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Koronarajoitusten keskellä oli muutama väriläiskä. 
Taidemuseossa Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2020 
markkinoitiin museon Facebookissa ja Instagramissa 
tällä kuvalla. Kuva: Itati Tapia/Pexels.

KORONAN VARJOSSA  
VALON PILKAHDUKSIAKIN

Koronapandemia teki vuodesta poikkeuksellisen. Al-

kuvuosi sujui entiseen malliin, mutta maaliskuussa ko-

ronaviruksen arvaamattomuus yllätti. Hallituksen mää-

räyksestä museot suljettiin 17.3. Sulun aikana Holvis-

sa tehtiin tilajärjestelyjä ja Ratamossa putsattiin pai-

noprässejä. Ovet avautuivat Galleria Ratamossa 2.6., 

Holvissa päivää myöhemmin. Kesä sujui rauhallisesti 

lomailijoiden, matkailijoiden sekä kaupunkilaisten tu-

tustuessa Pekka Luukkolan seesteisiin maisemakuviin 

ja nuorten ilmastonmuutosteemaiseen näyttelyyn.

Turvavälit, käsien pesu, käsidesi, kasvomaskit, korona-

ohjeistukset ja -rajoitukset olivat nopeasti osa normaa-

lia elämää. Tärkeintä oli huolehtia asiakkaiden ja työn-

tekijöiden terveydestä ja muistuttaa, että sairaana ei 

saa tulla museovierailulle eikä työpaikalle, eristyksis-

sä on pysyteltävä ja koronatestiin mentävä, jos on co-

vid-19 -taudin kaltaisia oireita.

Kävijät ja tapahtumat vähenivät puolella ennätyksel-

lisestä edellisvuodesta, mutta neljän tuhannen koulu-

laisen opintokäynnit Holvissa pystyttiin järjestämään 

huolellisella suunnittelulla. Näyttelyohjelmaan tehtiin 

muutoksia, joiden vaikutus heijastuu lähivuosille. Kan-

sainvälisen Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn 

taiteilijoiden tutkimus-, ripustus- ja avajaismatkat jäi-

vät tekemättä, mutta uusien teosten installoinnit onnis-

tuivat hyvällä suunnittelulla, tiimityöllä ja etäyhteyksil-

lä taiteilijoihin. Kun tapahtumia ei voitu järjestää mu-

seossa, oli valmistauduttava niiden tuottamiseen virtu-

aalisesti verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Striimatut 

Avoimen pajan maalaus- ja piirustushetket saivat hur-

mioituneen vastaanoton.

Myös Teams-videopalaverit tulivat kaikille tutuiksi ja 

mahdollistivat etätyön sujumisen. Vastuumuseotehtä-

vään liittyvien kuntakierrosten järjestäminen, kulttuu-

riluotsien kanssa toteutettava näyttelyprojekti ja mo-

ni muu tärkeä yhteistyöprojekti etenivät oman tieto-

koneen ääressä. Iloa tuotti uusi kokoelmanhallinta-

järjestelmä, joka mahdollistaa kokoelmateostietojen 

ja teoskuvien julkaisemisen erilaisilla verkkoalustoil-

le. Ymmärrys digitalisaatiosta kirkastui ja virtuaalipal-

veluiden ymmärrettiin parantavan niin alueellista kuin 

valtakunnallista saavutettavuutta.

Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työyhteisö ovat huo-

lehtineet kiitettävällä tavalla terveysturvallisuudesta. 

Kaikki ovat heittäytyneet ennakkoluulottomasti mu-

kaan toimintatapojen kehittämiseen. Lämmin kiitos 

epävarmuuden sietämisestä ja sopeutumisesta tähän 

poikkeukselliseen ajanjaksoon, jolloin korona on heit-

tänyt varjonsa maailman ylle. Yhdessä on koettu valon 

pilkahduksiakin.

 Leena Lokka 

 intendentti
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Riitta Uusitalon suunnittelema sarjakuvahahmo Mr. Moosehill 
kommentoi näyttelytiloissa Miltä näyttää aika? -näyttelyä omalla 
hulvattomalla tavallaan. Kuva: Sanna Lahti.

NÄYTTELYTOIMINTA
Teija Lammi, Leena Lokka, Jaana Oikari, Seija Heinänen, Sirpa Turpeinen

Jyväskylän taidemuseon Holvin ja Ratamon näyttelyis-
sä oli vuoden aikana esillä keskisuomalaista taidetta 
sekä kansainvälistä ja suomalaista nykytaidetta ja tai-
degrafiikkaa. 

Koronapandemia vaikutti museon näyttelyohjelmaan, 
koska museot olivat Keski-Suomessa suljettuina 17.3.–
2.6. Sovittuja näyttelyohjelmia jouduttiin muuttamaan. 
Outi Puro & Miikka Lommi -näyttely peruuntui Hol-
vin galleriasta ja sen tilalla järjestettiin kesällä jyväs-
kyläläisten lukiolaisten organisoima Mahdollisuuksia 
-näyttely. Miltä näyttää aika? -näyttely oli yleisön näh-
tävillä kaksi kuukautta suunniteltua lyhyemmän ajan. 
Galleria Ratamossa sulkuajan näyttelyt siirrettiin vuo-
delle 2021.

Vuonna 2020 Holvissa oli esillä kolme päänäyttelyä ja 
kaksi gallerianäyttelyä. Galleria Ratamossa oli yhteen-
sä 11 näyttelyä, joista viisi oli taidemuseon järjestämiä 
taidegrafiikkanäyttelyitä ja kuusi Luovan valokuvauk-
sen keskuksen järjestämiä taidevalokuvanäyttelyitä.

PÄÄNÄYTTELYT

Miltä näyttää aika? 

Kuvataidetta Keski-Suomessa 1975–1997

19.12.2019–17.5.2020, 

suljettuna 17.3.–17.5.

Näyttely esitteli teoksia Jyväskylän kaupungin taideko-
koelmasta vuosilta 1975–1997. Näyttelyn ja sen perus-
tana olleen tutkimuksen välityksellä kerrotaan ajanjak-
son aikana tapahtuneista muutoksista alueen kuvatai-
teessa. Taidegrafiikan ja valokuvan asema ja merkitys 
kuvataiteen kentässä korostuivat. Naistaiteilijat teki-
vät läpimurron myös Keski-Suomessa. Näyttelyssä oli 
esillä 55 teosta 48 taiteilijalta, pääasiassa maalauksia, 
grafiikka, valokuvia ja veistoksia. Näyttelytyöryhmään 
kuuluivat Seija Heinänen, Teija Lammi, Sirpa Turpei-
nen, Riitta Uusitalo ja Jaana Oikari, joka kuratoi näyt-
telyn.

Näyttelyteosten lomassa seinillä seikkaili taiteilija Riitta 
Uusitalon luoma sarjakuvahahmo Mr. Moosehill, joka 
tutkii ja kommentoi omintakeisella tyylillään taidete-
oksia. Näyttelyn pedagogisen aineiston toteutuksessa 
oli mukana myös jyväskyläläinen Nuorten taidetyöpa-
ja. Näyttelyyn tutustui alkuvuoden aikana Taidetestaa-
jat eli noin 1 100 Keski-Suomen alueen 8.-luokkalais-
ta opettajineen.

Näyttelystä tehtiin myös verkkosivusto: 
https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/ 

Tammikuussa julkaistu verkkonäyttely esittelee näyt-
telyn taiteilijat ja teokset. Lisäksi sivustolla on aikajana 
kuvataiteen tapahtumista sekä artikkelit Suomen kuva-
taiteesta, taidegrafiikasta, valokuvataiteesta ja Jyväsky-
län kaupungin taidekokoelmasta sekä kuvatulkkaukset 
kymmenestä teoksesta. Kuvatulkkauksiin teokset valit-
sivat ja tekstit kirjoittivat museolehtori Sirpa Turpeinen 
ja Humakin yhteisöpedagogiikan opiskelija Elina Mäke-
lä. Kuvatulkkauksissa lukijoina ovat Joonas Autio ja Kia 
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Museo avattiin yleisölle sulkuajan jälkeen 3.6.2020 erityisrajoituksin. 
Kesäajan oli esillä Pekka Luukkolan näyttely Maiseman aika – Sense of Time. 
Kuva: Sanna Lahti.

Museon aulassa oli video, joka esitteli Pekka Luukkolan 
työskentelyä valokuvaajana. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Intendentti Leena Lokka haastatteli Pekka Luukkolaa 
taiteilijatapaamisessa 6.9.2020. Kuva: Sanna Lahti.

Siekkinen. Äänitykset tehtiin Veturitalleilla nuorisopal-
veluiden studiossa ja ne äänitti ja editoi Kari Toiviainen.

Näyttely avautui yleisön nähtäväksi 20.12.2019, mut-
ta yhteisavajaiset Ryömi, konti -gallerianäyttelyn kanssa 
järjestettiin 9.1.2020. Näyttelyn avasi Jyväskylän kau-
punginjohtaja Timo Koivisto ja musiikkipotpurin esit-
ti Kulissi Goes A Cappella -ryhmä. Koronapandemian 
vuoksi museo oli suljettuna 17.3.–2.6., joten näyttely oli 
yleisön nähtävillä vielä sunnuntaina 15.3.2020. 

Pekka Luukkola: 

Maiseman aika – Sense of Time

3.6.–6.9.2020

Näyttelyn valmistelut aloitettiin vuonna 2016, jolloin 
Pekka Luukkola lähestyi museota näyttelyehdotuk-
sella. Neuvottelujen kuluessa näyttelyn ajankohdak-
si sovittiin kesä 2020. Koronapandemia pysäytti Suo-
men poikkeustilaan maaliskuussa 2020, jolloin muse-
ot suljettiin. Oli pohdittava, onko mahdollista toteuttaa 
näyttelyvaihto suunnitellusti vai olisiko näyttelyä siir-
rettävä. Näyttelyn toteutusta ja tilanteen kehittymis-
tä pohdittiin tiiviisti yhdessä taiteilijan kanssa. Tilan-
netta auttoi se, että näyttelyteokset olivat ripustusval-
miina muutamaa uusinta teosta lukuun ottamatta ja ri-
pustussuunnitelmakin taiteilijalla jo pitkälti valmiina. 
Kun toukokuun alussa tuli tieto museoiden mahdolli-
suudesta avautua kesäkuun alussa, aloitettiin näyttely-
vaihdon valmistelu.

Näyttelyssä oli esillä 39 valokuvaa vuosilta 2006–2020 
sekä uusi Sense of Time -videoteos. Lisäksi museon 
aulassa oli esillä Pekka Luukkolan itsensä toteuttama 
esittelyvideo hänen työskentelystään.

Valokuvaaja Pekka Luukkola tunnetaan erityisesti suo-
malaisen maisemakuvauksen uudistajana. Hän taltioi 
kuvissaan maisemia järvien ja merien rannoilta, usein 
sinisessä iltahämyssä kuvattuna. Ihminen on Luukko-
lan kuvissa läsnä vain kameran tallentaman liikkeen 
jälkenä. Luukkola käyttää perinteisiä menetelmiä ja 
kuvaa teoksensa suurikokoiselle laakafilmille. Kuvien 
taustalla on usein pitkä suunnitteluprosessi esivalmis-
teluineen. Luukkolan työskentelytavalle on tyypillistä, 
että hän pyrkii rajaamaan kuvan valmiiksi kuvanotto-
hetkellä eikä korjaile kuviaan myöhemmin kuvankäsit-
telyllä. Suuren osan teoksista hän on kuvannut Kuh-
moisissa, Luhangassa ja Saarijärven Pyhäjärvellä.

Luukkola on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopistosta ai-
heenaan valokuvan laatu ja hänen teoksiaan on huo-
mioitu mm. Fotofinlandia-, Ars Fennica- ja Vuoden  
kirjavalio -kilpailuissa. 
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Näyttelytyöryhmään kuuluivat Pekka Luukkolan lisäk-
si museon edustajina Leena Lokka ja Teija Lammi, joka 
vastasi näyttelyjärjestelyistä. Taiteilija suunnitteli ja to-
teutti näyttelyn ripustuksen, avustajana oli hänen poi-
kansa Aleksi Luukkola ja museomestarina Jarkko Kau-
nismäki. Näyttely avautui yleisölle 3.6., mutta avajaisia 
ei koronapandemiasta johtuen järjestetty. 

Matkalla maan keskipisteeseen 2020

Jyväskylän taidemuseo 19.9.2020–14.3.2021

Galleria Jarska, Saarijärvi 13.6.–16.8.2020 

Keuruun museo 12.9.–21.11.2020

Saarijärven museo 3.2.–25.4.2021

Joka viides vuosi alueellisesti toteutettavan Matkalla 
maan keskipisteeseen -näyttelyn vuoden 2020 näyt-
telyprojektin aloituspalaveri järjestettiin tammikuussa 
2018. Paikalla olivat näyttelytyöryhmän jäsenet Saari-
järven museon johtaja Kari Kotilainen, Keuruun mu-
seon amanuenssi Teija Lammi, Jyväskylän Taiteilija-
seuran edustajana kuvataiteilija Jonna Suurhasko, tai-
demuseosta Jaana Oikari, Sirpa Turpeinen sekä pro-
jektin vetäjät Leena Lokka ja Jukka Partanen. 
 
Näyttelyajoiksi sovittiin vuoden 2020 kesäkausi Keu-
ruun museossa ja Saarijärven museon hallinnoimassa 
Galleria Jarskassa, kesä- tai syyskausi Saarijärven mu-
seossa ja syyskausi Jyväskylän taidemuseossa. Aloi-
tuspalaverissa pohdittiin näyttelyn laajentamista myös 
Keski-Suomen museoon sekä Äänekosken taidemuse-
oon, mikä ei toteutunut.

Näyttelyn teemaksi valittiin kuuluminen, jonka kat-
sottiin olevan ajankohtainen aihe ja tarjoavan mah-
dollisuuden yhteistyöhön Jyväskylän yliopiston kans-
sa. Taiteen ja visuaalisen kulttuurin tutkija Antti Val-
lius oli aloituspalaverissa esittelemässä Suomen Aka-
temian 2017–2021 rahoittamaa, kuulumisen käsitettä 
tutkivaa monitieteellistä Rajojen yli – Crossing Borders 
-hankketta. Yhteistyön todettiin olevan eduksi kaikil-
le osapuolille ja onnistuessaan tuovan sisältöä Matkal-
la maan keskipisteeseen 2020 -näyttely- ja tapahtuma-
kokonaisuuteen. 

Taiteilijahausta päätettiin seuraavaa: haku osoitetaan 
keskisuomalaisille tai keskisuomalaisiksi itsensä tunte-
ville Suomessa asuville ja työskenteleville kuvataiteili-
joille, web designer Anssi Harjulalta tilataan sähköinen 
hakulomake, johon sisällytetään hakijoiden sitoumus 
osallistua nykydokumentointiin ja lupa hakuaineiston 
arkistointiin, lomakkeen sisältö suunnitellaan yhdessä 
kuraattoreiden kanssa.

Matkalla maan keskipisteeseen 2020 -näyttelyn kuraattori Rickard 
Borgström. Pysäytyskuva YouTube -videosta, jossa haastatellaan 
kuraattoria. Kuva: Sanna Lahti.

Anu Pennasen ja Stéphane Quarrecin Kati-video oli esillä Matkalla 
maan keskipisteeseen -näyttelyssä. Teos ostettiin Jyväskylän 
kaupungin taidekokoelmaan. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Vasemmalla Leena Lokka ja Rickard Borgström Matkalla maan 
keskipisteeseen 2020 -näyttelyn infotilaisuudessa.  
Kuva: Sanna Lahti.
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Kuraattoreita oli ajateltu valittavan kaksi kuten vuonna 
2015 järjestetyssä ensimmäisessä Matkalla maan kes-
kipisteeseen -näyttelyssä. Kahden kuraattorin tiimissä 
työskentelemisestä käytiin neuvotteluja Antti Valliuk-
sen kanssa, mutta lopulta päädyttiin yhteen kuraatto-
riin. Taidemuseon henkilökunta oli tutustunut ruotsa-
lais-suomalaiseen Rickard Borgströmiin vuonna 2006, 
kun tämän kuratoima Keskipohjolan kiertonäyttely 
More Than This oli ollut esillä Jyväskylässä. Lisäksi Lee-
na Lokka oli nähnyt Borgströmin yhdessä Taru Elfvin-
gin kanssa kuratoiman Lofoten International Art Festi-
val LIAF 2008 -näyttelykokonaisuuden ja keskustellut 
Borgströmin projekteista tavatessaan tämän Helsingis-
sä useita kertoja 2010-luvun alkuvuosina. Kuitenkin 
vasta Sirpa Turpeisen vuoden 2018 alussa vastaanotta-
man satunnaisen FB-postauksen seurauksena Borgströ-
min nimi nousi esille mahdollisena kuraattorina. 

Neuvottelut aloitettiin tammikuussa. Kuraattorin va-
linnasta lopullisen päätöksen teki Jyväskylän Taiteilija-
seura, jolla oli tarkastelussa myös toinenkin vaihtoehto, 
mutta Borgströmin kansainvälisyydellä oli ratkaiseva 
painoarvo. Kesäkuussa allekirjoitettiin kuratointisopi-
mus, johon oli määritelty tehtävät: Research, devel-
opment of the concept and open call, graphic design 
in cooperation with the Graphic Designer Teija Lam-
mi and Web Designer Anssi Harjula. Artists’ and art-
works’ selection process. Artists’ meetings, staff meet-
ings, venue visits. Participating in documentation plan 
with Jaana Oikari. Exhibition design planning in coop-
eration with the Organizers. Installing the exhibitions. 
Participating at least in two press briefings and open-
ings, incl. exhibition introduction. Curator’s statement.

