta Käsityö ja elävä

46

Raija Manninen ja Vuoden käsityöläinen, suutari
Juho Erwing. Kuva: Seija Hahl

12. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Tiedotuksen työnjakoa selkiytettiin vuonna 2016.
Tiedotus ja markkinointi hoidetaan kahden museon, Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon kesken jaettuna resurssina siten,
että kaksi henkilöä tekee tiedotustyötä puoliksi
kummallekin talolle. Kahden henkilön erilaista
osaamista voidaan kummassakin talossa hyödyntää ja ne täydentävät toisiaan. Pääkohderyhmät määritellään jo näyttelyjä suunniteltaessa ja
tiedotusta toteutetaan niiden mukaisesti.
Museo käytti viestinnässään laajasti niin painettuja kuin sähköisiäkin välineitä. Painetut materiaalit olivat julisteita ja esitteitä, lisäksi ostettuja ilmoituksia hyödynnettiin jossain määrin.
Sähköisessä viestinnässä hyödynnettiin mediatiedotteita, uutiskirjettä, sähköisiä menovinkkikalentereita sekä laajasti sosiaalista mediaa.
Museolla järjestettiin vuoden aikana noin 10 tiedotustilaisuutta, joissa näyttelyjä esiteltiin medialle. Monet toimittajat sopivat myös muita aikoja haastatteluja varten. Museon tiedotuskuvasivun kautta palvellaan lehtiä ja muita viestimiä.
Info-tv -ruutu näyttää sähköiset näyttelymainokset uimahalleissa, Tietotalon ravintolassa sekä
pääkirjastolla ja Palokan kirjastossa. Käsityön
museon ja taidemuseon syksyn näyttelyaiheista
koottiin pieni harrastekirjanäyttely pääkirjastolle reiluksi kuukaudeksi 10.10. alkaen.

Sähköiset välineet
Mediatiedotteita ja menovinkkejä lähetettiin
viestimille vuoden aikana yli 70. Medianäkyvyyttä seurattiin Meltwater News -mediapalveluseurannan avulla. Sitä kautta osumia saatiin 43 kappaletta. Eniten osumia toi jurytetty nuorten suomalaisten muotoilijoiden näyttely Pinnalla, joka
museossa olleen näyttelyn jälkeen lähti kiertämään ympäri Suomea. Lisäksi medianäkyvyyttä
sai nostalginen Omin käsin -näyttely sekä museon tietopalveluosaaminen.
Menovinkkejä täydennettiin seuraaviin sähköisiin kalenteripalveluihin: Jyväskylän matkailu (Visit Jyväskylä); Keskisuomalaisen, Suur-Jyväskylä -lehden ja STT:n tapahtumakalenterit;
Museoliiton näyttelykalenterit; Avoinmuseo-sivut; nuorten kalenteri Nuorten Elämä -verkko-

sivulla. Lisäksi tiedotteet ja menovinkit täydennettiin Jyväskylän kaupungin verkkosivujen uutisvirtaan, josta tieto lähti myös RSS-syötteiden
tilaajille.
Museon asiakasrekisteriä täydennettiin pitkin vuotta keräämällä osoitteita eri tapahtumissa ja asiakaskyselyillä. Rekisterissä oli vuoden
lopussa n. 3500 tilaajaa. Uutiskirje lähetettiin
kahdeksan kertaa. Lisäksi lähetettiin joulutervehdys. Uutiskirjeissä käsiteltiin tulevia näyttelyitä ja tapahtumia sekä kerrottiin käsityön kentän ajankohtaisista asioista.
Suomen käsityön museon verkkosivuille rakennettiin laskeutumissivu, jonka kautta asiakas löytää haluamansa tiedon nopeasti. Tietoa pyrittiin jakamaan eri lähtökohdista tuleville
asiakkaille, esim. ryhmämatkailijoille, nuorille, tutkijoille ja käsityöläisille sekä eri palvelujen tilaajille.

