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1. Lukijalle

Museon toiminnalle oli edelleen erityisen tärkeä ope-

tus- ja kultuuriministeriön myöntämä suuri 185 000 € 
harkinnanvarainen avustus, lisäksi museo sai myöhään 
keväällä Museovirastolta 28 000 € avustuksen hankkeel-
leen Museon kokoelmat saavutetaviksi vapaaehtoisia 
osallistamalla. Vapaaehtoiset olivat avustamassa museo-

ta kertomusvuonna kaikkiaan 533,5 tunnin ajan.

Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukes-

kuksen kävijämäärä (39 715) nousi edellisvuoisesta 
(34 990 kävijää). Kävijäennätykseen vaikui varmasi 
Suomi 100 -juhlavuoden näytelyt, muta myös valta-
kunnallisesikin havaitu museoiden kävijämäärien nou-

su.

Maksavien kävijöiden määrä nousi edelleen hieman 
(4 323 henkilöä), ilmaiskävijöitä oli 35 392. Osa mak-

savien kävijöiden määrän noususta selityykin jälleen 
valtakunnallisen museokorin suosiolla, sillä museossa 
vieraili korilla 1 525 henkilöä. Jyväskylän museoiden 
yhteisen kirjastokorikampanjan kävijämäärä hiukan 
laski, sillä korilla kävi tammi-, marras- ja joulukuussa 
275 ilmaiskävijää.

Vuoden päänäytelyyn, valtakunnalliseen Suomi 100 -
tapahtumavuoteen liittyneeseen Suomalainen kan-
sallispuku -näytelyyn tutustui 18 595 kävijää. Kalevala 
Korun juhlanäytelyyn Rohkea. Ajassa. Aito tutustui 7 666 
vierasta. Suositu oli myös museovuoden aloitanut Dora 

Jung – Pellavan kuvitaja -näytely, jossa vieraili 4 922 
kävijää.

Vuoden mitaan järjesteiin erilaisia tapahtumia 83 kap-

paleta ja niissä kävi yhteensä 11 540 vierailijaa (vuonna 
2016 eri tapahtumissa oli 12 709 kävijää).

Näytelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana 267 ryh-

mää (206 ryhmää vuonna 2016), joista opasteiin vuo-

den aikana 185 ryhmää. Ryhmistä oli päiväkoi-, koulu-

lais- tai opiskelijaryhmiä 200, joista 158 opasteiin (139 
ryhmää vuonna 2016). Opastetujen ryhmien kasvu joh-

tuu siitä, etä Jyväskylän kakkosluokkalaiset kävivät tutus-

tumassa näytelyihin vuoden 2017 keväällä ja syksyllä.

Museon tuottamat kiertonäyttelyt olivat esillä 
Lappeenrannassa ja Punkaharjulla ja niissä vieraili ker-
tomusvuonna 2 387 henkilöä. Museon ryijyaiheista 
muistelusalkkua, Kansakoulusalkkua, Marimekko-salk-

kua, Paperisalkkua ja nuorille mielenterveyskuntoutujille 
suunnatua Nappisalkkua lainaiin yhteensä 60 kertaa.

Museon verkkosivut ja sosiaalinen media ovat valtakun-

nalliselle erikoismuseolle eritäin tärkeitä, muta myös 
perinteinen ietopalvelu on edelleen tärkeä osa museon 
toimintoja. Tietopalvelukontakteja museon eri toimintoi-
hin tai toimipisteisiin oli vuoden aikana kaikkiaan 2 214. 
Museon valtakunnallisesi palvelevilla neisivuilla oli 292 
275 kävijää (161 925 kävijää vuonna 2016).

Simo Koilainen
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2. Menneiyys

Keisarillinen senaai teki päätöksen museon perus-

tamisesta 14.12.1888. Käsityön museo toimi vuosina 
1890–1908 Helsingissä Taideteollisuusmuseon yhteydes-

sä ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksen alaisuudessa. 
Puutyönopetaja Vera Hjelt osi ensimmäiset 619 esi-
netä kokoelmiin Pariisin maailmannäytelystä vuonna 
1889. Kokoelmia kartuteiin vuoteen 1906 asi pääasi-
assa ulkomaisilla esineillä ja työvälineillä.

Vuonna 1908 museo siirtyi Valion koiteollisuustoimiston 
hallintaan ja 1910–1920-luvuilla Valion koiteollisuus-

museolla, kuten museota siihen aikaan kutsuiin, oli 
omat näytelyilat ja kirjasto. Koiteollisuustoimiston 
ilanpuuteen vuoksi museon esineet siirtyivät uudel-
leen Taideteollisuusmuseoon vuosiksi 1928–1933. 

Varastoituna esineet olivat vuoteen 1982 asi muutamaa 
kokoelmista kootua näytelyä lukuun otamata. 

Museo avaiin uudelleen yleisölle Jyväskylässä 10.6.1983 
nimellä Suomen koiteollisuusmuseo ja sen ylläpitäjiksi 
tulivat Jyväskylän kaupunki ja opetusministeriö. Vuonna 
1992 museon yhteyteen perusteiin Suomen kansallis-

pukukeskus ja saman vuoden lopussa museo nimeiin 
viiden ensimmäisen museon joukossa valtakunnalliseksi 
erikoismuseoksi. Konservoinikeskus siirtyi museon hal-
lintaan vuonna 1995. Museon nimi muuteiin Suomen 
käsityön museoksi 1.1.1997 alkaen. Näin palaiin muse-

on alkuperäiseen nimeen. Kesällä 2000 museo aloii 
toimintansa peruskorjatuissa iloissa keskellä kaupunkia 
keskustan kävelykadun varrella.

Suomen Kotiteollisuusmuseon ensimmäinen perusnäyttely. Kuva Karl Lahti.
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3. Erikoismusetoiminta

Suomen käsityön museo on toiminut valtakunnallisena 

erikoismuseona vuodesta 1992, jolloin se sai nimityksen 
viiden ensimmäisen museon joukossa. Museolain muu-

tokset astuivat voimaan maaliskuussa 2015, jonka myö-

tä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi haluavien tuli hakea 
nimeämistä uudestaan. Suomen käsityön museo haki val-
takunnallisen erikoismuseon statusta Opetus- ja kultuuri-
ministeriöltä ohjeen mukaisesi syksyllä 2016 ja sai myön-

teisen päätöksen ministeriöltä joulukuussa 2017.

Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena käsityön 

ja käsiteollisuuden erikoismuseona, jonka tehtäviin kuuluu 
huolehia erikoisalansa museokokoelmien valtakunnallis-

ten rekisterien ylläpidosta sekä samaa erikoisalaa edustavi-
en museoiden yhteistyöstä. Erikoismuseoiden tulee perus-

näytelyissään antaa katava kuva omasta erikoisalastaan, 
tuotaa alansa näytelyitä, myös kiertonäytelyitä, sekä 
luoda ja ylläpitää yhteyksiä alan korkeakouluihin ja tutki-
muslaitoksiin ja alalla toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin. 
Lisäksi museoiden tulee luoda kansainvälisiä yhteyksiä ja 
seurata kansainvälistä kehitystä. 

Museo on saanut toimintaansa vuonna 2017 opetusminis-

teriöltä harkinnanvaraista yleisavustusta 185 000 €. Avustus 
sisältää myös rahoitusta Suomen kansallispukukeskuksen ja 
Konservoinikeskuksen valtakunnalliseen toimintaan.

Museoviraston ja Suomen käsityön museon välisissä neu-

voteluissa joulukuussa 2014 soviiin museon valtakunnal-
lisesta toiminnasta vuosina 2015–2018. Painopisteiksi tuli-
vat Kansallispukukeskuksen toiminta, valtakunnallinen ie-

topalvelu- ja neuvontatyö, oman erikoisalan kokoelmatyön 
kehitäminen, palveluiden saatavuuden ja saavutetavuu-

den parantaminen verkossa, oman erikoisalan näytelyiden 
tuotaminen ja esitely sekä museon toimintaympäristön 
muutoksiin varautuminen (mahdolliset ilamuutokset).

Valtakunnallisen tallennusvastuun myötä museon kokoelmat 
kartuivat vuosina 2015–2016 useilla isoilla esine- ja arkisto-

kokoelmilla (Weterhof, Vuorelma). Vastaanotetujen koko-

elmien läpikäyniä ja lueteloinia on jatketu.  Museo 
on mukana TAKO pooli 4:n ja 6:n toiminnassa. Museon 
edustajia on ollut mukana pooli 4:n teksiiliteollisuuta 
tallentavien museoiden yhteistyöryhmän tapaamisissa. 
Yhteistyöryhmän museot ovat kartoitaneet kokoelmiensa 
erityispiirteitä, yhteneväisyyksiä ja eroja ja teksiilikokoel-
matyöhön liityviä kysymyksiä.

Suomen käsityön museon valtakunnallista vaikutavuuta 
on lisännyt museon näytelyiden kierrätäminen Suomessa, 
näissä näytelyissä on ollut kertomusvuonna noin 2 400 kävi-
jää. Valitetavasi museon useat kiertonäytelyt ovat ikään-

tyneet ja poistuneet kierrosta, nykyisin toimintavaroin uusi-
en kiertonäytelyiden tuotaminen ei juuri ole mahdollista. 
Museon toteutamat pienimuotoiset salkkunäytelyt ovat 
kuitenkin kiertäneet 60 paikassa.

Museon, Konservoinikeskuksen ja Kansallispukukeskuksen 
neuvonta- ja tietopalvelut toimivat valtakunnallisesti. 
Museossa on asiakkaiden käytössä yli 90 000 viitetä seitse-

mässä eri ietokannassa: käsityöalan tutkimukset, bibliogra-

iat ja arkistot, kansallispuvut sekä museon kirjasto ja esine- 
ja valokuvakokoelmat. Vuonna 2017 ietokannat eivät ole 
olleet yleisön saatavissa verkossa palvelinongelmien vuoksi. 
Tietokantoihin on voinut tutustua museon iloissa.

Yhteensä ietopalvelukontakteja museon eri toimintoihin 
tai toimipisteisiin oli vuoden aikana kaikkiaan 2 214, joista 
paikalla käyntejä oli 452. Museon eri yksiköiden verkkosi-
vustojen etusivuilla ja verkkonäytelyissä oli vuoden aikana 
292 275 kävijää.

Museon, Suomen kansallispukukeskuksen ja Konservoini-
keskuksen henkilökunta on konsultoinut muita museoita ja 
yhteisöjä museoammaillisissa kysymyksissä.
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4. Näytelyt

Perusnäyttelyt:

Käsityössä elämän tuntu -perusnäytelyn vitriinikuvat 
ja teksit siirreiin näytelyilaan kiinteäsi sijoitetuihin 
tableteihin asiakkaiden selailukäytöön. 

Perusnäytelyssä vuoden käsityöläistä esitelevään vitrii-
niin sijoiteiin kansallispukuvalmistaja Soja Murtoa esite-

levä video, kuva-aineistoa ja kansallispukumateriaaleja. 

Kesän aikana suoriteiin Aikamatka käsityöhön -perus-

näytelyn materiaalikosketeluraidan huolto. Osa mate-

riaaleista vaihdeiin kokonaan uusiin ja osa pesiin tai 
puhdisteiin. 
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Vaihtuvat näyttelyt:

Dora Jung – pellavan kuvittaja 7.1.–5.3.2017
Suomen käsityön museon näytelyvuosi 2017 alkoi ainut-
laatuisen teksiilikokoelman esitelyllä. Varkautelainen 
professori emeritus Tuomas Sopanen on kerännyt vuo-

sia Dora Jungin kutomossa valmistetuja teksiilejä ja 
Tampellalle suunnitelemaa tuotantoa. Sopasen mitava 
kokoelma nähiin laajana näytelynä, joka täyi Suomen 
käsityön museon näytelyilat kolmessa kerroksessa.

Dora Jung (1906–1980) on merkitävimpiä Suomen itse-
näisyyden ajan teksiilitaiteilijoita. Kansainvälisesikin 
palkitu Jung toimi lähes viidenkymmenen vuoden ajan 
taidekäsityöläisenä ja teksiiliteollisuuden suunnitelija-

na. Jung itse mielsi olevansa ensisijaisesi käsityöläinen 
ja siten vasta taiteilija. 

Tuomas Sopanen kiinnostui Dora Jungin teksiileistä jo 
koululaisena. Opiskeluaikanaan hän kävi kuuntelemassa 
Dora Jungin esitelmän Ateneumissa ja Jung teki suuren 
vaikutuksen töidensä hienostuneella vähäeleisyydellä. 
Ensimmäiset Jungin tekstiilit Sopanen osti taiteilijan 
kuoleman jälkeen Artekin liikkeestä. Sopanen seurasi 
Helsingin huutokauppoja mielessään suomalainen lasi 
ja keramiikka, muta kokoelmiin alkoikin tulla hankintoja 
myös Dora Jungilta. Sopanen arvostaa Jungin pellavaisissa 
kudonnaisissa hienostunuta sommitelua, viivan käytöä, 
kauniita kuva-aiheita ja erilaisilla sidoksilla ja pujotuksil-
la aikaansaatuja ainutlaatuisia ja monimutkaisia pinta-
rakenteita, jotka paljastuvat vasta töitä läheltä tarkas-

teltaessa.

Yleisöltä paljon kiitosta saaneen Dora Jung – pellavan 
kuvitaja -näytely tuoteiin yhteistyössä Tuomas Sopasen 
kanssa. Näytelyn ripustuksen suunniteli johtava konser-
vaatori Anne Vesanto ja näytelyn graaisesta ilmeestä 
vastasi graaikko Anne-Mari Ohra-aho. Näytelyn teksiilit 
huolleiin syksyn 2016 aikana Konservoinikeskuksessa.

Sisällöntuotannossa avusivat FT Päivi Fernström ja pro-

fessori emerita Päikki Priha, joka myös avasi näytelyn. 
Näytelyn aikana museossa vieraili 4 922 kävijää.

NäyttelyyN liittyNeet tapahtumat:

La 7.1.2017 klo 14 
Dora Jung – pellavan kuvitaja -näytelyn avajaiset 
avajaispuheiden lisäksi ilaisuudessa esiintyi tuomas 
Sopanen, joka kertoi näytelyiden teksiileistä. avajaiset 
olivat osa Suomen museoliiton organisoimaa hetki kult-
tuurin ja kahvin parissa -tapahtumaa ja Suomen käsityön 
museo avasi sillä Suomi 100 -juhlavuoden vieton. 

Ke 25.1.2017 klo 17.30–19 
Näytelyn esitely  
professori emeritus tuomas Sopanen esiteli 
Dora Jung -teksiilinäytelyn.

aSiaKaSpalautetta:

”ihana näytely. tulee ihan mummola mieleen.” 
”Onpa hieno näytely. Näytely on rakennetu siten, etä se 
tekee kunniaa Jungin hienoille töille.” 
”hieno näytely, todella upea. Siis niin tyylikäs! pitää tulla 
toisenkin kerran katsomaan.” 
”aivan hengästytävän upea tuo Jungin näytely. itse en ole 
käsityöihmisiä, muta on mukava käydä katsomassa, kun 
toiset ovat osanneet tehdä.” 
”upeat nuo damasipuut. Olen nyt kahdesi käynyt katso-
massa niitä. pitää tulla vielä ensi viikolla katsomaan” 
(mies noin 60 v.) 
”tää olikin hyvä näytely, luulin etä täällä on pelkkiä pöytä-
liinoja,” sanoi mies helpotuneena. ”upea museo teillä 
täällä,” komppasi hänen seurassaan ollut nainen.

Linkki näytelyn videotraileriin: htps://vimeo.com/200230317

https://vimeo.com/200230317
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Rohkea. ajassa. aito. Suomen rakastetuin koru 80 
vuotta 11.3.–7.5.2017
Suomen juhlavuonna 2017 Suomen tunnetuin koruyritys 
Kalevala Koru Oy täyi 80 vuota. 

Kalevala Korun juhlanäytely oli museossa jakautunut 
kuuteen teemailaan, jotka avasivat yrityksen historiaa 
suomalaisena korutalona sen alkutaipaleelta tulevaisuu-

den visioihin asi. Näytely kertoi yrityksen toiminnasta, 
suomalaisesta koruvalmistuksesta, yrityksen vahvasta 
arvopohjasta sekä Kalevala Korun roolista suomalaisessa 
yhteiskunnassa kauta vuosikymmenten.

Näytelyn eri teemat esiteliin videoiden, valokuvien ja 
tarinoiden kauta. Näytelykävijä pystyi videon välityksel-
lä mm. tutustumaan Tavasia-klubin takahuoneeseen tai 
solahtamaan virtuaalilasien avulla Kalevala Korun tehtaal-
le Helsingin Pitäjänmäkeen seuraamaan koruvalmistusta. 
Kävijät pääsivät kokeilemaan omiakin sepäntaitojaan kul-
tasepän työpisteessä. Kalevala Koru haastoi kävijät myös 
pohimaan tulevaisuuta ja kertomaan ideoitaan ja koru-

toiveitaan. Näytelyn päätösteema esiteli Kalevala Korun 
Innovaion Labin, jossa ennakkoluulotomasi kokeillaan ja 
kehitellään koruja helpotamaan kulutajan arkea yhdis-

tämällä kauneuta ja teknologiaa. 

Näytelyn teemailojen ohessa kävijöillä oli mahdollisuus 
tutustua yli 200 eri koruun kahdeksan vuosikymmenen 
ajalta. Esillä olivat rakastetuimmat Kalevala Korun mallit 
kauta vuosikymmenten aivan viime vuosien suursuosik-

keihin Vanamoon ja Lumikukkaan asi. Mukana näytelyssä 

oli 40 Kalevala Korun ensimmäistä korumallia, jotka loivat 
perustan Kalevala Korun synnylle ja menestykselle.

Näytelyn suunnitelusta, toteutuksesta ja ripustuksesta 
vastasi Kalevala Korun oma työryhmä muotoilujohtaja 
Kirsi Doukasin johdolla. Näytelyn avasi Kalevala Korun 
toimitusjohtaja Riita Huuhtanen. Ennen Suomen käsi-
työn museota näytely oli esillä Oulussa ja Jyväskylän jäl-
keen se jatkoi kiertoa Kuopioon, Espooseen, Helsinkiin, 
Rovaniemelle ja lopuksi Lappeenrantaan 2018. Näytelyn 
aikana museokaupassa oli Kalevala Korun minimyymälä. 
Näytelyn aikana museossa vieraili 7 666 kävijää. 

NäyttelyyN liittyNeet tapahtumat:

Kävijöillä oli mahdollisuus osallistua instagram-kilpailuun 
jakamalla oma näytelyssä otetu intamareskikuva tä-
geillä #cratmuseumoinland ja #Rohkeaajassaaito. Kisan 
voitaja sai palkinnoksi Kalevala Korun lahjoitaman korun.

Ke 12.4. Kalevala Koru -luento ja korujen tunnistusilta, 
jossa asiantunijana toimi Kalevala Korun asiakasmarkki-
noinipäällikkö mari Kotka.

aSiaKaSpalautetta:

”ihania näytelyitä. hauskan raikkaalla tavalla esillä kaikki.” 
”Oli tosi hyvin ietoa, nyt olen ihan väsynyt tästä kaikesta” 
huokaisi tyytyväisenä alan opiskelija. 
”Kannai tulla 200km matka tänne katsomaan. upeat 
näytelyt. pitää ehdotomasi tulla uudestaankin, muta 
nyt ei kovalevylle mahdu enempää.” 
”Nyt on ihana lähteä kävelylle, kun on täällä katsellut niin 
kauniita esineitä!” (vanhempi rouva) 
”Kiitos. tämä on mahtava museo. Ollaan ensimmäistä ker-
taa Jyväskylässä ja tämä oli meidän ensimmäinen vierailu-
kohde. tosi paljon ietoa ja mukava tunnelma täällä teillä. 
paja oli tosi kiva.” (isä ja kaksi lastaan.) 

Linkki näytelyn videotraileriin: htps://vimeo.com/208473138

https://vimeo.com/208473138
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Suomalainen kansallispuku 20.5.–3.12.2017
Suomen käsityön museon vuoden päänäyttely, 
Suomalainen kansallispuku, kutoi värikästä tarinaa suo-

malaisesta kansallispuvusta, historiasta ja nykypäivästä. 
Museon ja Suomen kansallispukukeskuksen tuotama 
näytely toi esille ajatomat kansallispukumme ja esite-

li eri alueiden pukujen eroja sekä niiden valmistukseen 
liityviä käsityötekniikoita.

Suomalainen kansallispuku syntyi itsenäistymispyrki-
mysten aikaan symboloimaan suomalaisuuta ja vahvis-

tamaan suomalaista ideniteeiä samaan tapaan kuin 
kansallishymni ja Suomen lippukin. Kansallispuvut ovat 
pukuhistorian asiantunijoiden nykykäytöön kokoamia 
uusintoja kansan perinteisistä ja yksilöllisistä juhla-asuista 
1700- ja 1800-luvuilta. Puvut perustuvat alueensa ja aika-

kautensa tyypillisiin kansan pukeutumistapoihin ja niiden 
kokoamisen periaateet ovat vaihdelleet vuosien aikana. 
Tänä päivänä Suomen käsityön museon yhteydessä toi-
miva Suomen kansallispukukeskus vastaa paitsi tämän 
pukuhistorian tallentamisesta ja esitelemisestä, myös 
kansallispukujen tarkistuksista ja uusien pukujen koko-

amisesta yhdessä museon nimitämän, asiantunijoista 
koostuvan Kansallispukuraadin kanssa.

Suomessa on nykyisin noin neljäsataa kansallispukumallia, 
joista yli puolet on suomenkielisiltä alueilta ja loput suo-

menruotsalaisilta alueilta. Näytelyssä museon ensimmäi-
seen kerrokseen oli puetu laululavamaiseen katsomoon 
yli viisikymmentä kansallispukukokonaisuuta eri puolilta 
Suomea. Näiden lisäksi museossa oli esillä parikymmentä 
kansallispukua Kansallispukukeskuksen perusnäytelyssä 
museon pohjakerroksessa. Esillä olleet näytelyn asut oli 
ryhmitelty pukualueitain ja niiden ominaispiirteitä sekä 
pukuihin eri aikoina saapuneiden uutuuksien leviämistä 
esiteliin kartoin ja kuvin.  
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Museon yläkerrassa esiteliin kansallispukujen valmis-

tukseen liityviä erityistekniikoita. Tila oli jaetu teemoit-
tain, ja tekniikat esiteliin teksien, kuvien, työpiirus-

tusten ja videoiden sekä valmiiden puvunosien avulla. 
Erityistekniikoita esitelevät videot oli kootu museon 
näytelyä varten tekemästä dokumentoiniaineistosta. 
Perheen pienimmille oli kootu esille kansallispukuihin 
puetuja nukkeja.