Rickard Borgström on työskennellyt esittävän taiteen 
ja kuvataiteen rajapinnoilla. Häntä kiinnostavat kes-
kustojen ulkopuoliset alueet sekä taiteellisten, sosiaa-
listen ja maantieteellisten rajojen uudelleen määritte-
ly. Teemaan liittyvien keskustelujen pohjalta avoin tai-
teilijahaku suunnattiin elokuussa keskisuomalaisten li-
säksi muualla asuville taitelijoille, joilla on yhteys tai 
jotka haluavat luoda yhteyden Keski-Suomeen. Haku 
päättyi 31.10.2018 ja siihen osallistui 213 taiteilijaa, tai-
teilijaparia tai -ryhmää Suomesta, Norjasta, Ruotsista, 
Ranskasta, Saksasta, Japanista ja Kanadasta. Taiteilija-
valinnat varmistuivat aikavälillä maaliskuu 2019 – tou-
kokuu 2020. Prosessin pitkittymiseen vaikuttivat vuo-
den 2019 johtaja- ja henkilöstömuutokset kaikissa kol-
messa museossa: Saarijärven museon johtajaksi valit-
tiin Kirsi Hänninen ja Keuruun museon johtajaksi Soile 
Ollikainen, taidemuseossa näyttelyistä vastaavana in-
tendenttinä aloitti Teija Lammi. Lisäksi kuraattorin sit-
keä halu kasvattaa taiteilijalistaa useaan otteeseen hi-
dasti prosessia. Kuraattorilla ja museoilla oli myös eri-
äviä näkemyksiä tanssiesitysten mukanaolosta näytte-
lyssä. Jyväskylän taidemuseon osalta asia ratkesi, kun 
yhteistyökumppaniksi ja kulujen puolittajaksi ilmoit-

tautui Keski-Suomen Tanssin Keskus, jonka syksyn 
2020 Tanssin Aika -tapahtuman ohjelmaan sijoitettiin 
esitykset kahdelta ryhmältä. Kuraattori valitsi lopulta 
neljään näyttelypaikkaan yhteensä 29 taiteilijaa/taitei-
lijaparia (sisältäen kaksi tanssiryhmää). 

Vuoden 2019 aikana tehtiin 21 taiteilija/taiteilijapari-
haastattelua, joista13 videohaastattelua kuvattiin Hel-
singissä, Jyväskylässä, Kangasalalla, Kangasniemellä, 
Keuruulla, Tampereella ja Uuraisilla sekä kahdeksan 
sähköpostihaastattelua ulkomailla asuvien taiteilijoi-
den kanssa. Nykydokumentointityöryhmään kuului-
vat Jaana Oikari, Leena Lokka, Teija Lammi, näyttely-
sihteeri Piia Määttä ja valokuvaaja Hannu-Pekka Au-
raneva. Yliopiston museologian opiskelijat osallistuivat 
haastattelujen tekemiseen osana opintojaan.

Vuosina 2019–2020 kolmeen museoon suunniteltiin 
monipuolinen tapahtumatuotanto luentoineen, taitei-
lijatapaamisineen, työpajoineen ja performanssiesityk-
sineen sekä tuotettiin pedagogisia aineistoja. Museo-
pedagogiikka- ja yleisötyöryhmään kuuluivat Keuruun 
museosta Soile Ollikainen, Saarijärven museosta Kir-
si Hänninen ja Merja Kähkönen, taidemuseosta Sirpa 
Turpeinen, Sanna Lahti ja Teija Lammi.

Niina Lehtonen-Braun tutki naissukupolvien ketjuun kuulumista ja  
naisena olemisen rooleja installaatiossaan Muistojen kitkeminen.  
Teos ostettiin Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan. Kuva: Sanna Lahti.
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Matkallamaankeskipisteeseen.fi -verkkosivulla julkais-
tiin taiteilijahaastattelut ja -esittelyt, kuraattorin video-
haastattelu, tiedot näyttelyistä, pedagoginen aineisto 
sekä tapahtumakalenteri projekti-info. Kaksikielisen 
(suomi-englanti) sivun sisällöntuotannosta vastasi tai-
demuseo, teknisestä toteutuksesta Anssi Harjula, Har-
jula web&dev, ulkoasusta Anssi Harjula ja Teija Lam-
mi. Näyttelyn taiteilijalta Anna Binta Diallolta oli tilattu 
visuaalinen ilme, jota käytettiin verkkosivulla, julistees-
sa, avajaiskutsussa sekä muussa tiedotusmateriaalissa.

Koronan suljettua museot maaliskuussa 2020, oli sel-
vää, että pandemia vaikuttaa myös Matkalla maan kes-
kipisteeseen -näyttelyyn. Huhtikuussa tehtiin Keuruun 
museossa päätös näyttelyn siirtämisestä syksylle 2020 
ja Saarijärven museossa kevätkaudelle 2021. Muuta-

ma taiteilija oli suunnitellut tutkimus- tai residenssimat-
kaa Keski-Suomeen keväällä 2020, mutta nämä jäivät 
tekemättä. Kansainväliset taiteilijat eivät voineet ottaa 
osaa taidemuseossa ja Keuruun museossa ripustuk-
seen, vaan työ oli toteutettava etäyhteydellä. Ripustuk-
sen onnistumisen kannalta oli ensiarvoisen tärkeää, et-
tä työssä mukana oli paikallisia kuvataiteilijoita, joiden 
palkkakustannuksista vastasi Jyväskylän Taiteilijaseura. 
Tanssiesityksiä, työpajoja eikä taiteilijatapaamisia pys-
tytty toteuttamaan yleisötyösuunnitelman mukaisesti, 
vaan niiden kohtalo jäi katsottavaksi vuoteen 2021. Jy-
väskylässä, Keuruulla ja Saarijärvellä toteutettavaksi ai-
ottu ulkoilmaperformanssi jäi suunnitteluvaiheeseen ja 
muuttui Uudenmaan sulun vuoksi Espoossa kuvatuk-
si videoteokseksi. Samoin Saarijärvellä toteutettavaksi 
aiottu, kuvataiteilijoille suunnattu kansainvälistymisse-
minaari siirrettiin seuraavalle vuodelle.

Kansainvälisen näyttelykokonaisuuden tuottamises-
ta ja rahoituksesta vastasivat museot ja näiden taus-
taorganisaatiot. Taidemuseo haki ja sai rahoitusta ko-
ko projektille Opetus- ja kulttuuriministeriön näyttely-
palkkioavustuksesta sekä Keski-Suomen liiton Kehit-
tämisrahastosta. Rahoitusta haettiin tuloksetta myös 
Nordisk Kulturfondista ja Pohjoismaisesta Kulttuuripis-
teestä.

Taidemuseon näyttely 

Jyväskylän taidemuseossa esillä olleessa kokonaisuu-
dessa oli mukana 14 taiteilijaa/taiteilijaparia. Esillä 
oli teoksia taiteilijoilta Anna Binta Diallo, Thora Dol-
ven Balke, Niina Lehtonen Braun, Jussi Heikkilä, Me-
ri Hietala & Antti Ahonen, Jari Jula, Kazuko Kizawa, 
Petra Lindholm & Anna Järvinen, Sonja Löfgren, Anu 
Pennanen & Stéphane Querrec, Anni Puolakka, An-
ders Smebye & Vikram Uchida-Khanna, Nina Svens-
son, Jaakko Valo. Suurin osa taiteilijoista oli näyttelys-
sä mukana uudella teoksella. Näyttelyn teoksissa ko-
rostui installaatioiden suuri osuus, joita oli teoksista 
lähes puolet. Kaikki installaatiot olivat myös esillä en-
simmäistä kertaa. 

Ulkomailla asuvista taiteilijoista paikalle matkusti vain 
Saksassa asuva Niina Lehtonen Braun. Hänen moni-
sataosaisen installaationsa lopullinen kokonaisuus ra-
kentui taiteilijan työskennellessä erityisjärjestelyin yk-
sin Holvissa yhden viikonlopun ajan. Kaupungin oh-
jeistuksen mukaisesti hänellä oli myös tullessaan kir-
jallinen todistus negatiivisesta koronatestistä. Paikan 
päällä teoksiaan olivat ripustamassa myös Jussi Heikki-
lä avustajansa Petteri Takalan kanssa, Jaakko Valo, An-
ni Puolakka ja Jari Jula. 

Jokaiseen etäyhteydellä ripustettavaan teokseen koot-
tiin oma tiimi, joka toteutti ripustuksen taiteilijan en-

Intendentti Teija Lammi opastaa Nina Svenssonin Kaksoismetsä
-teoksen edessä Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyyn 
tutustumaan tulleita kulttuuriluotseja. Kuva: Sanna Lahti.

Koronarajoitukset asettivat haasteita näyttelyn ripustamiseen, koska 
taiteilijat eivät voineet tulla itse paikalle. Museomestari Jarkko Kaunismäki 
kuori Nina Svenssonin teoksen tukipuut. Kuva: Jarkko Kaunismäki.
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nakolta lähettämän suunnitelman sekä videoyhteyden 
avulla. Etäripustukseen toivat haastetta aikaerot mai-
den välillä, joka suurimmillaan oli Suomen ja Kanadan 
välillä seitsemän tuntia. Ripustukseen toi oman haas-
teensa myös koronapandemia, jonka vuoksi oli huo-
mioitava mm. taukojen porrastaminen ja turvaetäisyy-
det ripustustilanteissa. Ripustuksessa olivat mukana 
kuraattori Rickard Borgström, taidemuseosta museo-
mestari Jaakko Kaunismäki, Teija Lammi, konservaat-
tori Veera Lopez-Lehto, museoassistentti Paula Jurve-
lin, Jyväskylän Taiteilijaseurasta kuvataiteilijat Biagio 
Rosa, Anna Ruth ja Jonna Suurhasko, taidemuseon 
harjoittelijat Anna Wärri, Eveliina Perttuli, Viivi Hiek-
kanen, Krista Kinnunen ja Enna Humppi. Lisäksi Jorma 
Saarikko Pro-Av Saarikko Oy:stä oli asentamassa Tho-
ra Dolven Balken ääniteoksen. Näyttelyyn kuljetettiin 
teoksia Ruotsista, Norjasta ja Kanadasta, teokset kul-
jetti Schenker Oy.

Näyttely avautui yleisölle lauantaina 19.9. Avajaispäi-
vän lyhyen alkutervehdyksen lisäksi ohjelmassa oli 
Meri Hietalan ja Antti Ahosen taiteilijakävely Jyväsky-
län keskustassa, jonka aikana he kertoivat työskente-
lystään ja näyttivät kaupunkitiloja, joissa olivat toteut-
taneet teoksiaan. Avajaispäivän tunnelmia Holvissa 
pystyi seuraamaan myös museon Facebook Livessä.

GALLERIA NÄYTTELYT

Ryömi, konti – viesti vauvuudesta

14.12.2019–12.3.2020

Porin lastenkulttuurikeskuksen tuottama lapsiperheil-
le suunnattu toiminnallinen tilateos koostui seinälle 
projisoidusta videosta sekä tyynymäisistä veistoksis-
ta, joiden päällä voi kontata ja liikkua. Veistosten pin-
nalla olevat oranssit viivat muodostivat vauvan liike-
radan, joka oli tallennettu alle 1-vuotiaiden vauvojen 
liikkeistä Vauvojen värikylpy -työpajassa. Lisäksi niissä 
oli kosketustuntuman antavia ja ääntä tuottavia mate-
riaaleja. Näyttelyn toteuttivat Porin lastenkulttuurikes-
kuksessa työskentelevät kuvataiteilijat Annina Cerón, 
Sanna Pajunen-Kyynäräinen, Annukka Olli, Päivi Se-
tälä sekä Kirsi Jaakkola ja Veijo Setälä, joista kaksi vii-
meksi mainittua kuljettivat ja ripustivat näyttelyn Jy-
väskylään. 

Näyttely avajaisia vietettiin 9.1. samanaikaisesti mu-
seon päänäyttelyn Miltä näyttää aika? Kuvataidetta  
Keski-Suomessa 1975–1997 kanssa. Avajaistilaisuudes-
sa näyttelyn esitteli Päivi Setälä Porin lastenkulttuuri-
keskuksesta.

Anna Järvinen ja Petra Lindholm osallistuivat Matkalla maan 
keskipisteeseen -näyttelyyn. Kuva: Anna Järvinen / Petra Lindholm.

Keskittyneitä katsojia Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyssä 
Anni Puolakan Sydämestä -installaation äärellä. Kuva: Sanna Lahti.

Virtuaalinen pakopeli, jossa on teoksia seitsemältä Matkalla maan keskipisteeseen 
-näyttelyn taiteilijalta. Kissa Leonardo da Vinskin tulee löytää linnasta reitti ulos 
linnaan ja teksteihin kätkettyjen vihjeiden avulla. Kuva: Sanna Lahti.
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Mahdollisuuksia 

18.6.–6.9.2020

Koronapandemian aiheuttama museoiden sulkemi-
nen 17.3.–2.6. vaikutti gallerian näyttelyohjelmaan. 
Outi Puro & Miikka Lommi -näyttely peruuntui Holvin 
galleriasta ja sen tilalla järjestettiin nopealla aikatau-
lulla jyväskyläläisten lukiolaisten organisoima Mah-
dollisuuksia-näyttely. 

Keväällä 2020 taidemuseo sai tiedustelun kolmelta abi-
turientilta. Elli Heiska, Ilona Siistonen ja Selma Kiuru 
olivat ideoineet projektin, jossa kutsuttiin nuoria ilmai-
semaan tuntojaan ilmastonmuutoksesta taiteen avulla. 
Projekti toi ympäristökysymysten äärelle viisi paikallis-
ta 15–19-vuotiasta nuorta Helmi Pesosen, Emilia Turu-
sen, Kaapo Riikosen, Aliina Ruuttusen ja Arttu Marti-
kaisen. Nuorten koostama installaatio pyrki ravistela-
maan katsojia, herättämään samaistumispintaa tuntei-
den tasolla. Lopputuloksena oli useita eri tekniikoita ja 
taiteenmuotoja yhdistelevä kokonaisuus, jossa aihetta 
lähestyttiin useasta näkökulmasta. 

Nuoret saivat hankkeelleen rahoituksen Jyväsky-
län Nuorisovaltuustolta ja Allianssin koordinoimasta  
Ilmastonmuutosvoima-hankkeesta. He neuvottelivat 
myös yhteistyöstä ympäristö teemaa esille tuoneen Jy-
väskylän Kesän kanssa. 

Mahdollisuuksia-näyttelyyn liittyi Heijastus-videosar-
ja, joka sai ensiesityksensä Jyväskylän Kesä -festivaa-
liviikolla 2.7. Kokonaisuus julkaistiin myös Jyväskylän 
taidemuseon YouTube-kanavalla sekä Mahdollisuuk-
sia-projektin Instagramissa @mahdollisuuksia2020. Vi-
deosarja tutki taiteenmuotoja, joita ei ollut esillä Mah-
dollisuuksia-installaatiossa. Näyttelytyöryhmän lisäksi 
mukana olivat tanssija Ilona Rautiainen, sanataiteilija 
Kanerva Broms sekä haastattelija Olli-Pekka Louniala.

VERKKONÄYTTELYT
Matkalla maan keskipisteeseen, 2020 
https://matkallamaankeskipisteeseen.fi/

Kansainvälistä ja keskisuomalaista nykytaidetta, 29 tai-
teilijan / taiteilijaparin esittelyt ja videohaastattelut. Jy-
väskylän taidemuseossa, Keuruun ja Saarijärven mu-
seoissa sekä Galleria Jarskassa 2020–2021 esillä ol-
leen näyttelysarjan teemana oli kuuluminen / ulkopuo-
lisuus. 

Mahdollisuuksia-näyttelyn työryhmä: vasemmalta oikealle Kaapo Riikonen, 
Emilia Turunen, Aliina Ruuttunen, Ilona Siistonen, Helmi Pesonen,  
Elli Heiska, Selma Kiuru ja Arttu Martikainen. Kuva: Sanna Lahti.

Arttu Martikainen ja Emilia Turunen viimeistelemässä Mahdollisuuksia 
-näyttelyyn Artun teosta.
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Miltä näyttää aika, 2019–2020 
https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/

Verkkonäyttely esittelee kuvataidetta Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmasta vuosilta 1975–1997. Sivus-
tolla on taiteilija- ja teosesittelyt, aikajana kuvataiteen 
tapahtumista, kuvatulkkaukset kymmenestä teoksesta 
sekä artikkelit Suomen kuvataiteesta, taidegrafiikasta 
ja valokuvataiteesta sekä Jyväskylän kaupungin taide-
kokoelmasta.

Graphica Creativa – Hereafter, 2019 
https://www.graphicacreativa.fi/

Verkkosivusto esittelee Jyväskylän taidemuseon järjes-
tämän 15. kansainvälisen grafiikkatriennaalin, Graphi-
ca Creativa -näyttelyn teemat sekä taiteilijoita ja teok-
sia. Näyttelyyn osallistui Edmontonin, Helsingin, Os-
lon ja Tokion taideyliopistojen grafiikan osastojen 
opiskelijoita ja opettajia, jotka käsittelivät teoksissaan 
ja projekteissaan grafiikan nykytilaa.