Sosiaalinen media
Vuoden päättyessä museon Facebook-sivulla
oli 3 346 tykkääjää. Lisäystä edellisvuoteen tuli
546 tykkäystä. Postauksia kertyi vuoden aikana
320, mikä tarkoittaa noin yhtä postausta viikossa. Maksettuja mainoksia tehtiin vain isoimmista tapahtumista kuten Kansallispuvun juhlapäivä, taiteilijahaku Pinnalla-näyttelyyn sekä Käsityöläisten joulutori. Suurin osa sivun tykkääjistä
on 35–55-vuotiaita naisia, miehiä tykkääjistä oli
alle 12 prosenttia. Tykkääjien kotipaikkakunta
oli pääosin Jyväskylässä tai pääkaupunkiseudulla.
Instagramissa aktivoiduttiin vuoden aikana ja
museolla oli 640 seuraajaa, vertailutietoa edellisvuoteen ei ole. Instagramiin postailtiin kuvia
yhteensä 116 kappaletta. Lisäksi Unelmien kuteita -näyttelyn aikana järjesteltiin Instagramkilpailu, jossa houkuteltiin ihmisiä sovittamaan
Teatterimuseon ja Jyväskylän kaupunginteatterin käyttökokoelman teatteriasuja ja postaamaan
niistä kuva Instagramiin hashtagilla #unelmienkuteissa. Kilpailuun tuli lähes 50 kuvaa.
Museon kahdesta päänäyttelystä tehtiin trailerit, jotka jaettiin Youtubessa ja Vimeossa.
Museon blogissa julkaistiin vuoden aikana 14
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postausta. Artikkeleissa muun muassa nostettiin esiin kokoelmaesineitä, kerrottiin museon kesäretkestä Porvooseen sekä museon
yhteistyöstä Keski-Suomen näkövammaisten
kanssa.

Printtimateriaali
Kausiesitteitä tehtiin kaksi, keväälle ja syksylle. Kevään esitteessä kerrottiin alkaneen vuoden näyttelyistä sekä kevään tapahtumista. Syksyn esitteessä listattiin syksyn tapahtumat ja
sitä jaettiin kevään kausiesitteen välissä. Kausiesitettä jaettiin alan oppilaitoksiin, opistoihin,
valittuihin museoihin ja matkailukohteisiin sekä alueen kirjastoihin, seurakuntiin ja alueen
kouluihin.
Museon imagoesitettä jaettiin matkailukohteisiin ja kaikille museossa käyneille kakkosluokkalaisille (n.1500) kotiin vietäväksi. Imagoesitettä ei uusittu vuoden 2016 aikana.
Julisteita tehtiin vaihtuvista päänäyttelyistä ja
tapahtumista. Julistejakelusta ei ole luovuttu,
vaan jokaisesta näyttelystä jaetaan juliste näyttelykohtaisesti valittuihin paikkoihin ja muutamaan vakiopaikkaan kaupungilla.
Maksettuja mainoksia oli Keskisuomalaisessa, Kulttuurihaitarissa, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kalenterissa sekä taidehistorian,
taidekasvatuksen, museologian ja kirjallisuuden
opiskelijoiden Corpus ry:n ainejärjestölehti Naagassa. Museo oli myös mukana Visit Jyväskylän
markkinointimateriaaleissa. Kesällä tehtiin Jyväskylän museoiden yhteinen kesäesite matkailijoita varten.

Tiedotusyhteistyö
Unelmien kuteita -teatteripukunäyttelyn markkinoinnissa tehtiin yhteistyötä Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa osallistumalla näyttelyilmoituksella heidän ryhmämatkamainokseensa. Kaupunginteatteri ja käsityön museo
mainitsivat toistensa ohjelmiston omissa uutiskirjeissään. Näyttelystä toimitettiin myös ilmainen mainos Suomen lavastus- ja pukusuunnittelijoiden järjestön TeMe:n sivuille ja uutiskirjeeseen (Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto).
Kumppanuuksien ja verkostojen rakentaminen
on hyvä tapa markkinoida omia tuotteita ja tapahtumia silloin, kun budjetti on pieni. Näytte-
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lyn markkinoimisessa myös sosiaalisella medialla oli merkittävä osuus.
Jyväskylän museoiden yhteistyö jatkui tiedotusyhteistyöllä mm. museoiden vuosittaisista
kävijämääristä, Museoviikon ja Yläkaupungin
yön tapahtumista sekä Aaltoja -lehden näyttelykalenterin kokoamisessa. Lisäksi yhteistyötä
tehtiin yhteisten tapahtumien yhteydessä mm.
Taito Keski-Suomi ry:n kanssa.
Loppuvuoden suurin yhteistyö viestinnässä
tehtiin Joulukylä Jyväskylän nimissä yhdessä Visit Jyväskylän ja Jekun (Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta) kanssa. Joulukylä Jyväskylä on
nettisivusto, jonka alta löytyvät kaikki alueen
joulunajan tapahtumat kuten konsertit, myyjäiset, tapahtumat ja näyttelyt.
Museon on aktiivisesti mukana Jyväskylän
kaupungin omissa tiedotusyhteistöissä myös
Visit Jyväskylän ulkopuolella. Jyväskylä-lehteen kirjoitettiin neljä lyhyttä artikkelia osana
kaupungin muuta tiedotusta. Lisäksi osallistuttiin mm. kaupungin kulttuuripalveluiden tuottamaan Taideapteekki-esitteeseen kahdesti, Aaltoja! -lehteen tehtiin kaksi sivun artikkelia sekä
osallistuttiin näyttelykalentereihin.
Kaupungin ulkopuolinen yhteistyökumppani
oli Veikkaus myös vuonna 2016. Veikkaus tarjoaa
asiakasetunaan keskiviikkoisin vapaan sisäänpääsyn museoon ja vastavuoroisesti Veikkaus
esittelee museota omilla verkkosivuillaan.
Syksyllä 2016 käytiin läpi sisäisen tiedotuksen
prosessia. Tärkeimmät palaverit toimivat tehokkaina tiedonvälittäjinä: ama -palaverissa käsitellään museoammatillisen väen kesken museon asioita ja tipassa eli tiistaipalaverissa joka
toinen tiistai käydään läpi yleisiä ajankohtaisia
asioita. Tiimikohtaisia kokouksia pidetään tarpeen mukaan, myös ulkoisen tiedotuksen strategioita hiottiin. Sisäisen viestinnän tärkeimmät
välineet olivat palavereiden lisäksi sähköposti ja
museon sisäiset verkkoasemat sekä sähköiset
Outlook-kalenterit.