Näytelyn sisällöstä vastasi museon omien asiantunijoi-
den lisäksi tutkija Leena Holst. Näytelyn graaisen ilmeen 
suunniteli graaikko Anne-Mari Ohra-aho ja näytelyarkki-
tehtuurin Jyväskylän kaupunginteaterin lavastaja Karmo 
Mende. Näytelystä kootaan kiertonäytely, joka on lainat-
tavissa muille museoille vuonna 2018. Näytelyssä esillä 

olleet kansallispuvut huolleiin Konservoinikeskuksessa 
ja täydennysluetteloitiin vuosien 2015–2017 aikana. 
Ruotsinkielisten alueiden kansallispukujen osalta näyt-
tely-yhteistyössä oli mukana Föreningen Brage.

Suomalainen kansallispuku -näytelyn avasi Opetus- ja 
kultuuriministeriön ylijohtaja Riita Kaivosoja. Näytelyn 
suojelijana toimi presidenin puoliso rouva Jenni Haukio. 
Näytely oli osa Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia ja 
sen aikana museossa vieraili 18 595 kävijää. 

Museon kesän ja syksyn tapahtumat liityivät suomalai-
seen kansallispukuun. Ohjelmassa oli mm. luentoja, puku- 
ja työnäytöksiä sekä avoimia kansallispukupajoja, joista 
sai neuvoja oman kansallispuvun valmistamiseen.

Linkki näytelyn videotraileriin: htps://vimeo.com/218789947

aSiaKaSpalautetta:

”On ne kommeita, ei siitä pääse mihinkään.” (N. 60-vuoias 
mies kansallispuvuista) 
”Olipa upea näytely ja tekniikat hienosi esillä. Käsityön 
museo kyllä ansaitsee nimensä! ei kai museo vaan ole 
muutamassa toiseen paikkaan, nyt on tosi hyvällä paikalla 
– ei mihinkään hornan kuuseen viitsi kukaan tulla.” 
”ai etä! tulipas taas käytyä museossa oikein kunnolla! 
Varmaan neljä tunia kiersin!”  
”tulin varta vasten tänään päivän reissulle helsingistä 
Jyväskylään, etä pääsisin käymään muun muassa täällä.” 
”Kiitoksia, oli hieno näytely. täällä aina virkistyy.” 
”Kyllä nyt on nähty paljon! pää on ihan pyörällä. ajeiin 
tänne pitkä matka ihan tätä varten.” 
”tämähän on oikeastaan kauneushoitola. Kauniiden asioi-
den katseleminen hoitaa sielua ja menneiden sukupolvien 
työn näkeminen pitää nöyränä.” Sama asiakas myös: ”Oli 
kyllä hieno tuo alakerta! Ja nuo mallinuket, on siinä ollut 
kova työ saada ne tuohon. muta luontevalta näytää!” 
(60-70-vuoias mies.) 
”Olipa mielenkiintoista ja paljon asiaa. en ole tullut ajatel-
leeksikaan, miten paljon vaaii noiden pukujen osien te-
keminen, niin paljon pientä näperrystä. tuolla yläkerrassa 
oppi ihan uusia sanojakin!” 

”On niin ihanat nuo nuket tuolla! aina niitä katsoo ja häm-
mästyy, on hieno idea tuo, miten ne on laitetu! Suu lok-
sahtaa auki, aina kun näkee.” 
”Kivasi näkyy tuohon kadulle nuo nuket, juhlava joukko! 
Oli hieno näytely, kyllä olisi harmitanut, jos olisi jäänyt 
näkemätä. Käyn Jyväskylässä vain pari kertaa vuodessa ja 
yritän aina tulla katsomaan, mitä teillä täällä on. ainahan 
ne näytelyt ovat hienoja, muta tämä oli oikein harvinai-
sen hieno! itsekin olen noita kansallispukujutuja vähän 
harrastanut, niin oli kiinnostava.” 
”tämä ylläi, paljon hienompi näytely kuin mitä odo-
in.” kertoi vanhempi mieshenkilö. Vieressä mahdollisesi 
vaimonsa jupisee ”Kyllä minä iesin, etä tämä on hieno 
näytely.” 
“Olipa hieno jutu, kun huomasin, etä tämä onkin auki!” 
sanoi nainen, joka kierteli sunnuntaina näytelyä. Keskusta 
on niin hiljainen sunnuntaiaamupäivisin, etä museon au-
kiolo on monelle iloinen yllätys. 
”We need to eat or we’re gonna die” aneli briimies vai-
moaan lähtemään pois näytelystä. Kävivät syömässä ja 
tulivat vielä takaisin pariksi tunniksi ihastelemaan kansal-
lispukuja. 
”upeasi laitetu nuo kansallispukunuket. Suorastaan kut-
suu lähemmäksi. eritäin onnistunut näytely.”

https://vimeo.com/218789947
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Aulagallerian näyttelyt:

puu kuin koru – Kalevala Korun puinen 1940-luku 
11.3.–7.5.2017
Näytelyssä nähiin kaarinalaisten Raili ja Tauno Hurrin 
kokoelmaan kuuluvia Kalevala Korun kansanomaisia puue-

sineitä. Kalevala Korun puuesineitä on kertynyt Hurrien 
kokoelmaan jo 150 ja korujakin parisataa. 

Esineet suunniteli 1940-luvulla Kalevala Korun pääsuun-

nitelija, taiteilija Germund Paaer (1881–1950). Hän piirsi 
vanhaan kansanperinteeseen nojautuvia taiteellisia koris-

te- ja käytöesineitä puusta, tuohesta ja oljesta valmistet-
taviksi. Esineet olivat kansanomaisesi veistokoristeltuja ja 
maalatuja, osa jäteiin puupinnalle. Koristeaiheet Paaer 
valitsi Kalevalasta, Aleksis Kiven tuotannosta ja suomalai-
sesta kansanrunoudesta. 

Aluksi esineitä teeteiin tunnetuilla taidekäsityöläisil-
lä, sotasairaaloissa ja jonkin verran myös rintamalla. 
Tilauksia anneiin myös koruveistäjille ja värityshuoneil-
le. Vuonna 1943 perusteiin puutöitä varten oma tehdas 
Helsinkiin, Mechelininkatu 25:een. Myös sotainvalidit 
osallistuivat puuesineiden valmistukseen. Tavoiteena 
oli suomalaisten tarve-esineiden kehitäminen lahjoiksi 
ja matkamuistoiksi.

Kalevala Korulla oli pulaa korumetalleista 1940-luvulla 
ja puun käytön mahdollisuuksia haluiin laajentaa yri-
tyksen piirissä. Esineitä myyiin mm. messuilla, sisustus-

tarvikemyymälöissä ja kultasepänliikkeissä. 1940-luvulla 
Kalevala Korulla oli oma myymälä Helsingissä, jonkin aikaa 
New Yorkissa sekä osasto tukholmalaisessa tavaratalossa, 
joissa kaikissa oli puuesineitä myynnissä – luonnollisesi 
korujen ohella.

Puu kuin koru -näytelyn tuoivat yhteistyössä Suomen 
käsityön museo sekä Raili ja Tauno Hurri. Näytelylle ei 
järjestety erillisiä avajaisia, vaan se avautui yleisölle 
samaan aikaan ROHKEA. AJASSA. AITO. -näytelyn kanssa. 
Suomen käsityön museon jälkeen näytelyn esineistö oli 
esillä Norrtäljen museossa Ruotsissa 6.11.2017–7.1.2018. 
Suomen käsityön museo avusi kultuuriyhdistys Roslagen 
Kalevalaa näytelyn toteutuksessa. 

Näytelyn aikana museossa vieraili 7 666 kävijää.



-1�-

Sointuja Sikarilaatikoista – tommi Kuokkasen 
sikarilaatikkokitaroita 16.12.2017–15.4.2018
Juuri ennen joulua avautui Sointuja sikarilaaikoista -
näytely, joka esiteli jyväskyläläisen Tommi Kuokkasen 
(s. 1977) sikarilaaikkokitaroita. Kitarat oli valmistetu 
nimensä mukaisesi erilaisista sikarilaaikoista ja muista 
kierrätysmateriaaleista. 

Sikarilaaikkokitara on Yhdysvalloista kotoisin oleva alku-

kantainen kielisoiin, jonka kaikukoppana käytetään tyh-

jää sikarilaaikkoa. Sikarilaaikkosoiimien juuret ulotu-

vat 1800-luvun puoliväliin, jolloin sikaritehtailijat alkoivat 
valmistaa pienempiä myynipakkauksia suurten, laiva- ja 
vankkurikuljetuksiin suunniteltujen laaikoiden ja tynny-

reiden sijaan. Plantaaseilla työskennelleellä tummaihoi-
sella väestöllä ei ollut varaa ostetuihin soiimiin, joten 
he rakensivat niitä hylätyistä sikarilaaikoista, katkenneista 
luudanvarsista, naruista ja langoista. 

Nykyään sikarilaaikkokitaroiden ainutlaatuinen, raaka ääni 
viehätää monia soitajia, jotka etsivät musiikkiinsa alku-

peräisiä blues-sävyjä menneisyydestä. Sikarilaaikkokitarat 
liityvät myös tämän päivän itse tekemisen kultuuriin. 

Soiimet ovat edullisia ja nopeita rakentaa ja usein niiden 
avulla harjoitellaan soiinrakennusta. 

Tommi Kuokkanen on ammailtaan lukkoseppä. Nuorena 
hän kokeili kitaran soitoa, muta ei itse ollut täysin tyyty-

väinen taitoihinsa. Vartuneempana Kuokkanen tutustui 
bluesiin ja varsinkin slide-soitanta oli hänelle mieleen. 
Interneissä hän näki kuvia sikarilaaikkokitaroista ja arveli 
osaavansa valmistaa sellaisen itsekin. Ensimmäinen sika-

rilaaikkokitara valmistui vuonna 2011 metallista kave-

rin autotallissa, seuraava puusta keiiön pöydän äärellä. 
Nykyisin kitarat valmistuvat omassa autotalliin rakenne-

tussa pajassa.

Sointuja sikarilaaikoista -näytelyn tuoivat yhteistyössä 
Suomen käsityön museo ja Tommi Kuokkanen. Avajaisissa 
Kuokkanen kertoi harrastuksestaan ja ilaisuuden musii-
kista vastasi Pinstripe. Avajaisten tarjoilun hoii kaksi 
museokumppania.
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Ikkunagallerian näyttelyt:

Kaunista ja kestävää. lapuan Kankureiden Dora Jung 
11.1.–10.3.2017
Teksiilitaiteilija Dora Jung (1906–1980) loi 1950–1970 
-luvuilla Tampellan pellavatehtaalle modernin ja samal-
la ajatoman teksiilikokoelman. Lapuan Kankurit aloii 
Jungin klassikkoteksiilien kudonnan uudelleen vuonna 
2010 taiteilijan alkuperäisten sidospiirustusten ja kudon-

taohjeiden mukaisesi. 

Lapuan Kankureiden valmistaman Dora Jung -teksiilin 
tunnistaa LK-liiketunnuksesta. Lisäksi liinoissa on Jungin 
oma tunnus. Dora Jung signeerasi monet pikkuliinan-

sa kangaspuiden muotoa muistutavalla merkillä, jota 
hän kutsui hevosekseen, ”min häst”. Pikkuliinoissa hänen 
signeerauksensa oli tärkeä osa kokonaisuuta, yhdessä 
Tampellan TL-merkin kanssa. 

Lapuan Kankurit on vuonna 1973 Lapualle perustetu suo-

malainen perheyritys. Kutomo suunnitelee ja valmistaa 
skandinaaviseen koiin sopivia teksiilejä, joissa yhdistyvät 
korkea laatu, kestävyys ja puhdaslinjainen muotoilu. 

Lapuan Kankurit käytää tuoteissaan korkealaatuista, pit-
käkuituisesta aivinasta valmistetua pellavalankaa, ja per-
heyrityksen tuotemerkillä varustetut pellavateksiilit ovat 
suomalaisia avainlipputuoteita. Yritykselle myönnety 
Masters of Linen -merkki myönnetään pellavatuoteil-
le, jotka on valmistetu Länsi-Euroopassa ympäristöystä-

vällisesi viljellystä ja kehrätystä pellavalangasta ja jotka 
täytävät kuidun viljelylle, jatkojalostukselle ja teksiilien 
tuotannolle asetetut iukat laatuvaaimukset mm. värin 
ja pesunkeston suhteen.

Kaunista ja kestävää -myyninäytelyn aikana museossa 
vieraili 5 001 kävijää. Myyninäytely liityi museon Dora 
Jung – pellavan kuvitaja -näytelyyn.
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Ommellinen – mielikuvitusta ja mukavuutta 
15.3.–19.5.2017
Ommellisen myyninäytelyssä nähiin keväisen raikasta 
muoia. Esillä oli ajatomia, värikkäitä ja mukavia mek-

koja ja tunikoita naisille sekä asuja lapsille ja miehille-

kin. Ommellisen asiakkaiden mielestä asut ovat mukavia, 
näytäviä ja kestäviä, arjessa hyvin toimivia. Myös niiden 
rajallinen saatavuus ja kappalemäärä ovat asiakkaiden 
mieleen. Samaa tuoteta ei vältämätä tule vastaan ihan 
jokaisella. Vaateiden lisäksi myytävänä oli Ommellisen 
kankaita näytävillä kuoseilla. 

Ommellinen on esimerkki tämän päivän käsityöyritä-

jyydestä. Ommellisen omistaa Liisa Häkli Muuramesta. 
Toiminta alkoi vuonna 2012, kun hän äiiyslomalla sujaui 
langan ompelukoneeseensa. Ommellinen oli ensin blogi, 
jossa Häkli kertoi ompelemisesta ja ajatuksistaan. 

Yrityksen verkkokauppa avautui kesällä 2014 ja tänä päi-
vänä se on yrityksen päämarkkinoinikanava, kun pääosa 
asiakkaista asuu pääkaupunkiseudulla. Yrityksen asiak-

kaille on tärkeää ietää, missä ja miten tuoteet valmiste-

taan ja etä ne ovat koimaisia. Yrityksen vaateet ommel-
laan omissa työiloissa Muuramessa ja Kimperi Factoryllä 
Jyväskylässä. Kankaat ovat suomalaisten suunnitelijoiden 
luomuksia ja ne valmistetaan Euroopassa.

Näyttelyn aikana museossa vieraili 9 253 kävijää. 
Ommellinen-myyninäytelyn aikana museokauppa teki 
oman myyniennätyksensä.

madeBy helsinki – Rakkaudella valmistetut 
24.5.–1.9.2017
MadeBy Helsinki on 11 kädentaidon ammailaisen kollek-

iivi, joka toi Suomen käsityön museon kesäiseen myyni-
näytelyynsä valikoituja paloja osaamisestaan. Vuonna 
2013 perustetu MadeBy Helsinki on uudenlainen käsi-
työn, designin ja taiteen kohtaamispaikka Helsingin 
vanhassa keskustassa. 

MadeBy Helsinki -myymälä linkityy vahvasi kollekiivin 
madeby.i-yhteisöön ja verkkokauppaan, jossa on myyn-

nissä lukuisten suomalaisten kädentaitajien tuoteita. 
Tuotevalikoimassa on hauskoja uusia ideoita, ajatomuuta 
sekä vastuullista ja ekologista lähituotantoa. Kollekiiville 
on tärkeää olla tuomassa esille uudenlaista ja tulevaisuu-

teen tähtäävää koimaista käsityöläisyytä, missä tekemi-
sen palo yhdistyy laadukkuuteen ja kauneuteen. 

Suomen käsityön museon näytelyssä MadeBy Helsinki -
kollekiivista olivat mukana:

maarit Kontiainen 

madeby.i/info/maarit-koniainen 

mary a. Jalava 

madeby.i/info/miira-zukale-ja-veera-moilanen 

Design hannelina 
madeby.i/designers/shop/hanne_elina 

handmade by micas 
madeby.i/info/marika-salomaa-kivela 

Design palet 
www.designpalet.i 

munkaa Design 

facebook.com/Keramiikkaamunkaa 

tytti lindström 
madeby.i/info/tyi-lindstrom 

maahiskoru 
maahiskoru.com 

Valona 

madeby.i/info/elina-mantyla

Näytelyn aikana museossa vieraili 8 050 kävijää.

madeby.fi/info/maarit-kontiainen
madeby.fi/info/miira-zukale-ja-veera-moilanen
madeby.fi/designers/shop/hanne_elina
madeby.fi/info/marika-salomaa-kivela
http://www.designpalet.fi
facebook.com/Keramiikkaamunkaa
madeby.fi/info/tytti-lindstrom
madeby.fi/info/tytti-lindstrom
madeby.fi/info/elina-mantyla
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tuakon takomo – Seppämestari Jarkko Kaartilanmäki 
6.9.–10.11.2017
Myyntinäyttelyssä oli esillä seppämestari Jarkko 
Kaarilanmäen taotuja tuoteita viime vuosilta. Lävistetyt 
reiät, niitatut liitokset ja erilaiset vasaralla lyödyt pin-

tastruktuurit antavat oman leimansa taotuun työhön. 
Näillä tekniikoilla valmistetu tuote eroaa merkitäväsi 
teollisesta. Kaarilanmäki takoo oman sisustustuotemal-
liston tuoteita, ilaustöitä yksityisille ja yrityksille sekä 
taideveistoksia.

Jarkko Kaarilanmäki (s. 1979) opiskeli Lahden käsi- ja 
taideteollisuusoppilaitoksessa metalliartesaaniksi 2000–
2003 ja suorii seppämestarin erikoisammaitutkinnon 
2011. Pajansa Kaartilanmäki perusti kotiseuduilleen 
Sulkavalle 2002. Maaseutuympäristö antaa sekä fyysisen 
etä henkisen rauhan työn tekemiseen ja hyvät yhteydet 
mahdollistavat toimimisen valtakunnallisesi. 

Näytelyn aikana museossa vieraili 6 667 kävijää.

laulu Suomen soi – Suomen Nukketaiteilijat ry:n 
joulunäyttely 15.11.2017–7.1.2018
Museon Ikkunagallerian näytelyvuoden pääi perin-
teiseen tapaan Suomen Nukketaiteilijat ry:n näyte-

ly. Suomen itsenäisyyden 100-vuoisjuhlan merkeissä 
Nukketaiteilijat olivat valinneet näytelyn teemaksi kuo-

rolaulun. 

Laulu Suomen soi -näytely oli ryhmän jäsenten yhdessä 
ideoima ja toteutama. Se esiteli juhlavan teeman kaut-
ta nukketaiteilijoiden halua kehityä harrastuksessaan. 
Juhlakuoron toteutustavaksi valikoitui perinteisten minia-

tyyrinukkien sijaan pelkistetyt, suuremmassa mitakaa-

vassa rakennetut päät. Itsenäisyyspäivään saakka museon 
edustalla soi klassisia suomalaisia kuorolauluja, jotka oli 
valinnut nukketaiteilija Mirja Haikala. Itsenäisyyspäivän 
jälkeen kuorolaiset saivat tontulakit päihinsä ja taus-

tamusiikiksi vaihdeiin jouluisia kuorolauluja ympäri 
maailmaa. Joulumusiikin valitsi Museokumppani Aino 
Naukkarinen.

Näytelyyn osallistui viisitoista nukketaiteilijaa eri puolilta 
Suomea ja kokonaisuudessa oli esillä lähes neljäkymmen-

tä valmista teosta. Mukana olivat Sirpa Ala-Louko, Mirja 
Haikala, Kai Haukkala, Lea Holmalahi, Arja Jäppinen, 
Pirkko Järvinen, Helvi Laukkanen, Tuula Lehinurmi, Pipsa 
Mannoja, Maria Morko, Paula Remes, Kirsi Rintamäki, 
Inkeri Roivainen, Ippa Särkkä ja Minna Toivari. Ryhmän 
vetäjänä toimi nukketaiteilija Arja Jäppinen. 

Suomen Nukketaiteilijat ry:n koipaikka on Jyväskylä, mut-
ta jäseniä on eri puolilta Suomea. Jäsenet ovat alan kou-

lutuksen saaneita ammailaisia tai pitkään alaa harras-

taneita nukketaiteilijoita. Jäseniä yhdistyksessä on noin 
kaksikymmentä. 
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Kiertonäyttelyt:

Suomen käsityön museo tuotaa ja lainaa valtakunnalli-
sia kiertonäytelyitä. Vuonna 2017 esillä olivat seuraavat 
näytelyt:

Koukussa pitsiin
Galleria Laura, Lappeenranta, 27.3.–22.4.2017, 
245 kävijää.

pinnalla
Suomen Metsämuseo Lusto, Punkaharju, 
1.2.–2.4.2017, 2 142 kävijää.

Näytönpaikka:

Näytönpaikan pienillä näytelyillä museo voi reagoida 
nopeasi ajankohtaisiin käsityöilmiöihin kutsumalla joku 
sopiva näyteilleasetaja pitämään näytelyä tai kokoa-

malla näytelyn itse. Tänä vuonna kutsutuna oli taitei-
lija Maria Duncker ja hänen muoveista ompelemansa 
mulikansallispuvut kommenina suomalaisille kansal-
lispuvuille.

Valoa ja varjoa pronssiin 24.1.–19.3.2017
Jyväskylän seudulla vaikutaneen kuvaamataidon opetaja 
Eila Pilvenpalon pronssivaluja.

piippolan opit 20.3.–7.5.2017
Näytely esiteli Piippolan ammai- ja kultuuriopiston viri-
keohjaaja-, työtoiminnanohjaaja- sekä käsityön ammai-

tutkinto-opiskelijoiden harjoitus- ja näytötöitä.

KäSillä – käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona 
9.5.–25.6.2017
Jyväskylän käsityökoulu ja Taito Keski-Suomen ammail-
linen koulutus esitäytyivät. Käsityökoulun lukuvuoden 
2016–2017 teemana oli Suomi 100 vuota.

multikansallispukuja 27.6.–23.9.2017
Taiteilija Maria Dunckerin multikansallispuvut toivat 
uuden ja ajatuksia herätävän näkökulman kansallispu-

kuun.

materia ry:n näytönpaikka  – Variaatioita 
valkoisesta 28.9.–19.11.2017
Materia ry on keskisuomalainen vuonna 2011 perustetu 
muotoilu- ja taideteollisuusalan ammailaisten verkosto. 
Tämän syksyn näytely lähi liikkeelle valkoisesta väristä. 
Materian jäsenistä koostuva kokoonpano laitoi näyte-

lyyn esille valolähteitä, koruja ja teksiilejä.