Toisia todellisuuksia, 2018 
https://tarinasoitin.fi/toisiatodellisuuksia

Verkkonäyttelyssä voi vaeltaa Toisia todellisuuksia 
-näyttelyn teosten (41) välityksellä unen ja mielen ker-
roksiin. Teokset ovat Jyväskylän kaupungin kokoelma-
hankintoja 2000-luvulta. Kirjailija Pasi Ilmari Jääske-
läinen kirjoitti kolmesta teoksesta lyhyet tarinat, jot-
ka ovat kuultavissa myös draamallisina äänitallenteina.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa, 2017 
www.tuhattulkintaa.fi

Verkkonäyttely kertoo 45:n teostulkinnan välityksellä 
tarinaa Suomen kuvataiteesta ja sen suhteesta suoma-
laisuuteen. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 
100 -ohjelmaan kuuluneen näyttelyn teokset kuuluvat 
Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen jäsenten ko-
koelmiin. Teoksista on mahdollista tehdä omia tulkin-
toja. Sivusto sisältää kuvia, tekstiä, videoita ja e-kirjan 
Sata vuotta, tuhat tulkintaa. 
http://www.tuhattulkintaa.fi/nayttelyjulkaisu/ 

Jyväskylän kirkkopuistosta ja  
sen historiasta, 2016  
http://tarinasoitin.fi/jyvaskylankirkkopuisto  

Jyväskylän taidemuseon ja Keski-Suomen museon 
tuottaman mobiilioppaan sisältö koostuu videoista, va-

lokuvista, äänitteistä ja teksteistä. Sisältöreitit johdatta-
vat puiston, veistosten ja muistomerkkien sekä raken-
nusten taustoihin. 

Ehtiihän sinne Pariisiin  
myöhemminkin, 2015  
http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/

Verkkonäyttely kertoo 1950- ja 1960-lukujen keski-
suomalaisesta kuvataiteesta ja taiteilijoista. Lisäksi ai-
kajana sekä artikkeleita suomalaisesta ja keskisuoma-
laisesta kuvataiteesta.

Matkalla maan keskipisteeseen, 2015  
http://matkalla.keskisuomentaide.fi/

Keskisuomalaista nykytaidetta -dokumentointiprojek-
tin taiteilijoiden esittelyt ja videohaastattelut sekä näyt-
telykuraattoreiden keskusteluja. 

Maisemapaikka, 2012 
http://www.maisemapaikka.fi/

Verkkojulkaisu kertoo havainnoista ja muutoksista nel-
jässä eri maisemakohteessa, jotka sijaitsevat Keuruul-
la (Huhkojärvi), Kuhmoisissa (Kivikoski), Viitasaarella 
(Kymönkoski) ja Laukaassa (Saraakallio). Paikoiksi va-
likoitui kolmen taiteilijan eli Akseli Gallen-Kallelan, 
Pekka Halosen ja Wilho Sjöströmin maalauskohteet 
sekä kalliomaalausalue. Maalauksia, kuvia ja videoi-
ta vertailemalla sekä artikkeleihin tutustumalla voi tul-
kita maisemassa ja luonnossa tapahtuneita muutoksia 
ja paikan historiaa.

Tunne maisema, 2011  
http://www.tunnemaisema.fi/ 

Verkkonäyttely esittelee kymmenen Akseli Gallen-Kal-
lelan ja Pekka Halosen Keski-Suomeen liittyvää maala-
usta sekä 13 nykytaitelijoiden maisema- ja ympäristö-
teemaa käsittelevää teosta ja yhden teossarjan. Sivus-
tolla on maisemaan ja ympäristöön liittyviä aineistoja 
ja artikkeleita sekä verkko-opetustehtäviä peruskou-
lun 1–9-luokkalaisille ja seniori-ikäisille. 

Kaikki verkkonäyttelyt toimivat myös oppimateriaali-
na. Osaan verkkoaineistoista liittyy verkko-oppitehtä-
viä peruskoululaisille, mutta myös aikuisille ja seniori-
ikäisille.
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GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS 
RATAMO
Anna-Leena Pesonen

Jyväskylän taidemuseon Grafiikkakeskuksella on yh-
teiset galleria- ja toimitilat Luovan valokuvauksen kes-
kus ry:n kanssa Veturitalleilla, Veturitallinkatu 6.

GRAFIIKKAKESKUKSEN
NÄYTTELYT GALLERIA 
RATAMOSSA 
Galleria Ratamo oli kaupungin koronaohjeistuksen 
mukaisesti suljettuna 17.3.–1.6. Kyseiselle ajalle suun-
nitellut näyttelyt siirrettiin vuodelle 2021. Muuten 
näyttelyvuosi toteutui suunnitellusti, mutta syksystä 
lähtien ilman avajaisia.

Vappu Johansson ja Metta Savolainen: 

Matemaattisia olentoja

6.2.–1.3.

Vappu Johanssonin uusimpien teosten lähtökohtana 
ovat olleet tietoliikenteen visualisaatiomallit, mikro-
skooppikuvat tai yksityiskohdat tekijän kännykkäkuvis-
ta. Johansson käyttää työssään syväpainografiikan eri 
tekotapoja, piirtämistä ja kollaasimenetelmiä.

Metta Savolainen on työskentelyssään lähtenyt liik-
keelle yhdestä antiikin ajan klassisesta matematiikan 
ongelmasta eli ympyrän neliöimisestä: miten voidaan 
geometrisesti konstruoida eli harpilla ja viivaimella 
piirtää alaltaan yhtä suuret neliö ja ympyrä. Teokset 
ovat akvarellimaalauksia. Vappu Johansson ja Metta 
Savolainen työskentelevät Helsingissä samalla Arabian 
Taidegraafikoiden työhuoneella. 

Laurene Bois-Mariage: 

Like It Or Not, Blue Anthropometries / 

Markus Luiro: Piirustuksia

2.6.–18.6.

Like It Or Not, Blue Anthropometries on osallistava 
installaatio, jossa vierailijoita pyydetään kastamaan 
peukalonsa mustetyynyyn ja painamaan sormenjäl-
kensä niille varattuun seinään. Laurene Bois-Mariage 
työskentelee Tallinnassa ja Tampereella.

Markus Luiron hiili- ja lyijykynäpiirustukset ovat ke-
väältä 2020. Piirustuksissa on pääosin jonkinlaisia 
tyyppejä ja hahmoja. Markus Luiro asuu ja työsken-
telee Porissa.

Virve Lilja: 

Between the Lines

23.7.–16.8.

Tampereella työskentelevän Virve Liljan näyttely käsit-
teli elämän kiertokulkua. Teoksissa on yhtä aikaa läsnä 
lapsuus ja vanhuus sekä sukupolvien jatkumo. Näytte-
lyn teokset ovat metalligrafiikkaa ja maalauksia. 

Inka-Maaria Jurvanen: 

Meteli ja hiljaisuus

17.9.–11.10.

Inka-Maaria Jurvasen esillä olleet uudet piirustukset on 
viety kolmiulotteisempaan muotoon, kohti installaatio-
ta. Piirustukset on toteutettu puisen sermin, mattahio-
tun valkoisen marmorin, vanhan oven sekä täyspuisten 
CNC -leikattujen kappaleiden pintaan. Jurvanen asuu 
ja työskentelee Vantaalla.
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Mari Hallapuro: 

Pimeä 

12.11.–5.12.

Järvenpääläinen Mari Hallapuro työskentelee perin-
teisten taidegrafiikan tekniikoiden parissa, ja tekee 
pääasiassa viivasyövytystä, kuivaneulaa ja mezzotin-
toa. Teosten lähtökohta on jokin näkyvä havainto, esi-
merkiksi metsämaisema, mutta sarjallisen työskentelyn 
myötä kuvaelma muuntautuu joksikin muuksi, ikään 
kuin piilotajuiseksi ryöpsähdykseksi.

Luovan valokuvauksen 

keskukusen näyttelyt 

Galleria Ratamossa

Noora Ojanperä: Gone and Found /  
Anne Monthan: Ei teidän kaltaisista ikinä tiedä
9.1.–2.2.

Aki-Pekka Sinikoski ja Astrid Sinikoski: New Ghosts 
Minna Karhunen: to all the boys i´ve liked before, 
kirjastogalleria 
 5.3.–15.3.

MobileNordic2020
25.6.–19.7. 

Aleksi Rytkönen: Arki jossain muualla /  
Iiro Immonen: Route 6540
20.8.–13.9. 

Henna Tyrväinen: Inside the Glass House /  
Paula Humberg: Dispersal
15.10.–8.11.

Joel Karppanen: Alhaisolauluja 
10.12.–3.1.

Yleisötyö

Vuoden aikana Galleria Ratamon näyttelyihin tutustui 
32 ryhmää, joista puolet oli toisen asteen oppilaitok-
sia. Opastuksia järjestettiin kolmelle ryhmälle. Opas-
tuksissa tutustuttiin esillä olevaan näyttelyyn sekä kes-
kuksen tiloihin ja toimintaan. 

Virve Lilja saa onnittelukukkia näyttelynsä avajaisissa.  
Kuva: Naoji Ishiyama.

Inka-Maaria Jurvasen installaatio Hajoamisen irstaus Galleria 
Ratamossa. Kuva: Anna-Leena Pesonen.

Jouluinen Ratamon pop up -myymälä ja kirjasto iltavalaistuksessa. 
Kuva: Anna-Leena Pesonen.
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Grafiikan paja 

Vuoden aikana grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä 22 
taiteilijaa ja harrastajaa, joista vuosikäyttäjiä oli 12. Pa-
jaa vuokrattiin enimmäkseen koko vuodeksi, mutta si-
tä on mahdollista vuokrata myös lyhyemmäksi ajaksi. 
Paja oli käytössä päivittäin klo 06–02. Käyttäjät ovat 
voineet ostaa galleriakaupasta käyttöönsä kuparilaat-
toja, vaneria, syväpainopaperia ja puupiirrospaperia.

Kurssitoiminta keskittyi entiseen tapaan pääasiassa Jy-
väskylän kansalaisopiston järjestämiin kursseihin. Yh-
teistyö jatkui myös kaupungin kuvataidekoulun ja Jy-
väskylän kesäyliopiston kanssa.  

LIITE 1 Ratamon tapahtumat, kurssit ja työpajat

Vierashuoneisto 

Ratamon vierashuoneisto sijaitsee osoitteessa Kaup-
pakatu 12. Huoneisto (n.50 m²) käsittää kaksi erillis-
tä lukittavaa huonetta (1 hh, 2 hh) sekä yhteisen keitti-
ön ja kylpyhuoneen. Ratamolla vierailevien taiteilijoi-
den, graafikoiden ja valokuvaajien lisäksi huoneistoa 
käytetään taidemuseon vieraiden majoittamiseen. Sitä 
vuokrattiin myös muiden kulttuurialan toimijoiden vie-
raille. Vuoden aikana yöpymiskertoja oli 226.

Taiteilijaresidenssit

Ratamolla on vuosittain kuukauden pituinen taiteilija-
residenssi yhdelle taidegraafikolle. Vuoden 2020 tai-
teilijaresidenssiin tuli 33 hakemusta eri puolilta maa-
ilmaa. Residenssiin valittiin Laura Tahvanainen, joka 
työskenteli Ratamossa 1.–30.10. Lisäksi hakemuksista 
valittiin kuukauden residenssiin vuodelle 2021 iranilai-
nen Mehdi Darvishi. Vuonna 2020 oli tarjolla taide-
graafikolle myös kolmen kuukauden pituinen residens-
si. Hakemuksia tuli 19, joista residenssiin valittiin italia-
lainen Elisa Pellizzari, hän työskenteli grafiikan pajalla 
13.7. –11.10.

Kansainväliset projektit ja verkostot

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo on jäsenenä suo-
malaisten grafiikan pajojen verkostossa ja kansainvä-
lisessä Res Artis -taiteilijaresidenssiverkostossa. Naoji 
Ishiyama kutsuttiin pitämään grafiikan kurssi Trois-Ri-
vièresiin, Kanadaan. Samalla oli tarkoitus keskustella 
mahdollisesta yhteistyöstä jatkossa, mutta koronatilan-
teen vuoksi kurssi jouduttiin siirtämään myöhempään 
ajankohtaan.

Elisa Pellizzari työskentelemässä grafiikan pajalla.  
Kuva: Anna-Leena Pesonen.

Italialainen Elisa Pellizzari työskenteli kolme kuukautta 
residenssivieraana grafiikan pajalla. Taustalla Naoji Ishiyma, 
Leena Lokka ja Teija Lammi. Kuva: Sanna Lahti.
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MUSEOKASVATUS JA YLEISÖTYÖ
Sirpa Turpeinen

Museokäynnillä koululaiset oppivat lukemaan taide-
näyttelyä mediana ja tutustuivat taiteilijan työhön am-
mattina keskustellen yhdessä kuvataiteilijan kanssa 
Miltä aika näyttää -näyttelyssä. Lisäksi näyttelyn te-
oksilla saattoi testata omaa ”taidemakuaan” ja laittaa 
taidekuvamagneetin paikalleen oikealle kohdalle ma-
kuseinälle. Leikillisen pelin olivat ideoineet ja toteut-
taneet Nuorten taidetyöpajalaiset jo vuoden 2019 
puolella. Nuorten käsissä ovat syntyneet myös kolmi-
ulotteinen kosketeltava versio Urpu Ilasmaan maalauk-
sesta, Mr Moosehill pehmoversiona ja hänen autonsa. 
Museon gallerianäyttelyssä Ryömi, konti – viesti vau-
vuudesta, käytettiin omaa kehoa ja sukellettiin osak-
si taideteosta. Työpajassa ja taidetila Ilmiössä oppi-
laat tutkivat värin olemusta, sen vaikutuksia ja erilai-
sia merkityksiä.

Kaikki Taidetestaajat saivat mukaansa Miltä näyttää aika  
-näyttelyesitteen, joka sisälsi taidesuuntauksia avaavia 
tekstejä ja pieniä tehtäviä. Taidetestaajille lähetettiin 
ennen vierailua katsottavaksi linkki etkovideoon, joka 
kertoo hauskalla tavalla, miten taidemuseossa kannat-
taa käyttäytyä. Miltä näyttää aika? -näyttelyn verkko-
sivuille toteutettiin myös kymmenen teoksen näyttely 
kuvailutulkattuna. 

Näyttelykierroksen ohjelma suunniteltiin ja toteutet-
tiin tiimissä, jota täydennettiin yhdellä taiteilijavieraal-
la. Ohjauksista vastasivat taidekasvattaja Minna Huol-
man, matkailualan harjoittelija Saija Raipalo, museolo-
gian harjoittelija Hanna Tuikkala, matkailualan har-
joittelija Jyri Liukkonen ja ranskalainen taideopiskelija 
Evan Col-Eyraud.  Taiteilijavieraina kierroksilla olivat 
Riitta Uusitalo, joka oli mukana valtaosalla kierrok-
sista, sekä Mikko Hietaharju, KAPA (Martti Kapanen), 
Tuomo Blomqvist ja Anna-Liisa Hakkarainen. Nuoril-
le tarjottavaa ohjelmaa oli arvioimassa Taidetestaajien 
aluekoordinaattori Hanna Brotkin.

Käynnit toteutettiin kaksi luokkaa kerrallaan jakamalla 
oppilaat pienempiin ryhmiin. Yhteisen alkuorientoin-
nin jälkeen osa työskenteli näyttelyssä ja osa työpajas-
sa. Lopuksi kokoonnuttiin taidetila Ilmiöön, jossa oppi-
laat saivat tutkia tehtäviä vapaasti.

Vuoden 2020 yleisötyön keskiössä olivat lapset ja nuo-
ret sekä lapsiperheet. Taidemuseo mahdollisti nuor-
ten ja vapaaehtoisten osallisuutta ja edisti taiteen saa-
vutettavuutta alueellisesti. Vuoden aikana toteutettiin 
kaksi isoa koululaisten ohjattua museovierailukokonai-
suutta. Keväällä Taidetestaajat toi 8.-luokkalaisia Keski-
Suomesta ja syksyllä toteutettiin kaupungin 6.-luokka-
laisten kulttuuriopetussuunnitelman Kompassivierailut. 
Maaliskuussa yleisötyö siirtyi verkkoon koronapande-
mian suljettua museot pariksi kuukaudeksi. Korona-
virus vaikutti myös Ilmiö-tilan näyttelyohjelmaan, sil-
lä Moritz Müllerin Starlight -näyttely siirtyi keväästä  
kesään.

Taidetestaajat

Taidetestaajat-hanke on tarjonnut nuorille mahdolli-
suuden monipuolisiin ja tasokkaisiin taidekokemuk-
siin. Hankkeeseen on osallistunut 99% Suomen ylä-
kouluista ja yhteensä 180 000 koululaista kolmen lu-
kuvuoden aikana 2017–2020. Periaatteena on ollut, 
että nuoret tekevät yhden taidevierailun omassa maa-
kunnassaan ja yhden valtakunnalliseen kohteeseen. 
Jokainen nuori on saanut antaa vierailusta palautetta 
Taidetestaajat-sovelluksella. Hanke on halunnut tuoda 
taiteen lähelle nuoria ja samalla murtaa käsityksiä tai-
teesta vaikeana lajina. Taidetestaajat-hanketta on koor-
dinoinut Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, ja sen 
ovat rahoittaneet Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska 
kulturfonden. 