Matkailumarkkinointi
Museo osallistui Jyväskylän matkailumarkkinoinnin esitteisiin ja Visit Jyväskylä -verkkosivuihin. Markkinoinnissa käytettiin hyväksi niin
sähköistä kuin painettua materiaalia. Painettuja materiaaleja olivat muun muassa viidellä kielellä tuotettu Jyväskylän seudun matkailuesite,

Jyvässeudun ryhmämatkaesite ja kaupungin City-Opas -matkailukartta.
Jyväskylän seudun matkailuesite julkaistiin
myös netissä. Sähköisessä markkinoinnissa oltiin mukana myös Lasten Löytöretket –kampanjassa ja naisporukoille suunnatussa Ihannaisetkampanjassa

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa
Asiakasraadin kautta haettiin kontaktia asiakkaisiin neljä kertaa vuoden aikana. Yksi asiakasraati oli suunnattu nuorille. Asiakasraadeissa
käsiteltiin muun muassa nuorten tavoittamis-

ta viestinnässä, museokaupan sisältöjen kehittämistä ja yleisötyötä. Asiakasraateihin osallistui yhteensä 28 henkeä. Paikalla oli aina myös
muutama henkilökunnan edustaja.
Museo keräsi aktiivisesti asiakaspalautetta
suullisesti asiakaspalvelussa sekä kirjallisesti
suomen- ja englanninkielisillä kyselylomakkeilla. Asiakaspalautteet käytiin läpi kuukausittain
henkilökunnan palaverissa. Palaute oli pääosin
positiivista, moitteet liittyivät yleensä perusnäyttelyn valaistuksen heikkouteen. Negatiivisessa
palautteessa esiin tulleet asiat pyrittiin korjaamaan nopeasti.

.

13. MUSEO JA YLEISÖ
Museo oli avoinna vuoden 2016 aikana 299 päivänä ja yhteensä 2044 tuntia. Vuonna 2015 museo oli avoinna 269 päivänä 2045 tuntia. Näyttelytilat olivat avoinna ti–su kello 11.00–18.00,
poikkeuksia juhlapyhinä ja vastaavina. Kesäkuukausien ajaksi museossa siirryttiin supistettuun avoinnaoloaikaan siten, että kesä-elokuussa ovet suljettiin lauantaisin jo klo 16. Museon
käsikirjasto ja tietokannat olivat käytettävissä
ma–pe kello 8.30–15.30.
Aikuisten pääsymaksu oli 6 euroa. Maksuton
sisäänpääsy oli alle 18-vuotiailla ja alan opiskelijoilla sekä perjantaisin kaikille. Pääsymaksutta museoon pääsi sisään poikkeuksellisesti myös muun muassa seuraavina päivinä: Jyväskylän juhlaviikkona 19.–22.3., Yläkaupungin
Yössä 21.5., Kansallispuvun juhlapäivänä 24.9.,
Joulun avauksessa marraskuussa sekä käsityöläisten joulutorin aikana 10.–11.12. Maksuttomia
museon tapahtumia olivat myös avajaiset, yleisöluennot ja -työpajat.
Museon näyttelyihin ja tapahtumiin tutustui
34 990 kävijää (38 169 kävijää vuonna 2015). Suurimman osan kävijöistä muodosti tänäkin vuonna ilmaiskävijät (maksaneita 2696 henkilöä, ilmaiskävijöitä 32 294). Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana 206 ryhmää (231 ryhmää
vuonna 2015). Ryhmistä oli koululais- ja opiskelijaryhmiä 139. Museon yleisötilaisuuksissa kävi
12 709 (vuonna 2015 yhteensä 10 829 kävijää).