Kädestä pitäen 21.11.2017–7.1.2018
EKORU / Laura Saarivuori-Eskolan vanhoista kolikoista 
ja aterimista valmistetuja koruja täydensivät korujen 
suomalaisuuta ja maanläheisyytä korostavat valoku-

vat, jotka oli otanut tamperelainen valokuvaaja Anna-
Liisa Nikus.
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Suomen käsityön museon yleisötyön tavoiteita ovat ylei-
sön kokemusten syventäminen erilaisissa ilaisuuksissa ja 
työpajoissa, uusien yleisöjen tavoitaminen järjestämällä 
erilaisia tapahtumia sekä yleisön sitoutaminen museon 
eri toimintoihin.

Tapahtumat

museon tapahtumat osana Jyväskylän 
kulttuuritapahtumia
Elokuussa valtakunnallisten Kotiseutupäivien aikana 
11.8. Jyväskylän museot levitäytyivät kivijalkamuseoiden 
ulkopuolelle Kävelykadulle teltaan, jossa oli Kaikki koto-

na -teeman mukaista ohjelmaa koko päivän. Teltassa sai 
rakentaa palikkakaupunkia, tutustua hyönteishotelleihin 
sekä enisajan opiskelija-asumiseen, tehdä Mun Salapukua 
ja askarrella hyrrän. Jo keväällä paikalliset museot virite-

livät Kaikki kotona -kampanjaa, jolla kannusteiin ihmisiä 
pohimaan koiasioita: Mikä tekee kodin? Keitä kotonasi 
asuu? Mikä on koisi rakkain esine? Milloin kaikki ovat 
kotona? Mikä on sinun koiseutuasi? Kampanjan tuek-

si painateiin myytäviä Kaikki kotona -T-paitoja. Kaikki 
kotona -tempaukseen osallistuivat Jyväskylän taidemu-

seo, Suomen käsityön museo, Keski-Suomen museon 
käsityöläismuseot ja Heiskan taiteilijakoi, Alvar Aalto -
museo, Suomen Ilmavoimamuseo sekä Jyväskylän yli-
opiston Avoimen iedon keskus.

25-vuotisjuhlavuottaan viettäneen poikkitaiteellisen 
Yläkaupungin Yö -kaupunkifesivaalin musiikkiesityksiä 
oli tänäkin vuonna myös museossa. Museon omaa ohjel-
maa oli korutyöpaja, jossa kooiin koruja yhdistelemällä 
metallia, lasihelmiä ja puolijalokiviä. Luentosalin pop up -
kahvilassa oli piiraita ja kahvia kolumbialaisella twisillä. 

Museo oli jälleen mukana omalla ohjelmallaan myös 
vuositaisessa Jyväskylän Valon kaupunki -tapahtumas-

sa.  Museon ohjelmassa oli lyhtytyöpaja, jossa säilyke-

purkeista, muovikalvosta ja led-kynilästä niitaiin lyhty. 

Työpajan lisäksi perusnäytelyyn tutustuiin sokkosuun-

nistuksen avulla ja raivoamispajassa sai purkaa turhau-

tumistaan käsitöihin: väännellä sukkapuikkoja, leikata 
kangassaksilla paperia ja rautalankaa, purkaa neuleita voi-
maa säästämätä, kaiverrella koloja puupintaan. Museon 
sisäänheitäjänä toimi opiskelijoiden Kahvila Kultavatkain, 
joka tarjosi eeisesi ja esteeisesi valmistetua purtavaa 
sekä kahvia ja teetä.

Koko kaupunkia liikutavien Yläkaupungin yön ja Valon 
kaupunki -tapahtumien aikana museon omassa ohjel-
matarjonnassa oteiin huomioon alle 30-vuoiaat. Näillä 
museon Late Nights -illoilla kannustetaan nuoria astu-

maan sisälle museoon ja viihtymään. 

Suomi 100  -ohjelmana koko kansan pukujuhla 
Museo juhlisi satavuoiasta Suomea koko kansan puku-

juhlan merkeissä lauantaina 2.12. Monikultuurikeskus 
Glorian ja vapaaehtoisten Museokumppaneiden kanssa 
yhteistyössä toteutetussa juhlassa haluiin tuoda esille 
suomalaisuuden monimuotoisuuta. Vieraita kannustet-
iin tutustumaan muiden osallistujien erityisiin pukui-
hin ja osa puvuista esiteliin osana illan ohjelmaa. Illan 
aikana saatoi kuvautaa itsensä juhlapuvussaan ammai-
valokuvaaja Roi Peterillä. Musiikista vastasivat mm. saa-

melainen Marita Stoor-Lehtonen, joka joikasi sekä Armas 
Hagert, joka esii romanilauluja. Onnellisuus-seinälle 
vieraat kirjasivat asioita, joissa olivat kuluneen vuoden 
aikana onnistuneet. Lisäksi järjesteiin vanhojentanssi-
pukujen pop-up-myynipiste. 

Pukujuhlatapahtuma suunniteliin etukäteen eri yhteisöjen 
edustajien ja yksityishenkilöiden kanssa käytäen tulevai-
suuden muistelu -tekniikkaa. Tekniikan avulla kuviteliin 
juhla jo vietetyksi ja kuvailiin, mitä onnistuneessa juhlassa 
tapahtui. Illan ohjelma saaiin ideoitua kokonaan suun-

nitelutapaamisen aikana ja tapahtumalle löytyi myös 
vapaaehtoinen tuotaja, Humanisisessa ammaikorkea-

koulussa opiskeleva Jenna Korpela. Suomalainen kansal-
lispuku -näytely antoi tapahtumalle värikkäät puiteet. 

5. Yleistyö
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Joulutori  
Joulukuun toisena viikonloppuna järjesteiin nykyisis-

sä museon iloissa jo 18. kerran Käsityöläisten joulutori. 
Eri puolilta Suomea tulleet 26 käsityöläistä möivät tuot-
teitaan: koruja, saippuoita, keiiö- ja sisustustuoteita, 
nahkatuoteita, kynilöitä sekä vaateita ja asusteita. 
Materiaalit vaihtelivat pehmeistä teksiileistä ja läm-

pimästä villasta keramiikkaan, puuhun, lasiin ja teräk-

seen.

työpajat
Matalan kynnyksen ja pienen materiaalimaksun Low 
budget -työpajoja järjesteiin seitsemän kertaa kuu-

kauden ensimmäisenä torstaina, keväällä neljä ja syk-

syllä kolme kertaa. Helmikuussa nosteiin paperiarkkeja 
toimistopaperista jauhetusta uusiomassasta sekä kasvi-
massoista. Maaliskuussa paineiin kangaskasseihin omat 
kuviot seuloilla, sapluunoilla ja leimasimilla. Huhikuussa 
Kalevala Korun näytelyn innoitamina tehiin koruja alu-

miinirenkaista, lasihelmistä ja puolijalokivistä. Kesän kyn-

nyksellä toukokuussa värjäiin T-paitoja solmutekniikal-
la. Kevään pajoissa ohjaajina toimivat paperiartesaani 
Hannele Torniainen ja museolehtori Raija Manninen.

Syksyn Low budget -pajat ohjasivat Jyväskylän aikuisopis-

ton käsi- ja taideteollisuusalan teksiiliartesaaniopiskelijat. 
Pajoissa solmeiliin asusteita makramee-tekniikalla, teh-

iin farkkukankaista koruja, joihin lisäiin säihketä folio-
painannalla ja taiteliin vanhat tapeit tai kirjan sivut ja 
kannet muisikirjoiksi ja vihkoiksi. 

Kesäaikaan järjesteiin kuutena perjantaina koko per-
heelle sopivia työpajoja. Perjantaipajoissa veistettiin 
kaarnalaivoja, pujoteliin rintakoruja kankaasta, kooiin 
hyönteishotelleja luonnonmateriaaleista, kasaiin puisia 
narrileluja, punoiin avaimenperiä ja opeteliin karstaa-

maan ja kehräämään villalankaa. Pajoissa ohjaajana toimi 
Päivi Turkia ja kehräyspajassa Hannele Torniainen. 

Syksyllä Pukupäivien yhteydessä käsityön harrastajille 
suunnatujen työpajojen aiheina olivat sashiko-kirjailu 
ja erilaiset rannekkeet. Työpajojen ohjaajana toimi kuva-

taiteilija Katri Piri. Marraskuun viimeisenä perjantaina 
juhliiin joulunavausta ja museon työpajassa kasaiin 
lumitähiä Hama-helmistä. Joulunavaus on osa Joulukylä 
Jyväskylä -tapahtumakokonaisuuta. Joulukylä Jyväskylä 
lanseeraiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Tilatuina työpajoina järjesteiin yhdessä palvelumuotoi-
lija Juha Ruuskan kanssa yrityksille kokemusprototyyppi-
pajoja.  

yleisötyön asiakasraadit muuttuivat 
muisteluilloiksi 
Museon yleisötyöasiakasraai vaihtui kuluvana vuonna 
muisteluilloiksi. Asiakasraaitoiminta ei jaksanut enää 
kiinnostaa asiakkaitamme, koska aiheet eivät enää 
olleet riitävän eksakteja, jota niihin olisi ollut helppo 
tartua. Vuosien kuluessa asiakasraaien aiheina ovat 
olleet mm. vaihtuvien näytelyiden sisällön suunnitelu, 
nykytallennus, museon mahdollinen muuto toisiin iloi-
hin, kokoelmahankinnat, museokaupan tuoteet, yleisö-
työn tulevaisuuden visiot ja nuorten toiveet museolle. 
Yleisötyön asiakasraateja on järjestety myös eri asiakas-
ryhmille kuten nuorille aikuisille käsityötyöpajan muo-

dossa, suljetuina ilaisuuksina museologian opiskeli-
joille ja museon ulkopuolisille oppaille sekä kutsutuille 
sidosryhmien edustajille.  Asiakasraaiin on voinut osal-
listua silloin, kun aiheen on kokenut itselle tärkeäksi. 
Asiakasraadin koko on vaihdellut 1–40 henkilön välillä ja 
raateja on järjestety neljä vuodessa.  Asiakasraadin ydin 
on ollut se, etä asiakkaat antoivat palauteta museon 
oletetusta, näkyvästä tai koetusta toiminnasta.

Paikallisten Kalevalaisten naisten kanssa järjesteiin alku-

vuodesta yhteinen muisteluilta Kalevala Koruihin liityen. 
Myöhemmin keväällä muistelun aiheena olivat sodan jäl-
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keiset koikäsityöt ja syksyllä kansallispuvut. Tavoiteena 
oli kehitellä erilaisia konsepteja, joilla asiakkaiden muis-

toja kerätäisiin ja tallennetaisiin kontekstoimaan muse-

on kokoelmia. 

Museon asiakasraai pääsi mukaan Making Museum 
Erasmus+ -projekin julkaisuun esimerkkinä toiminta-

mallista (Toolkit), jolla edistetään luovuuta, kokeiluja, 
toisin ajatelua ja yhteisöllisyytä.

Seminaarit ja luennot

Käsityökohtaamisia 
Taidon ja käsityön viikolla järjestettiin 8.4. Käsi-
työkohtaamisia-seminaari, jossa tarkasteliin kuinka käsi-
työtaitoa on siirrety ja esitety aiemmin ja miten sitä nyt 
siirretään, esitetään ja jaetaan. Puhujina seminaarissa 
olivat kansallispukuyritäjä Soja Murto Imatralta, moni-
taitoinen koulutuspäällikkö Marjo Vainio Järvenpäästä, 
keskiaikaharrastaja Mervi Pasanen Lahdesta, tuoreet toh-

torit Eliza Kraatari Jyväskylästä ja Anna Kouhia Helsingistä 
sekä käsityökohtaamisten mahdollistaja jyväskyläläinen 
Petri Kuikka, joka kertoi kaikille avoimen verstaan toi-
minnasta ja yhteistyöstä kielisoiinartesaani Saku Vuoren 
kanssa. Seminaari järjesteiin yhdessä Jyväskylän aikuis-

opiston käsi- ja taideteollisuusalan, Museoviraston, 
Taitoliiton ja Punomo.i:n kanssa. Käsityökohtaamisia-
seminaarin videoidut luennot löytyvät Aineetoman kult-
tuuriperinnön neisivuilta.

Maaliskuussa Kalevala Korun asiakasmarkkinoinipäällikkö 
Mari Kotka luennoi Kalevala Korun historiasta ja luen-

non jälkeen yleisöllä oli mahdollista tunnistutaa omia 
Kalevala Korujaan. 

pukupäivien luennot
Syksyllä vieteiin kolmena lauantaina Pukupäiviä, joissa 
kahtena paneuduiin pukeutumiseen työpajojen lisäksi 

myös esitelmin. Ensimmäisessä Pukupäivässä psykologi ja 
itetaiteilija Irma Heiskanen luennoi esiäiien ornameni-

kielestä ja tähikuvioiden yhtäläisyyksistä. Toisena puku-

päivänä pohdiiin helsinkiläisen Korjaussarjakollekiivin 
Helena Hämäläisen johdolla vaateen elinkaarta ja pika-

muoikultuuria. Hämäläisen esitelmän jälkeen yleisö sai 
tutustua Korjaussarjakollekiivin Vaatehuoltoasemaan, 
josta sai neuvoja, oppia ja rohkaisua paikkaamiseen, par-
simiseen ja vaateiden huoltoon sekä materiaaliietouta 
ja vinkkejä teksiilijäteen vähentämiseen ja vaateiden 
elinkaaren pidentämiseen.

museolehtorin omat luennot 
Forssan museon järjestämässä Revitään tekstiilistä -
seminaarissa 15.3. museolehtori pii luennon Suomen 
käsityön museon yleisötyöstä teksiilin näkökulmasta. 
Seminaari oli osa Forssan, Struerin ja Södertäljen muse-

oiden yhteistä Wear & Share -projekia, joka sai osaami-
sen kehitämiseen suunnatun avustuksen Pohjoismaiselta 
Kultuuripisteeltä.

Museolehtori pii luennon Suomen käsityön museon osal-
listavasta yleisötyöstä 9.10. Lappeenrannassa suoma-

lais-venäläisessä Playground or sanctuary – the changing 
role of museum pedagogy -seminaarissa. Lappeenran-
nan museoilla on ollut vuodesta 2013 lähien vuositais-

ta seminaariyhteistyötä Valiollisen Etnograisen muse-

on (Pietari) kanssa. Seminaareja on järjestety vuoroin 
Pietarissa ja vuoroin Lappeenrannassa.

Museolehtoripäivillä 21.11. Turussa museolehtori esiteli 
salamapuheenvuoroissa Tulevaisuuden muistelu -mene-

telmän käytöä tapahtumaideoinnissa yhdessä yleisön 
kanssa.

Museolehtori osallistui kertomusvuonna viiteen näytön-

arvioiniin, jotka liityivät matkailualan sekä käsi- ja taide-

teollisuusalan perustutkintoon, perinnenahkurin käsityön 
ammaitutkintoon sekä visuaaliseen markkinoiniin.
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Vuoden käsityöläinen 201�

Vuoden 2017 käsityöläiseksi valiiin kansallispukuvalmi-
staja Soja Murto. Kotkassa syntynyt ja Imatralla toimiva 
kansallispukuvalmistaja Soja Murto on kasvanut kansal-
lispukujen keskellä. Hänen vanhempansa ovat innokkaina 
kansantanssijoina valmistaneet kansallispukuja esiinty-

misasuiksi tanssijoille ja myös opetaneet pukujen val-
mistusta eri puolilla Suomea. Tärkeimpänä oppiäiinään 
Soja pitää omaa äiiään Tuula Tantula-Murtoa, joka 40 
vuota ompeli ja kirjoi kansallispukuja työkseen. Isältään 
hän on oppinut kankaankudonnan rytmin. Vuonna 2001 
hän perusi oman yrityksen T:mi Soja Murto. Soja Murto 
kutoo ilauksesta kansallispukujen kankaita ja nauhoja 
sekä ompelee ja kirjoo kansallispukujen osia museoissa 
olevien esikuvien mukaan.

Opinnäytetyö 
kansallispukujen 
tuotteistamisesta

Humanisisen ammaikorkeakoulun opiskelija Hannele 
Hirvonen teki museon ilauksesta opinnäytetyön kansallis-
pukujen tuoteistamisesta museokaupan tarpeisiin. Työn 
tarkoituksena oli kerätä ideoita uusiin kansallispuku-
aiheisiin tuoteisiin ja kartoitaa kansallispukujen paris-

sa työskentelevien henkilöiden ajatuksia ja ideoita suo-

malaisten kansallispukujen tuoteistamisesta. Tuoteiden 
avulla on tarkoitus madaltaa kynnystä lähestyä juhla-
pukuina tunnetuja kansallispukuja, välitää ietouta 
kansallispukukultuuristamme sekä luoda helposi saa-
vutetavissa olevia kansallispukutuoteita uusille kohde-

ryhmille. Tutkimusaineistona oli viisi haastatelua, inter-
neissä toteutetu verkkokysely, johon tuli 160 vastausta 
sekä yhteisöllinen ideoinimenetelmä. Tutkimusaineisto 
tuoi runsaasi ideoita kansallispukujen kuosien, väri-
en ja kerroksellisuuden hyödyntämiseen tuotteissa. 
Opinnäytetä voidaan käytää apuvälineenä suunnitelta-

essa uusia tuoteita ja tuoteperheitä käsityön museon ja 
muiden museoiden museokauppoihin.

Avoimeen PAJAAN valmistui kaksi uuta työohjeta asiak-

kaiden käytöön: meksikolainen tähi ja lankarullanyöri.

Kulttuuriperintöä 
kaikenikäisille

Museon vanhustyötä ovat lainatavat muistelusalkut, joi-
ta voivat lainata niin vapaaehtoiset kuin ammailaiset-
kin eläkeläisryhmiin, keskustelukerhoihin ja vanhusten 
hoitotyön yksiköihin ympäri maata. Muistelusalkut sisäl-
tävät esineitä, joita voi kokea kaikin aistein. Mielenterveys-
kuntoutujille tarkoitetua Nappisalkkua lainaiin 6 ker-
taa, vanhuksille suunnattua Kansakoulusalkkua 22, 
Ryijysalkkua 9, Marimekko-salkkua 10 ja Paperisalkkua 
13 kertaa eri puolille Suomea.

Sukkapiiri kokoontui edelleen museon luentosaliin neu-

lomaan sukkia perjantaisin keväällä 14 kertaa ja 10 ker-
taa syksyllä. Sukkapiiriläisiä oli tapaamisissa keskimäärin 
kymmenkunta.  Sukkia neuloiin toimitetavaksi vanhain-

koteihin, vanhusten palvelutaloihin, vammaisten asun-

toloihin, lastenkoiin ja yksitäiselle monikkoperheelle.  
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi neuloiin sinivalkoisia 
sukkia ja värikkäitä myssyjä Keski-Suomen keskussairaa-

lan vastasyntyneille vauvoille sekä mustekaloja keskosille. 
Sukkapiirin toiminta Jyväskylässä alkoi jo vuonna 2009. 

Kulttuurikompassikäynnit 

Kultuuriopetussuunnitelman mukaiset kakkosluokkalais-

ten museovierailut tapahtuivat poikkeuksellisesi kerto-

musvuonna sekä keväällä etä syksyllä. Keväällä muse-

ossa kävi 65 kakkosluokkaa, 1 276 oppilasta ja syksyllä 
67 luokkaa, 1 644 oppilasta. Kaksitunisen museoretken 
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aikana selviteiin mm. museolammas Päkän avulla villa-
langan salaisuuta ja pohdiiin museoiden ja käsityön 
merkitystä. Vaihtuviin näytelyihin tutustuiin katselun 
lisäksi tanssin ja draaman keinoin.

Keväällä leikiiin arkeologeja. Kahteen pitkulaiseen hiekka-
laaikkoon oli piilotetu arkipäivän esineitä. Lapset kaivoi-
vat muovilapioilla esineet esille ja yhdessä pohdiiin, 
mitä meistä jää jäljelle tulevaisuuden arkeologeille. Mikä 
mahtaa olla aarreta, mikä jätetä? Voidaanko sitä vielä 
edes sanoa? Vai jääkö meistä sitenkin jäljelle vain se sielu, 
niin kuin eräs syvämieteinen kakkosluokan tytö ehdoi.

Syksyllä tutustuiin suomalaisiin kansallispukuihin draa-

man keinoin. Keriiin lampaista villaa, karstaiin ja keh-

räiin lankaa, kudoiin kangaspuilla kangas ja ommel-
iin vaateet. Näin saatujen vaateiden kanssa soudet-
iin juhlapaikalle kirkonmäelle, jossa oli paljon muitakin 
juhla-asuisia ihmisiä, koska eleiin vuota 1817. Tuon 
ajan pukeutumiseen tutustuiin erilaisten materiaalien 
avulla: poskea vasten kokeiliin karheaa villaa, kahisevaa 
silkkiä ja pehmeää puuvillapellavaa. Keskusteliin enis-

ajan ammateista myssymaakareista, nauhanpunojista ja 
hopeasepistä. Työpajoissa taoiin alumiinista omat korut 
lasihelmillä koristetuina.

Muuta yhteistyötä

Suomen valokuvataiteen museo järjesi käsityön muse-

on tiloissa opettajille suunnatun työpajan avoimien 
kuva-aineistojen opetuskäytöstä. Työpajassa tutustut-
iin Valokuvataiteen museon avoimiin digitaalisiin kuva-
aineistoihin sekä pohdiiin yhdessä, miten kuvat voivat 
tukea opetusta eri aiheiden ja ilmiöiden käsitelyssä. 
Mukana oli noin 15 opetajaa ja muita mediakasvatuk-

sesta innostuneita. 

Jyväskylän museopalveluiden piirissä jatkui kertomus-

vuonna iimityöskentely ja yleisötyökin sai oman iiminsä. 
Yleisötyön iimi kokoontui neljä kertaa. Aiheina olivat mm. 
erilaiset ilastoiniasiat ja niiden vaihtelu museoitain, 
kesän yhteiset ja erilliset tapahtumat sekä iedonkulku 
näytely- ja tapahtumasuunnitelmista museoiden välil-
lä. Museolehtorit osallistuivat kaupungin järjestämään 
osallisuuskoulutukseen.

Kuluvana vuonna kultuuriluotsien toimesta museon kävi-
jöiksi kirjaiin 365 vierasta.
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Esinekokoelmat

Kartunta ja tilastoja
Esinekokoelmien kartunta kertomusvuonna oli noin 450 
objekia. Hankintaeriä kirjaiin yhteensä 36, jotka otet-
iin vastaan lahjoituksina yhtä ostoa lukuun otamata. 
Pääpaino lueteloinnissa oli edelleen Fredrika Weterhof -
sääiön lahjoitamassa suuressa ns. pelastuskokoelmassa 
vuodelta 2013. Esineitä vuonna 2017 lueteloiiin yhteen-

sä 224. Lisäksi kokoelmaietoja täydenneiin liitämällä 
digitoituja kuvia 696 objekiin. Yhteensä yli 300 päivitystä 
tehiin objekien inventoini- ja paikkakoodiietoihin ja 
kesätyöntekijöiden toimesta asiasanatäydennyksiä tehiin 
vuoden aikana yhteensä noin 13 640 esineen osalta. 