Jyväskylän taidemuseo oli ensimmäistä kertaa mukana 
tässä valtakunnallisessa hankkeessa. Museoon vierai-
lulle saapuneet koululaiset tulivat Keski-Suomen kun-
nista. Näyttelykokemuksesta pyrittiin tekemään erityis-
koulujen oppilaat huomioiden mahdollisimman saavu-
tettava ja yhdenvertainen.
 
Taidemuseolla opintokäynnit toteutettiin 21.1. alkaen, 
ja ne jatkuivat maaliskuun puoliväliin asti. Museolla 
vieraili 33 ryhmää, yli 1 100 koululaista opettajineen. 
Taidetestaajat tulivat Hankasalmelta, Joutsasta, Jyväs-
kylästä, Jämsästä, Laukaasta, Kinnulasta, Kuhmoisista 
ja Kyyjärveltä. 
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Taidetestaajat saatiin toteutettua ennen museoiden sul-
keutumista koronan vuoksi. Taidetestaajien palautetta 
seurattiin Taidetestaajien sivuilta. Lisäksi kysyttiin ryh-
miltä suoraa palautetta. Kaikkein mieluisinta oppilaille 
oli työpaja ja vapaa tutkiminen Ilmiössä. 

Kompassikäynnit

Kompassikäynnit päästiin toteuttamaan syksyllä Mat-
kalla maan keskipisteeseen -näyttelyyn. Ryhmiä oli 
67, joissa oppilaita oli n. 1600.  Pyöräilevät koulut tu-
livat 21.9.–9.10. ja bussia käyttävät 20.10.–17.12. Oh-
jatut käynnit toteutettiin yksi luokka kerrallaan ilman 
työpajaa. Isot ryhmät jaettiin tarvittaessa kahteen pie-
nempään. 

Kompassikäyntien ohjelma suunniteltiin ja toteutet-
tiin tiimissä, jossa olivat työkokeilija Eveliina Pert-
tuli, matkailualan harjoittelijat Enna Humppi, Kris-
ta Kinnunen ja Aino Telin ja museologian harjoitte-
lijat Viivi Hiekkanen ja Anniina Havukainen.  Ohjel-
maa arvioi kulttuurin yhdysopettaja Pirkko Ritanen.  

Kompassikäyntien ennakkotehtävänä oli pohtia omaa 
kuulumista erilaisiin ryhmiin. Näyttelykäynnillä poh-
dittiin yhdessä millaista kuulumisen tai ulkopuolisuu-
den tunnetta voi olla ja miten taiteilijat ovat sitä il-
mentäneet teoksissaan. Opastuksissa avattiin nykytai-
teen käsitettä, tarkasteltiin teosten materiaalia ja miten 
teokset ovat syntyneet. Kierroksella opeteltiin sanoit-
tamaan omia havaintoja ja jakamaan niitä yhteisesti 
VTS-keskustelun avulla. 

Koronapandemian vuoksi museokäynti aloitettiin kä-
sien pesulla. Käsidesiä oli tarjolla myös näyttelyssä eri 
pisteissä. Ilmiöstä oli poistettu kosketeltavat esineet. 
Tehtäviä oli koottu nettisivuille koulussa tehtäväksi. 
Kompassikäynneistä saatiin palautetta sekä oppilailta 
että opettajilta. Oppilaat olivat pääsääntöisesti innok-
kaasti mukana ja nostivat peukalon pystyyn tai vähin-
tään sivuttain kierroksen lopussa kuvaamaan, miten 
he olivat opintokäynnin kokeneet. Kahdelta opettajal-
ta tuli negatiivista palautetta lähinnä toiminnallisuuden 
vähyydestä. Vastaavasti saatiin innostunutta palautetta 
opettajilta, jotka olivat itsekin yllättyneet nykytaiteen 
avautumisesta ja saaneet ideoita, miten hyödyntää tai-
detta ja näyttelyn teemoja opetuksessaan. 

Digiloikka

Kun museot suljettiin koronan vuoksi, ryhdyttiin mark-
kinoimaan museon aikaisempia digitaalisia tuotantoja 
ja toteuttamaan uusia. Humakin kulttuurituottajaopis-
keijat Anita Savolainen ja Katariina Nikkilä toteuttivat 
Miltä näyttää aika? -näyttelystä 360° -virtuaalikierrok-

Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyyn tutustui kompassikäynneillä noin  
1 600 kuudesluokkalaista. Anna Binta Diallon Vaelluksia -installaatiota avattiin 
koululaisille VTS-keskustelun keinoin. Kuva: Sanna Lahti. 

Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaopiskelijat 
Anita Savolainen ja Katariina Nikkilä kuvasivat Miltä näyttää aika 
-näyttelystä 360° -virtuaalikierroksen. Kuva: Sanna Lahti.

Noin 1 100 Keski-Suomen koulujen 8.-luokkalaista ennätti käydä museossa 
ennen koronasulun alkamista. Taiteilija Riitta Uusitalo esittelee Miltä näyttää 
aika? -näyttelyssä mukana olleita teoksiaan Taidetestaajille. Kuva: Sanna Lahti.
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sen ja Avoin paja siirtyi verkkoon. Striimatut parin tun-
nin työpajat saivat monisatapäisen yleisön Faceboo-
kissa ja Instagramissa. Syksyllä striimauksia jatkettiin, 
mutta lyhyempinä, tunnin mittaisina. Avoin paja oli 
avoinna myös kuudelle osallistujalle kerrallaan. 

Kokouskäytäntöihin tuli uusia työkaluja, jotka mahdol-
listivat osallistumisen valtakunnallisiin ja kansainväli-
siin seminaareihin ja koulutuksiin. Museolehtori osal-
listui etänä Pedaalin ja VTS-Suomi yhdistyksen tapaa-
misiin, joissa oli alustajina kiinnostavia kansainvälisiä 
asiantuntijoita. Esimerkiksi VTS-keskusteluja pidettiin 
verkossa, yksi jopa Visual Thinking Strategies menetel-
män kehittäjän Philip Yannowayn kanssa New Yorkis-
sa Momassa. 

Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn nettisivuille 
tehtiin peda-osio, josta löytyy näyttelyyn liittyviä kou-
luryhmille tarkoitettuja tehtäviä, lapsille suunnattu pa-
kopeli nykytaidenäyttelystä, kuulumisen kartta, nyky-
taiteen ja kuulumisen käsitettä avaavat tekstit ja vii-
meisimpänä virtuaalinäyttely Jyväskylän taidemuseon 
näyttelykokonaisuudesta. 

Vapaaehtoistoiminta

Taidemuseon vapaaehtoistoiminta jäi niin ikään tauol-
le museoiden sulkeuduttua keväällä. Syksyllä vapaa-
ehtoisten kanssa opeteltiin uusia tapoja toimia. Kult-
tuuriluotsien kanssa käynnistettiin näyttelyhanke, jossa 
luotsit ehdottivat taiteilijoita kesän 2022 gallerianäyt-
telyyn. Keskustelujen pohjalta he valitsivat taiteilijak-
si valokuvaaja Meeri Koutaniemen. Yhteistyöhanketta 
koordinoivat Leena Lokka ja Teija Lammi.

Vapaaehtoisista senioreista koostuva Leidit jatkoi maa-
laustuokioita taidemuseon tiloissa syksyllä. 

Harjoittelijat ja työkokeilijat

Taidemuseo tarjosi yleisötyössä harjoittelu- tai työko-
keilupaikan kahdelletoista henkilölle. Jokaiselle suun-
niteltiin yksilöllinen harjoittelusuunnitelma. Tehtävät 
liittyivät lähinnä Taidetestaajien ja Kompassikäyntien 
sisältötuotantoon tai ohjaamiseen. Harjoittelun ohja-
usta tehtiin koko harjoittelun aikana ja jokaisen opas-
tuskerran jälkeen ohjaustilanne purettiin. Harjoittelun 
ohjauspalaveri pidettiin joka viikko maanantaisin. Mat-
kailualan harjoittelijat tekivät näytöt opastuspalveluista 
tai matkailupalveluiden toteuttamisesta. 

Värit ja siveltimet – perinteisiä taiteilijatarvikkeita.  
Kuva: Sanna Lahti.

Keltainen väri herättää huomion Taidetestaajien tiedotusmateriaalissa.

Heli Vatanen valmistautumassa perjantai-iltapäivisin järjestetyn Avoimen 
pajan ohjaamiseen museon työpajatilassa. Kuva: Sanna Lahti.
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Opastukset

Yleisöopastuksista ehti keväällä toteutua Miltä näyt-
tää aika? -näyttelyn kuraattorin, kokoelma-amanuens-
si Jaana Oikarin opastus, mutta tutkija Seija Heinäsen 
opastus peruuntui. Syksyllä toteutettiin yleisötapah-
tumien maksimi osallistujamäärät huomioiden inten-
dentti Teija Lammi opastus Pekka Luukkolan näytte-
lyyn. Teija Lammi toimi oppaana myös Matkalla maan 
keskipisteeseen -näyttelyn yleisöopastuksissa. Jutel-
laan kuvasta -keskusteluopastuksista toteutettiin syk-
syllä vain yksi. Perjantaiporinoita kulttuuriluotsien seu-
rassa pidettiin vuoden aikana neljä kertaa, loput perut-
tiin. Myös muistiystävälliset museokierrokset ikäihmi-
sille jouduttiin perumaan. 

Taiteilijatapaamiset

Taiteilijatapaamisia ei tarvinnut perua. Helmikuussa ta-
vattiin Kirsi Neuvonen ja toukokuussa Riitta Uusitalo 
Facebook Live -lähetyksessä amanuenssi Jaana Oikarin 
kanssa. Syyskuussa oli vuorossa Pekka Luukkola. Tai-
teilijatapaaminen kaupunkiluonnossa järjestettiin Meri 
Hietalan ja Antti Ahosen kanssa syyskuun lopussa. 

Luennot

Keväällä peruuntuivat Jukka Partasen ja Mikko Auer-
niityn luennot, mutta Marja-Terttu Kivirinnan luento 
1970–2000-luvun Suomen kuvataiteesta toteutui en-
nen koronarajoituksia. 

Syksyn luennot olivat ovat osa Matkalla maan keski-
pisteeseen 2020 -näyttelyn yleisötapahtumia. Osa lu-
ennoista järjestettiin hybridinä netissä Teamsin kaut-
ta ja taidetila Ilmiössä. Luennoille oli ennakkoilmoit-
tautuminen Jyväskylän kaupungin turvallisuuslinjaus-
ten mukaisesti. Outi Fingerroos luennoi Luovutetun 
Karjalan ylirajaisesta muistista, Jyväskylän yliopiston ja 
Suomen Akatemian Crossing Borders/Rajojen yli -han-
ke esittäytyi lokakuussa ja Seija Heinänen luennoi Ak-
seli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen taiteen paikka-
sidonnaisuudesta sekä Keuruulla että Jyväskylässä. Jy-
väskylän luento siirrettiin koronarajoitukset huomioi-
den pääkirjaston Minnansaliin, joka on tilana suurempi 
kuin Ilmiö.

Työpajat

Jarna Pihlajamäki ohjasi keväällä ja syksyllä intuitiivi-
sen kirjoittamisen pajoja. Keväällä paja liittyi Alice Kai-
ran pienoisnäyttelyn teemoihin, toinen pajoista jou-
duttiin perumaan. Syksyllä toteutettiin kaksi työpajaa 
maski- ja etäisyyssuosituksia noudattaen. 

Humanoidihypoteesi-työpajassa tutustuttiin Toisis-
sa tiloissa -esitystaiteen kollektiivin kehittämään tek-
niikkaan, jossa harjoitteiden avulla päästään vieraile-
maan ”toisissa tiloissa” eli kokemuksissa ja näkökul-
missa, jotka ovat meille ihmisille lähtökohtaisesti vie-
raita. Työpajassa tehtiin ryhmän jäsenten ohjaamina 
harjoitteita, jotka johdattivat meidät katsomaan taide-
museota ja taideteoksia uusin silmin. Ohjaajina olivat 
Minja Mertanen ja Helena Ratinen. Työpajoista toteu-
tettiin kaksi kutsuvierastyöpajaa, mutta kaksi yleisö-
pajaa peruuntui.

Grafiikan työpajoista Holvissa toteutuivat carborun-
dum ja kuivaneulatekniikan työpajat. Loput työpajat 
peruuntuivat keväältä. Syksyllä pajat järjestettiin Gra-
fiikka- ja valokuvakeskus Ratamossa: carborundum, 
kuivaneulatekniikka ja kohopaino. Lokakuussa pidet-
tiin vedostuspäivä osallistujien omista laatoista. Pajat 
olivat alle 24-vuotiaille maksuttomia. 

Ryömi ja konti Runoleikin pyörteisiin! oli nimenä vau-
vojen sanataidepajoille, joissa loruteltiin, leikittiin ja 
sukellettiin satujen maailmaan. Näistäkin pajoista pi-
dettiin vain toinen 6–12 kk ikäisille tarkoitettu paja. Sa-
nataidepajan järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän kan-
salaisopiston sanataidekoulun kanssa. Ohjaajana sana-
taiteen opettaja Marja Ahonen.

Soivat vauvojen värikylvyt peruuntuivat keväältä, mut-
ta syksyn pajat toteutuivat maski- ja osallistujarajoituk-
sin. Ohjaajina Hannele Torniainen ja Leena Pantsu. 

Keväältä Päiväkirjasta voimakirjaksi kuvataidemene-
telmin -työpaja peruuntui, mutta se pidettiin syksyllä. 
Ohjaajana oli taidekasvattaja Anne Sarja-Kolu.

Tapahtumat

Yhteistyössä Kulttuuriaitan kanssa järjestettiin tammi-
kuussa Kulttuuriloiskeita perhevalmennusilta ja syksyl-
lä Lapsen oikeuksien juhla verkossa. Perhevalmennu-
sillassa tutustuttiin lapsiperheiden kulttuuritarjontaan 
Jyväskylässä ja esiteltiin Taidemuseon Soiva vauvojen 
värikylpy, joka on vauvaperheille suunnattu musiikilli-
nen ja kuvataiteellinen toimintamuoto. Osallistujat sai-
vat omakohtaisen kokemuksen soivista värikylvyistä 
sekä perustietoa ko. toiminnasta.

Lapsenoikeuksien juhlaa piti viettää 20.11. lapsen oi-
keuksien päivänä, mutta turvallisuussyistä Kulttuuri-
palvelut tuotti juhlavideon, joka julkaistiin kyseisenä 
päivänä. Juhlavideo linkitettiin netissä Yläkaupungin 
yön syystapahtumaan Virtuaaliversumiin. Taidemuseo 
linkitti virtuaaliversumin myös Pako nykytaidenäytte-
lystä -peliin, joka toteutettiin yhdessä viestintäyhtiö 
Noveltiven kanssa. 
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Muista tapahtumista toteutuivat vain Jyväskylän seu-
rakunnan kanssa suunnitellut taidetreffit helmikuussa 
ja Tanssiteatteri Minimin KävelyKino syyskuussa. Tai-
detreffeillä tarkasteltiin taideteoksia keskustellen uusi-
en tuttavuuksien seurassa. KävelyKino yhdisti kävelyä, 
kuunnelmaa ja elokuvaa. Yksi elokuvan katsomispai-
koista oli taidemuseon Ilmiö. Museo oli avoinna poik-
keuksellisesti klo 20 saakka. 

Museon tapahtumista peruuntuivat mm. Art as Prob-
lematic Waste -keskustelutilaisuus, joka perustui Ai-
mo Hyvärisen samannimiseen elokuvaan, taidemuse-
on synttärit, Teeleidin kanssa suunnitellut Teetä ja tai-
detta -tapahtumat ja kaikki ikäihmisille suunnatut ta-
pahtumat. 

LIITE 2 Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja 
tilaisuudet

Taidetila Ilmiö 

Ilmiössä järjestettiin kaksi taidenäyttelyä, toinen alku-
vuodesta ja toinen kesällä. Keväällä koronan suljettua 
museot Valon kaupungin showroom purettiin. Syksyllä 
Ilmiö otettiin Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn 
käyttöön. Näyttelytila toimi info-tilana, pimeässä huo-
neessa oli esillä Kazuko Kizavan valoteos. 

Pierrot ja rakkaus. Alice Kairan maalauksia

27.9.2019–17.5.2020 

Näyttelyssä oli esillä seitsemän Alice Kairan (1913–
2006) maalausta, jotka kuuluvat Jyväskylän kaupungin 
taidekokoelmaan. Kairan teoksille on tunnusomaista 
naivistinen muotokieli, jossa toistuu sirkuselämän ek-
soottiset eläimet ja klovnihahmot. Koronapandemian 
vuoksi näyttely ja koko taidemuseo suljettiin yleisöl-
tä jo 17.3.2020. 

Moritz Müller Starlight 

3.6.–6.9.2020 

Pandemian vuoksi Schildtin lukion abiturientin Moritz  
Müllerin Starlight -näyttely siirtyi keväästä kesälle. 
Näyttelyn sanomana oli, että jokainen voi löytää itses-
tään ”tähtivaloa” eli löytää ja tuoda esiin omaa täyt-
tä potentaaliaan esimerkiksi meikin keinoin. Nuoren 
suomalais-saksalaisen taiteilijan valokuvat, musiikki 
ja meikkaaminen käsittelivät riippumattomuutta, mo-
ninaisia tunteita ja identiteettiä. Kokonaisuus sisälsi 
kahdeksan käsiteltyä pop-taiteesta vaikutteita saanut-
ta omakuvaa ja Müllerin musiikkia. Näyttelyyn liittyi 

myös taiteilijan videohaastattelu, jonka tekivät harjoi-
tustyönään Humakin kulttuurituottajaopiskeijat Anita 
Savolainen ja Katariina Nikkilä Hannu-Pekka Aurane-
van kanssa yhteistyössä. Müller toteutti näyttelystään 
verkkonäyttelyn nettiin.