Kontakteja (puhelin, sähköposti, käynnit) museon, Kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen tietopalveluun oli 555 kappaletta.
Tietoja museon toiminnasta sekä yleensä käsityöstä ja käsiteollisuudesta asiakkaat saivat
myös aulan, perusnäyttelyn ja käsikirjaston tietokoneilta sekä museon monipuolisilta verkkosivuilta.
Vuoden 2016 päänäyttelyt kävijämäärineen:
Omin käsin 23.1.–28.8., kävijöitä 17 587
Unelmien kuteita 15.9.–4.12., kävijöitä 8 558
Museon verkkosivuilla (vain pääsivut tilastoidaan) kävi vuoden aikana 161 925 kävijää
(162 897 kävijää vuonna 2015). Eniten kävijöitä
oli museon etusivulla, Kansallispuvut.fi -sivulla ja museon blogissa.
Museon pääsivulla kävijöistä 86% oli Suomesta, ulkomailta kävijöitä oli eniten mm. Japanista (3%) ja seuraavaksi Yhdistyneistä kuningaskunnista, Yhdysvalloista, Ruotsista ja Venäjältä.
Kansallispuvut.fi-sivustolla kävijöistä 88% oli
Suomesta, 4% Japanista ja seuraavaksi Ruotsista ja Norjasta.
Museon ryijyaiheista muistelusalkkua, kansakoulusalkkua, Marimekko-salkkua ja nuorille mielenterveyskuntoutujille suunnattua Nappisalkkua lainattiin yhteensä 47 kertaa.