Museokokoelmaan osteiin nuoren (s. 1986) korutaiteili-
ja Wiebke Pandikowin suunnitelema ja valmistama kaula-

koru Fallopia 3-osaisesta Genus-korusarjasta. Osto liityy 
Suomen käsityön museon koordinoimaan, vuonna 2016 
valmistuneeseen Pinnalla-kiertonäytelyyn, jolla haluiin 
Tyyne-Kertu Virkin henkeen tukea nuoria muotoilijoi-
ta ja käsityötaitajia. Pinnalla-näytely liityi Tyyne-Kertu 
Virkki -sääiön ja Suomen käsityön museon yhteistyös-

sä tuotetuun Omin käsin -näytelyyn (23.1.–28.8.2016) 
Suomen käsityön museossa. 

Kokoelmaa kartuivat puku- ja pukeutumiskultuurista 
kertovat sekä teksiili- ja vaatetusalan koulutushistoriaan 

liityvät aineistot. Pukuesimerkkejä tallenneiin 1930-
luvun Viipurista ammaikoulun pukuompelulinjalta ja 
opinnäytepukuja Fredrika Weterhoin käsityönopetaja-

opiston 1960-luvulta suoritaneilta. Yksityisen neulesuun-

nitelijan ja valmistajan vintage-henkinen 35 neulepuvun 
kokoelma kuvastaa pääosin 1950–60-lukujen modernia 
kaupunkimuoia. 

Ryijykokoelmaan otettiin lahjoituksena vastaan neljä 
seinäteksiiliä. Kaksi niistä on peräisin yksityisiltä lahjoit-
tajilta, kaksi julkisissa iloissa esillä olleita, niistä toinen 
Metsähallitukselta, toinen Tieto Oy:ltä. Lahjoitetut ryi-
jyt edustavat kansanomaisten mallien toisintoja ja Maija 
Kolsi-Mäkelän suunnittelua 1950-luvulta sekä Raija 
Rastaan 1980-luvun ja Krisiina Ihamuoilan 1990-luvun 
suunnitelua. 

Yksityislahjoituksena vastaanoteiin myös Helsingissä 
1920–1960  -luvuilla toimineen Taidekudonta-nimisen yri-
tyksen ammaityövälinekokoelmaa. Samassa yhteydessä 
teksiilisuunnitelija ja taiteilija Ulla Vapaavuori lahjoii 
vuosina 1957–1963 Taidekudonnalle suunnitelemiaan 
kangasnäyteitä. Taidekudonta oy:ssä valmisteiin vuon-

na 1931 vihityyn uuteen Eduskuntataloon keskeinen osa 
sisustusteksiileistä arkkitehi Sirénin ohjeiden mukaan.  

Esinekokoelmia koskevia yhteydenotoja tuli kertomus-

vuonna keskimäärin noin 10 kuukauta kohden koko 

6. Kokoelmat
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Suomen alueelta joko museoasiakkaina, puhelimella tai 
sähköpositse, yksi yhteydenoto tässä yhteydessä ulko-

mailta. Kontakit ovat pääasiassa lahjoitajien tai ieto-

palveluasiakkaiden yhteydenotoja. 

Parhaimmat kiitokset kaikille museotoimintaa lahjoituk-

sin tukeneille! 

Ahjolinna, Aku 

Eriksson, Saga 

Fagerholm, Tea ja Calle 

Gempp, Maija 

Göransson, Helena 

Hämäläinen, Raili 
Kananen, Auli 
Kari, Eija 

Kariie, Maj-Brit 

Kyllönen, Hannele 

Kyllönen-Kunnas, Päivi 
Loukiala, Eila 

Metsähallitus; Pihlström, Minna 

Mieinen, Ulla 

Munsterhjelm, Brita 

Muurela, Sirkka 

Niemi, Leila 

Nikolay Kirgizov, Mukusturi, Siperia 

Pakkanen, Veikko 

Puumalan seurakunta; Castrén, Helena 

Rauhala, Marja-Liisa 

Ruuskanen, Kaisu 

Saarela, Anita 

Sairanen, Raija 

Salminen, Marjaana 

Takenaka Carpentry Tools Museum, Japani 
Tieto Oy; Väisänen, Anu 

Tuomisto, Ulla-Maija 

Turkki, Raija 

Vilkuna, Janne

Kehittäminen ja verkostot
Museon strategiatyöskentely eteni vuoden 2017 aikana ja 
siihen liityen myös tallennus- ja kokoelmatyön painopis-

teet on kirjatu lähivuosien toiminta- ja kehitämissuunni-
telmaa varten. Museon painopisteiksi kirjaiin asiakasläh-

töisyys, saavutetavuus, osallistaminen ja verkostot. 

Jyväskylän museopalveluiden yhteisprojekina on aloi-
tetu uuteen kokoelmanhallintajärjestelmään siirtymisen 
valmistelu. Siirto on suunniteltu toteutetavaksi maakun-

nallisena yhteishankkeena. Suomen käsityön museo on 
mukana projekissa ja osallistunut esiselvitystyöhön eri 
ietojärjestelmiin tutustumalla sekä osallistumalla vaai-

musmääritelytyöhön. 

Museo on osallistunut akiivisesi valtakunnalliseen tal-
lennus- ja kokoelmayhteistyön TAKO-verkoston työsken-

telyyn. Osana sitä on raportoitu Museoviraston laaimalla 
verkkoalustalla vuoden aikana syntynyt ja tallennetu kar-
tunta. Verkostoa varten on myös päivitety tallennusteh-

tävälistaa Suomen käsityön museon osalta. 

Museo osallistui TAKO:n pooli 4:n (Tuotanto, palve-

lut, työelämä -aihealueet) tuoreimpaan hankkeeseen 
”Kultuuriperinnön pelastuksen ABC” sen alkumetreiltä 
alkaen. Syksyllä siihen liityvä julkaisu valmistui ja hanke 
päätyi. Loppuvuodesta aloiteiin pooli 6:ssa hankesuun-

nitelu kokoelmatarinoiden ja yleisötyön yhdistämiseksi. 
Suomen käsityön museo osallistuu tähän hankkeeseen 
Fredrika Weterhof -sääiön oppilaitosaineiston osalta. 
Kehitämistä ja verkostoja ovat vahvistaneet museoliiton 
järjestämät lueteloinikoulutus, Spectrum-konferenssi ja 
Kokoelmat käytöön -seminaari Helsingissä, joihin muse-

on tallennusiimistä on akiivisesi osallistutu. 

Vapaaehtoishanke ja kokoelmatyö
Alkuvuodesta haetua vapaaehtoishanketa pilotoiiin 
kokoelmiin liityvässä ompeluryhmässä, jossa valmistet-
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iin kokoelmien pitkäaikaissäilytyksessä käytetäviä puku-

pusseja.  Posiiivisten kokemusten pohjalta ryhmä on jat-
kanut loppuvuodesta konservaatorin ohjauksessa hatu-

tukirakenteiden valmistamista kokoelmien hatuille. Myös 
museon suuren teksiilinäytekokoelman digitoini on aloi-
tetu syksyllä vapaehtoisten toimesta hyvin tuloksin.

Kokoelmien hoito 
Jyväskylän museopalveluiden kokoelmakeskuksen laa-

jennuksen suunnittelu aloitettiin alkuvuodesta 2017. 
Laajennuksen tavoiteena on keskitää kokoelmahenki-
löstön toimisto- ja muut työilat Salmirantaan samaan 
rakennukseen laajennetavien säilytysilojen kanssa.

Nykyiset teksiilien pitkäaikaissäilytysilat ovat jääneet 
ahtaiksi. Viime vuosina tulleita pelastuslahjoituskokoel-
mia järjesteliin kesän aikana osin odotamaan laajempia 
iloja ja osin odotamaan lueteloinia ja arvoluokituksen 
edistymistä.  

Kokoelmien käyttö
Museosta lainattiin viime vuoden aikana Keravan ja 
Kajaanin taidemuseoon Liisa Hietasen teos Tiistai-ilta. 
Tuomas Sopasen Dora Jung -yksityiskokoelmaa esitele-

vän näytelyn yhteydessä (7.1.–5.3.2017) esiteliin Dora 
Jungin kutomon damasikangaspuita ja Suomen kansallis-

pukukeskuksen juhlavuoden näytelyssä Suomalainen kan-

sallispuku (20.5.–3.12.2017) oli kansallispukukeskuksen 
pukukokoelmien lisäksi esillä museon esinekokoelmista 
pitsinnypläykseen liityvää esineistöä.

Museon kokoelmat ovat yleisön nähtävillä perus- ja vaih-

tuvissa näytelyissä ja niitä esitellään myös verkossa. 
Nykypäivä talteen -sivusto on kokoelmalähtöinen ja kart-
tuva museologian opiskelijoiden harjoitustöiden aineistoja 
esitelevä verkkonäytely1. Yliopiston opiskelijat valitsevat 
vuositain opintoihinsa liityen nykytallennus- ja doku-

mentoiniaiheen museon ehdotamista käsityöalan nykyil-

1. htp://museonaytely.i/nykytallennus/

http://museonayttely.fi/nykytallennus/
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miöistä, tekevät museon ohjauksessa kentätyön ja rapor-
in sekä toimitavat aineiston julkaisualustalle. 

Museon koisivuilla julkaistussa Käsityön kuvia  -sivustolla 
on kootuna aihepiireitäin kuvia esine- ja valokuvakokoel-
mista maksutomaan käytöön. 

Kerran kuussa julkaistaan sosiaalisessa mediassa kokoel-
malähtöinen blogiteksi ns. kuukauden kokoelmanostona 
tai kuukauden esineenä. 

Museon täkänäkokoelma oli esillä skotlanilaisen teksii-
lisuunnitelijan tutustumista ja tutkimusta varten teksii-
lien säilytysiloissa kesällä 2017.

Kokoelmaselain ei ole ollut vuoden aikana käytössä 
serveriongelman vuoksi. 

yhteistyö oppilaitosten kanssa
Esinekokoelmien digitointia on edistetty oppilaitos-
yhteistyönä. Siihen ovat osallistuneet osana muuta 
museossa suoritetua harjoitelua museologian opiske-

lijat, museoalan kansainvälinen harjoitelija Berliinin yli-
opistosta sekä Jyväskylän ammaiopiston valokuvauksen 
opiskelija. 

Vuonna 2016 tehtyyn teoshankintaan liityen dokumentoi-
iin Maria Kuparin työskentelyä Jyväskylän Taitokeskuksen 
iloissa.  

7. Arkitt, kirjasto ja titopalvelu

Arkisto

Arkistokokoelmat ovat kartuneet vuoden aikana 23 uudella 
lahjoituksella. Enimmäkseen ne liityvät yksityisten henkilöi-
den toimintaan ja harrastuksiin. Käsityöyritäjyyteen liity-

en tuli kokoelmiin mielenkiintoinen puusepänteollisuuteen 
liityvä lahjoitus, jonka aineisto on aikoinaan kuulunut 
Manu Kuoppamäen perikunnalle. Manu Kuoppamäki oli 
Lauri Kuoppamäen pojanpoika, joka jatkoi isänsä Teuvo 
Kuoppamäen hoitaman puualan yrityksen, vuonna 1934 
perustetun Luhi Oy:n toimintaa. Lauri Kuoppamäki oli 
mahdollisesi myös mukana Luhi Oy:n toiminnassa ennen 
kuolemaansa. Lahjoitus sisältää asiakirjoja, jotka liityvät 
puusepänliikkeeseen ja Manu Kuoppamäen toimintaan 
Puusepänliikkeenharjoitajain liitossa.

Toinen yritystoimintaan liittyvä lahjoitus on Veikko 
Pakkasen luovutama, hänen äiinsä Hilkka Pakkasen 
elämäntyöhön liityvä materiaali. Hilkka Pakkanen oli 40 
vuota kutojana Anna Holmin ja Hulda Poilan vuonna 

1928 perustamassa Taidekudonta-nimisessä yrityksessä. 
Taidekudonta oli aikanaan merkitävä käsinkudotujen 
designteksiilien valmistaja ja myyjä. Yritys valmisi teks-

iilejä myös uuteen Eduskuntataloon. Lahjoitus käsitää 
muun muassa useita Hilkka Pakkasen vanhoista malleista 
kopioimia käspaikkojen ja punapoimintaraitojen sidos-

piirustuksia sekä valokopioita Theodor Schvindin 1800-
luvun lopulla ilmestyneestä teoksesta Itäkarjalaista teks-

iilikoristelua. 

Fredrika Weterhoin koiteollisuusopetajaopiston enis-

ten opetajien haastatelut aloiteiin museossa muuta-

ma vuosi siten. Museo sai kertomusvuonna aiheeseen 
liityvän lahjoituksen, kun Auli Kananen lahjoii materi-
aalia liityen omaan opiskeluunsa Fredrika Weterhoin 
kotiteollisuusopettajaopistossa 1960-luvun lopulla. 
Kokonaisuus sisälsi mm. koulun työkirjoja sekä kudon-

nan sidosopin ja teorian kansioita. Lahjoituksen muka-

na tuli myös aineistoa Lybeckerin Koiteollisuuskoulusta, 
jonka johtajana ja kudonnan opetajana Auli Kananen 
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toimi 30 vuota. Lahjoitus täydentää hienosi Suomen 
käsityön museon kokoelmissa jo olevaa Weterhoiin 
liityvää materiaalia.

Tyyne-Kertu Virkki -sääiön arkistokokoelman omistus- 
ja hallintaoikeus siirtyi Jyväskylän kaupungille ja Suomen 
käsityön museolle helmikuussa 2017. Käsityöneuvos 
Tyyne-Kertu Virkki (1907–2000) oli merkitävä suoma-

laisen käsityökultuurin edistäjä ja tallentaja. Luovutetu 
arkistokokoelma käsitää ajanjakson 1930-luvulta 1990-
luvun loppuun. Kesän aikana Tyyne-Kertu Virkki -sääiön 
arkistoon kuuluva materiaali kooiin yhteen, huolleiin ja 
sijoiteiin arkistoiloihin. Kokoelman laajuus on yhteensä 
12,8 hyllymetriä.

Suomen käsityön museon arkistokokoelman kokonaislaa-

juus on 149 hyllymetriä.

Arkiston ietopalvelussa kyselyt ovat kohdistuneet pää-

asiassa ryijyietokantaan, muta kyselyjä on tullut myös 
muista käsityöhön liityvistä teemoista. Yhtenä uutena 
ja kasvavana kiinnostuksen kohteena ovat olleet 1930-
luvun karvalankamatot, joiden suunnitelijoita ja mallien 
nimiä ovat kyselleet pääasiassa keräilijät. Merkitävinä 
ja usein apua kaipaavina asiakkaina ovat olleet erilaiset 
aniikkihuutokauppoja pitävät tahot, esim. Bukowski ja 
Helander.

Valokuva-arkisto

Valokuva-arkiston kokoelmien sähköiseen kokoelmanhal-
lintajärjestelmään oli vuoden lopussa lueteloituna kuvia 
yhteensä 37 144 kpl. Vuoden 2017 kartunta oli 315 kuvaa. 
Valokuva-arkiston kokoelmien kartutaminen tapahtuu 
etupäässä museon oman akiivisen toiminnan tulokse-

na, muta myös ulkopuoliset lahjoitavat jonkin verran 
kuvia museon kokoelmiin. Ulkopuolisista lahjoituksista 
mielenkiintoinen on Auli Kanasen lahjoitama 27 kuvan 
kokoelma. Etupäässä mustavalkoiset kuvat liityvät hänen 
opiskeluaikaansa Weterhoin koiteollisuusopetajaopis-

tossa, josta hän valmistui vuonna 1967. Kuvat valotavat 
opiskelijaelämän arkea, jonka lomaan mahtui myös juh-

lahetkiä. Silloin oli syytä pukeutua kansallispukuun.

Suomen käsityön museon valokuva-arkisto sai huomata-
van lahjoituksen, kun Virkki käsityömuseon arkistokoko-
elmien mukana tulivat myös sen laajat valokuvakokoelmat. 
Niitä pääsiin lueteloimaan ja viemään Suomen käsityön 
museon Polydoc-ietokantaan kesällä ilapäisen työvoiman 
avulla. Lueteloitua saaiin kokoelman vanhimpia, lähinnä 
Tyyne-Kertu Virkin Aunuksen aikaan liityviä kuvia.

Museon kaikki vaihtuvat näytelyt valokuvaiin ja kuvat 
luetteloitiin tietokantaan. Valokuvaaminen ei rajoit-
tunut pelkästään valmiiden näytelyiden dokumentoin-

iin. Näytelyiden valmistaminen vaai myös paljon valo-
kuvaamista, muun muassa iedotuskuvat tarvitaan jo etu-

Yläkuvassa Kalevalajuhla Wetterhoffilla lukuvuonna 1964-1965. 
Alakuvassa olkihattujen tekoa Aunuksen työtuvalla 1942.
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käteen. Puu kuin koru – Kalevala Korun puinen 1940-
luku -näytelyä varten valokuvaiin esineitä iedotusta 
ja julisteta varten. Suomalainen kansallispuku -näyte-

lyn valmistelut vaaivat paljon kuvankäsitelyä ja kuvien 
skannaamista näytelyiden tarpeisiin. 

Kirjasto

Kirjaston uudistaminen ja kehitäminen aloiteiin vuo-

den lopulla. Tavoiteena on kehitää kirjaston luokitusta 
käytäjäystävällisemmäksi niin, etä kirjaston kirjat löy-

tyvät helpommin.

Kirjaston kokoelmassa on 7378 kirjaa, kertomusvuonna 
kartunta oli 53 kpl.

Museon kirjasto on saanut kertomusvuoden aikana usei-
ta suuria kirjalahjoituksia. Lahjoituksista huomatavin on 
Sirkku Honkapohjan ja Terhikki Koivuniemen lahjoitama, 
heidän äidilleen Hilkka Halmeelle kuulunut ammaikir-
jallisuus. Lahjoitetut kirjat lueteloidaan museon kirjas-

ton ietokantaan syksyllä käynnistyneen vapaaehtois-

hankkeen avulla.

Jyväskylän yliopiston 
museologian opiskelijat

Yhteistyö Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen 
kanssa jatkui myös kertomusvuonna.

Tallennustyönsä palaui viisi museologian opiskelijoiden 
ryhmää. Katariina Iso-Kokkila haastateli Jyväskylän Tori-
keskuksessa yritystä pitävää Laura Makkosta. Makkosen 
Kauneushoitola-Kynsistudio L-salonki valmistaa asiakkail-
leen geeli- ja akryylikynsiä. Elina Rauhala haastateli ja 
dokumentoi Konservoinikeskuksessa työskentelevää 
teksiilikonservaatori Maria Peniä. Maria Peni on toi-
minut teksiilikonservaatorina jo 26 vuota. Anne-Maria 
Siltanen ja Ida Vanhainen dokumentoivat Helsingin Töö-
lössä Mannerheiminiellä vuodesta 2014 lähien toi-
mineen nukketohtori Aino Ihalaisen ammaia. Maria 
Rantamäki ja Katja Pyötsiä tallensivat modernin hans-

kamaakarin Liisa Sauson työskentelyä. Liisa Sauso on 
valmistanut nahkakäsineitä käsityönä vuodesta 1989 
lähien.

Kirsi Ruissalo kävi dokumentoimassa Kertu Erikssonin ja 
Eeva Kirsilän Turkuun vuonna 2014 perustamaa yritystä 
nimeltä Luomuspaja. Luomuspaja on erilaisia kursseja 
ja työpajoja sekä tapahtumia järjestävä yritys. Sieltä voi 
myös vuokrata ilan erilaisten juhlien järjestämiseen. 

Museologian tallennustyöt on liitety myös verkkonäyt-
telyyn, opiskelijat ovat itse toimitaneet julkaistavan 
materiaalinsa sekä valinneet kuvituksen. Kaikkien viiden 
tallennustyön kuvat on myös lueteloitu ja tallennusra-

porit, haastatelut ja niiden literoinnit on tallennetu 
museon kokoelmiin.

Parhaimmat kiitokset kaikille museotoimintaa lahjoituk-

sin tukeneille!

Maria Peni konservoi ryijyä. Kuva Elina Rauhala. Liisa Sauso valmistaa hansikasta. Kuva Maria Rantamäki.
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Kansallispuvut olivat runsaasi esillä kuluneena Suomi 100 -
juhlavuonna. Vuoden isoin urakka oli Suomalainen kan-

sallispuku -näytelyn kokoaminen Kansallispukukeskuksen 
muiden töiden ohessa. Näytely tehiin yhteistyössä käsi-
työn museon henkilökunnan kanssa.

Kansallispukututkimus

Kuluvana vuonna kansallispukutarkistuksia on ollut työn 
alla useita. Yksi uusi kansallispukumalli, Johanneksen 
naisen savakkopuku julkistettiin 5.8. Paimiossa. 
Kansallispukukonsuli esiteli puvun monisatapäiselle 
yleisölle.

Saarijärven pukutarkistus -hanke pääsi vauhiin vuoden 
aikana, kun Saarijärvi-Seura sai projekirahoituksen järjes-

tymään. Puvussa tarvitaan ohuita puuvilla- ja pellavalan-

koja ja sopivien lankalaatujen etsiminen on ollut työlästä. 
Mallipuvun röijykankaista sekä hame- ja esiliinakankaista 
on tehty runsaasi kudontakokeiluja.

Rauman seudun pukutarkistus -projekia jatkeiin tut-
kimalla Museoviraston sekä Rauman ja Satakunnan 
museoiden kokoelmiin talletettuja vaatekappaleita. 
Kansallispukukonsuli talioi niitä kirjallisesi ja digiku-

vaten.

Koulutus

Kansallispukuvalmistuksen peruskoulutus jatkui kulunee-

na vuonna. Kansallispukukonsuli järjesi vuoden aikana 
yhden koulutusjakson. Elokuisen jakson aikana pereh-

dyiin länsisuomalaisten naisten röijyjen kaavoitukseen, 
kaava muutoksiin, ompelurakenteisiin ja materiaaleihin. 

Tämän lisäksi kansallispukukonsultti koulutti lokakuussa 
Johanneksen uuden kansallispuvun kaavoittamista. 
Koulutuksessa tarkasteliin erityisesi puvun paidan ja liivin 
sekä silkki- ja sarkaröijyn kaavojen istuvuuta, mahdollisia 
henkilökohtaisia muutoksia ja sovitusmuutoksia. Koulutuksen 
järjesi Johannes-Seura Turun Krisillisellä opistolla.