Näyttely sai alkunsa lukiolaisten vierailusta taidemuse-
on työpajassa 2019. Queer Bodies -työpajassa katsot-
tiin suomalaisten taiteilijoiden videoteoksia ja keskus-
teltiin niiden pohjalta sukupuolen moninaisuudesta ja 
yhdenvertaisuudesta. Tilaisuuden jälkeen kuvataide-
opettaja Heidi Möller-Virtanen kertoi oppilaansa tai-
teesta, jossa käsitellään samoja teemoja ja neuvottelut 
näyttelyn järjestämisestä käynnistettiin.

Tekeillä Moritz Müllerin videohaastattelu. Sen toteuttivat harjoitustyönään 
kulttuurituottajaopiskelijat Anita Savolainen ja Katariina Nikkilä yhteistyössä 
museon valokuvaajan Hannu-Pekka Auranevan kanssa. Kuva: Sanna Lahti.
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KOKOELMATOIMINTA 
Jaana Oikari

Vuoden 2020 teoshankinnat painottuivat alueellisen 
näyttelytoiminnan dokumentointiin. Hankintoja tehtiin 
taiteilijoilta, joiden teoksia oli esillä Jyväskylän taide-
museossa ja Galleria Ratamossa sekä paikallisissa gal-
lerioissa. Myös yksityishenkilöiltä hankittiin teoksia. 

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat karttuivat 2020 
myös lahjoituksin. Petteri Erling lahjoitti siskonsa kuva-
taiteilija Mirja Erlingin kuusi nuoruuden teosta. Tiina 
Tuukkanen lahjoitti vanhempiensa Antti Olavi Tuukka-
sen ja Raakel Elisabet Tuukkasen (o.s. Herranen) omis-
tuksessa olleet kaksi Matti Särkän akvarellia. 

LIITE 4 Teoshankinnat ja lahjoitukset Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmiin 

Deponointikokoelmat

Jyväskylän taidemuseolle on sijoitettu hoidettavaksi 
seuraavat kokoelmat: kokoelma / teosten lukumäärä / 
deponointivuosi / omistaja.

Alfred Kordelinin säätiön taidekokoelman osakokoel-
man talletus / 13 / 1974 / Alfred Kordelinin säätiö 
Erkki Santasen kokoelma / 63 / 1990 / Erkki Santasen 
perikunta 
Oiva Syyrakin kokoelma / 26 / 1995 / Oiva Syyrakin 
perikunta 
Suomen Säästöpankkien Valtion taidemuseon kokoel-
man osatalletus / 54 / 1994 / Suomen valtio
Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelma / 5 632 / 1981 / 
Suomen Taidegraafikot ry
Suomen Taiteilijaseuran kokoelman osatalletus / 3 / 
1982 / Suomen Taiteilijaseura
Terhi Tapperin kokoelma / 2 / 2009 /Terhi Tapper

Sijoitustoiminta

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien sijoitustoimin-
ta oli keskeytettynä kokoelmahallintajärjestelmän vaih-
don vuoksi. Vuoden aikana kaupungin yksiköistä kui-
tenkin palautettiin 149 teosta. Teospalautuksiin vaikutti 
yksiköiden muutot sekä muutokset niiden toiminnassa 
esim. Keskustan, Kuokkalan ja Palokan terveysasemi-

Jyväskylän taidemuseon  
hallinnoimat kokoelmat

Kokoelmien runkona ovat Jyväskylän kaupungin tai-
dekokoelmat, mutta museon kokoelmiin kuuluu myös 
pienempiä lahjoituskokoelmia. Kokoelmissa painottuu 
keskisuomalainen kuvataide sekä kotimainen ja kan-
sainvälinen taidegrafiikka, koska Jyväskylässä toimii 
grafiikan työpaja ja museo järjestää kolmivuosittain 
kansainvälisen Graphica Creativa -näyttelyn. Lisäksi 
Jyväskylän taidemuseolle on deponoitu Suomen Tai-
degraafikot ry:n grafiikankokoelma. 

Taidehankinnat ovat perustuneet taidealan ammatti-
laisista koostuneiden asiantuntijoiden hankintapäätök-
siin vuodesta 1961. Vuonna 2020 hankintatyöryhmään 
kuuluivat amanuenssi Jaana Oikari, intendentti Leena 
Lokka, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen se-
kä intendentti Teija Lammi.

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmassa oli taidemu-
seon taideteostietokannan mukaan 7 375 teosta vuon-
na 2020. Teosten luettelointi sekä teoslainaus olivat 
keskeytettynä lähes koko vuoden kokoelmahallintajär-
jestelmän vaihdon vuoksi. 

LIITE 3 Teoslainat näyttelyihin 

Teoshankinnat ja teoslahjoitukset

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien kartuttamiseen 
oli talousarviossa varattu 50 000 euroa. Vuoden aika-
na tehtiin 14 hankintapäätöstä ja hankittiin 22 teosta. 
Jyväskylän taidemuseon hallinnoimaa Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmaa kartutetaan kokoelmapoliitti-
seen ohjelmaan kirjattujen periaatteiden ja vuotuisen 
hankintasuunnitelman mukaisesti. Hankintojen ja lah-
joitusten keskeisimpänä valintaperusteena on taiteili-
joiden keskisuomalaisuus. Keskisuomalaisiksi taiteili-
joiksi määritellään alueella syntyneet, alueella pysy-
västi asuvat tai jossakin elämänsä vaiheessa asuneet 
taiteilijat. Hankintaperusteena voi olla myös teoksen 
aiheen sidos Keski-Suomeen. Muita painopisteitä ovat 
kotimainen ja kansainvälinen taidegrafiikka.
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en lääkäri- ja hoitajavastaanottojen siirtäminen Sairaa-
la Novaan rakentuviin uusiin tiloihin sekä Keljon van-
hainkodin toimintojen siirto Palokan sairaalaan, jossa 
vapautuvat tilat muutetaan remontin jälkeen ikäänty-
neiden palveluiden tilatarpeisiin.

Kokoelmien hoito ja säilytys 

Jyväskylän taidemuseolla on kokoelmateosten säily-
tystilaa Holvin näyttelytilojen yhteydessä sekä Jyväs-
kylän museopalveluiden yhteisessä kokoelmakeskuk-
sessa, jossa taidemuseon säilytystila E-halli on kool-
taan 160,5 m². E-halli on olosuhdevalvottu tila, jossa 
teokset on sijoitettu verkkoseinille, liukuvaunuhyllyil-
le, vitriinihyllyihin ja metallisiin avohyllyihin. Holvin 
säilytystila on myös olosuhdevalvottu ja siellä säilyte-
tään tauluja verkkoseinillä ja grafiikan teoksia puoles-
taan avohyllyillä arkistolaatikoissa ja metallisissa veto-
laatikostoissa.

Säilytystilan puutteen vuoksi teoksia on sijoitettu säily-
tettäväksi myös kokoelmakeskuksen viereiseen raken-
nukseen olosuhdevalvottuun arkistohuoneeseen, olo-
suhdevalvomattomaan ns. Encore-halliin ja viimeisim-
pänä välivarastona saatiin vuoden lopulla samasta ra-
kennuksesta museopalveluiden yhteinen häkkivarasto.  

Encore-halliin siirrettiin kesällä 2020 suuria teoksia E-
hallista. Encore-hallissa teokset on säilytettävä pakat-
tuina. Teosten turvallista säilytystä edistettiin rakenta-
malla välipuita tukemaan isoja teoksia. Teokset nostet-
tiin myös pois lattiatasosta lavojen päälle. 

Häkkivarastoon tuotiin sijoituksesta palautuneita teok-
sia, mutta tarkoitus on saada siirrettyä teokset häkkiva-
rastosta parempaan säilytystilaan vuoden 2021 aika-
na. Häkkivarasto toimii vain lyhytaikaisena välivaras-
tona teoksille, jotka tulevat sijoituksesta. Konservaatto-
ri tarkastaa ja kuivapuhdistaa sijoituksesta palautuneet 
teokset ennen E-hallin säilytystilaan viemistä. 

SIMO + Finna.fi = Uusi alueellinen 
kokoelmahallintajärjestelmä

Disec Oy:n tuottama kokoelmanhoitojärjestelmä SI-
MO otettiin käyttöön Jyväskylän museopalveluissa 
maaliskuussa 2020. Jyväskylän kaupungin museoiden 
lisäksi järjestelmän ottivat käyttöön myös alueen am-
matilliset museot sekä kunnalliset taidekokoelmat. Ko-
koelmahallintajärjestelmän käyttöä ja sen toimivuutta 
testattiin koko vuoden ajan. Vuoden aikana Jyväsky-
län kaupungin museot liittyivät valtakunnalliseen, kan-
salliskirjaston ylläpitämään Finna.fi -palveluun. Finna.
fi toimii kokoelmahallintajärjestelmä SIMOn julkisena 
näkymänä. 

Jyväskylän kaupungin taidekokoelman teoksista näyttelyssä olivat esillä Veikko 
Hirvimäen Tuli, Tarja Teräsvuoren Olen ja Harald Karstenin Kiikunkaakun.  
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Eeva-Liisa Soraisen keramiikkaveistos Kavala maailma oli esillä  
Miltä näyttää aika? -näyttelyssä. Kuva Hannu-Pekka Auraneva.

Taidetestaajat ilmaisivat Miltä näyttää aika? -kokoelmanäyttelyn teoksista omia näkemyksiään 
kiinnittämällä teoskuvamagneetin alakerran ”makuseinälle”. Makeita teoksia olivat Urpu 
Ilasmaan Ennen auringonlaskua, Alvar Gullichsenin Aalto Ohoj!, Aalto Ahoy! ja Jan van der 
Hornin Snowdrops. Kuva: Sanna Lahti.
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Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen museo ja Suo-
men käsityön museon aloittivat hankkeen, jossa tes-
tausmielessä tuotettiin Finna-sivustolle verkkonäyttely. 
Työnimellä Taidetta Suomesta -hankkeessa Finna-sivus-
tolle siirrettiin palvelun ja kokoelmahallintajärjestelmän 
rajapinnan kautta Jyväskylän kaupungin taidekokoel-
masta lähes 100 teoskuvaa tietoineen. Siirtoa varten 
osa teoksista jouduttiin kuvaamaan uudelleen uusien 
kokoelmahallintajärjestelmien kasvaneiden kuvatiedos-
tokokojen vuoksi. Lisäksi SIMOon vanhasta tietokan-
nasta migroituneiden teosten Finnaan siirtyvät tiedot 
tarkastettiin. Sekä SIMOn että Finnan erilaisten tuotan-
toharavointien vuoksi näitä tarkastuksia jouduttiin teke-
mään useita kertoja uudelleen loppuvuoden aikana.

Kirjasto 

Jyväskylän taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjal-
lisuutta, joka tukee tutkimustyötä. Painopistealueina 
ovat keskisuomalainen taide, taidegrafiikka ja muse-
on omien kokoelmien taiteilijoita koskeva kirjallisuus. 
Kartunta koostuu lähinnä museoiden julkaisuvaihto-
sopimuksen mukaisista näyttelyjulkaisuista sekä alan 
uusimmasta tutkimuskirjallisuudesta. Grafiikkaa ja tai-
devalokuvaa käsittelevä kirjallisuus on sijoitettu Ra-
tamoon ja muu kirjallisuus taidemuseon toimiston ti-
loihin. Museon henkilökunnan lisäksi käsikirjasto on 

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta esillä oli Jaakko Valon 
maalaus Unto ja karvamato sekä taustalla näkyvä Unto Hämäläisen 
valoveistos Sykkivä galaksi. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

myös muiden tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä. 
Kirjaston kartunta luetteloidaan tietokantaan, jossa oli 
vuoden lopussa 7 953 nidettä. Kirjaston kirjojen luet-
telointi oli keskeytettynä kokoelmahallintajärjestelmän 
vaihdon vuoksi. 

Kuva-arkisto

Jyväskylän taidemuseon kuva-arkistoon kuuluu 16 652 
analogista kuvatallennetta ja 43 728 sähköistä kuvatie-
dostoa. Vuonna 2020 tallenteet karttuivat kokoelmien 
teoskuvista, näyttelydokumentoinnista sekä taidemu-
seon toiminnan dokumentoinnista. Valokuvaajina ovat 
vuoden aikana toimineet työmestari Naoji Ishiyama ja 
valokuvaaja Hannu-Pekka Auraneva.

Asiakirja- ja lehtileikearkisto

Museon arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyt-
telykohtaisesti arkistoitavista asiakirjoista, museope-
dagogisten projektien asiakirjoista sekä lehtileikkeis-
tä. Näyttelyistä ja projekteista arkistoidaan lehdistö- ja 
näyttelytiedotteet, lehtikirjoitukset sekä muu kuraat-
torilta saatava materiaali. Vuodesta 2019 lähtien leh-
tileikkeiden tallentamisen sijaan käytetään lehtien e-
julkaisuja. 
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TAIDEKONSERVOINTI
Veera López-Lehto

Toukokuussa 2020 Jyväskylän taidemuseon vakinai-
seen henkilökuntaan saatiin lisävahvistusta, kun Vee-
ra López-Lehto aloitti taidekonservaattorina. Teosten 
konservoinnit Jyväskylän taidemuseossa ja myös muis-
sa Keski-Suomen alueen museoissa on aiemmin toteu-
tettu ostopalveluna. Konservaattorin palveluita ostet-
tiin lähinnä jo vaurioituneiden teosten ns. käytännön 
konservointiin. Tärkeää on kuitenkin myös ennaltaeh-
käisevä eli säilyttävä konservointi, jonka nyt taidemu-
seon oma taidekonservaattori mahdollistaa.

Taidekonservaattorin työtehtävät alkoivat Jyväskylän 
taidemuseon toimintaan, henkilöstöön ja kokoelmiin 
tutustumalla. Lisäksi oli tehtävä materiaalihankintoja, 
jotta konservointityö olisi mahdollista. Kallein hankin-
ta oli stereomikroskooppi. 

Varsinaista konservointistudioita taidemuseolla ei vielä 
ole, mutta taideteosten konservointeja varten saadaan 
käyttää kokoelmakeskuksessa Keski-Suomen museon 
tiloja, kuten esinekonservoinnin studiota ja arkeolo-
gin huonetta. Suurikokoisten maalausten ja veistosten 
konservoinnit toteutettiin säilytystiloissa. 

Taidekonservaattorin työhön kuuluu kokoelmien hoi-
don lisäksi osallistuminen näyttelytoimintaan. Pek-
ka Luukkolan Maiseman aika -teoksille tehtiin alku- ja 
lopputarkastukset ja lisäksi teoksia pintapuhdistettiin. 
Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn teokset vaa-
tivat näyttelyn esilläoloaikana jonkin verran huoltoa ja 
kunnostusta. Erityisesti Anna Binta Diallon veistokset, 
Anni Puolakan teos, Anders Smebyen ja Vikram Uchi-
da-Khannan liemikuutio ja Thora Dolven Balke teok-
set vaativat erilaisia konservoinnin toimenpiteitä. Kon-
servaattori tarkkailee näyttelyiden teoksien kuntoa 
säännöllisillä huoltokierroksilla.

Taidekonservaattori oli myös mukana uuden kokoel-
mahallintajärjestelmä SIMOn konservointipuolen ke-
hittämisessä. Tehdyt teostarkastukset ja konservoinnit 
merkittiin järjestelmään. SIMOn kehitystyö jatkuu vie-
lä vuonna 2021. SIMO mahdollistaa tarkkojen säily-
tyspaikkatunnusten käytön, joten taidekonservaattori 
suunnitteli ja toteutti kokoelmakeskuksen säilytystilaan 
uuden säilytyspaikkanumeroinnin, jotta teokset löyty-
vät jatkossa helpommin ja niiden käytettävyys para-

Kaupunginvaltuutetut tutustuivat taidemuseon toimintaan elokuussa osana 
Museoliiton lanseeraamaa Poliitikon museoharjoittelu -teemaviikkoa. 
Taidekonservaattori Veera López-Lehto (vasemmalla) esitteli taidemuseon 
teosten säilytystilaa ja konservaattorin työtä Eila Tiaiselle ja Katja Isomöttöselle. 
Kuvat: Sari Koskinen ja Taina Rantala.
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nee. Sijaintipaikat päivitettiin sijoituksesta palautunei-
den ja tarkistettujen teosten (134 teosta) osalta. Lähi-
vuosina säilytystiloissa olevat teokset tulee inventoida 
ja päivittää SIMOon tarkka sijainti.

Kokoelmahallintajärjestelmässä voi luoda isompia toi-
menpiteitä varten toimenpidelinkin konservointitie-
tojen tallentamista varten. Näitä luotiin 40 kpl, joista 
konservointeja oli 15 kpl, kuntokartoituksia 20 kpl ja 
huoltotoimenpiteitä viisi kappaletta. 

Vuoden 2020 aikana sijoituksesta palautui runsaasti 
teoksia. Teosten läpikäyminen muodosti yhden suuren 
kokonaisuuden konservaattorin työstä. Teosten kunto 
tarkastettiin ja teoksille (115 teosta) tehtiin vähintään 
kevyt pintapuhdistus. 