.
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TAPAHTUMAT JA KÄVIJÄT 2016
Museon yleisölle avoimissa yleisötilaisuuksissa, joita v. 2016 oli
93 kappaletta, kävi yhteensä 12 709 kävijää (v. 2015 10 829 kävijää).
Omin käsin -pressi 21.1. ...................................................................... 1
Omin käsin -näyttelyinfo 22.1. ........................................................... 13
Omin käsin - avajaiset 22.1. ............................................................... 90
Sukkapiiri 29.1. .................................................................................. 10
Salkkuinfo luotseille 2.2. ................................................................... 17
Low budget -paja: polymeerimassa 4.2. ........................................... 41
Sukkapiiri 5.2. .................................................................................... 10
Seremoniat ja symbolit -seminaari 5.2. ............................................ 41
Hacklab Jyväskylä -esittely 12.2. ..................................................... 105
Sukkapiiri 12.2. .................................................................................. 10
Paperisia ystävänpäiväsydämiä -paja 12.2. ........................................ 10
Tavataan olohuoneessa 12.2. ............................................................. 38
Asiakasraati nuorille 16.2. ................................................................... 7
Sukkapiiri 19.2. .................................................................................. 10
Powertool -työpaja 20.2. .................................................................... 10
Ravintolapäivä 21.2. ......................................................................... 352
Sukkapiiri 26.2. .................................................................................. 10
Päivä tekstiilitaiteilijana -paja ja luento 27.2. .................................... 33
Eila Minkkisen avajaiset 3.3. .............................................................. 43
Low Budget -paja: unisiepparit 3.3. .................................................. 36
Eila Minkkisen pressi 3.3. .................................................................... 8
Sukkapiiri 4.3. ...................................................................................... 9
Hämeenlinnan museon väki vierailulla 8.3. ...................................... 10
Sukkapiiri 11.3. .................................................................................... 9
Pinnalla -pressi 11.3. ......................................................................... 22
Pinnalla -avajaiset 11.3. .................................................................... 74
Late Nights - Kauneusilta 11.3. ......................................................... 54
Kulttuuriluotsikoulutus ...................................................................... 17
Puutteesta bulimiaan -seminaari 18.3. ........................................... 252
Tavataan olohuoneessa, virpomavitsat, 8.3. ...................................... 84
Sukkapiiri 18.3. .................................................................................... 9
Jyväskylän syntymäpäivät 19.–22.3. ................................................ 284
Kipakat 19.3. ........................................................................................ 7
Asiakasraati: Museokauppa 31.3. ........................................................ 4
Omin käsin kulttuuriluotseille -opastus 31.3. ................................... 17
Sukkapiiri 1.4. ...................................................................................... 9
Maaginen kaleidoskooppimetsä -avajaiset 5.4. ................................ 18
Low Budget -paja: découpage 6.4. .................................................... 15
Sukkapiiri 8.4. ...................................................................................... 8
Taidon päivä 14.4. ............................................................................. 118
Tavataan olohuoneessa 15.4. ............................................................. 64
Sukkapiiri 15.4. .................................................................................... 5
Sukkapiiri 22.4. .................................................................................... 4
Sukkapiiri 29.4. .................................................................................... 4
Sukkapiiri 6.5. ...................................................................................... 5
Low Budget -paja: salaisuuksien laatikko 6.5. .................................. 16
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Äitienpäivä 8.5. ................................................................................... 11
Tavataan olohuoneessa 13.5. ............................................................. 85
Pyöränkorjaustapahtuma 13.5. .......................................................... 15
Kansainvälinen museopäivä 18.5. ..................................................... 77
Yläkaupungin yö 21.5. .................................................................... 1137
Opaskoulutus 30.5. .............................................................................. 6
Kansallispukuopastus opaskoulutuksessa
oleville ja kulttuuriluotseille 30.5. ..................................................... 15
Matkailuinfo 1.6. .................................................................................. 7
Museon ja Tyyne-Kerttu Virkin
syntymäpäivät 10.6. .......................................................................... 208
Jyväskylän kesä 12.–15.7. ................................................................ 521
Pop up -flamencokoulu 12.8. ............................................................. 21
Kulttuuriluotsi-info 24.8. ................................................................... 14
Tavataan olohuoneessa 26.8. ............................................................. 80
Low Budget -paja: polymeerimassa 1.9. ........................................... 12
Unelmien kuteita -info 14.9. .............................................................. 18
Unelmien kuteita -avajaiset 14.9. ...................................................... 56
Sukkapiiri 16.9. .................................................................................... 5
Näkövammaisten juhlaviikkonäyttely 20.–22.9. .............................. 411
Sukkapiiri 23.9. .................................................................................... 9
Kansallispuvun juhlapäivä 24.9. ...................................................... 274
Käsityö on elämän mittainen matka.
Tuulikki Matikaisen avajaiset 24.9. .................................................... 38
Fish trap -luento 2.9. ......................................................................... 15
Fish trap -työpaja 3.–4.9. ..................................................................... 9
Sievästi siveltimellä info ja pressi 30.9. ............................................. 28
Sievästi siveltimellä -avajaiset 30.9. .................................................. 58
Sukkapiiri 30.9. .................................................................................. 11
Päivä mosaiikkitaiteilijana -paja ja luento 1.10. ................................ 63
Asiakasraati 4.10. ............................................................................... 10
Materian 5v. syntymäpäivät 5.10. ....................................................... 32
Low Budget -paja 6.10. ...................................................................... 51
Late Night 7.10. .................................................................................. 80
Sukkapiiri 7.10. .................................................................................. 10
Pasi Räbinän luento ja työpaja 12.10. ................................................ 29
Pinkkiperjantai 14.10. ...................................................................... 301
Emotion Hack Day työpaja 15.10. ...................................................... 15
Sukkapiiri 28.10. .................................................................................. 9
Low Budget –paja: lasihelmet 3.11. .................................................. 15
Sukkapiiri 4.11. .................................................................................. 10
Sukkapiiri 11.11. ................................................................................ 10
Asiakasraati 17.11. ............................................................................... 7
Sukkapiiri 18.11. ................................................................................ 11
Pimé cafe 18.–19.11. ........................................................................ 673
Karmo Menden luento ja työpaja 23.11. ............................................ 44
Materian liikelahjainfo ........................................................................ 11
Joulun avaus 25.11–27.11. ............................................................. 1032
Low budget -paja: huopa 1.12. .......................................................... 15
Käsityöläisten joulutori 10.–11.12. ................................................ 5117
YHTEENSÄ ...............................................................................12 709
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15. MUSEOKAUPPA
Museokaupan toiminta-ajatus
Museokaupan päämääränä on edistää suomalaisen käsityöläisyyden tunnettavuutta ja tarjota
museovieraille mahdollisuus laajentaa museovierailukokemusta ostamalla museokaupasta
tietoa tai lahjoja itselle tai muille. Valikoimassa on kattava ja laadukas tuotevalikoima muun
muassa kirjoja ja erilaisia käsitöitä.
Tavoitteena on, että Suomen käsityön museon museokaupassa myydään pääosin ammattimaisesti tehtyjä käsityötuotteita. Museokaupassa on tuotteita eri kustantamoilta ja suomalaisilta ammattikäsityöläisiltä ja taitavilta käsityön
harrastajilta. Museokauppa antaa myös aloittaville käsityöläisille mahdollisuuden tarjota tuotteita myyntiin 3–6 kuukaudeksi. Lisäksi näyttelyihin ja sesonkeihin liittyviin myyntijaksoihin
voidaan tehdä poikkeuksia ammattikäsityöläisyyden vaatimuksesta. Tällä toiminnalla Suomen käsityön museon museokauppa haluaa tukea suomalaista, ammattimaista käsityöyrittäjyyttä ja sen uudistumista.
Museokauppa toimii tuotteiden toimittajien
kanssa pääsääntöisesti myyntitilin muodossa.
Pieni osa tuotteista ostetaan tuottajalta jälleenmyyntiin.

.