Näyttelyt

Suomalainen kansallispuku -näyttely 
20.5.–3.12.2017 
Kansallispukukeskuksen ja museon yhteinen suursatsaus 
Suomen juhlavuodelle oli jo pitkään toivotu Suomalainen 
kansallispuku -näytely. Näytelyä valmisteliin jo vuo-

sia etukäteen. Näytelyn käsikirjoituksesta vastasivat 
tutkija Leena Holst, kansallispukuamanuenssi Marja 
Liisa Väisänen ja kansallispukukonsuli Taina Kangas. 
Esillepanon suunniteli Jyväskylän kaupungin lavastaja 
Karmo Mende. 

Museon vaihtuvien näytelyiden ilassa esillä ollut näyte-

ly kertoi suomalaisen kansallispuvun tarinaa sen synnystä 
tähän päivään. Museon eri kerroksissa keskityiin eri tee-

moihin. Alakerrassa pohdiiin suomalaisuuta monesta 
näkökulmasta. Siellä saatoi istahtaa Suomi-pojan viereen 
tai kuvautaa itsensä maitolaiturilla Kaukolan kansallis-

pukuisen tytön kanssa. Kansallispuvun historia esiteliin 
ilmoitustaululla. Toisessa kerroksessa oli huikea joukko 
kansallispukuisia mallinukkeja, yhteensä yli viisikymmen-

tä. Asiakkaiden toiveiden mukaisesi näytelyssä esiteliin 
laajasi eri alueiden pukukokonaisuuksia. Näytelyn kar-
tat ja aikajana helpoivat eri pukujen ja pukualueiden 
ja niiden ominaispiirteiden ymmärtämistä. Museon ylä-

kerrassa esiteliin käsityön erikoistekniikoita, jotka liity-

vät kansallispuvun valmistukseen. Valitut tekniikat käy-

iin kuvaamassa etukäteen kansallispuvun valmistuksen 
ammailaisten luona ja samalla tallenneiin ietoa val-
mistuksesta ja valmistajista museon kokoelmiin. Perheen 
pienimmille yläkertaan oli kootu esille kansallispukuihin 
puetuja nukkeja. Näytelyyn liityi runsaasi oheisohjel-
maa. Osa näytelystä suunniteliin kiertoon. Näytely oli 
osa virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa ja näyt-
telyn suojelijana toimi presidenin puoliso rouva Jenni 
Haukio. Näytelyssä kävi runsaasi kävijöitä ja siitä tulikin 
museon historian laajimman kävijämäärän saavutanut 
näytely.

8. Kansallispukukeskus
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Kujan näyttelyt

paula – hyvän kahvin lähettiläs 
Sääksmäen puvussa 3.2.–12.11.2017
Näytelyssä tutustuiin Pauligin Paulan historiaan ja nyky-

päivään. Näytelyn oli koonnut doseni, taidehistorian 
tutkija Leena Valkeapää yhteistyössä kansallispukukes-

kuksen ja Pauligin kanssa.

enontekiön gákti – Kitti-suvun naisten pukuja
17.11.2017–31.3.2018
Näyttelyssä esiteltiin enontekiöläisiä saamenpukuja. 
Esillä olevat puvut eli Gákit olivat Jyväskylässä asuvan 
Kii-sukuun kuuluvan perheen käytössä. Näytelyn koko-

si FM Marita Stoor-Lehtonen ja se toteuteiin yhteis-

työssä Sisä-Suomen Saamelaisyhdistyksen eli Bárbmu 
ry:n kanssa. Näytelyyn liityi saamelaisuudesta kertovia 
tapahtumia.

Museon ikkuna

anna ja toivo, iloiset uNiCeF-nuket Suomen 
käsityön museon ikkunassa 4.5.–3.12.2017
Suomalainen kansallispuku -näytelyn yhteyteen pyydet-
iin paikallisilta nukentekijöiltä museolle myyniin UNICEF-
nukkeja, joiden vaateissa on käytety kansallispukukankai-
ta. Seitsemän nukentekijää oi urakan vastaan.

UNICEF-nuket ovat käsityönä tehtyjä koristenukkeja, 
joita vapaaehtoiset valmistavat myyniin. Vaikka nuket 
valmistetaan samalla vartalon kaavalla, jokainen nume-

roitu nukke on yksilöllinen, sillä on nimi, syntymäaika ja 
kansallisuus. Tällä halutaan muistutaa jokaisen lapsen 
oikeudesta henkilöllisyyteen. Suomen käsityön museos-

sa myytävien nukkien hinta oli 50 euroa ja se iliteiin 
UNICEFille lyhentämätömänä. Nukkien myynnillä tue-

taan UNICEFin toimintaa.
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Tallennus

Kansallispukukeskuksen mallipukukokoelman pukuja oli 
runsaasi esillä Suomalainen kansallispuku-näytelyssä. 
Niiden valmisteleminen näytelyä varten aloiteiin jo muu-

tamaa vuota aikaisemmin Konservoinikeskuksen toimes-

ta. Puvut vaaivat vielä huoltoa ennen kuin ne pueiin 
nukkien päälle. Näytelyn pystytäminen ja purkaminen 
sekä lopuksi esineiden läpikäyminen ja pakkaaminen säi-
lytykseen vaaivat lisähenkilöiden palkkaamista.

Kansallispukukeskuksen kokoelmat kartuivat lahjoitusten 
turvin. Kansallispukukeskuksen kokoelmiin ovat lahjoita-

neet:

Antonen, Soili 
Hurmerinta, Keijo 

Kankaanpää, Johanna 

Kraatz, Hans-Joachim 

Oy Gustav Paulig Ab 

Neuvonen, Timo 

Tamminen, Jarmo 

Tolvanen, Yrjö

vat kertomassa kansallispukukeskuksen työntekijät, tut-
kija Leena Holst ja näytelyn esillepanon suunnitelija, 
Jyväskylän kaupungin teaterin lavastaja Karmo Mende. 

Karjalaiset kesäjuhlat
Karjalan Liiton kesäpäiviä vietetään perinteisesi viikkoa 
ennen juhannusta. Tänä vuonna tapahtuma järjesteiin 
Jyväskylässä. Yksi tapahtuman pääohjelmanumeroista oli 
kansallispukunäytös, joka järjesteiin Paviljongissa la 18.6. 
Näytöksen kokosivat Karjalan Liito ja Suomen kansallispu-

kukeskus. Kansallispukukonsuli juonsi esityksen, jossa 
oli mukana yli 80 kansallispukuun pukeutunuta naista, 
miestä ja lasta. YLE Jyväskylä streamasi näytöksen suora-

na ja yleisön pyynnöstä se oli nähtävissä YLE Areenassa 
myöhemminkin. 

Näytös oli niin suositu, etä kaikki halukkaat eivät mahtu-

neet halliin. Ovien ulkopuolelle jäi vielä runsaasi näytök-

sestä kiinnostuneita.

Kesäpäivien ohjelmassa oli myös kansallispukukeskuksen 
järjestämä Kansallispukuklinikka, jossa kansallispukukon-

suli neuvoi erilaisissa kansallispukuihin liityvissä kysy-

myksissä. Käsiteltäviä asioita olivat esim. puvun hankin-

taan, valmistamiseen ja pukeutumiseen liityvät kysymyk-

set. 

Kansallispukunäytös muotipäivillä 
Suomen kansallispukukeskus oli mukana Jyväskylässä vuo-

sitain järjestetävillä Muoipäivillä. Tänä vuonna tapah-

tuma juhli myös 100-vuoiasta Suomea. Kansallispukuja 
esiteliin Kävelykadulla perjantaina 1.9. klo 17.30 ja klo 19. 
Näytöksen esiintyjät olivat Fashion Uniin malleja. Puvut 
huolsi ja puki kansallispukukeskus. 

Leena Sarvi juonsi näytökset, joiden teksit laai kansallis-

pukukonsuli. Näytös onnistui loistavasi, keräsi innostu-

neen katsojajoukon ja sai runsaasi hyvää palauteta.

Kansallispukuklinikat pukupäivien ohessa
Asiakkaiden toiveiden mukaisesi järjesteiin kolmena lau-

antaina klo 11–15 kansallispuvun valmistukseen liityvää 
neuvontaa. Kansallispukuasiantunija Ritva Hänninen neu-

voi asiakkaita heidän pukupulmissaan 23.9., 28.10. sekä 
25.11. Neuvonta oli asiakkaille ilmaista ja osallistujia oli 
paljon.

Parhaimmat kiitokset kaikille Suomen kansallispukukes-

kuksen toimintaa tukeneille!

Tapahtumat

pauligin paula -näyttelyn avajaiset
Perjantaina 3.2. klo 14 Pauligin kuluttajapalvelupääl-
likkö Kaisa Junikka ja Pauligin Paula, Maija Niemi kertoi-
vat Pauligin ja Paulan historiasta ja nykypäivästä. Paula-
näytelyn kuraatori doseni, taidehistorian tutkija Leena 
Valkeapää esiteli näytelyn. Paula tarjoili kahvia asiakkaille 
klo 15–17.

Kurkkaa kulisseihin
Suomalainen kansallispuku -näytelyn ollessa vielä raken-

teilla järjesteiin Kurkkaa kulisseihin -tapahtuma perjantai-
na 12.5. klo 14–16. Halukkaat kurkistelijat pääsivät näke-

mään, kuinka suuret näytelyrakenteet – kuten lähes 60 
mallinuken pyramidi – pystytetään, ja mitä tulee otaa 
huomioon, kun kansallispukuja puetaan mallinukeille. 
Näytelyn pystytykseen liityvistä asioista paikalla oli-
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Kansallispuvun juhlapäivä
Juhlapäivää vieteiin lauantaina 7.10. klo 11–17. Ohjelma 
oli tavallista juhlavampaa, sillä ilaisuudessa esiteliin 
aivan uusi kansallispukumalli – Johanneksen naisen kan-

sallispuku. Kansallispukukeskuksen konsuli Taina Kangas 
ja puvun asiantunija Leena Holst esitelivät sekä puvun 
etä prosessin, jolla puvun suunnitelua ja tutkimusta 
vieiin eteenpäin. Johanneksen naisen kansallispuvun 
toteutamisen ilasi Johannes-Seura.

Kansallispukutarvikkeiden myynitori palveli asiakkaita 
tutuun tapaan klo 11–17. Tuoteitaan olivat myymäs-

sä muun muassa vuoden käsityöläiseksi valitu imatra-

lainen kansallispukuvalmistaja Tmi Soja Murto, Brage, 
Karjalainen Nuorisoliito, Suomen Perinneteksiilit Oy 
sekä Mari Lonka.

Juhlaan kuului myös Kansallispuvussa Roadshow, jon-

ka kokoajana toimi Mari Varonen. Pukunäytöksessä 
Kävelykadulla esiteliin kymmeniä kansallispukuja raik-

kaasi, muta perinteitä kunnioitaen. Pukunäytös kuului 
viralliseen Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan.

Tapahtumapäivän lopuksi museon luentosalissa kokoon-

tui joukko kansallispuvuista kiinnostuneita alan harras-

tajia ja ammailaisia. Kokous oli Suomen kansallispu-

kuyhdistys Raita ry:n perustamiskokous. Yhdistys toimii 
yhteistyössä Suomen kansallispukukeskuksen ja Bragen 
pukutoimiston kanssa. Yhdistyksen tehtävänä on edis-

tää kansallispukuharrastusta ja tuoda sitä posiiivisella 
tavalla näkyväksi.

Kuvat Miisa Kaipainen.
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Muuta:

Folklandia -tapahtuma
Kansallispukukeskus osallistui tammikuussa 13.–14.1. 
valtakunnalliseen kansantanssin ja -musiikin Folklandia-
tapahtumaan. Tapahtuma järjestetään perinteisesi Silja 
Europalla, joka kerää yhteen lähes 2000 alan harrasta-

jaa ja ammattilaista. Tapahtumayleisöä palvelemaan 
Kansallispukukeskus perusi Bragen pukutoimiston kanssa 
Kansallispukuapteekin. Osastolla jaeiin ietoa kansallis-

pukujen erilaisista nauhoista. Lisäksi koko tapahtuman 
teeman pohjalta osaston ohjelmaan oli ideoitu ietokil-
pailu, jonka palkinnot arvoiin kaikkien vastaajien kesken. 
Osastolla oli työskentelemässä lisäksi neljä kansallispuku-

alan ammailaista.

Kansallispukuraati
Museon nimitämä kansallispukuraai kokoontui vuo-

den aikana kaksi kertaa: helmikuussa ja syyskuussa. 
Helmikuussa raai valitsi uudelle toimikaudelle 2017–
2019 puheenjohtajaksi Inga Pihlhjertan ja varapuheen-

johtajaksi Leena Holsin. Muut raadin jäsenet toimikau-

della 2017–2019 ovat Sirkka-Liisa Hakala, Seija Johnson, 
Taina Kangas, joka hoitaa sihteerin tehtäviä, Elina Kiuru, 
Minna Koskinen, Eija Mendelin, Aila Nieminen, Mariliina 
Perkko, Marjo Vainio ja Marja Liisa Väisänen.

Kuluneen vuoden aikana käsiteltävinä asioina ovat olleet 
Johanneksen uuden pukumallin lisäksi Ikaalisten naisen ja 
miehen pukutarkistuspyyntö sekä Viipurin naisen puku-

tarkistuspyyntö ja miehen pukumallin kokoaminen. Myös 
Akaan seudun naisenpukuun on tehty täydentämispyyntö 
röijyn ja esiliinavaihtoehtojen osalta.

Kansallispukulahjoitus presidentin puolisolle
Suomen Kansallispukujen Ystävät ry pääi tehdä kan-

sallispukulahjoituksen rouva Jenni Haukiolle. Hankkeen 
käytännön organisoijaksi yhdistys valtuui kansallispu-

kukonsulin. Rouva Haukio päätyi useiden neuvotelu-

jen jälkeen pukuvalinnassaan Jääsken tarkistetuun kan-

sallispukuun. Puvun valmistus ilaiin kansallispukualan 
ammailaisilta. 

Puvun luovutustilaisuus oli 1.12. presidentin virka-
asunnossa Mäntyniemessä. Rouva Haukion esiintymi-
nen puvussa 2.12. Suomi 100 -juhlavuoden pääjuhlassa 
Oulussa sai runsaasi huomiota eri iedotusvälineissä. 

Kansallispukuaiheinen postimerkki
Posin kanssa yhteistyössä toteuteiin kansallispukuai-
heinen posimerkkiarkki. Arkkiin valiiin länsisuomalai-
nen ja karjalainen naisen kansallispuku. Ikimerkkejä on 
arkilla yhteensä kuusi erilaista. Arkin ilmestymispäivä on 
6.6.2018.

Kansallispukukonsultin pitämät esitelmät

15.2. Ikaalinen-Seuran järjestämä yleisöilaisuus, 
jossa kansallispukukonsuli kertoi kansallispuku-

tarkistuksista.

5.3. esitelmä Saarijärven pukutarkistuksen ilan-

teesta Saarijärven Kansantanssin Ystävien järjestä-

mässä hyväntekeväisyyskonserissa.

19.3. Suomalaisen Kansantanssin Ystävät ry:
n kevätkokousesitelmä ja keskustelua aihees-

ta ”Kansallispuvun nykyila – mihin kansallis-

puku on matkalla?”. Vuosikokous järjesteiin 
Hämeenlinnassa.

5.8. Paimiossa Johannes-juhla, jonka pääohjelma-

numerona oli uuden Johanneksen naisen puku-

mallin esitely.

14.9. Suomalainen kansallispuku -näytelyn 

oheisohjelmana yleisöluento ”Kansallis- 
puku – mikähän sekin on?”

12.10. Helsingin Kalevalaiset Naiset ry:n järjes-

tämässä ilaisuudessa esitelmän sisältönä olivat 
Kansallispukukeskuksen toiminta ja kansallispuku-

tarkistukset.

•

•

•

•

•

•



-��-

26.10. Keski-Suomen koiseutu- ja museopäivien 
ohjelmassa aiheena oli Kansallispukukeskuksen 
toiminnan sekä pukutarkistushankkeiden esitelyä.

30.10. Heinävedellä Soisalo-opiston järjestämä 
yleisöluento käsiteli pukutarkistusprosessin merki-
tystä ja vaikutuksia eri pukutarkistuksissa. Asia liit-
tyy myös mahdollisesi toteutetavaan Heinäveden 
kansallispuvun pukutarkistukseen.

20.12. Raumalla kansallispukukonsuli ja Rauman 
seudun kansallispuvun asiantunija Sirkka-Liisa 
Hakala esitelivät kansallispukutarkistuksen tämän 
hetken ilanneta.

Kansallispukuja käsittelevät 
artikkelit 

Huhikuussa Museoviraston hallinnoimalle Elävä perintö 
käsityöwiki -sivustolle koosteiin Kansallispuvun valmis-

taminen -ilmiö. Ilmiön allekirjoitajina ovat Suomen käsi-
työn museon/Kansallispukukeskuksen lisäksi myös kansal-
lispukualan valmistajia, Föreningen Brage, Karjalan Liito, 
Suomen Koiseutuliito ja Kalevalaisten Naisten Liito.

Lokakuussa Kansallispuvun valmistaminen -ilmiö oli muka-

na hakuprosessissa esitetäväksi Elävän perinnön kansal-
liseen lueteloon. Hakijoita oli runsas 100, joista Opetus- 
ja kultuuriministeriö hyväksyi 52 ilmiötä, yhtenä niistä 
Kansallispuvun valmistaminen -ilmiö.

Kansallispukukonsultti laati Museo-lehden numeroon 
4/2017 arikkelin Kansallispuvut – juhlamuoia 200 vuo-

den takaa.

Kansallispukukonsultti kirjoittaa säännöllisesti Kan-
sallispukukeskuksen kuulumisia -palstalle Suomalaisen 
Kansantanssin Ystävien julkaisemaan nettilehteen. 
Tanhuviesi ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kansallispukukonsulia ja -amanuenssia on haastateltu 
useisiin lehiin.

•

•

•

Sanomalehti Keskisuomalaisen muotibloggari Laura 
Eerola kirjoii elokuussa kansallispuvuista blogiinsa Laura 
Adalmiina. Laura kävi kuvaajansa kanssa tutustumassa 
Suomalainen kansallispuku -näytelyyn ja samalla hänelle 
soviteiin Jääsken tarkistetua kansallispukua. Laura kir-
joii kokemuksistaan blogiteksin pukukuvien kera. Hän 
vinkkasi teksissä myös tulevista Muoipäivien kansallis-

pukunäytöksistä1.

Tiedotus

Vuoden aikana on lähetety useita iedoteita Kansal-
lispukukeskuksen tapahtumista ja Suomalainen kan-
sallispuku -näytelystä tärkeille sidosryhmillemme, mm. 
Kansallispukuraadin jäsenille ja Suomen Kansallispukujen 
Ystäville. Tapahtumaiedoteita ja -esiteitä on jaetu mm. 
Folklandia-tapahtumassa, Kausisen kansanmusiikkifes-

ivaaleilla, Karjalan Liiton kesäpäivillä sekä esitelmäilai-
suuksissa. 

Suomalainen kansallispuku -näytely sai runsaasi huomio-

ta eri iedotusvälineissä. YLE Jyväskylä haastateli 12.5. 
Kurkkaa kulisseihin -tapahtumassa tutkija Leena Holsia 
ja kansallispukukonsulia sekä lavastaja Karmo Mendeä 
ja kansallispukuamanuenssia. 

Kansallispukukonsuli ja -amanuenssi olivat 18.5. haasta-

teltavina Radio Kompassin suorassa aamulähetyksessä. 
15.6. kansallispukukonsuli oli Jyväskylän satamassa Ylen 
Aamu-tv -lähetyksessä keskustelemassa toimitaja Heikki 
Ali-Hokan kanssa kansallispuvuista ja pukunäytelystä.

Pohjoismainen yhteistyö

Kansallispukukonsultti osallistui tammikuussa 2017 
Kööpenhaminassa järjestetyyn mellanmöteen eli tule-

van kesän Pohjoismaisen kansallispukuseminaarin suun-

nittelukokoukseen yhdessä Bragen edustajan kanssa. 
Kokouksessa täsmenneiin seminaarin teemaa ja toteu-

tusta. ”Strik i Nordiske folkedrakter” käsitelee neuleita 
kansan- ja kansallispuvuissamme.

1. htps://www.stoori.i/laura-adalmiina/kansallispukujen-maailmassa/

https://www.stoori.fi/laura-adalmiina/kansallispukujen-maailmassa/
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tuhoutui täysin tuhopoltossa maaliskuussa 2016. Palossa 
tuhoutui kirkon koko esineistö, paitsi osa ehtoollisvälineis-

tä, jotka säilyivät kassakaapin sisällä sekä rauniokasasta 
löytynyt, ositain palanut musta sameikasukka, joka on 
vuonna 1683 lahjoitetu Ylivieskan ensimmäiseen kirk-

koon. Kasukka oli ollut kirkossa esillä vitriinissä.

Rauniokasasta löytyneen kasukan yläosa on hiiltynyt, mut-
ta selkäkappaleelle hopealangoin kirjotu vuosiluku ja suu-

ri risi ovat näkyvissä. Kasukkakappaleita ei enää ole voitu 
koota vaateeksi, vaan haurastuneet etu- ja takakappale 
on konservoinikäsitelyssä kiinnitety kumpikin omalle 
alustalleen ja ne tullaan säilytämään vaakatasossa kum-

pikin omassa laaikossaan.

Kasukan konservoinityön teki projekityönä teksiilikon-

servaatori Leena Niiranen. Konservoinnin edistymisestä 
kirjoiteiin kaksi blogipäivitystä Suomen käsityön muse-

on blogiin1. Ylivieskan kasukan konservoini on myös ollut 
esillä eri iedotusvälineissä.

Konservoinikeskuksen erikoisalana on vanhojen ja uusien 
arvoteksiilien konservoini sekä varovaista käsitelyä ja 
poikkeuksellisia työmenetelmiä vaaivien teksiilien huol-
to ja puhdistus. Konservoinikeskuksen asiakkaita myös 
neuvotaan teksiilien ja muiden arvokkaiden esineiden 
säilytyksessä ja esillepanossa. Osa Konservoinikeskuksen 
asiakkaista on yksityishenkilöitä, osa muita museoita sekä 
erilaisia yhteisöjä, seurakunia tai liikelaitoksia, joiden hal-
lussa on yksitäinen arvoteksiili tai laajempi kokoelma.

Konservoidut tekstiilit

Vuoden 2017 aikana Konservoinikeskuksessa tutkiiin, 
huolleiin tai konservoiiin 163 esinetä, joista 125 kpl kuu-

lui Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukes-

kuksen omiin kokoelmiin. Suomen kansallispukukeskuksen 
mallipukukokoelmasta puhdisteiin ja huolleiin kevään 
kuluessa 122 kappaleta puvun osia kesän 2017 pukunäyt-
telyä varten. Konservoinityön teki teksiilikonservaatori 
Leena Niiranen, joka on ollut hankkeessa mukana aivan 
sen alusta lähien. Kaikkiaan pukunäyt-
telyn vaaima esineiden huolto ja kon-

servoini tehiin jaksotetusi vuosien 
2015–2017 aikana.