Konservointipalvelut 

Keski-Suomen museo käytti taidekonservaattorin pal-
velua yhteensä noin 114 työtuntia. Keski-Suomen mu-
seolle tehtyihin töihin kuului Atelieerit Ateenan lie-
peillä -näyttelyn taideteosten (28 teosta) konservointi 
ja Jyväskylän kaupungintalolle sijoitettujen Salojärven 
kokoelman teosten pölyjen puhdistus sekä neuvonta 
olosuhdeasioissa.

Miltä näyttää aika? -verkkonäyttely esittelee 1970–1990-lukujen 
kuvataidetta Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta. Etusivun kuvana 
on yksityiskohta Tarja Teräsvuoren kollaasitekniikkaa ja maalausta 
yhdistäneestä teoksesta Olen vuodelta 1996. Kuva: Sanna Lahti.

Iso työkokonaisuus oli myös Jyväskylän kaupungin 
omistamille ulkoveistoksille tehty hoitosuunnitelma, 
joka suunniteltiin ja toteutettiin kesän aikana yhdes-
sä taiderestauroija Kirsi Nousiaisen kanssa. Yhteen-
sä 74 teosta kuntokartoitettiin ja jokaiselle teokselle 
suunniteltiin huoltoaikataulu eli suositellut toimenpi-
teet ja toteutusaikataulu. Kaupunkirakennepalveluiden 
liikenne- ja viheralueyksikkö on hoitovastuussa osas-
ta kaupungin kokoelmiin kuuluvista julkisista teoksis-
ta. Hoitosuunnitelmaan kartoitettiin kuitenkin myös ne 
kaupungin kokoelmaan kuuluvat teokset, joita hoitaa 
tilapalvelu tai liikuntapalvelut. Työaikaa hoitosuunni-
telman tekoon käytettiin yhteensä noin 150 tuntia. 

Hoitosuunnitelmien tekeminen laskettiin alueelliseen 
vastuumuseotyöhön kuuluvaksi. Muita alueelliseen 
taidemuseotyöhön kuuluvia tehtäviä oli konservaat-
torin osallistuminen Matkalla maan keskipisteeseen 
-näyttelyn ripustukseen ja purkuun Keuruun museolla. 
Keuruun museota neuvottiin myös säilytystilan olosuh-
deasioissa ja taidehankintaa liittyvässä teoksen elin-
kaariasiassa. Lisäksi yksityishenkilöitä neuvottiin kon-
servointiin liittyvissä asioissa.
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TUTKIMUS 
Seija Heinänen

Tutkimustoiminnan vuosi vaihtui edellisenä vuonna 
aloitetun Miltä näyttää aika? Kuvataidetta Keski-Suo-
messa 1975–1997 -verkkonäyttelyn https://miltanayt-
taaaika.keskisuomentaide.fi/artikkelit/ artikkeleiden ja 
tekstien viimeistelyllä. Sivusto julkaistiin tammikuussa 
ja se sisältää Jaana Oikarin artikkelin Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmasta, hänen ja museologian har-
joittelija Janina Haapakankaan artikkelin valokuvatai-
teesta Keski-Suomessa sekä FM Maya Syrjälän kans-
sa kirjoitetun artikkelin taidegrafiikasta. Naistaiteilijois-
ta kirjoitti taidehistorian opiskelija Essi Rönkkö. Lisäksi 
sivustolla on laaja Seija Heinäsen kirjoittama artikkeli 
Suomen kuvataiteesta 1970–1990-luvuilla sekä hänen 
aikajanaksi tekemänsä kooste Keski-Suomen kuvatai-
teen tapahtumista. Taiteilija- ja teosesittelyt verkko-
näyttelyyn kirjoittivat Janina Haapakangas, Seija Hei-
nänen, Hanna Niemi, Timo Panu, Jaana Oikari, Ville 
Rautiainen, Essi Rönkkö ja Maya Syrjälä.

Keväällä valmistui vuosina 2011 ja 2012 julkaistujen 
Tunne maisema ja Maisemapaikka -verkkonäyttelyi-
den sisällön tarkistaminen ja tekninen uudistaminen. 
Aiemmin yhtenä kokonaisuutena ollut verkkosivusto 
jaettiin omiksi kokonaisuuksikseen. Samalla molem-
mista sivustoista tehtiin responsiiviset eli ne toimivat 
tekstien, kuvien, videoiden ja äänitiedostojen osalta 
myös mobiiliversioina. 

Lähes koko vuoden ajan oli työn alla Jyväskylän taide-
museon, Keski-Suomen museon ja Suomen käsityön 
museon yhteinen Taidetta Suomesta -hanke, joka to-
teutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Vuon-
na 2020 koko Keski-Suomen alueella käyttöönotetun 
museoiden kokoelmahallintajärjestelmän sekä valta-
kunnallisen museoiden, kirjastojen ja arkistojen yhtei-
sen Finna-alustan rajapinnan teknistä yhteensopivuut-
ta testattiin toteuttamalla kokoelmien taideteoksista 
verkkonäyttely. Taidemuseon osuuteen teokset valitsi 
Seija Heinänen, joka myös kirjoitti neljään eri teemaan 
liittyvät yleistekstit ja teoskohtaiset tekstit 52 maise-
maa ja rakennettua ympäristöä käsittelevään teok-
seen. Taidemuseon kokonaisuus esittelee keskisuoma-
laista nykytaidetta vuosilta 1975–2017 Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmasta. Hankkeen tavoitteena oli 
luoda edellytyksiä vastuumuseotehtävän mukaisesti 
alueen kuvataiteen digitaalisen saatavuuden lisäämi-

seksi. Maisema, ympäristö, luonnos -verkkonäyttely  
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ympa-
risto_luonnos/ julkaistiin helmikuussa 2021.

Vuoden aikana tehtiin selvitys Jyväskylän Klubi ry:n 
taidemuseon kokoelmiin deponoimista maalauksista, 
jotka ovat Hjalmar Munsterhjelmin Kylätie (1870-luku) 
ja Akseli Gallen-Kallelan Rantajuurakko (1917). Teok-
set sijoitettiin Jyväskylän kaupungintalolle. Jyväskylän 
Klubi tuotti videon, jossa esiteltiin sen omistamia tai-
deteoksia, myös nuo kaksi taidemuseon Jyväskylän 
kaupungin kokoelmaan siirtynyttä teosta. 

Syksyllä aloitettiin Yrjö Saarisen (1899–1958) taitee-
seen liittyvä tutkimus. Artikkeli ja aikajana julkaistaan 
verkossa syyskuussa 2021 avattavan Värinäkyjä-näyt-
telyn yhteydessä. Syksyllä myös käynnistettiin uudel-
leen vuodesta 2013 lähtien keskeytyksissä ollut tutki-
mus taiteilija Uuno Alangon (1878–1964) maalausmat-
koista Keski-Suomeen. Alanko-hankkeen tutkimustyön 
haasteena ovat koronapandemiasta johtuvat matkus-
tusrajoitukset sekä Helsingin arkistojen käyttäjämääri-
en ja käytön rajoitukset. Aineistoja ei ole digitoitu.

Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn tapahtumiin 
kuuluivat Keuruulla ja Jyväskylässä järjestetyt luennot 
Akseli-Gallen Kallelan ja Pekka Halosen Keski-Suo-
messa maalatuista maisemista ja paikkasidonnaisuu-
desta. Keuruulla luento järjestettiin 15.9. ja Jyväskyläs-
sä 26.11. koronarajoitukset ja maskisuositukset huomi-
oiden. Jyväskylän tilaisuus siirrettiin museon pienestä 
luentotilasta kaupungin pääkirjaston luentosaliin, kos-
ka osallistuja ilmoittautui noin 50, mikä oli sillä hetkel-
lä tapahtumiin osallistujien suurin sallittu määrä. 

Jyväskylän taidemuseon vastuumuseotehtävät on in-
tegroitu museon henkilökunnan perustehtäviin. Vuo-
den aikana tutkimustoimintaan liittyneitä alueellisia 
tehtäviä olivat Pihtiputaan Hiljentymiskappelin lausun-
topyyntöön tehty taiteilija Pellervo Lukumiehen maala-
usten taidehistoriallinen taustaselvitys ja osalausunto, 
Yrjö Saarisen ja Uuno Alangon keskisuomalaiseen tai-
teeseen liittyvä tutkimustyö, Tunne maisema ja Maise-
mapaikka -verkkosivustojen tekninen uudistaminen ja 
Keuruulla pidetty luento sekä yhteistyössä Keski-Suo-
men museon henkilökunnan kanssa koronapandemi-

https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/artikkelit/
https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/artikkelit/
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/
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an vuoksi Teamsin välityksellä toteutettujen kuntakier-
rosten (22 kuntaa) suunnitteluun ja toteutukseen osal-
listuminen. 

Julkaisut

Vuoden aikana ei julkaistu toimintakertomuksen ja 
verkkonäyttelyiden artikkeleiden lisäksi muita julkai-
suja, kirjoja tai e-kirjoja, kuin Matkalla maan keskipis-
teeseen -näyttelyyn liittynyt verkkosivusto, joka sisäl-
tää taiteilijadokumentointeja 29 taiteilijasta. 

Opinnäytetyöt

Jyväskylän yliopistossa ja alueen muissa korkeakou-
luissa on tehty tai on tekeillä Jyväskylän taidemuseon 
toimintaan tai museon ehdottamiin aiheisiin liittyviä 
opinnäytetöitä. Vuoden aikana valmistui Tiia Taipaleen 
Jyväskylän yliopiston taidehistorian oppiaineeseen te-
kemä kandidaatintutkielma nimeltään Muraalimaala-
ukset kaupunkitaiteena. Taiteilijayhteisö Upeartin Jy-
väskylään toteuttamat seinämaalaukset. 

Elina Mäkelän Humanistisen ammattikorkeakoulun 
kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutuksen opin-
näytteessä, jonka otsikkona on Nuoret ja heidän koh-
taamisensa museossa – ”Apua, tää on Ihana!”, tarkas-
teltiin nuorten osallistumista taidemuseon järjestä-
mään toimintaan. Mäkelän aineistona oli Miltä näyt-
tää aika -näyttelyssä alkuvuodesta 2020 käyneiden 
peruskoulun 8.-luokkalaisten Taidetestaajien antama 
palaute sekä opastuksiin ja muuhun toimintaan osal-
listuneiden havainnointi. Ranskalainen taideopiskeli-
ja Evan Col-Eyraud, joka oli museolla harjoittelijana, 
aloitti taidemuseon avustamana videopelien virtuaali-
sia maisemia käsittelevän harjoitustyönsä aineiston ko-
koamisen. 

Lisäksi vuoden 2020 aikana oli tekeillä kaksi maisterin-
tutkielmaa. Toisen aiheina on kokemukset Jyväskylän 
museoiden uuden kokoelmahallintajärjestelmän käyt-
töönotosta ja käyttöoppaan tekeminen ja toisen sarja-
kuvien naisnäkökulma.

Museon verkkosivuilta https://www.jyvaskyla.fi/taide-
museo/kokoelmat-ja-tutkimus/tutkimus löytyy koos-
te Jyväskylän taidemuseon toimintaan liittyvistä opin-
näytetöistä sekä keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liit-
tyvistä opinnäytteistä.

Syksyllä museon luentoja siirrettiin verkkoon, mutta myös suurempiin luentosaleihin, kuten 
pääkirjaston Minnansaliin. Seija Heinäsen luento kultakauden maisemasta keskisuomalaisen 
identiteetin rakentajana liittyi Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyyn. Kuva: Sanna Lahti.

Miltä näyttää aika? -näyttelyn tutkimus nosti esiin 1970–1990-luvun 
kuvataiteen keskeisiä ilmiöitä. Taiteilija Riitta Uusitalo visualisoi teemat 
näyttelytilan portaikon seinälle. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Taidekriitikko Marja-Terttu Kivirinnan luennon aihe oli Suomen kuvataiteen murrosvaiheet 
1970-luvulta 2000-luvun taitteeseen. Tammikuussa ei ollut vielä osallistujamääriin ja 
istumaetäisyyksiin vaikuttaneita koronarajoituksia. Kuva: Sanna Lahti.

https://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/kokoelmat-ja-tutkimus/tutkimus
https://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/kokoelmat-ja-tutkimus/tutkimus
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VASTUUMUSEOTOIMINTA 
Leena Lokka

4. Keski-Suomen kuvataiteeseen ja eri ilmiöihin liit-
tyvä tutkimus itsenäisesti sekä yhteistyössä yliopis-
tojen, korkeakoulujen ja tutkijoiden kanssa, visuaali-
seen kulttuuriin liittyvien ilmiöiden tallennus nykydo-
kumentoinnin keinoin yhteistyössä Jyväskylän yliopis-
ton kanssa.

5. Keskisuomalaisen kuvataiteen näyttelyiden tuotta-
minen yhteistyössä Keski-Suomen ammatillisten mu-
seoiden, taiteilijaseurojen, kuvataiteilijoiden ja mui-
den yhteistyökumppaneiden kanssa, taidenäyttelyiden 
sopimus- ja korvauskäytäntöjen sekä julkisen taiteen 
prosenttiperiaatteen edistäminen ja konsultointi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Jyväskylän muse-
ot eli Jyväskylän taidemuseon ja Keski-Suomen muse-
on vuoden 2020 alusta alkaen Keski-Suomen alueel-
liseksi vastuumuseoksi. Jyväskylän taidemuseo vastaa 
alueellisesta taidemuseotehtävästä ja Keski-Suomen 
museo alueellisen museotoiminnan edistämistehtäväs-
tä sekä alueellisesta kulttuuriympäristötehtävästä. 

Jyväskylän taidemuseon alueellinen toiminta on integ-
roitu kiinteäksi osaksi museon ja henkilökunnan pe-
rustehtäviä. Alueelliset tehtävät on hajautettu pääasi-
assa kokoelmatoiminnasta vastaavalle amanuenssille 
Jaana Oikarille, museolehtori Sirpa Turpeiselle, tutki-
muksesta vastaavalle suunnittelijalle Seija Heinäselle 
ja näyttelytoimintaa koordinoivalle intendentille Tei-
ja Lammelle sekä museon toiminnalliselle esimiehelle, 
Leena Lokalle. He ovat myös Jyväskylän taidemuseon 
edustajina alueellisen vastuumuseon tiimissä. Projekti-
kohtaisesti alueellista työtä tekee myös museon koko 
muu henkilökunta. 

Vuonna 2020 alueellisen vastuumuseon toimialuee-
seen kuului 23 kuntaa: Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, 
Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivi-
järvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhan-
ka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijär-
vi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

Alueellisen taidemuseotehtävän  
tavoitteet 2020–2022 

1. Taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntija-
na toimiminen, toimialan yhteistyön sekä taiteen ja vi-
suaalisen kulttuuriperinnön tallentamisen ja digitaali-
sen saatavuuden kehittäminen ja edistäminen.

2. Alueellisen taidekokoelmapoliittisen ohjelman to-
teuttaminen yhdessä Keski-Suomen ammatillisten mu-
seoiden kanssa, kunnallisten taidekokoelmarekisterei-
den ylläpitäminen, taidekokoelmatietojen julkistaminen 
kaikille avoimella, valtakunnallisella Finna.fi-sivustolla.

3. Taideteosten konservointiin ja käsittelyyn liittyvä 
neuvonta ja ohjaus sekä Keski-Suomen ammatillisten 
museoiden kokoelmanhoidon konsultointi. 

Taide – elämyksen antamisen ilo -kortti kuuluu Pia Westerholmin Ilo-korttisarjaan. 
Kortteja on myytävänä museokaupassa. Taustalla yksityiskohta Anni Puolakan 
Sydämestä -installaatiosta. Kuva: Sanna Lahti.
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TOIMENPITEET VUONNA 2020

menpiteistä. Neuvotteluja on hidastanut henkilö-
vaihdokset Äänekosken museossa.

 — Keski-Suomen maakunnan taidemuseoiden yhtei-
sesti laatima kokoelmapoliittinen ohjelma antaa 
jatkossakin välineen museoiden tulevalle tallen-
nustyölle sekä entistä perusteellisempaan taiteen 
hankinnan priorisointiin ja työnjakoon.

Tieto ja digitalisaatio

Aineistojen digitalisoimisen ja ilmiöiden nykydoku-
mentoinnin edistäminen:

 — Keski-Suomen ammatillisten museoiden ja kunti-
en taidekokoelmien kokoelmatietojen valmistelu 
uuden kokoelmanhallintajärjestelmän käyttöönot-
toa varten. 

 — keskisuomalaisen taiteen nykydokumentointi osa-
na Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelypro-
jektia yhdessä Jyväskylän yliopiston museologian 
opiskelijoiden kanssa: 13 videohaastattelua, editoi-
minen, kääntäminen ja tekstittäminen (suomi-eng-
lanti), kahdeksan sähköpostihaastattelua, editoimi-
nen, kääntäminen ja haastattelujen julkaiseminen 
matkallamaankeskipisteeseen.fi-verkkosivulla. 

 — Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn kuraat-
torin videohaastattelun ja virtuaalikierroksen ku-
vaaminen, virtuaalisen ”pakopelin” tuottaminen 
ostopalveluna. 