Museokauppa vuonna 2016
Museokaupan eri toimintoja on jo aikaisemmin
uudistettu ja vuonna 2016 rahaliikenteen käsittelyä, talouskirjanpitoa, laskutusjärjestelmää
sekä itse kassajärjestelmän uusimista on edelleen viimeistelty ja uusia käytäntöjä on hiottu.
Myös henkilöstövaihdokset edellyttivät uuden
tiedon jatkuvaa päivittämistä ja kertaamista.
Museon turvallisuussuunnitelman laatimisessa infon ja museokaupan henkilökunta oli aktiivisesti mukana.
Museokaupan myyntitilitoimittajien lukumäärä oli lähes sama kuin parina edellisenä vuotena. Vuoden aikana myyntitilitoimittajia on ollut
yhteensä yli 100 eri tahoa eri puolilta Suomea.
Museokauppa osti aikaisempaa rohkeammin
tuotteita omaksi jälleenmyyntitarkoituksiin, näitä tuotteita on noin 40 toimittajalta. Uusia tuottajaehdokkaita haettiin vuoden aikana Jyväskylässä olleista myyntitapahtumista. Lisäksi mu-
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seokauppa haki Käsityöläisten joulutorin kanssa
toistamiseen sesonkitoimittajia joulutuotteille.
Tuotevalikoiman perusteena oli edelleen suomalainen, laadukas käsintehty tuote ja alan kirjallisuus. Tuoteryhmistä parhaiten myivät korut
ja sisustustuotteet.
Virkki-kokoelmasta suunniteltua Omin käsin näyttelyä tuotteistettiin runsaasti museon omilla myyntituotteilla. Valikoimissa oli postikorttien lisäksi paperinukkeja ja neulatyynypakkaus.
Lisäksi museo valmistutti näyttelyn aiheeseen
liittyviä emalikoristeisia puurasioita.
Vuonna 2016 museokauppaan liittyi Ikkunagallerian kolme näyttelyä, joissa esillä olleista tuotteista kaikki tai osa oli myynnissä. Kesän
ajan Ikkunagalleriassa oli jo perinteeksi muodostunut kesäinen myyntikokonaisuus, jonka
laajan tuotevalikoiman tekijät toimivat ympäri Suomea.
Vuoden 2016 lipunmyynnin ja museokaupan
tuotemyynnin kokonaissumma oli 90 255,25 €
kun se vuonna 2015 oli 91 715,43 €.

.

16. HALLINTO
Suomen käsityön museo toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa yhtenä Jyväskylän museopalveluiden
museoista. Museopalveluita johtaa museotoimenjohtaja. Kertomusvuonna museotoimenjohtajana toimivat Päivimarjut Raippalinna ja
1.9.2016 alkaen Heli-Maija Voutilainen.

.

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, Suomen
kansallispukukeskus
Korhonen Laura, FM, amanuenssi (tiedotus)
Koskinen Sari, FM, museoassistentti/ amanuenssi (Meeting Museum 2 -projekti & tiedotus)
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, Suomen kansallispukukeskus

Tilapäinen henkilökunta:
Huovinen Eveliina, Jokela Pirkko, Ketosalo Sinikka, Kivineva Merilla, Koskinen Tuija, Liukko Katri, Lius Anniina, Mattila Raija, Mäkinen
Jussi, Niiranen Leena, Nurmesjärvi Aino, Peltola Jaana, Perhonen-Pirttiniemi Sari, Poni
Suvi, Saarinen Emma, Teerimäki Reija, Tuomaala Tanja

Harjoittelijat/työhöntutustujat:
Eerola Tuija, Halmemies Hanna, Hirvonen
Hannele, Homan Ritva, Hurme Maria, Hänninen Annemari, Ilmonen Iina, Kauhanen Ronja,
Kivineva Merilla, Kiviniemi Tommi, Leppälahti
Jenna, Närhi Hilla, Rauhamäki Pipa, Salonen
Milla, Simola Pirjo

Opasrinki:
Hirvonen Hannele, Hynynen Tapani, Järvinen
Pirkko, Kivineva Merilla, Lahti Sanna, Peltola
Jaana, Riikonen Marita, Sarja-Kolu Anne, Suvikorpi Sirkku

Ulkopuoliset asiantuntijat:
Brander Terhi, Bäckman Anna-Maija, Harjunen Sarita, Hintsanen Päivi, Holst Leena, Hynninen Anne, Isoniemi Laura, Johnsson Seija,
Kajaniemi Aura, Koskennurmi-Sivonen Ritva,
Kupari Maria, Lamminmäki Maria, Leino Tiina,

Mende Karmo, Moisio Mila, Murto Soja, Nirhamo Laura, Ohra-aho Anne-Mari, Oinonen Maija, Pihlhjerta Inga, Piri Katri, Pirkkalainen Onni, Räbinä Pasi, Salonen Liisa, Seppä Johanna, Tolppanen Kia, Valkeapää Leena, Veander
Hanna, Weckman Joanna