Eri seurakunnista toimiteiin konser-
voitaviksi tai käytön aikaiseen huoltoon 
messukasukoita ja pienempiä liturgisia 
teksiileitä. Ryijyjä pesiin ja konservoi-
iin vuoden aikana kaikkiaan 15 kap-

paleta. Pohjanmaalainen sukukalleus, 
erityisen hienosi kudotu täkänä kon-

servoiiin niin, etä se voiiin ripustaa 
seinälle kunniapaikalleen.

Kasukka vuodelta 1683
Oulun hiippakuntaan kuuluvan 
Ylivieskan seurakunnan vanha hirsi-
rakenteinen kirkko vuodelta 1786 

9. Konservointikeskus

Vasemmalla Ylivieskan kasukka ennen tulipaloa. Oikealla kasukan takakappale kon-
servoituna. Kasukka on erittäin hauras ja rikkinäinen, mutta sen pinta on suojattu ja 
se on kiinnitetty tukialustalle.

1. htp://www3.jkl.i/blogit/crat/?p=1451 ja htp://www3.jkl.i/blogit/crat/?p=1464

http://www3.jkl.fi/blogit/craft/?p=1451
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Kaksikolkkahattu 1800-luvun alusta
Konservoinikeskuksessa konservoiiin myös Korpilahden 
koiseutumuseossa esillä ollut majuri Pistolekorsin kak-

sikolkkahattu. Majuri Johan Konrad Pistolekors oli 
Korpilahdella Ruotsin kruunun palveluksessa 1800-luvun 
alussa ja jäi sitemmin asumaan paikkakunnalle ja vaikui 
merkitäväsi Korpilahden alueen kehitykseen.

Kaksikolkkahatun materiaali on kovitetua kaninkarvahuo-

paa. Päähineen konservoinikäsitelyyn kuului vuosien 
kuluessa pahoin vaurioituneen, repaleisen ja liistyneen 
hatun muodon oikaisu materiaalia kostutamalla ja muo-

toon tukemalla. Huopakankaassa olevien palkeenkielien 
ja reikien korjaus tehiin ompeleilla ja tarvitaessa tuki-
materiaaleja käytäen. Hatun säilytystä varten on val-
mistetu muotoiltu hatuteline. Valitetavasi hatun lierit 
ovat pysyväsi painuneet ja hatusta puutuvat hatumal-
lille tyypilliset kullanväriset reunanauhat sekä etulierissä 
ollut ruusuke.

Vanhan Korpilahden koiseutuyhdistys ry laitaa kaksi-
kolkkahatun esille Korpilahden kirkkoon, kunhan kirkon 
peruskorjaus valmistuu. Hatu asetetaan näyteille hatu-

telineen päällä ja sijoitetaan lasivitriiniin kirkon eteiseen. 
Näyteille laitetaan myös Pistolekorsin miekka ja vyö sekä 
vuodelta 1881 oleva musta, runsailla hopeakirjonnoilla 
koristetu sameinen kilpikasukka. 

Kaksikolkkahatun konservoinityön tekivät teksiilikon-

servaatorit Maria Peni ja Leena Niiranen ja säilytystuen 
museoapulainen Päivi Turkia.

Villahuivi Korpilahdelta
Korpilahden paikkakuntaan liityy myös suurikokoisen, kas-
viväreillä kauniin vihreäksi värjätyn villahuivin tarina. Eräs 

Wilhelmiina Kallentytär (Miina) Vaara e. Roos (1861–1941) 
asui Korpilahden Ahvenuksen kylässä ja kutoi raidallisen 
huivin todennäköisesi yli sata vuota siten Ahvenuksen 
talossa. Hänen jälkeensä huivi on matkannut eri puolilla 
Suomea perillisten mukana. Vuoden 2017 syksyllä hui-
vi konservoiiin oikaisemalla kangas ja paikkaamalla siinä 
olevat kaksi reikää.

Vihreän huivin nykyinen omistaja on Tellervo Helin ja 
hänellä on tallessa myös oheinen kuva isoisoäidistään.

Tietopalvelu

Konservointikeskuksessa vastattiin vuoden aikana 

159 ietopalvelukysymykseen. Konservoinikeskuksen 
neuvonta- ja ohjesivuilla verkossa kävi 643 ietoa hake-

vaa asiakasta. Konservoinikeskuksen iloihin ja toimin-

taan kävi tutustumassa opiskelijoita ja konservoinnista 
kiinnostuneita ryhmiä. 

Neuvonta- ja koulutustoimintaan sisältyi vuoden aikana 
myös 4 luentoa ja kurssiopetusta, yhteensä 16 tunia, 
Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän krisillisen opiston sekä 
Hankasalmen koiteollisuusseuran järjestämissä koulu-

tuksissa. 

Johtava konservaatori antoi museoiden ja seurakunien 
säilytysila- ja konservoinitarpeisiin liityviä lausuntoja ja 
konsultoi museoita olosuhdekysymyksiin liityvissä ongel-
missa. Konservoinikeskuksessa tehiin asiantunijatyönä 
oman ja muiden museoiden näytelyihin ja kiertonäyte-

lyihin liityviä esinetarkastuksia. Suomen käsityön muse-

on omiin kokoelmiin tulevien esineiden kuntoarvioinia 
ja merkitysanalyysiä tehiin tarvitaessa.

Majuri Pistolekorsin kaksikolkkahattu ennen ja jälkeen konservointikäsittelyn.
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Muuta

Kaksi ryijylahjoitusta
Konservoinikeskus sai lahjoituksena kaksi 1800-luvulla 
valmistetua ryijyä, jotka tulevat olemaan erinomaisia 
teksiilikonservoinnin harjoitusteksiileitä alan opiskeli-
joiden työharjoitelujaksoille. 

Kiitämme lämpimäsi saamistamme lahjoituksista:

Holland Harry 

Sarvana Helena ja Mai 

Vapaaehtoistyö
Tärkeä osa museon kokoelmatyötä on ennaltaehkäisevä 
konservoini, jolla tarkoitetaan mm. kokoelmien suojaa-

mista ja säilytämistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Keväällä 2017 Konservoinikeskuksessa kokoontui parin 
viikon välein vapaaehtoisten ryhmä, joka valmisi vaate-

kokoelmien säilytyksessä tarvitavia pukupusseja. Syksyllä 
vapaaehtoisten kaksi ryhmää valmisivat hatujen pitkä-

aikaissäilytyksessä tarvitavia hatutukia sekä tarkasivat 
kokoelmien säilytyspakkauksia ja uusivat esineiden suo-

jana laaikoissa olevia silkkipapereita. 

täkänätutkija
Skotlantilainen tekstiilitaiteilija Laura Spring oli 
Konservoinikeskuksessa kahden päivän ajan tutkimas-

sa Suomen käsityön museon ja Keski-Suomen muse-

on kokoelmissa olevia täkänöitä. Laura Springin saa-

ma apuraha mahdollisi matkan Suomessa tutkimassa 
suomalaista täkänä-seinäteksiiliperinnetä, muta eri-
tyisesi sen 1940-luvulta lähien kehitynytä modernia 
muotoa.

Wilhelmiina Vaara tyttärentyttärensä Ailin kanssa. 
Asikkalaan kesäisellä matkalla olleet ikuisti kiertävä valo-
kuvaaja Lahden markkinoilla 1920-luvun puolivälissä. 
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Vapaaehtoishanke

Museovirasto myönsi museolle innovatiivisista avus-

tuksista 28 000 € määrärahan, jonka turvin käynnistet-
iin Yorkin museon esikuvan mukaan sovel letu hanke 
omassa museossa. Hankkeessa haluiin ennakkoluulot-
tomasi ja rohkeasi kokeilla uusia toimintatapoja koko-

elmien avaamiseksi paremmin saavutetaviksi. Vapaa-
ehtoistoiminta nähdään vastavuoroisuuteen perustuva-

na tuotavuusresurssina. 

Syksyn ajaksi hankkeen koordinaatoriksi siirtyi kokoelma-
amanuenssi Marjo Ahonen ja samalla luoiin hankkeelle 
museon oma sisäinen ohjausryhmä. 

Varsinainen vapaaehtoishanke käynnisteiin alkusyk-

systä ja iedotuksen jälkeen vapaaehtoisia ilmoitautui 
lyhyessä ajassa lähes 40 henkilöä, joten lisärekrytoini 
keskeyteiin jo vuoden vaihteessa, jota toiminta voiiin 
organisoida kunnolla. Rekrytoinnissa haastateliin kaikki 
ilmoitautuneet. Kaikkiaan vuoden aikana vapaaehtoiset 
avusivat museota yhteensä 533,5 tunia 216 osallistu-

miskerralla.

Hankkeessa haeiin vapaaehtoisiksi henkilöitä, joilla on 
moivaaio tai intressi museoasiaan. Museon verkkosi-
vuille luoiin ilmoitautumislomake. Ilmoitautuneet olivat 
yleensä museoalasta ja käsitöistä kiinnostuneita henki-
löitä harrastajista alan ammailaisiin. 

Koordinaattori myös verkostoitui muiden Jyväskylän 
vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Hankkeelle tehiin esite ja 
vapaaehtoistyöhön luoiin sopimusmalli. Koordinaatori 
osallisi ja koului museon omaa henkilökuntaa hankkee-

seen ja iedoi hankkeesta. Lisäksi kartoiteiin museon 
sisällä työtehtäviä, joissa vapaaehtoisten työpanosta voi-
daan hyödyntää. Varsinainen vapaaehtoistoiminta alkaa 
keväällä 2018.

10. Projektit, tutkimus- ja tallennuyhteityö

Keskisuomalaiset 
käsityökohteet -sivusto

Suomen käsityön museon keskisuomalaisista käsityökohteista 
tuotaman mobiilisivuston (Seinätön museo -tekniikka) ie-

dot päiviteiin keväällä. Kaiken kaikkiaan Käsityökohteet 
kartalla -mobiiliopas vie noin 25 taitajan neisivuille, työ-

pajaan, myymälään tai näytelyyn1.

TAKO-yhteistyö

Museo on mukana valtakunnallisessa TAKO-toiminnassa 
eli ammaillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayh-

teistyöverkostossa. Toiminta sai alkunsa hankkeena vuon-

na 2009. Vuoden 2013 alusta alkaen TAKO on ollut osa 
Museoviraston ja Suomen kansallismuseon toimintaa.

Valtakunnallinen taKO-poolityöskentely
Museo on mukana pooli 4:n ja 6:n toiminnassa.

pooli 4:n tekstiiliteollisuus-alatyöryhmä 
Museon edustajia on ollut mukana pooli 4:n teksiiliteolli-
suuta tallentavien museoiden yhteistyöryhmän tapaami-
sissa. Yhteistyöryhmän museot ovat kartoitaneet koko-

elmiensa erityispiirteitä, yhteneväisyyksiä ja eroja sekä 
teksiilikokoelmatyöhön liityviä kysymyksiä. 

Vuosina 2016–2017 toteutettiin yhteistyönä Kult-
tuuriperinnön pelastuksen ABC -hanke, jota museo oli 
ideoimassa ja käynnistämässä. Hankkeen avulla halut-
iin tuoda näkyväksi kultuuriperinnön säilytämisen tär-
keytä. Hanke rahoiteiin Museoviraston innovaiivisille 
hankkeille tarkoitetulla valionavustuksella. 

Vuonna 2017 valmistui museoille opas pelastusdoku-
mentoiniin, Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt2 

sekä yrityksille ja yhteisöille suunnatu Yritys, tallenna 

1. htp://tarinasoiin.i/kasityokohteet 

2. htp://www.museoliito.i/doc/verkkojulkaisut/Pelastusdokumentoinnin_parhaat_kaytannot.pdf

http://tarinasoitin.fi/kasityokohteet
http://www.museoliitto.fi/doc/verkkojulkaisut/Pelastusdokumentoinnin_parhaat_kaytannot.pdf
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toimintasi, Tietopakei oman toiminnan tallennuksesta 
yrityksille3.

Forssan museon hallinnoiman projekin työntekijä Krisiina 
Hutunen haastateli museoille suunnatua opasta varten 
museoiden henkilökuntaa. Yrityksille (yhteisöille) tarkoi-
tetuun oppaaseen hän kokosi yrityksiltä aineiston tallen-

tamisessa ongelmalliseksi koetuja ilanteita ja kysymyk-

siä. Molemmat oppaat tarjoavat ensiapua ongelmallisiksi 
koetuissa kultuuriperinnön tallennusilanteissa.

Teksiiliteollisuus-alatyöryhmä kokoontui 14.2. Helsingissä 
Designmuseolla, jossa tutustuiin Designmuseon kokoel-
miin ja kokoelmien kartuntaperusteisiin. Tapaamisessa 
suunniteliin myös tulevaa yhteistyöhanketa päällekkäis-

ten kokoelmien yhteislueteloinneista ja kartoituksesta.

TAKO-toiminnan tavoiteena on jakaa valtakunnallista 
tallennusvastuuta siten, etä kullakin museolla on omaan 
sijainiinsa ja toimintaansa nähden sopiva vastuu suoma-

laisen teksiilituotannon tallentamisesta. 

Nykytallennusta 201�

museologia-yhteistyö nykytallennuksessa 
Suomen käsityön museo tekee yhteistyötä Jyväskylän yli-
opiston museologian oppiaineen kanssa. Vuositain museo 
tarjoaa opiskelijoille ajankohtaisia käsi- ja taideteollisuus-

alaan liityviä dokumentoiniaiheita. Myös opiskelijat voi-
vat ehdotaa omia tallennusaiheitaan. Museologit ovat 
tehneet harjoitustöitä museolle vuodesta 1995 lähien. 
Kertynyt materiaali on nykyään katsotavissa neissä.4

Kertomusvuonna museologian oppiaineen opiskelijat 
tekivät tallennustyönsä seuraavista aiheista:

Kirsi Ruissalo haastateli turkulaisen Luomuspajan yrit-

täjiä Eeva Kirsilää ja Kertu Erikssonia. Luomuspaja tar-

joaa asiakkailleen kädentaitojen ohjausta, kurssitoimin-

taa, voimautavaa valokuvausta, ilavuokrausta ja cate-

ring-palveluita. Teema oli ajankohtainen, sillä eri puolilla 
Suomea hyvinvoiniin ja kädentaitoihin keskityvien yrit-
täjien lukumäärä on kasvanut viime vuosina. 

Anne-Maria Siltanen ja Ida Vanhainen tutustuivat 

Helsingissä toimivan nukketohtori Aino Ihalaisen toimin-

taan. Ihalainen jatkaa Benita Suomen työtä harvinaisessa 
ammaissa. Käytännön kokemus ja aikaisempi kädentaito-

jen koulutus mahdollistavat osaamisen tällä monipuolisel-
la alalla. Kädentaitojen lisäksi nukketohtorilta vaaditaan 
sosiaalisia taitoja ja psykologista ymmärrystä. Ihalainen 
mieii ammaistaan: ”Ylipäätään tää on tosi palkitsevaa 
[työtä], kun näkee oman kädenjälkensä ja vielä kun tulee 
asiakas tyytyväisenä hakemaan sitä.”

Elina Rauhala haastatteli Jyväskylän Salmirannassa 
sijaitsevan Konservoinikeskuksen teksiilikonservaato-

ri Maria Peniä. Haastatelun avulla Rauhala avasi kon-

servaatorin laajaa toimialaa. Haastatelussa Peni pohii: 
”Konservaatorin työssä tärkeintä on asenne. Esineitä ei 
saa arvotaa niiden esteeisten arvojen perusteella, vaan 
kaikkia pitää kohdella yhtä arvokkaina. Kaikki teksiilit ovat 
uniikkeja ja osa yhteistä kultuuriperintöämme. ”

Katariina Iso-Kokkila tutustui jyväskyläläisen L-salongin 

perustajaan Laura Makkoseen. L-salonki valmistaa geeli- 
ja akryylikynsiä. Makkonen kertoi erikoistuneensa ihmisiin 
kyynärpäästä sormenpäihin. Ammaiin koulutautuvilla 
täytyy Makkosen mukaan olla henkilökohtainen kiinnos-

tus alaan sekä kädentaitoja ja asiakaspalvelutaitoja. Työ 
vaaii kärsivällisyytä ja valmiuta oppia jatkuvasi uuta.

Museologian opiskelijat tekivät tallennustöitään oman 
aikataulunsa mukaan. Uudet museologian nykytallen-

nusryhmät aloiivat joulukuussa 2017. 

3. htp://www.museoliito.i/doc/verkkojulkaisut/Yritys_tallenna_toimintasi.pdf 
4. htp://museonaytely.i/nykytallennus/

http://www.museoliitto.fi/doc/verkkojulkaisut/Yritys_tallenna_toimintasi.pdf
http://museonayttely.fi/nykytallennus/
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Nykytallennusluotseista Nykytallennus-
museokumppaneiksi
Museo aloii nykytallennusyhteistyön kultuuriluot-
sien kanssa keväällä 2017. Vuoden aikana opintopiiri-
tapaamisissa käyiin läpi nykytallentamisen eri osa-
alueita.  Kokoontumisten tavoiteena oli jakaa ryhmän 
jäsenille ymmärrystä Suomen käsityön museon nykytal-
lennusperiaateista ja antaa valmiuksia ohjatusi toteu-

tetavaan nykytallentamiseen. Ryhmä kokoontui vuoden 
2017 aikana seitsemän kertaa:

20.2. nykytallennus Suomen käsityön museossa

20.3. valokuvaaminen

2.5. teemahaastatelu

31.5. harjoitushaastatelu/käsityömuistelu 

perusnäytelyssä

6.9. yhteydenotot ja sopimukset 

18.10. museoalan ietokannat ja palvelimet 
neissä

21.11. esimerkkilahjoitus ja kysymykset esinetä 
vastaanotetaessa

Nykytallennusryhmään ilmoitautui kaksitoista Omin 
käsin -kultuuriluotsia. Kokoontumisissa oli 7–12 osal-
listujaa. Teemoihin liityvä materiaali läheteiin kaikille 
ryhmäläisille jälkikäteen.

•

•

•

•

•

•

•

Nykytallennusluotsit kevään 2017 viimeisessä kokoontumisessa 
31.5. Ryhmäläisillä oli mukanaan merkityksellisiä koulukä-
sitöitä, joita tarkasteltiin yhdessä. Mietittiin yhdessä näihin 
käsitöihin liittyviä kysymyksiä. Kuva Seija Hahl.
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Yksi Omin käsin -nykytallennusryhmä (Sirkku Suvikorpi, 
Riita Rissanen ja Else Heikkilä) toteui tallennustyön 
UNICEF-nukkeryhmästä. Nukkeryhmäläisiä (Pirkko 
Järvinen, Kirsi Suokas, Leena Tenkanen, Auli Nykänen ja 
Lea Terho) haastateliin ja ryhmän kokoontumista valo-

kuvaiin. Suomalainen kansallispuku -näytelyyn liity-

en tallennusryhmäläiset tuoivat teksin yhteistyössä 
Kansallispukukeskuksen kanssa museon Kauppakadun 
info-ikkunaan, jossa oli esillä näytely ANNA ja TOIVO, 
iloiset UNICEF-nuket, joiden vaateet valmisteiin kan-

sallispukujen ilkuista. 

Museon vapaaehtoishankkeen aloituksen myötä 
Nykytallennusluotsien nimi muutui vuodenvaihtee-
seen 2018 mennessä nimeksi Nykytallennusmuseo-
kumppanit. 

Kansallispukutaitajien 
dokumentointeja
Kansallispuvun valmistamiseen liittyy 
paljon erilaisia käsityötaitoja, osa niis-

tä on jopa ”uhanalaisia”. Suomalainen 
kansallispuku -näytelyssä haluiin tuoda 
esille näitä perinteisiä käsityötekniikoi-
ta. Vuonna 2016 aloitetua kansallispu-

kutaitajien dokumentoinia jatkeiinkin 
kertomusvuonna.

Kuvat Sirkku Suvikorpi.
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Soja murto ja Ville maahinen
Vuoden käsityöläiseksi valitun Soja Murron luona Imatralla 
vierailiin 14.3. (Raija Manninen, Ronan Browne ja Seija 
Hahl). Soja Murto kertoi käsityöläisvaiheistaan alkaen lap-

suudenkodistaan, jossa kansallispuvut olivat aina läsnä. 
Käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen jälkeen Murto päät-
i, etei hän ainakaan kansallispuvun valmistuksesta elantoa 
koskaan tule hankkimaan. Toisin kävi, nykyään Murron kan-

sallispukuilauskirjat on varatu jo useaksi vuodeksi eteen-

päin ja tekemisen ohella hän luennoi ja opetaa kansallis-

pukujen valmistustaitoja moniväyläisesi.

Keuruulla vierailiin 24.4. käsityöläisten Ville ja Hannele 
Maahisen kotona (Marja Liisa Väisänen, Ronan Browne 
ja Seija Hahl). Ville Maahinen valmistaa kansallispukujen 
metallikoruja ja niiden osia. Ville Maahinen kertoi, kuinka 
tärkeää on kansallispukukoruvalmistajien välinen yhteis-

työ. Museaalisten esikuvien näkeminen antaa varmuuden 
korujen valmistuksen oikeellisuudesta. Ville ja Hannele 
Maahinen haluavat välitää omaa osaamistaan eteenpäin 
ja heidän työpajansa on ollut alan opiskelijoiden harjoit-
telupaikkana.

Ronan Browne videoi, kun Soja Murto kirjoo kansallispuvun rekkoa. Video oli esillä Suomalainen kansallispuku -näyttelyssä. 
Kuvat Seija Hahl.

Ronan Browne kuvaa, kun Ville Maahinen valaa kansallispuvun kokkaa (kokka kuvissa oikealla). Kuvat Seija Hahl.
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memento-näyttely – kuvataiteilijat 
ulla pohjola ja Kaija poijula
Käsityön, taiteen ja kuvataiteen liitymistä toisiinsa voi moni 
kävijä mieiä tutustuessaan vuoden 2018 puolella avautu-

vaan Memento-näytelyyn. Kertomusvuonna taustoiteiin 
tulevaa näytelyä varten kuvataiteilijoiden Ulla Pohjola ja 
Kaija Poijula taiteilijuuta ja käsityöläisyytä videoimalla ja 
haastatelemalla heitä työnsä äärellä. Molemmilla taiteili-
joilla on kuvataiteen koulutuksen ohella käsi- ja taideteol-
lisuusalan koulutusta. Molemmat näkevät käsityötekniikat 
ilmaisukeinoina omalle taiteelleen. Kumpikaan ei pidä rele-

vanina kysymystä ns. taiteilijuuden muodosta, kuvatai-
teilija versus teksiilitaiteilija. Molempien mielestä teokset 
puhuvat puolestaan. 