 — Suomen käsityön museon sekä Keski-Suomen 
museon kanssa toteutettu kokoelmateoksiin ja -ai-
neistoihin pohjautuva Taidetta Suomesta -hank-
keen verkkonäyttelyn julkaisemiseen liittyen uu-
den kokoelmanhallintajärjestelmän sekä Finnan 
rajapinnan yhteensopivuuden testaaminen.

 — Taidetta Suomesta -hankkeen kokoelmateosten 
kuvaaminen ja digitalisointi.

Alueelliset museopalvelut ja neuvonta

Keskisuomalaisen kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin 
saavutettavuuden parantaminen:

 — yhteistyössä ammatillisten museoiden kanssa tuo-
tettu, keskisuomalaiselle yleisölle suunnattu kor-
keatasoinen, kansainvälinen Matkalla maan kes-
kipisteeseen -näyttely- ja tapahtumakokoinaisuus 
Galleria Jarskassa Saarijärvellä 13.6.–16.8., Keu-
ruun museossa 12.9.–21.11. ja Jyväskylän taidemu-
seossa 19.9.–14.3.2021, (koronapandemian seu-
rauksena Saarijärven museossa 3.2.–25.4.2021).

 — taiteilijahaastattelujen, kuraattorin videohaastatte-
lun ja tapahtumakalenterin julkaiseminen matkal-
lamaaankeskipisteeseen.fi -verkkosivulla.

Kehittäminen ja verkostot

Alueen visuaalisen kulttuurin asiantuntijuuden vahvis-
taminen:

 — Taidetta Suomesta -hankkeen verkkonäyttelyn 
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_
ymparisto_luonnos/ taidemuseon osuuden sisäl-
tötuotanto.

 — taidehistoriallinen taustaselvitys taiteilija Peller-
vo Lukumiehen Pihtiputaan Hiljentymiskappelin 
maalauksista.

 — tutkimus Yrjö Saarisen taiteesta osana vuoden 
2021 näyttelyprojektia.

 — Uuno Alangon maalausmatkat Keski-Suomeen 
-tutkimushanke 2020–2022

Maakunnallisen yhteistyön edistäminen:
 — alueellinen yhteistyö Keuruun museon ja Saarijär-

ven museon sekä Keski-Suomen alueella toimivan 
Jyväskylän Taiteilijaseuran kanssa joka viides vuo-
si toteutettavan nykytaiteen näyttely- ja tapahtu-
makokonaisuuden Matkalla maan keskipisteeseen 
tuottamisessa tammi–joulukuussa.

 — osallistuminen Suomen kulttuurirahaston Taide-
testaajat-hankkeeseen ja yhteistyöverkoston luo-
minen keskisuomalaisten koulujen kanssa tammi-
helmikuussa.

 — keskisuomalaisten koululaisten kulttuuriopetus-
käynnit syys-marraskuussa. 

 — yhdessä kuntien julkisesta taiteesta päättävien ta-
hojen kanssa toteutettu maakunnallinen julkisen 
taiteen seminaari/webinaari prosenttiperiaattees-
ta lokakuussa.

 — kuntakierrokset Teams-palavereina yhteistyössä 
Keski-Suomen museon kanssa, marras-joulukuu. 

 — vastuumuseoasioiden käsittely yhdessä Keski-
Suomen museon kanssa vamu-työryhmän ko-
koontumisissa keskimäärin 3 krt/kk tammi-joulu-
kuussa.

 — museolehtori Sirpa Turpeinen on osallistunut Kes-
ki-Suomen maakunnan MAKU-kulttuuriympäris-
töryhmän työskentelyyn.

 — Jaana Oikari ja Leena Lokka ovat asiantuntijoina 
Laukaan kunnan, Jyväskylän kaupungin ja Jyväs-
kylän Kankaan alueen taidetyöryhmissä. 

Alueellisen taidekokoelmatyön syventäminen:
 — uuden kokoelmanhallintajärjestelmä SIMOn käyt-

töönotto Keski-Suomen alueen ammatillisissa mu-
seoissa. 

 — Äänekosken taidemuseon kanssa käydyt alusta-
vat neuvottelut Jyväskylän taidemuseon Kalle Car-
stedtin kokoelmateoksiin liittyvistä yhteisistä toi-

https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/
https://jyvaskylantaidemuseo.finna.fi/maisema_ymparisto_luonnos/
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 — Tunne maisema ja Maisemapaikka -verkkonäytte-
lyiden tekninen uudistaminen responsiivisiksi.

 — Miltä näyttää aika -verkkonäyttelyn julkaisemi-
nen Jyväskylän taidemuseon kokoelmateoksista. 
https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/

 — taiteilijatapaamisia, työpajoja, luentoja ja webi-
naari verkossa ja sosiaalisessa mediassa. 

 — tiedotusta ja markkinointia sosiaalisessa mediassa 
ja uutiskirjeessä.

Pedagogisten palveluiden kehittäminen yhdessä maa-
kunnallisten toimijoiden kanssa:

 — 8.-luokkalaisille Taidetestaajille suunnattujen teh-
tävien suunnittelu yhdessä opettajien kanssa.

 — rahoitushaku mediakasvatusprojektille, joka olisi 
sisältänyt kurssi- ja koulutustapaamisia maakun-
nassa, mutta rahoitusta ei saatu.

 — yhteistyössä Keuruun museon ja Saarijärven mu-
seon kanssa tuotettu pedagoginen aineisto mat-
kallamaan.keskipisteeseen.fi -sivulla

 — keskisuomalaisten näyttelyiden ohjatut kierrokset 
alueen koululaisille ja opetusryhmille.

Hyvien käytänteiden jakaminen vapaaehtois- ja ver-
taistoiminnassa: 

 — Keuruun museon ja Jyväskylässä toimivien vapaa-
ehtoisten kulttuuriluotsien kanssa suunniteltu ver-
taistapaaminen, tutustuminen nykytaiteeseen ja 
vertaisopastuksen suunnittelu Keuruun museos-
sa yhdessä Matkalla maan keskipisteeseen -näyt-
telyn taiteilijan kanssa peruuntui koronapandemi-
an vuoksi.

 — kuntakierroksilla kerättiin tietoa, mitä odotuksia 
maakunnassa on vapaaehtois- ja vertaistoiminnas-
ta, tiedonkeruuta jatketaan.

Öinen näkymä taidemuseon julkisivusta joulukuussa.  
Kuva: Sanna Lahti.
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VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Sanna Lahti, Tarja Poikonen, Elina Puranen

Taidemuseon viestintä jatkui poikkeusvuonnakin vah-
vasti tiimityönä. Viestintätiimin viikoittaiset palaverit 
pidettiin suurimmaksi osaksi etänä Teamsin välityksel-
lä. Viestintä painottui koronatilanteen vuoksi erityises-
ti digitaalisiin kanaviin ja esimerkiksi painetuista tapah-
tumaflaijereista luovuttiin kokonaan jatkuvien muutos-
ten ja tapahtumien peruutusten vuoksi. Taidemuseon 
omille verkkosivuille päivitettiin runsaasti digitaalista 
materiaalia ja tiedotuksessa tuotiin jo olemassa olevia 
verkkonäyttelyitä ja muita verkkoaineistoja laajemmin 
esille.

Virtuaaliset tapahtumat houkuttelivat asiakkaita eri-
tyisesti keväällä. Tällöin viikoittaiset Avoin paja -livet 
houkuttelivat paikalle suuren joukon katsojia.

Loppuvuodesta käynnistettiin visuaalisen ilmeen uu-
distus. Se aloitettiin keskustelemalla koko henkilöstön 
kanssa uudistuksen tavoitteista ja ominaisuuksista, joi-
ta taidemuseo ilmeellään viestisi. Uudistuksen toteut-
tajaksi valittiin G-works, joka toimitti ensimmäisen 
version uudesta ilmeestä loppuvuodesta 2020.

Jouluisen taidebasaarin peruuntuminen ja sen tilalle 
luodut Jouluiset pop up -myymälät painottuivat loppu-
vuoden viestinnässä ja markkinoinnissa. Pop up -myy-
mälöiden Facebook-tapahtumat keräsivät paljon kiin-
nostuneita seuraajia ja sekä taidemuseon että Rata-
mon sosiaalisessa mediassa jaettiin kuvia ja infoa ta-
pahtumista sekä myyjien tuotteista.

Taidemuseon sosiaalisen median kanavissa eli Face-
bookissa ja Instagramissa seuraajamäärä kasvoi edel-
lisen vuoden tapaan. Erityisesti Instagramin merkitys 
yhtenä taidemuseon tiedotuskanavana on vahvistunut 
ja esimerkiksi museokaupan tuotteiden esittely somes-
sa tuo säännöllisesti täsmäostajia taidemuseolle. Pa-
nostus somen kehittämiseen näkyikin myös poikkeus-
vuoden aikana, ja somen kautta tavoitettiin laajemmin 
eri ikäryhmiä. Instagramin seuraajien ikäryhmissä kas-
vua tuli vuoden aikana erityisesti yli 45-vuotiaissa. Tä-
mä heijastelee koronavuoden vaikutuksia, jolloin etä-
töihin vetäytyneet työikäiset ovat hakeutuneet kulttuu-
rin äärelle virtuaalisesti.

Näyttelyä markkinoitiin myös paikallisissa Linkeissä eli linja-autoissa. 
Kuvat: Jouni Reinikainen.
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Viestintätiimiin kuuluvat näyttelytiedotuksesta vastaa-
va Teija Lammi, tapahtumatiedotuksesta vastaava Lau-
ra Korhonen, häntä osan vuodesta sijaistanut Sanna 
Lahti sekä Elina Puranen. Viestintätiimiä vetää muse-
opalveluiden markkinointi- ja viestintävastaava Tarja 
Poikonen.

Näkyminen katukuvassa

Taidemuseon pihakatuteokseksi valittiin edelliskesä-
nä ihastuneen Local Polypin päivitetty versio, Local 
Fellow. Kuvataiteilijat Jonna Suurhasko ja Jukka Silo-
kunnas toteuttivat museon edustalla kulkevalle piha-
kadulle ympäristöteoksen teräksestä tehdystä lump-
pupallosta, joka tällä kertaa hohti raikkaassa turkoosin 
sävyssä. Teos sai edellisvuoden tapaan runsaasti huo-
miota sosiaalisessa mediassa ja toimi yhtenä keskus-
tan alueen maamerkkinä erottuessaan selkeästi muus-
ta ympäristöstä.

Kesällä taidemuseon reunimmaiseen ikkunaan Kaup-
pakadun varrelle asennettiin iso info screen. Näytöllä 
on tarkoitus saada aikaan houkuttelevuutta ulos ohi-
kulkijoille ja myös jakaa tietoa taidemuseon näyttelyis-
tä ja tapahtumista. Näyttöä voidaan halutessaan myös 
käyttää osana näyttelyä esittämällä vaikkapa jokin vi-
deoteos. Tiedotuksesta vastaava henkilökunta on otta-
nut haltuun inforuudun iDiD-järjestelmää ja päivittä-
nyt tietoa erityisesti vaihtuvista näyttelyistä.

Loppuvuonna taidemuseon ikkunassa huomiota kiin-
nitti jouluikkuna, Merry Art vol. 6, jonka toteutti edel-
listen vuosien tapaan Jonna Suurhasko. Teemana oli 
eläinten satumainen joulu. Ikkunan toteutuksessa Suur-
hasko hyödynsi kierrätysmateriaaleja ja lainattua rek-
visiittaa. Täytetyt eläimet ja kiinnostavat yksityiskohdat 
saivat erityisesti lapsiperheiltä kiitosta ja ikkuna toimi 
tehokkaana katseenvangitsijana kadulle päin. Jouluik-
kuna toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin-
teatterin ja Keski-Suomen Luontomuseon kanssa.

Taidemuseon maamerkkinä Local Fellow, vuonna 2020 
turkoosin värisenä. Jonna Suurhaskon ja Jukka Silokunnaan 
ideoima pihakatuteos. Kuva: Sanna Lahti.
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KÄVIJÄTILASTOT
Paula Jurvelin, Sanna Lahti, Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen, Seija Heinänen

Edellisenä vuonna tehtiin kävijäennätys, mutta vuon-
na 2020 koronapandemian vaikutukset näkyvät kaikis-
sa kävijäluvuissa. Pääsääntöisesti vähennystä on ollut 
noin puolet vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden kävijä-
määrä oli 25 491. Holvissa näyttelyihin tutustui 19 585, 
joista ilmaispäivänä perjantaisin ryhmä- ja tapahtuma-
kävijät mukaan lukien 6 084 kävijää. Ratamossa kävi-
jöitä oli 5 906, joka sisältää myös kurssi- ja työpaja-
käynnit. Galleria Ratamon näyttelykävijöitä oli 2 692.

Jyväskylän kaupungin museoiden, siis myös Jyväs-
kylän taidemuseon, sisäänpääsymaksu korotettiin 
1.1.2020 alkaen kuudesta eurosta kahdeksaan euroon, 
josta myönnettiin 50 % alennus kaupungin henkilö-
kunnalle ja opiskelijoille. Ryhmälipun hinta yli 10 hen-
kilön ryhmille ja eläkeläisille oli kuusi euroa. Sisään-
pääsy on ollut ilmainen alle 18-vuotiaille ja opintoihin 
liittyen opiskelijoille. Nuorten houkuttelemiseksi mu-
seoon on maksuttoman sisäänpääsyn yläraja nostettu 
24 vuoteen. Ratamon ja Holvin gallerianäyttelyihin si-
säänpääsy on ilmainen kaikkina päivinä. Perjantai on 
ilmaispäivä kaikille museovieraille. 

Museo oli avoinna yleisölle yhteensä 3 268 tuntia. Hol-
vi oli avoinna 239 ja Galleria Ratamo 232 päivänä.

Suomen museoliiton Museokortteja (hinta 69 €, uusin-
ta 64 €) myytiin 165 kpl ja uusittiin 84 kpl. Museokort-
tikäyntejä tehtiin yhteensä 2 968, mikä on 1 093 vä-
hemmän kuin vuonna 2019.

Holvissa oli 298 ryhmäkäyntiä, joissa oli yhteensä 
4 936 kävijää: valtaosa (4 286) oli koululaisia ja opis-
kelijoita. Opastuksia järjestettiin yhteensä 137 ja niihin 
osallistui 3 223 henkilöä. Opastuksista 113 suuntau-
tui koululaisille ja niihin osallistui yhteensä 3 063 kou-
lulaista. Koululaisten määrä on 1 460 kävijää suurem-
pi kuin vuonna 2019, koska alkuvuodesta näyttelyihin 
tutustuivat Taidetestaajat ja syksyllä kuudesluokkalai-
set. Ratamossa ryhmiä kävi yhteensä 32, joista kolme 
opastettiin. 

Työpajoja järjestettiin Holvissa yhteensä 69, ja niihin 
osallistui 1 533 henkilöä. Työpajoihin lasketaan gra-
fiikanpajat, näyttelyihin liittyvät työpajat, Värejä vau-
voille -työpajat, muut yksittäiset työpajat sekä koululai-

sille ja opiskelijoille opastuksen yhteydessä järjestetyt 
työpajat. Harlekiinin kekkerit eli lasten syntymäpäivä-
juhlat järjestettiin vuoden aikana vain kerran. Kulttuu-
riluotsien kaikki tapaamiset sekä leidien maalauspajat 
tilastoidaan omiksi tapahtumiksi, samoin tapahtumat, 
joissa taidemuseo on ollut yhteistyökumppanina. 

Koronapandemian vuoksi jouduttiin perumaan kaik-
ki suuret tapahtumat: Jyväskylän päivät, Yläkaupungin 
Yö, Kulttuurisuunnistus, Valon kaupunki, Joulunava-
us viikonloppu ja Jouluinen taidebasaari. Kävijämää-
rältään kaksi suurinta yleisötapahtumat vuonna 2020 
olivat Miltä näyttää aika? -näyttelyn avajaiset (133) ja 
taidehistorioitsija Marja-Terttu Kivirannan luento (62). 
Muut näyttelyt avautuivat ilman avajaisia. Kirsi Neu-
vosen ja Pekka Luukkolan taiteilijatapaamiset järjestet-
tiin yleisötapahtumina (40+38 osallistujaa) koronaoh-
jeistukset huomioiden, mutta Riitta Uusitalon verkko-
tapahtumana. 

LIITE 1 Ratamon yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat
LIITE 2 Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja 
tilaisuudet

Facebookin kautta välitetyt Heli Vatasen ohjaamat maalaus- 
ja piirustustyöpajat saivat runsaasti osallistujia ja katsojia. 
Kuva: Sanna Lahti.
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Verkkotapahtumat 

Taidemuseon tapahtumien peruuntuessa osa niistä 
korvattiin verkkotapahtumilla. Avoimet pajat järjestet-
tiin museon työpajatilassa 15.3 saakka ja sen jälkeen 
striimattuina Avoin paja live -työpajalähetyksinä Fa-
cebookissa 15 kertaa, kuusi keväällä ja yhdeksän syk-
syllä. 27.3.–15.5. live-lähetykset olivat perjantaisin klo 
16–18. Ensimmäisen liven osanottajamäärä ei ole tal-
lentunut taidemuseon FB-tilastoihin, koska teknisten 
ongelmien takia live jouduttiin siirtämään pajan oh-
jaajan Heli Vatasen oman FB-sivuston kautta tapah-
tuvaksi. Tapahtuma oli kuitenkin suosituin kaikista ke-
vään pajoista. Kevään muihin Avoin paja live -lähetyk-
siin osallistui 329 livekatsojaa ja näyttöjä oli kaikkiaan 
6 706.