Koulutus:
Vuoden 2016 aikana museon henkilökunta on
osallistunut mm. seuraaviin koulutuksiin:
Osallisuusyhteyshenkilöt 14.1.
Arviointikoulutus 18.1.
Museologian Verso-kurssi 25.1.
Matkailutuotteet kansainvälisiksi 28.1.
Huntu-luennot ja Louhen paja 30.1.
Digitaaliset kokoelmat 9.-10.2.
Alkusammutuskoulutus 15.2.
Museologian väitöstilaisuus 19.2.
Osallisuusyhteyshenkilöt 19.2.
Työn imua seniorivaiheeseen 1/2 3.3.
Työhyvinvointikorttikoulutus 10.3.
Työn imua seniorivaiheeseen 1/2 10.3.
Käsityöt - suomalais-ugrilaiset kansat 16.3.
Museoforum 7.4.
Elävä käsityöperintö -seminaari 13.4.
Museokortti-koulutus 13.4.
Museot ja polttavat kysymykset 14.–15.4.
Digitaalisen markkinoinnin koulutus 27.4.
Museot ja toinen maailmansota 27.4. ja 3.5.
Osallistavat menetelmät, osa 2 28.4.
Ideoita Instagramiin 9.5.
Museologian Verso-kurssi 23.5.
Työhyvinvointikorttikoulutus 24.5.
Digiprinttaus konservointikäytössä 14.6.
Lyytin tapahtumasivu -koulutus 9.9.
Näyttelycafe 13.–14.9.
Museoalan teemapäivät 22.–23.9.
Eläkeinfo henkilöstölle 29.9.
Digimarkkinoinnin valmennusaamupäivä 29.9.
Museoiden yhteiset palvelussuhdeasiat 4.10.
TAKO syysseminaari 13.10.
Strategiapäivä käsityön museo 25.10.
Siksi markkinointia 2.11.
PKL Konservaattoriliiton koulutuspäivä 4.11.
Kulttuurinen vapaaehtoistoiminta 10.11.
Osallisuusyhteyshenkilöiden koulutus 16.11.
Artisti maksaa? Näyttelypalkkiokäytännöt
16.11.
Tiedottajapäivät 22.11.
Elävä perintö Keski-Suomessa 23.11.
Menetelmätyöpaja 25.11.
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Luettelointia & kokoelmahallintaa 1.12.
PIITU ostolaskujärjestelmäkoulutus 7.12.
Tilinpäätösinfo 15.12.
Konservointikeskuksen henkilökuntaa osallistui Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osaston koulutusmatkaan Tukholman
museoihin 17.–19.3. ja tekstiilikonservaattoreiden koulutusmatkaan Tallinnaan 30.9.
Museon henkilökunnan omakustanteinen ulkomaan opintomatka suuntautui Tallinnaan
20.–23.4. Siellä tutustuttiin mm. uuteen Merimuseoon, Kumuun ja moniin muihin museoihin. Matka toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän
yliopiston tiedemuseon henkilökunnan kanssa.
Museon henkilökunnan kesäinen opintomatka
suuntautui Porvooseen 21.6. Vierailukohteita
olivat muun muassa Porvoon tuomiokirkko ja
vanhakaupunki erilaisine käsityöläisputiikkeineen. Lisäksi oppaan johdolla kierrettiin bussilla katsastamassa merkittäviä nähtävyyksiä,
kuten Näsinmäen hautausmaa, Porvoon Linnamäki ja Kiialan kartano. Paluumatkalla vierailtiin myös Haikon kartanossa.

.

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
Suomen käsityön museon tilat ovat Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun kautta vuokrattuja
kaupungin omistamia tiloja. Tiloja on yhteensä 2621,3 m2.

Kauppakatu 25/Kilpisenkatu 12
Suomen käsityön museon toimisto- ja näyttelytilat (1791,5 m2) sijaitsevat As Oy Säästökeskuksen Kauppakatu 25/Kilpisenkatu 12 tiloissa.
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Museo on vuokralaisena Jyväskylän kaupungin
Tilapalvelun omistamissa tiloissa.
Tilat peruskorjattiin museon käyttöön vuosina 1999–2000. Toimistotilojen yläkerroksissa
on ollut jo useana vuonna ongelmia ilmanlaadun kanssa. Syksyllä alkoi vesivaurion korjaus
toimistotilojen käytävän katossa, havaittu vaurio on mahdollisesti ollut syynä ilman laatuongelmiin. Korjaus jatkui vuoden loppuun.
Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja näyttely- ja
arkistotiloissa on vakioilmastointikoneet.