Ulla Pohjola kertoi omasta työskentelystään ja ympäristön 
merkityksestä työskentelyprosessissa. Puutarhapalstalla 
työskentely tuo vastapainoa taiteen tekemiselle. Samalla 
Ulla kasvataa materiaalia teoksiinsa.

Kaija Poijulaa on jo lapsesta lähien kiinnostanut tuliele-

mentti. Lahden Mukkulassa hän toteutti vuosia sitten 
veneperformanssin, jossa hän poli järvellä puuveneitä 
– edesmenneiten omistajiensa muistolle. Suomen käsityön 
museon korkeat ilat inspiroivat Poijulaa. Hän oli selan-

nut tori.i-sivustojen laajaa ns. hylätyjen käsityövälineiden 
valikoimaa. Kangaspuiden muotokieli viehäi ja niin syntyi 
idea Memento-teoksesta. Materiaali noudeiin lahjoita-

jalta Keuruulta ja Kaija Poijula toteui tulevan näytelyn 
materiaalin muokkauksen Salmirannassa 26.9.2017. Ronan 
Browne editoi näytelyyn kuvataiteilijoista kertovat omat 
kokonaisuudet.

Kuvat Suomen käsityömuseo.



-��-

Käsityö ja aineeton 
kulttuuriperintö

Suomen käsityön museo on mukana Unescon aineeto-

man kultuuriperinnön sopimuksen toimeenpanotyös-

kentelyssä. Aiheeseen liityvät nämä kysymyksenasete-

lut: Mitä aineeton kultuuriperintö tarkoitaa suomalaisen 
käsityökentän ja kädentaitojen konteksissa? Minkälaisia 
erityisiä ilmiöitä suomalaisessa käsityöperinteessä on? 
Mitä käsitöihin liityviä yhteisöjä Suomessa on? Mitä ja 
kenen toimesta tehtäviä edistämisen ja suojelun meto-

deja Suomessa käsityön kentällä jo on? Minkälaista luet-
teloinia ja dokumentoinia tehdään? Mitä Unescon sopi-
mus voi antaa käsityöperinteen vaalimiselle? Jo syksyl-
lä 2015 perustetussa Käsityöringissä pohditaan muun 
muassa edellä mainituja kysymyksiä.

Rinkitoiminta vie omalta osaltaan eteenpäin Unescon 
aineetoman kultuuriperinnön sopimuksen toteutusta. 
Ringin toimintaa koordinoi Käsi- ja taideteollisuusliito 
Taito ry. Rinki toimii koordinoivana elimenä ja solmukoh-

tana, jossa alan perinteen harjoitamisesta ja siirtämises-

tä, koulutuksesta, tutkimuksesta, dokumentoinnista ja 
tallentamisesta vastaavat toimijat voivat kohdata. Rinki 
voi mm. herätellä kansallista keskustelua, järjestää semi-
naareja ja tapahtumia sekä luoda uusia kumppanuuksia 
ja hankkeita. Sillä on myös roolinsa aineetoman kultuu-

riperinnön kansallisessa lueteloinnissa.

Tammikuussa 2017 Käsityörinki-toimijoilta ilmestyi Laura 
Kivilaakson, Marketa Luutosen ja Leena Marsion toimit-
tama verkkojulkaisu Itsetekemisen perinne1.

Verkkojulkaisussa tuodaan käsityön laajaa toimialaa esille kym-

menen arikkelin avulla. Kansallispukukonsuli Taina Kangas 
kirjoitaa julkaisussa kansallispuvusta suomalaisen pukeutu-

misen aarreaitana ja Seija Hahl Suomen käsityön museosta 
nykytallentajana 1800-luvulta nykypäiviin saakka.

Käsityörinki-toiminnassa olivat mukana mm. Suomen käsi-
työn museo, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, 
Helsingin yliopisto/käsityöiede, Suomen käsityön ystä-

vät, Designmuseo, Restaurointikilta, Sami Duodji ry, 
Punomo.i – Käsityö verkossa ry, Martaliito, Helsingin 
työväenopisto, Modus ry, Itä-Suomen yliopisto/käsityö-

iede, Teksiilikultuuriseura, Rakennusperinteen Ystävät 
ry, Tyyne-Kertu Virkki -sääiö, käsityöalan tutkijoita sekä 
Museovirasto. Ringin toimintaan otetaan mukaan uusia 
toimijoita. 

Jyväskylässä järjesteiin 8.4. Käsityökohtaamisia-seminaa-

ri. Seminaarin järjesivät Suomen käsityön museo, Suomen 
kansallispukukeskus, Museovirasto ja Taitoliito. Tilaisuus 
oli osa Käsityöringin toimintaa. Käsityökohtaamisia-semi-
naarin esitykset löytyvät Aineeton kultuuriperintö -sivus-

tolta2.

Käsityöringin toimijat olivat myös valmistelemassa hyvin 
julkisuuta saanuta Aineetoman kultuuriperinnön kan-

sallista lueteloa. Käsi- ja taideteollisuusalan toimijoita 
kannusteiin tallentamaan omaa toimintaansa Elävän 
perinnön wikilueteloon. Kansalliseen lueteloon koh-

teita valitaessa erilaiset käsityöperinteet olivat hyvin 
esillä. Lueteloon tulivat valituiksi mm. lasinpuhallus, 
Korsnäsinpaita, räsymato ja kansallispuvun valmistami-
nen.

Virkki-kokoelmat ja Virkki-säätiö
Museon ja Tyyne-Kertu Virkki -sääiön välinen iivis yhteis-

työ jatkuu. Museon edustajat osallistuivat Merikannoniellä 
Tyyne-Kertu Virkki -museossa järjestetyyn Tyyne-Kertu 
Virkin syntymäpäivään. Sen yhteydessä museon väki ker-
toi, mitä Virkki-kokoelmalle Omin käsin -näytelyn (2016) 
jälkeen kuuluu.

Tyyne-Kertu Virkin, Omin käsin -lehden ja Vokki Oy:n toi-
minnasta saaiin lisäietoa 12.–13.10 Ulla Vapaavuoren ja 

1. htp://www.aineetonkultuuriperinto.i/i/File/3107/itsetekemisen-perinne.pdf 
2. htp://www.aineetonkultuuriperinto.i/i/ajankohtaista/kasityokohtaamisia-seminaari

http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/File/3107/itsetekemisen-perinne.pdf
http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/fi/ajankohtaista/kasityokohtaamisia-seminaari
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Liisa Blomroosin haastateluiden avulla. Ulla Vapaavuori 
kertoi yhteistyöstään Omin käsin -lehden ja Virkin kanssa. 
Vapaavuori suunniteli usean vuoden ajan sisustusteks-

iilimalleja muun muassa Käsityökorin äärellä -myyni-

tuoteiksi. 

Liisa Blomroosin yhteistyö Tyyne-Kerttu Virkin kans-

sa alkoi 1970-luvulla. Opiskeluaikanaan Lahden muo-

toiluakatemiassa Blomroos työskenteli Vokki Oy:ssä. 
Vuosikymmenten ajan Blomroos osallistui Tyyne-Kertu 
Virkin ja Virkki-sääiön järjestämiin juhliin ja vuotuista-

pahtumiin. Haastatelumateriaalin avulla saaiin täyden-

nystä Virkki-kokoelman konteksiietoihin.

Vuorelma-kokoelma
Suomen täytäessä 100 vuota Lahden kaupunginmuseo 
julkaisi 100 askelta Lahdessa -teoksen. Teoksessa esi-
teliin lahtelaista elämänmenoa itsenäisessä Suomessa. 
Marja Liisa Väisänen ja Seija Hahl kirjoiivat teokseen 
arikkelin Helmi Vuorelma – Lahtelaista naisyritäjyytä ja 
osaamista 1900-luvun alusta 2000-luvulle. Arikkelin poh-

jana oli näytelykäsikirjoitus museossa vuonna 2009 esil-
lä olleesta Vuorelma 100 -näytelystä. Konkurssipesästä 
museon kokoelmiin tulluta Vuorelma-aineistoa on ryh-

dyty vähitellen kartoitamaan. Vuoden päänäytelyssä 
Suomalainen kansallispuku oli esillä myös kansallispuku-

keskuksen kokoelmiin hankituja Vuorelman pukuja.

Ulla Vapaavuori työhuoneellaan Helsingin Kulosaaressa, lokakuu 2017.
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Suomen käsityön museon viesinnässä nosteiin vuo-

den aikana esiin museon näytelyitä, yleisötapahtumia 
ja muita museon ajankohtaisia asioita. Museon viesin-

tää hoii kaksi henkilöä jaetuina resursseina Jyväskylän 
taidemuseon kanssa niin, etä toinen vastasi näytelyie-

dotuksesta ja toinen tapahtumista ja sosiaalisesta medi-
asta. Viesinnässä ja markkinoinnissa oli vuonna 2017 
käytössä hiukan isompi budjei, joka oli myönnety Suomi 
100 -juhlavuoden viesintää silmällä pitäen. Paremmat 
resurssit mahdollisivat maksetujen markkinoinivälinei-
den laajemman käytön. Vuoden 2017 tärkeimmät paino-

pisteet viesinnässä kertoivat näytelyistä ja perustyös-

tä. Varsinkin näkymätömäksi jäävää museon perustyötä 
pyriiin nostamaan esiin vuoden aikana. 

Museo jatkoi toimintaansa ETN (European Textile 
Network) Suomen koordinaatorina ja iedonvälitäjänä 
ja oli mukana Jyväskylän kaupungin Osallisuusohjelmassa 
sekä palautejärjestelmässä. 

Prosessien hiontaa ja 
modernisointia

Museon viesinnän painopiste siirtyi yhä enemmän säh-

köisiin välineisiin, muta painetuja välineitä hyödyn-

neiin edelleen. Edelleen paineiin kaksi kausiesitetä, 
joissa tuoiin esiin vuoden näytelyt sekä kevään ja syk-

syn tapahtumakalenteria. Museon imagoesite päivitet-
iin vuonna 2017. Näytelyistä painateiin julisteet, joi-
ta jaeiin valtakunnallisesi. Vuoden aikana toteuteiin 
juliste- ja esitejakelusta kysely, jolla selviteiin, kuinka laa-

jali julisteiden esillepanopaikkoja oli yhä jäljellä. Kyselyn 
perusteella museon julistejakeluiden osoitemäärä ippui 
kolmannekseen aikaisemmasta, mikä vertautuu hyvin 
sähköisen median läpimenoon.

Asiakasrekisterin hallinnan ja uuiskirjeiden tuotamisen 
siirtäminen MailerLiteen sujui onnistuneesi vuoden 2017 
alussa. Näin asiakasrekisterin hallinnoiniin ja uuiskirjei-
den koodaamiseen kuluvaa aikaa saaiin ohjatua muu-

hun toimintaan. 

Ryhmämatkailijoita ja 
nostalgiaa naisille 
vuonna 201�

Kertomusvuonna haluiin erityisesi panostaa ryhmä- 
ja naismatkailijoihin, koska esillä oli Suomi 100 -näytely 
Suomalainen kansallispuku. Tavoiteeseen panosteiin 
ostamalla mainosilaa matkailulehdistä ja toteutamalla 
Matka juurille -kampanja Visit Jyväskylän ja Flowhousen 
koordinoimana yhdessä Jyväskylän taidemuseon, Toivolan 
Vanhan Pihan Käsityöläismuseoiden, Viherlandian ja 
Jyväskylän kaupunginteaterin kanssa. Kampanjan pää-

paino oli sosiaalisessa mediassa, muta Visit Jyväskylän 
kauta saavuteiin myös matkanjärjestäjät. Sosiaalisessa 
mediassa kampanjan katavuus ylii 85 000 henkilöä, 
muta todellista ostokonversiota ei voitu todentaa, kos-

ka kampanjassa suunnaiin klikkaajat ietosivustolle, ei 
varauksiin. 

Museo osallistui edelleen Visit Jyväskylän näkyvyyksiin 
niin painetuissa kuin sähköisissä materiaaleissa. Lisäksi 
museo pääsi mukaan osana Visit Finlandin My Stay -sivus-

ton näkyvyyksiä, jolla tavoiteliin ulkomaalaisia matkaili-
joita. Museon näkyvyytä TripAdvisorissa ja muissa vastaa-

vissa matkailukohdesivuissa hioiin. Vuoden aikana teh-

iin myös maksullista matkailumarkkinoinia. Tilaa ostet-
iin mm. Matkailu-lehdestä, Kultuurihaitarista ja Helsinki 
Timesista, jonka kauta saavuteiin mm. Finnairilla mat-
kustavat turisit. 

11. Vistintä ja markkinointi 
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ryhmäkävijöitä yht. opastetut aikuiset opastetut lapset ja nuoret oto aikuiset oto lapset ja nuoret

3 937

452

1 724

875

611

5 436

860

3 116

670 739

Ryhmäkävijöiden määrät
2016 2017

ryhmien lukumäärä aikuisryhmiä lasten tai nuorten ryhmiä aikuisten oto-ryhmiä lasten tai nuorten oto-ryhmiä

221

24

95

53 49

267

27

158

41 41

Ryhmien lukumäärät
2016 2017
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Näyttelytiedotuksessa 
panostettiin printtimediaan 
ja tiedotteisiin

Näytelyiedotuksen pääpaino pysyi edelleen kohdiste-
tussa iedotamisessa niin maakunnallisesi kuin valta-

kunnallisesi. Tiedoteita läheiin vuoden aikana noin 
80. Meltwater Newsiä käyteiin akiivisesi näytelyistä 
iedotamisen apuna. Sitä kauta tavoiteiin hyvin eri-
koislehiä Suomalainen kansallispuku -näytelyn iimoil-
ta. MailerLite-ohjelman asiakasrekisterit ja kaupungin 
omat iedotuslistat pysyivät ietenkin edelleen mukana. 
Näytelyiden iedotuksessa paikallisille kulutajille hyö-

dynneiin joka koiin jaetavaa Jyväskylä-lehteä sekä 
Aaltoja!-lehteä.

Museon Suomi 100 -juhlavuoden budjeista onnistuiin 
varaamaan tavallista isompi siivu maksulliseen markkinoin-
iin. Panostukset suunnaiin valtakunnallisiin prinimedioi-
hin ja loma-aikoihin eli Helsingin Sanomien kesäliiteeseen, 
Maaseudun Tulevaisuuden Museokori-liiteeseen ja Keski-
suomalaisen Lomalla-liiteeseen. Lisäksi osteiin bannerii-

laa Visit Jyväskylältä kesälle ja syksylle. Markkinoinia koh-

disteiin myös Jyväskylän yliopiston opiskelijoille, kun ilaa 
osteiin JYY:n vuosikalenterista ja Ylioppilaslehi Jylkkäristä. 
Ulkosuomalaisiin kohdisteiin myös markkinoinia, sillä 
Suomalainen kansallispuku -näytelyn uskoiin kiinnos-

tavan myös koimaankaipuusta kärsiviä. 

Mediaiedotaminen sujui onnistuneesi ja läpimenoja 
saaiin runsaasi maakunnallisesi ja valtakunnallisesi 
prinimediaan, radioon ja televisioon. Varsinkin kansal-
lispuvut kiinnosivat mediaa Suomen juhlavuonna. Myös 
kertomusvuoden aloitanut Dora Jung -näytely kiinnosi 
keräilijänäkökulmallaan. Lisäksi Kalevala Korun juhlavuo-

sinäytelykiertue ylii uuiskynnyksen. Näkyvyytä saaiin 
muun muassa Ylelle radioon ja televisioon, paikallisiin 
radiokanaviin, Keskisuomalaiseen, Aniikki & Design -leh-

teen, Karjalaiseen ja paikallislehiin. Yhteensä osumia 
mediassa saaiin Meltwater Newsin mukaan 134, joista 
noin neljäsosa oli tapahtumakalenteriosumia. 

Tapahtumaviestinnässä 
pääpaino sähköisessä mediassa 
ja yhteismarkkinoinnissa

Museon tapahtumaviesintää hoideiin kolmen pääväylän 
kauta: iedoteilla, sähköisillä kalentereilla ja sosiaalises-

sa mediassa. Isoa roolia näytelivät myös museon uuis-

kirjeet, joita läheteiin kymmenen kappaleta asiakas-
rekisterin mukaisesti. Museon asiakasrekisterissä oli 
3 075 osoiteta. Pieni lasku rekisterin koossa edellisvuo-

teen verratuna johtuu uuteen MailerLite-ohjelmaan siir-
rytäessä tehdystä siivouksesta ja tuplaosoiteiden hävit-
tämisestä. MailerLite-ohjelman käytö myös mahdollisi 
paremmin asiakasviesien kohdentamisen. Keskimäärin 
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uuiskirjeen avasi 29,08% asiakkaista. Edellisvuosilta vas-

taavaa avauslukua ei ole iedossa, koska silloinen järjes-

telmä ei avausprosenia seurannut.

Sähköisiä kalentereita käyteiin akiivisesi tapahtumien 
ja näytelyiden ilmoiteluun. Kaupungin oman kalenterin 
lisäksi käytössä oli Keskisuomalaisen ja Suur-Jyväskylän 
lehden kalenteri. Museot.i-kalenterin käytöä laajennet-
iin koskemaan kaikkia tapahtumia. Uutena mukaan tuli-
vat Jyväskylän ammaikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopis-

ton kalenterit, jota tavoitaisimme myös opiskelijoita.

Sosiaalisen median käytöä hallinnoiiin yksityiskohtaisen 
some-suunnitelman ja ajastusten avulla. Ajastuksiin käy-

teiin Hootsuite-ohjelmaa sekä Instagram-automaisoin-

iin OnlyPulia. Suunnitelmallisuus toimi iedotamisessa 
hyvin, muta jäi sili ilaa myös spontaaneille postauk-

sille. YouTubeen ja Vimeoon lisäiin edelleen mm. näyt-
telyiden trailerit. IFTT-automaisoinneilla varmisteiin, 
etä videot ja blogiteksit lähivät varmasi myös muihin 
sosiaalisen median alustoille, kuten esim. Twiteriin. 

Museo osallistui mahdollisuuksien mukaan kaupungin 
isompiin tapahtumiin ja tapahtumakokonaisuuksiin. 
Näistä saaiin vetoapua asiakasvirtojen ohjaamiseen myös 
museoon. Suurimmat kokonaisuudet olivat Jyväskylä-päi-
vät, Valon kaupunki ja Joulukylä Jyväskylä. Lisäksi yhteis-

työtä tehiin muiden kultuuritoimijoiden kanssa, kuten 
Yläkaupungin Yön ja Jyväskylän kesän Neulefestareiden 
kanssa. Museo oli mukana myös erilaisissa risiinmark-

kinoinneissa, kuten senioriväestölle kohdennetussa 

Taideapteekissa, Jyväskylän Sinfonian kausiesiteissä, 
Museokorin kampanjoissa sekä Veikkauksen markkinoin-

neissa. Museon ietoja oli edelleen saatavissa mobiiliop-

paissa Käsityökohteet ja Aallon kylässä.

Suurin yhteinen tapahtumakoitos vuonna 2017 oli jyväs-
kyläläisten museoiden Kaikki kotona -tempaus, jol-
la haluiin nostaa suomalaisuuta ja koiseutua esiin. 
Tempaukseen liityi omat Facebook-sivut ja museot jalkau-
tuivat Jyväskylän Kävelykadulle Koiseutupäivien yhtey-
dessä 10.–13.8.2017. Museoissa järjesteiin koiin ja koi-

seutuun liityviä tapahtumia pitkin kevätä ja kesää. 

Näkymättömästä näkyväksi 
bloggaamalla

Blogissa julkaisiin vuoden aikana 32 arikkelia. Niissä 
esiteltiin kuukauden kokoelmaesineitä, käytiin läpi 
museon henkilökuntaa ja työtehtäviä ja avaiin mm. 
Konservointikeskuksen toimintaa mediahuomiotakin 
saaneen Ylivieskan messukasukan konservoinnin kauta. 
Blogin kävijämäärät kasvoivat vuodessa hurjasi, 43,43% 
edellisvuoteen verratuna. Blogijulkaisujen aiheet koeiin 
kiinnostaviksi, kun niissä avaiin museon näkymätöntä 
työtä ja madalleiin kynnystä yleisön ja henkilökunnan 
välillä. Lisäksi blogipostausten leviämistä helpoi se, etä 
esinetutkimusverkosto Artefacta oi Kuukauden esine 
-postaukset mukaan omiin koosteisiinsa sekä IFTT-auto-

maisoini, joka jakaa postaukset suoraan sosiaaliseen 
mediaan. 
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Museo oli avoinna vuoden 2017 aikana 309 päivänä ja 
yhteensä 2 113 tunia. Vuonna 2016 museo oli avoin-

na 299 päivänä 2 044 tunia. Näytelyilat olivat avoinna 
i–su kello 11.00–18.00, poikkeuksia oli mm. juhlapyhinä. 
Kesäkuukausien ajaksi museossa siirryiin supistetuun 
avoinnaoloaikaan siten, etä kesä-elokuussa ovet suljeiin 
lauantaisin jo klo 16.

Aikuisten pääsymaksu oli 6 euroa. Maksuton sisäänpääsy 
oli alle 18-vuoiailla ja alan opiskelijoilla sekä perjantai-
sin kaikille. Pääsymaksuta museoon pääsi sisään poik-

keuksellisesi myös muun muassa seuraavina päivinä: 
Jyväskylän juhlaviikkona 21.–25.3., Keski-Suomen päivä-

nä 18.4., Yläkaupungin Yössä 20.5., Kansallispuvun tuu-

letuspäivänä 5.8., Joulun avauksessa marraskuussa sekä 
käsityöläisten joulutorin aikana 9.–10.12. Maksutomia 
museon tapahtumia olivat myös avajaiset, yleisöluennot 
ja -työpajat.

Museon näytelyihin ja tapahtumiin tutustui 39 715 kävi-
jää (34 990 kävijää vuonna 2016). Suurimman osan kävi-
jöistä muodosi tänäkin vuonna ilmaiskävijät (maksaneita 
4 323 henkilöä, ilmaiskävijöitä 35 392). Näytelyihin kävi 
tutustumassa vuoden aikana 267 ryhmää (206 ryhmää 
vuonna 2016). Ryhmistä oli koululais- ja opiskelijaryh-

miä 184. Museon yleisöilaisuuksissa kävi 11 540 kävijää 
(vuonna 2016 yhteensä 12 709 kävijää).

Kontakteja (puhelin, sähköposti, käynnit) museon, 
Kansallispukukeskuksen ja Konservoinikeskuksen ieto-

palveluun oli 2 214 kappaleta.

Tietoja museon toiminnasta sekä yleensä käsityöstä ja 
käsiteollisuudesta asiakkaat saivat myös aulan, perus-

näytelyn ja käsikirjaston ietokoneilta sekä museon moni-
puolisilta verkkosivuilta.