Kauppakatu 25
Pohjakerroksessa sijaitsevat perusnäyttelyt. Katutasossa ovat vaihtuvat näyttelyt, Ikkunagalleria
ja museokauppa. Toisessa kerroksessa on lisää
tilaa vaihtuville näyttelyille, AvoinPAJA -työpaja, museolehtorin ja näyttelyintendentin työhuoneet, luentosali Aikamatka-näyttelyineen sekä Suomen kansallispukukeskuksen työtilat ja
kansallispukuesittelyille tarkoitettu Kuja-näyttelytila. Kertomusvuoden aikana uusittiin edelleen museon näyttelytilojen valaistusta energiaystävälliseksi LED-valaistukseksi.

Kilpisenkatu 12
Pohjakerroksessa on sosiaalitilat, museoon tulevan museoesineistön säilytystilat, näyttelyrakennevarasto sekä tarvikevarasto. Alakerrassa
on käsikirjasto, valokuva-arkisto ja tutkimusarkisto sekä työtiloja. Keskikerroksessa on museon toimisto ja työtiloja sekä ikkunanäyttelytila Näytönpaikka. Yläkerrassa on työtiloja sekä neuvotteluhuone. Lisääntyneen tilantarpeen
vuoksi museo on vuokrannut kellarista lisätilaa
näyttelyrakenteille, tarvikkeille ja arkistolle.

Salmiranta
Suomen käsityön museon säilytys- ja työtilat
Salmirannassa sijaitsevat Jyväskylän kaupungin Tilapalvelulta vuokratuissa tiloissa useammassa rakennuksessa. Tiloja Salmirannassa on
yhteensä 829,8 m2.
Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja säilytystiloissa on vakioilmastointikoneet.
Museopalveluiden yhteinen Kokoelmakeskus
ja konservointikeskus valmistui ja otettiin käyttöön 2009. Museon puutyöverstas sekä puu-,
metalli- ja lasiesineiden kokoelmat (174,5 m2)
sijaitsevat näissä Jyväskylän museopalveluiden
yhteisissä tiloissa.

Suomen käsityön museon Konservointikeskus (292 m2) ja museon tekstiilien säilytystilat
(283,2 m2) sijaitsevat myös Salmirannassa, mutta jo aikaisemmin käyttöön otetuissa erillisissä
tiloissa B-rakennuksessa. Kokoelmaesineistön
järjestely useiden muuttojen jäljiltä on jatkunut

edelleen kaikissa säilytystiloissa. Museoon tulleet uudet kokoelmat ovat täyttäneet tilat äärimmilleen ja aineistoille sekä vaihtuvien näyttelyiden esineistölle on Salmirannasta vuokrattu lisäksi väliaikainen 80 m2 tila.

.

20. TALOUS
Suomen käsityön museo/Suomen kansallispukukeskus/Konservointikeskus käyttömenot ja tulot
vuosina 2012–2016 (luvut tuhansina euroina).
Tilasto varmistuu ja täydentyy vasta vuoden 2016 tilinpäätöksen valmistuttua.
KÄYTTÖMENOT
Henkilöstömenot
Vuokrat
Palvelut, tarvikkeet, muut menot

2012
777,6
402,9
277,8

2013
716,3
410,4
231,2

2014
768,4
414,1
206,5

2015
782,7
421,3
193,7

2016
787,7
431,8
167,6

KÄYTTÖTULOT
Valtionosuus
Tulot ja harkinnanvaraiset
valtion avustukset
Menot yhteensä
Tulot yhteensä
Jyväskylän kaupungin osuus

2012
411,3

2013
425,4

2014
425,4

2015
413,3

2016
395,0

435,4
1458,3
846,7
611,6

341,4
1357,9
766,8
591,1

341,5
1389,0
766,9
622,1

319,9
1397,7
733,2
664,5

296,7
1387,0
691,7
695,3

21. TUNNUSLUKUJA
2001
Kävijät, lkm
32 077
Tapahtumat, lkm
103
Opastukset, lkm
106
Konservointi, kpl
120
Bruttomenot, €/asukas 12,56

2002
32 581
117
210
115
11,61

2003
41 357
101
135
115
11,55

2004
37 812
100
354
359
11,86

2005
30 251
95
152
86
11,92

2006
31 272
78
129
242
11,89

2007
33 488
209
160
527
13,39

2008
Kävijät, lkm
37 362
Tapahtumat, lkm
100
Opastukset, lkm
125
Konservointi, kpl
111
Bruttomenot, €/asukas 13,27

2009
37 919
36
120
635
9,66

2010
36 701
64
195
53
10,9

2011
33 681
34
205
134
10,2

2012
33 970
49
197
77
11,0

2013
36 198
104
129
127
10,1

2014
33 005
66
81
90
10,2

2015
Kävijät, lkm
38 169
Tapahtumat, lkm
130
Opastukset, lkm
96
Konservointi, kpl
266
Bruttomenot, €/asukas
10,2

2016
34 990
96
148
256
9,99
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