Museon verkkosivuilla (vain pääsivut ilastoidaan) kävi vuo-

den aikana 292 275 kävijää (161 925 kävijää vuonna 2016). 
Eniten kävijöitä oli museon etusivulla, Kansallispuvut.i-
sivuilla, museon verkkonäytely Kukako.i-sivustolla ja muse-

on blogissa.

Museon pääsivulla kävijöistä noin 92 % oli Suomesta, ulko-

mailta kävijöitä oli eniten mm. Yhdysvalloista, Ruotsista ja 
Japanista. Museon englanninkielisillä sivuilla 48 % kävi-
jöistä tuli Suomesta, seuraavaksi eniten käytäjiä löytyi 
Yhdysvalloista.

Kansallispuvut.i-sivustolla kävijöistä 92 % oli Suomesta, 
seuraavaksi eniten kävijöitä oli Ruotsista, Japanista ja 
Yhdysvalloista.

Museon ryijyaiheista muistelusalkkua, kansakoulusalk-

kua, paperisalkkua, Marimekko-salkkua ja nuorille mie-

lenterveyskuntoutujille suunnatua Nappisalkkua lainaiin 
yhteensä 60 kertaa.

12. Museo ja yleisö 

maksaneet kävijät ilmaiskävijät yhteensä

Dora Jung – pellavan kuvitaja 7.1.-5.3.2017 775 4 147 4 922

Rohkea. ajassa. aito (Kalevala Koru) 11.3.-7.5.2017 973 6 693 7 666

Suomalainen kansallispuku 20.5.-3.12.2017 2 368 16 227 18 595

VuODeN 2017 pääNäyttelyt KäViJämääRiNeeN:
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Ulkopuoliset tahot järjesivät museossa 32 tapahtumaa ja näihin on osallistunut 418 kävijää. Museolla on ollut omia 
tapahtumia yhteensä 51 kappaleta ja näihin on osallistunut 11 122 kävijää. Taulukossa suosituimpia museon tapah-

tumia kävijälukuineen.

13. Tapahtumat

Dora Jung - pellavan kuvitaja avajaiset 7.1. 187

Dora Jung - pellavan kuvitaja näytelyopastus 25.1. 65

low Budget: Käsintehty paperi 2.2 19

paula - Kahvin läheiläs Sääksmäen puvussa 3.2. avajaistapahtuma 122

low Budget: Kassin painanta 2.3. 67

Kalevala Koru avajaiset 10.3. 145

Jyväskylä-viikko 21-25.3. 1 207

muisteluilta: Käsityöt soien jälkeen 29.3. 19

Käsityökohtaamisia-seminaari 8.4. 84

Rohkea. ajassa. aito. Kalevala Koru luento & tunnistus 12.4. 48

Keski-Suomen päivä 71

Kansainvälinen museopäivä 18.5. 39

Suomalainen kansallispuku avajaiset 19.5. 145

late Nights ja yläkaupungin yö 20.5. 1 165

museon syntymäpäivä 16.6. 276

perjantai-paja 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., ja 4.8. 96

Kansallispuvun tuuletus 5.8. 162

yleisöopastus 11.8. 20

Kansallispuku - mikä sekin on -luento 14.9. 30

pukupäivät i 23.9. 118

late Nights ja Valon kaupunki 29.9. 793

Kansallispuvun juhla 7.10. 318

low Budget: muisikirja 2.11. 22

Joulunavaus 24.11.-26.11. 568

Koko kansan pukujuhla 2.12. 252

Käsityöläisten Joulutori 9.-10.12. 4 717

Sointuja sikarilaaikosta avajaiset 15.12. 108

tapahtumat KäViJät
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Museokaupan eri toimintoja on uudistetu viime vuo-
sina ja kertomusvuonna rahaliikenteen käsitelyä, talous-
kirjanpitoa, laskutusjärjestelmää sekä itse kassajärjestelmän 
uusimista on edelleen viimeistelty ja uusia käytäntöjä on 
hiotu. Myös henkilöstövaihdokset edellyivät uuden ie-

don jatkuvaa päivitämistä ja kertaamista. 

Museokaupan myyniilitoimitajien lukumäärä oli lähes 
sama kuin parina edellisenä vuotena. Vuoden aikana 
myyniilitoimitajia on ollut yhteensä yli 100 eri tahoa 
eri puolilta Suomea. Museokauppa osi aikaisempaa roh-

keammin tuoteita omaksi jälleenmyynitarkoituksiin, näi-
tä tuoteita on noin 40 toimitajalta. Uusia tuotajaehdok-

kaita haeiin vuoden aikana Jyväskylässä olleista myyn-

itapahtumista. Lisäksi museokauppa haki Käsityöläisten 
Joulutorin kanssa jo kolmannen kerran sesonkitoimitajia 
joulutuoteille. 

Tuotevalikoiman perusteena oli edelleen suomalainen laa-

dukas käsintehty tuote ja alan kirjallisuus. Tuoteryhmistä 
parhaiten myivät korut ja sisustustuoteet. Uutena valikoi-
miimme saimme muun muassa Pienet Oranssit -pehmo-

tuoteita ja asusteita ja Mainio Crat -huopatuoteita. 

Suomi 100 -juhlavuoden näyttelyä tuotteistettiin 
runsaasti. Valikoimiin lisättiin kansallispukujen suk-

kia ja Jussakan kansallispukutuoteita. Alli Touri -kor-
teista otettiin uusia painoksia. Lisäksi museokauppa 
teei kansallispukuaiheisia magneeteja yhteistyössä 
muun henkilöstön ja Kansallispukukeskuksen kanssa.  
Kertomusvuonna museokauppaan liityi Ikkunagallerian 
kolme näytelyä, joiden kaikki tuoteet olivat myynnissä 
museokaupan kauta. Lapuan kankureiden myyninäytely 
mahdollisi Dora Jungin näytelykokemuksen jatkumisen 
koiin saakka. Ommellisen myyninäytely maalis-touko-

kuussa oli myynihii ja museokauppa toimi hetken ajan 
sesongin kuumimpana vaateliikkeenä. MadeBy Helsinki 
toi raikkaan valikoiman helsinkiläisiä tuoteita kesäkau-

delle myyntiin Keski-Suomen leveysasteille. Syksyllä 
Ikkunagalleriassa esiteliin Tuakon takomon tuoteita, 
muta tuoteiden myynnin hoii seppä itse. 

14. Museokaupa

Vuoden 2017 lipunmyynnin ja museokaupan tuote-

myynnin kokonaissumma oli 120 001,78 € kun se vuota 
aiemmin oli 90 255,25 €. Lähes 30 000 € nousun selitää 
onnistuneet Ikkunagallerian myynivalinnat ja pääsylip-

putulojen kasvu. 

Vuoden 2017 euroa/kävijä tulos oli 3,10 euroa (2,71 
euroa 2016). Euro/kävijä luku on kehitynyt monta vuot-
ta ylöspäin, muta vuosina 2013–2016 luku on vaihdellut 
eikä aina ole ollut nousujohtoinen. Myyniin vaikuta-

vat näytelyvalinnat, kävijämäärät ja tasaantunut tuote-
myyni. Vuonna 2017 luku taas nousi selkeäsi. 

Museokaupan uudistus vuodenvaihteessa 2011–2012 
on onnistunut myynnin kasvun mitareilla arvioiden. 
Museokaupan kokonaismyyni on noussut noin 30 pro-

senia vuoteen 2011 verratuna vuosina 2012–2017. 
(Vuoden 2011 kokonaismyyni oli 67 897,36 €, pääsyliput 
ja opastukset 12 761,40 €.) 

Museokaupan toiminta-ajatus 

Museokaupan päämääränä on edistää suomalaisen käsi-
työläisyyden tunnetavuuta ja tarjota museovieraille 
mahdollisuus laajentaa museovierailukokemusta osta-

malla museokaupasta lahjoja itselle tai muille.

Museokaupan tuotevalikoimassa on tuoteita kustanta-

moilta ja suomalaisilta ammaikäsityöläisiltä ja harras-

tajilta. Tavoiteena on, etä Suomen käsityön museon 
museokaupassa myydään pääosin ammaimaisesi teh-

tyjä käsityötuoteita. Museokauppa antaa myös aloit-
taville käsityöläisille mahdollisuuden tarjota tuoteita 
myyniin 3–6 kuukaudeksi. Lisäksi näytelyihin ja seson-

keihin liityviin myynijaksoihin voidaan tehdä poikkeuksia 
ammaikäsityöläisyyden vaaimuksesta. 

Museokauppa toimii tuoteiden toimitajien kanssa pää-

sääntöisesi myyniiliä käytäen. Pieni osa tuoteista 
osteiin tuotajalta jälleenmyyniin.
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Suomen käsityön museo toimii Jyväskylän kaupungin kultuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa yhtenä Jyväskylän 
museopalveluiden museoista. Museopalveluita johtaa museotoimenjohtaja. Kertomusvuonna museotoimenjoh-
tajana toimi Heli-Maija Vouilainen.

Koskinen Sari, FM, amanuenssi (iedotus, tapahtu-

mat)

Koilainen Simo, FM, museonjohtaja

Manninen Raija, FM, ammaiopetaja, museoleh-

tori

Mi Point Lay, siisijä

Nikkarikoski Reeta, toimistosihteeri

Oikari Mikko, FM, intendeni (näytelyt)

Peni Maria, vaatetussuunnitelija, teksiili-
konservaatori, Konservoinikeskus

Salmenoja Riita, FK, amanuenssi (arkistot, kirjasto, 
ietopalvelu) 30.11.2017 saakka

Vesanto Anne, koiteollisuusohjaaja-suunnitelija, 
johtava konservaatori, Konservoinikeskus

Väisänen Marja Liisa, FM, amanuenssi, Suomen 
kansallispukukeskus

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

15. Hallinto

16. Henkilöstö

Vakituinen henkilökunta:
Ahonen Marjo, FM, amanuenssi, kokoelmat, 
vapaaehtoisprojekissa 4.9.-24.11.2017, sijainen 
Reija Teerimäki

Hagman Juhani, museomestari

Hahl Seija, FM, amanuenssi (tutkimus)

Hemmilä-Nurmi Anneli, FM, amanuenssi (valoku-

va-arkisto)

Järvinen Laura, kultuurituotaja (AMK), museo-
assisteni, osa-aikainen opintovapaa 17.1.-
5.5.2017 ja 12.9.-31.12.2017, sijainen Tuija 
Koskinen

Kangas Taina, artenomi (AMK) Käta-opetaja, kan-

sallispukukonsuli, amanuenssi, Suomen kansallis-

pukukeskus

Kivineva Merilla, museovalvoja 30.11.2017 saakka

Korhonen Laura, FM, amanuenssi (iedotus, vaih-

tuvat näytelyt)

•

•

•

•

•

•

•

•
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tilapäinen henkilökunta:
Hänninen Anne, Ilmonen Iina, Jokela Pirkko, Koskinen Tuija, Koilainen Johanna, Kylmälahi Marjaana, Marinen Ritva, 
Maila Raija, Mäkinen Jussi, Niiranen Leena, Nurmesjärvi Aino, Oinonen Maija, Peltola Jaana, Perhonen-Piriniemi 
Sari, Teerimäki Reija, Torniainen Hannele, Tuomaala Tanja, Turkia Päivi

harjoittelijat:
Eerola Tuija, Häkkinen Ida, Kaipainen Miisa, Kontro Salla, Korpela Ida, Mohammad Nahid Noor, Mäkelä Hanna, 
Nácsa János, Nokelainen Ullriikka, Oinonen Maija, Rahno Jenna, Rantamäki Maria, Rauhala Elina, Riascos Monica, 
Salmi Jukka

Oppaat:
Hynynen Tapani, Järvinen Pirkko, Lahi Sanna, Peltola Jaana, Riikonen Marita, Sarja-Kolu Anne, Torniainen Hannele

ulkopuoliset asiantuntijat:
Browne Ronan, Eskola Laura, Hakala Sirkka-Liisa, Harjula Anssi, Heiskanen Irma, Hintsanen Päivi, Holst Leena, 
Hämäläinen Helena, Hänninen Ritva, Johnsson Seija, Koskinen Minna, Kouhia Anna, Lehtomäki Salla, Leino Tiina, 
Manelius Hanne, Mende Karmo, Mendelin Eija, Mikkola Ani, Murto Soja, Nieminen Aila, Ohra-aho Anne-Mari, 
Oinonen Maija, Pasanen Mervi, Peteri Roi, Pihlhjerta Inga, Piri Katri, Rauhala Elina, Ristonmaa Joni Peteri, Salmi 
Jukka, Tuura Anneli, Vainio Marjo, Varonen Mari

Vapaaehtoiset:
Vapaaehtoiset tekivät vapaaehtoistyötä kertomusvuonna 216 kertaa yhteensä noin 522 tunnin ajan.

Kiitämme vapaaehtoisia heidän tekemästään työstä!

Koulutus:
Vuoden 2017 aikana museon henkilökunta on osallistunut koulutuksiin yhteensä 579 tunia, muun muassa seuraa-

viin koulutuksiin:

Laatua lueteloiniin -webinaari ............... 24.1.2017
1800-luvun tutkimuksen päivät ............... 26.1.2017
Ympäristöilinpäätös iedonantajille .......... 2.2.2017
TAKO:n kevätseminaari .............................. 7.2.2017
Arisi maksaa? ........................................... 8.2.2017
Avaimet arvioiniin ................................... 22.2.2017
Museoilastopäivä .................................... 28.2.2017
Työkalupakki 
myynnille & markkinoinnille .................... 10.3.2017
Museotyö murroksessa - 
millaista osaamista ................................... 21.3.2017
Lueteloinnin monimuotokoulutus .......... 23.3.2017
MuseumPlusRIA järjestelmän esitely ..... 29.3.2017

Vuosilomakertaus ...................................... 5.4.2017
Käsityökohtaamisia-seminaari ................... 8.4.2017
Tulevaisuustyöpaja 2 ................................ 18.4.2017
Kiertoon, korjaukseen vai poistoon? 
- museologian seminaari ......................... 20.4.2017
Lisäty todellisuus  - 
mediakasvatustyöpaja ............................. 24.4.2017
Digivalmennus: Suositelumarkkinoini  .... 4.5.2017
Valtakunnalliset museopäivät .................... 8.5.2017
KVTES perehdytys esimiehille .................. 10.5.2017
Spectrum -konferenssi .............................. 29.5.2017
Osallisuusyhteyshenkilöstön koulutus ....... 8.6.2017
Museonjohtajapäivät ............................... 24.8.2017
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Perehdytysvalmennus osallisuuteen ....... 13.9.2017
Museoalan Teemapäivät .......................... 14.9.2017
PopUp: Työaika ja poissaolot ................... 5.10.2017
Kaupungin Streamaus -koulutus .............. 9.10.2017
Keski-Suomen museo- ja 

koiseutupäivä ........................................26.10.2017
Hyvien käytäntöjen dialogit ...................31.10.2017
PKL-Konservaatoriliiton koulutuspäivä ... 3.11.2017
Näytelycafé ............................................. 7.11.2017

PopUp: Huomautus ja varoitus III ............ 9.11.2017
Pelastetavat teksiilit .............................15.11.2017
Kokoelmaiedot talteen ja käytöön ......16.11.2017
Valtakunnallinen kuva-arkistopäivä .......20.11.2017
Työhyvinvoinikorikoulutus ..................23.11.2017
Uusi SAP Fiori matkanhallintasovellus ... 29.11.2017
Tilinpäätösinfo........................................12.12.2017
Museoliiton ietopäivä ...........................12.12.2017
Pienhankintakoulutus ............................18.12.2017

Museon henkilökunnan omakustanteinen ulkomaan opintomatka suuntautui tällä kertaa Amsterdamiin 20.–23.4. 
Matkalla tutustuiin mm. Rijksmuseumiin, Amsterdamin kaupunginmuseoon, Van Gogh -museoon ja Anne Frankin 
taloon.

Suomen käsityön museon kesäinen opintomatka järjesteiin 15.6. pääkaupunkiseudulle yhteistyössä Jyväskylän 
taidemuseon kanssa. Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua oman valinnan mukaan Vantaan kaupunginmuseoon, 
Vantaan taidemuseo Artsiin, Kalevala Korun tehtaaseen, Virkki-koimuseoon sekä Helsingin museoihin. Matkalla oli 
kaikkiaan 37 henkeä, mukana myös museon vapaaehtoistyöntekijöitä.

Jyväskylän museopalvelut
ICOM 

Suomen museoliito - Jyväskylän museopalvelut yhteisjäsenyys

Suomen käsityön museo
European Texile Network (ETN)

Konservointikeskus
IIC - The Internaional Insitute for Conservaion of Historic and Arisic Works.

17. Jäsenyydt
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Suomen käsityön museon ilat ovat Jyväskylän kaupun-

gin Tilapalvelun kauta vuokratuja kaupungin omistamia 
iloja. Tiloja on yhteensä 2621,3 m2.

Kauppakatu 2�/Kilpisenkatu 12

Suomen käsityön museon toimisto- ja näyttelytilat 
(1791,5 m2) sijaitsevat As Oy Säästökeskuksen Kauppakatu 
25/Kilpisenkatu kiinteistössä.  Museo on vuokralaisena 
Jyväskylän kaupungin Tilapalvelun omistamissa iloissa.  

Nykyiset ilat peruskorjaiin museon käytöön vuosina 
1999–2000. Toimistoilojen yläkerroksissa on ollut jo use-

ana vuonna ongelmia ilmanlaadun ja ilojen lämpöilan 
kanssa. Jäähdytyslaiteiston hankintaan oli kaupungin 
investoiniraha kertomusvuodelle, muta hankintaa ei 
voitu toteutaa ja määräraha siirreiin vuodelle 2018.

Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja näytely- ja arkistoilois-

sa on vakioilmastoinikoneet, iloja ja laiteita on kun-

nostetu ja huolletu Tilapalvelun määrärahoin. Museon 
iloissa on tallentava kameravalvontalaiteisto. Museon 
ulkokuoren varmuuslukitus on uusitu Secto-avaimistolle, 
käytölukitus on uusimata.

Kauppakatu 2�

Pohjakerroksessa sijaitsevat perusnäytelyt. Katutasossa 
ovat vaihtuvat näytelyt, Ikkunagalleria ja museokauppa. 
Toisessa kerroksessa on lisää ilaa vaihtuville näytelyille, 
AvoinPAJA -työpaja, museolehtorin ja näytelyintendenin 
työhuoneet, luentosali Aikamatka-näyttelyineen sekä 
Suomen kansallispukukeskuksen työilat ja kansallispu-

kuesitelyille tarkoitetu Kuja-näytelyila. Kertomusvuoden 
aikana uusiiin edelleen kaupungin investoinimäärärahan 
turvin museon näytelyilojen ja luentosalin osalta valais-

tusta energiaystävälliseksi LED-valaistukseksi.

Kilpisenkatu 12

Pohjakerroksessa on henkilöstön sosiaaliilat, museoon 
tulevan museoesineistön säilytysilat, näytelyrakenne-

varasto sekä tarvikevarasto. Alakerrassa on käsikirjas-

to, valokuva-arkisto ja tutkimusarkisto sekä työiloja. 
Keskikerroksessa on museon toimisto ja työiloja sekä 
ikkunanäytelyila Näytönpaikka. Yläkerrassa on työiloja 
sekä neuvoteluhuone.  Lisääntyneen ilantarpeen vuok-

si museolla on vuokratuna lisäilaa näytelyrakenteille, 
tarvikkeille ja arkistolle.

Salmiranta 

Suomen käsityön museon säilytys- ja työilat Salmirannassa 
sijaitsevat Jyväskylän kaupungin Tilapalvelulta vuok-

ratuissa tiloissa useammassa rakennuksessa. Tiloja 
Salmirannassa on yhteensä 829,8 m2.

Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja säilytysiloissa on vakio-
ilmastoinikoneet.

Museopalveluiden yhteinen Kokoelmakeskus ja konser-
voinikeskus valmistui ja oteiin käytöön 2009. Museon 
puutyöverstas sekä puu-, metalli- ja lasiesineiden koko-

elmat (174,5 m2) sijaitsevat näissä Jyväskylän museo-
palveluiden yhteisissä iloissa. 

Suomen käsityön museon Konservoinikeskus (292 m2) ja 
museon teksiilien säilytysilat (283,2 m2) sijaitsevat myös 
Salmirannassa, muta jo aikaisemmin käytöön otetuissa 
erillisissä iloissa B-rakennuksessa. Kokoelmaesineistön jär-
jestely useiden muutojen ja suurien kokoelmalahjoitusten 
jäljiltä on jatkunut edelleen kaikissa säilytysiloissa. Uudet 
kokoelmaosat ovat täytäneet ilat äärimmilleen ja aineistoil-
le sekä vaihtuvien näytelyiden esineistölle on Salmirannasta 
vuokratuna edelleen väliaikainen 80 m2 ila.

18. Tilat
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Suomen käsityön museo/Suomen kansallispukukeskus/Konservoinikeskus, käytömenot ja -tulot vuosina 2013–2017 
(luvut tuhansina euroina): 

19. Talous

20. Tunnuslukuja 

KÄYTTÖMENOT 2013 2014 2015 2016 2017

henkilöstömenot 716,3 768,4 782,7 787,7 757,8

Vuokrat 406,3 414,1 421,3 431,8 429,8

palvelut, tarvikkeet, muut menot 253,3 206,5 193,7 167,6 179,5

KÄYTTÖTULOT 2013 2014 2015 2016 2017

Valionosuus 425,4 425,4 413,3 395,0 377,9

tulot ja harkinnanvaraiset valion avustukset 341,4 341,5 319,9 296,7 309,7

menot yhteensä 1357,9 1389,0 1397,7 1387,0 1367,1

tulot yhteensä 766,8 766,9 733,2 692,7 687,6

Jyväskylän kaupungin osuus 591,1 622,1 664,5 695,3 679,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kävijät, lkm 32 077 32 581 41 357 37 812 30 251 31 272 33 488 37 362 37 919

tapahtumat, lkm 103 117 101 100 95 78 209 100 36

Opastukset, lkm 106 210 135 354 152 129 160 125 120

Konservoini, kpl 120 115 115 359 86 242 527 111 635

Brutomenot, €/asukas 12,56 11,61 11,55 11,86 11,92 11,89 13,39 13,27 9,66

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kävijät, lkm 36 701 33 681 33 970 36 198 33 005 38 169 34 990 39 715

tapahtumat, lkm 64 34 49 104 66 130  96 83

Opastukset, lkm 195 205 197 129 81 96 148 202

Konservoini, kpl 53 134 77 127 90 266 256 163

Brutomenot, €/asukas 10,9 10,2 11,0 10,1 10,2 10,2 9,99 9,75