Taidemuseon Holvin ja Ratamon kävijät

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taidemuseon Holvi 26 598 28 708 29 194 34 451 33 134 40 984 19 585

- maksaneet 2 554 2 020 3 058 4 261 3 137 7 101 4 111

- ilmaiskävijät 24 044 26 688 26 136 30 190 29 997 33 883 15 474

- perjantait 4 770 4 693 4 909 4 303 4 584 6 419 4 021

- museokaupan kävijät 3 124 3 167 3 449 3 856 3 262 3 607 2 637

Ratamo 8 289 8 328 8 346 8 897 8 697 9 482 5 906

Kaikki kävijät yhteensä 34 887 37 036 37 540 43 348 41 831 50 466 25 491

Opastukset, työpajat ja ryhmät Holvissa

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Opastuksiin osallistuneet 1 416 2 606 2 845 2 974 1 999 2 302 3 223

- koululaisia 947 1 533 2 298 2 211 1 602 1 603 3 063

Työpajakävijät 705 520 515 2 191 1 136 1 698 1 533

Ryhmäkävijät yhteensä 4 598 5 284 5 329 5 976 5 850 5 731 4 936

- opintoryhmät 3 855 4 700 4 703 4 507 4 165 4 500 4 305

Suurimmat tapahtumat Holvissa

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Yläkaupungin yö 864 1 020 700 676 847 1 123 0

Jouluinen taidebasaari 2 654 3 697 3 009 3490 3 168 3 094 0

Kulttuurisuunnistus  - 433 - 421 422 663 0

Jyväskylä-päivät 313 274 852 848 326 465 0

Valon kaupunki 2 985 3 420 3 145 0

Joulunavaus viikonloppu 646 532 0

Avajaiset: Miltä näyttää aika? ja Ryömi, konti - viesti vauvuudesta 133

Luento: Marja Terttu Kivirinta 62

Syksyllä Avoimet pajat pystyttiin järjestämään jälleen 
fyysisinä, vaikkakin rajoitetuin osanottajamäärin. Nii-
den lisäksi päätettiin jatkaa kevään suosion innoitta-
mana Avoin paja live -lähetyksiä aina kunkin pajan 
aluksi klo 14–15. Syksyllä 25.9.–27.11. järjestettyihin li-
velähetyksiin osallistui 106 livekatsojaa ja näyttöjä oli 
kaikkiaan 2 510.

Miltä näyttää aika? -näyttelyn Riitta Uusitalon Face-
book Live -taiteilijatapaamisen tapahtuman näyttöjä oli 
722 ja sen videotallennetta katsottiin YouTubessa 37 
kertaa. Lisäksi järjestettiin yksi YouTube -tapahtuma.
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Internet-palvelujen käyttäjät käyntikerrat  ladatut sivut

www.jyvaskyla.fi/taidemuseo  58 450 77 471
www.jyvaskyla.fi/en/jyvaskyla-art-museum 2 306 2 906
www.jyvaskyla.fi/ratamo  17 633  23 872
www.tuhattulkintaa.fi  6 321 19 580
https://miltanayttaaaika.keskisuomentaide.fi/  4 583 17 543
http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/  3 795 7 796
http://matkalla.keskisuomentaide.fi/ (2015) 2 952 5 263
www.tunnemaisema.fi (tiedot 5.3.alkaen) 2 868 12 540
https://matkallamaankeskipisteeseen.fi/ (2020) 1 500 9 232
www.maisemapaikka.fi (tiedot 5.3.alkaen) 989 2 053
https://www.graphicacreativa.fi/ (2019) 866 2 745

Yhteensä 102 263 181 001

Lisäksi taidemuseolla on verkkosivustoja, joilla ei ole kävijätilastointia:
Mobiiliopas Toisia todellisuuksia -näyttelyyn https://tarinasoitin.fi/toisiatodellisuuksia
Mobiiliopas Jyväskylän Kirkkopuiston kertomaa https://tarinasoitin.fi/jyvaskylankirkkopuisto
E-kirja Graphica Creativa 2016 – a PRESENT to the PAST, 
https://issuu.com/jyvaskylantaidemuseo/docs/gc-julkaisu___sivut

Facebook

JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO
Julkaisuja yhteensä 269, tapahtumia yhteensä 50, jois-
ta 16 virtuaalisena. Lisäksi 28 suunniteltua tapahtumaa 
jouduttiin perumaan.

Sivutykkäykset:  
1.1.2020 2 986 kpl ja 31.12.2020 3 359 kpl. Kasvua 
373.

Yksittäisen julkaisun tavoitettavuus ja näyttökerrat 
enimmillään: 11 785 tavoitettua henkilöä ja sitoutu-
misia 2 135: Nyt on aika luopua lopuistakin Oravien 
perheen 60-luvun huonekaluista! Kuvajulkaisu 20.8. 
(ei mainostettu).

Eniten reaktioita, kommentteja ja jakoja: 507 kpl, 
Sonja Löfgrenin teokset liittyvät paikkoihin, joissa hän 
on vieraillut tai asunut. Kuvajulkaisu 3.12.2020 (ei mai-
nostettu)

Julkaisua klikanneita enimmillään: 2 022 kertaa, Nyt 
on aika luopua lopuistakin Oravien perheen…

Tykkääjät: sivun faneista naisia 79 % ja miehiä 19 %; 
seuraajista naisia 79 % ja miehiä 18 %; tavoitetuista 
naisia 70 % ja miehiä 27 %; sitoutetuista naisia 80 %, 
miehiä 18 %

Jyväskylän taidemuseon sivut tavoittivat ihmisiä 45 eri 
maasta. Suomalaisista kaupungeista eniten tavoitettuja 
on järjestyksessä Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereel-
la, Lahdessa, Espoossa.

GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS RATAMO 
Julkaisuja 26 kpl
 
Sivun seuraajat: 
1.1.2020 960 kpl ja 31.12.2020 1 008 kpl. Kasvua 48.

Yksittäisen julkaisun näyttökerrat enimmillään 
6 636 kpl (15.4. Haettavana kuukauden residenssi lo-
kakuulle…)

Julkaisua klikanneita eniten: 206 kpl (9.1. Eilen avat-
tiin gallerian kaksi näyttelyä…)

Eniten reaktioita, kommentteja, jakoja: 113 kpl (6.11. 
Mari Hallapuron näyttely Pimeä galleriassa…)

Tykkääjät: naisia 68 %, miehiä 28 %; sivun faneista 
naisia 68 % ja miehiä 27 %; seuraajista naisia 69 % ja 
miehiä 27 %; tavoitetuista naisia 60 % ja miehiä 38 %

Ratamon sivut tavoittivat ihmisiä 45 eri maasta. Suo-
malaisista kaupungeista eniten tavoitettuja on järjes-
tyksessä Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Mänt-
sälä, Kuopio.
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Instagram 

JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEON TILI 
@jkltaidemuseo, virallinen hashtag #jkltaidemuseo 

Vuonna 2020 tuli yli 1 000 uutta seuraajaa 31.12.2019 
tilanteeseen verrattuna. 31.12.2020 oli seuraajien mää-
rä 3 369. Näin ollen taidemuseon Facebookin ja Insta-
gramin seuraajien määrät alkavat olla suurin piirtein ta-
soissa. Instagramin merkitys yhtenä taidemuseon tie-
dotuskanavana on vahvistunut.

Julkaisuja oli yhteensä 290 eli määrä pysyi suunnilleen 
samana edelliseen vuoteen verrattuna (vuonna 2019 
309 julkaisua, 2020 290 julkaisua). Panostus somen 
kehittämiseen näkyi sekä sisällöissä että seuraajien 
määrässä myös poikkeusvuoden aikana. 35–44 -vuoti-
aiden seuraajien määrä kasvoi lähes tasoihin verrattu-
na suurimpaan ryhmään eli 25–34 -vuotiaihin. Ikäryh-
missä kasvua tuli vuoden aikana erityisesti yli 45-vuo-
tiaissa. Tämä heijastelee koronavuoden vaikutuksia, 
jolloin etätöihin vetäytyneet työikäiset ovat hakeutu-
neet kulttuurin äärelle virtuaalisesti. Kaikkiaan vuonna 
2020 Instagramin julkaisuilla oli yli 19 000 tykkäystä, 
keskimäärin 66 tykkäystä per julkaisu.

Instagram -tykkäyksiä eniten: 12.4.2020, 368 kpl. Kuva 
koronakeväänä karanteenitaidehaasteena toteutetusta 
Onni Kososen Musta ruhtinas -teoksen tulkinnasta, al-
kuperäisenä tekijänä nimimerkki @kimbe_a.

Seuraajien sijainnit kaupungeittain, 5 suurinta: 
Jyväskylä (45,3 %), Helsinki (14,1 %), Tampere (5,1 %), 
Turku (2,8 %) ja Kuopio (1,8 %). 

Seuraajien sijainnit maittain, 5 suurinta: 
Suomi (89,5 %), Yhdysvallat (1,3 %), Ruotsi (0,7 %), 
Saksa (0,7 %), Italia (0,7 %). 

Seuraajien ikäryhmät: 
13–17, 0,2 %; 18–24, 5,3 %; 25–34, 26,4 %; 35–44, 
29,6 %; 45–54, 21,3 %; 55–64, 11,8 %; 65+, 5,5 % 

Seuraajat: 79,3 % naisia, 20,7 % miehiä. 

Instagram tarinat: 
Kohokohdissa profiilisivulla kuva- ja videotallentei-
ta otsikoilla Local Fellow, Museokauppa, Avoin pa-
ja, Näyttelyt 2020, Local Polyp, Taidebasaarit, Retkillä 
ja Tapahtumia. Tarinoilla (näkyvissä 24h) vaihtelevasti 
katsojia 200–350, erityisesti Jyväskylä-sijainnin kautta 
katsojiksi myös muita kuin omia seuraajiamme.

GALLERIA RATAMON TILI 
@galleriaratamo, #galleriaratamo

Vuonna 2020 tilillä oli 739 seuraajaa (31.12.).

Julkaisuja oli kaikkiaan 35.  Eniten tykkäyksiä (58 kpl) 
12.11., Mari Hallapuron Pimeä-näyttelystä

Seuraajien sijainnit kaupungeittain (5 suurinta): Jyväs-
kylä (35,9 %), Helsinki (12,7 %), Tampere (6,7 %), Tur-
ku (2,8%) ja Espoo (2,1%).

Seuraajien sijainnit maittain (5 suurinta): Suomi 
(75,5%), Yhdysvallat (2,5%), Italia (2%), Venäjä (1,6%), 
Kanada (1,3%)

Seuraajien ikäryhmät: 13–17 < 0%; 18–24 4,1 %; 25–
34 24,7 %; 35–44 33,9 %; 45–54 19,8%; 55–64 11,5 
%; 65+ 6 %

Seuraajien sukupuoli: naiset 75,9 %, miehet 24,1 %. 

Taidemuseon Instagram-tilin kattavuus lukumäärinä eli profiilit/
henkilöt, jotka näkivät kuvan ainakin kerran. Kooste: Sanna Lahti.
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TILAT
Leena Lokka

Muutoksia työtiloihin 

Asianmukaisen välisäilytystilan puuttuminen ja asia-
kaspalveluhenkilöstön sosiaalitilan käyttö taideteosten 
ja pakkausten säilytystilana ovat aiheuttaneet vuosien 
saatossa monia vaaratilanteita, mutta myös epäviihtyi-
syyttä Holvissa. Tilanteen parantamiseksi oli jo ole-
massa suunnitelma taidegrafiikan yleisötyöpajojen siir-
tämistä Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamoon.

Kun korona sulki museot maaliskuussa, museomesta-
ri Jarkko Kaunismäki ja museoassistentti Paula Jurvelin 
tarttuivat toimeen. Katutason sosiaalitila kalustettiin ja 
järjesteltiin uudelleen, painoprässi laitettiin myyntiin, 
toisen kerroksen painohuone ja näyttelytilasta aikoi-
naan erotettu, huonosti toimivalla liukuovella varustet-
tu ns. museomestarin työhuone tyhjennettiin turhista 
materiaaleista. Lopulta museomestari saattoi perustaa 
työhuoneensa painohuoneen tilalle. 

Jatkossa grafiikkatoiminnot on keskitetty Ratamoon, 
Holvissa asiakaspalveluhenkilöstöllä on käytössään 
sosiaalitila sekä erillinen työpiste ja museomestarilla 
asianmukainen, normaalilla ovella varustettu työhuo-
ne, näyttelykäytössä on kaksi vaihtoehtoista projisoin-
titilaa, joista toinen varataan välisäilytystilaksi aina, 
kun sellaista tarvitaan.

Jyväskylän taidemuseon toiminta  
sijoittuu viiteen eri kohteeseen

Toimisto, henkilökunnan työtilat, 
Vapaudenkatu 28, 1. krs
Holvi, näyttelyt, museokauppa, museopedagogiset 
työskentelytilat, Kauppakatu 23
Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo, työtilat, 
Grafiikan paja, Galleria Ratamo, Veturitallinkatu 6
Ratamon vierashuoneisto, Kauppakatu 12
Kokoelmakeskus, säilytystiloja, museomestarin 
työskentelytilat

Mukana Jyväskylän sydän -hankkeessa

Kulttuuriyksiköiden tilaratkaisuja ja samalla kaupungin 
ydinkeskustan kehittämistä pohtivan Jyväskylän sydän 
-hankkeen raporttiluonnos esiteltiin päättäjille helmi-
kuussa. Projektipäällikkö Janne Viitamiehen luotsaa-
ma, kulttuuriyksiköiden johtajista muodostuva työ-
ryhmä katsoi useammasta vaihtoehdosta kulttuuri- ja 
taidekeskuksen parhaimmaksi sijaintipaikaksi Valtion-
talon korttelin 9. Kortteliin suunniteltu tilaluonnos sai 
paljon kiitosta, mutta kustannusarvio todettiin liian 
kalliiksi. Edullisempien ratkaisujen etsimistä ja samal-
la myös muiden vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen tutki-
mista päätettiin jatkaa. 

Korona ja taloudellinen epävarmuus vaikuttivat hank-
keeseen. Joulukuussa julkaistiin loppuraportti ja ete-
nemissuunnitelma, joka sisältää seitsemän etenemis-
ehdotusta kahdelle seuraavalle valtuustokaudelle vv. 
2021–2028. Taloudellisesti ja toiminnallisesti merkit-
tävin ehdotuksista on kaupungin kulttuuriyksiköiden 
toimintamallin uudistaminen. Pääkirjaston, Jyväskylän 
taidemuseon ja Suomen käsityön museon yhteisen ti-
laratkaisun periaatteita, vaiheistusta ja sijaintipaikkaa 
raportti esittää määriteltäväksi 2020-luvun puolivä-
lissä. Taidemuseon kannalta tilanne on haasteellinen, 
koska vuodesta 1998 asti käytössä olleet, väliaikaisik-
si suunnitellut näyttely- ja yleisötilat eivät vastaa ny-
kyajan taidemuseotoiminnan vaatimuksia. Holvin tilat 
ovat huonossa kunnossa ja kaipaavat perusteellista re-
monttia. 
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MUSEOKAUPPA 
Paula Jurvelin

Museokaupan myynti pieneni edellisvuodesta. Suu-
rin syy tähän oli koronapandemia sekä siitä johtunut 
kahden kuukauden sulkuaika. Heinäkuun ja joulukuun 
myynti oli kuitenkin olosuhteisiin nähden hyvä. Mu-
seokaupassa kävi vuoden aikana ostoksilla yhteensä 2 
639 asiakasta. 

Jouluinen Holvi Pop up

Joulumyynnin ajaksi 27.11.–31.12. museokauppaan ra-
kennettiin Holvi Pop up -tapahtuma. Jouluisen taide-
basaarin peruunnuttua koronapandemian vuoksi, ta-
pahtumaan tuli tuotteita myös useilta basaarimyyjiltä. 
Holvi Pop up -myymälän visuaalisesta ilmeestä vas-
tasi taiteilija Jonna Suurhasko, joka suunnitteli jo kuu-
dennen kerran myös museon Merry Art -jouluikkunan. 
Hyvien kokemusten innoittamina Pop up -tapahtu-
mia tullaan järjestämään myös tulevaisuudessa. Joulu-
myynnin sekä turvallisen museokäynnin edistämiseksi 
taidemuseo oli avoinna joulukuussa kolmena Kauppa-
keskiviikkona klo 11–20.

Holvi Pop up -tapahtuman myyjät: Aalan (Anu Ahl-
fors), Atelier Susanna (Susanna Kääntä), Atena Kustan-
nus, Glimmering Deep Design, Decocut, Harakka Art-
works (Heli Vatanen), Mira Heinonen, Olga Malytche-
va, Kaisu Hirvonen, Kelmianna (Anna Klemi), Kristii-
na Lempiäinen-Trzaska, Kirsi Neuvonen, Kirsi Tapper, 
Päivi Hintsanen, Tiina Alanen, Umpimähkä (Anni Bil-
do), Riitta Uusitalo ja Svetlana Ruoho.

Myyntituotteet

Museokauppa on vakiinnuttanut asemansa hyvä-
nä postikorttikauppana. Kortteja on ostettu myyntiin 
seuraavilta keskisuomalaisilta taiteilijoilta: Anna-Liisa 
Hakkarainen, Auli Halttunen, Päivi Hintsanen, Tiina 
Lempiäinen-Trzaska, Jonna Markkula, Piia Myllyselkä, 
Taina Ristikivi, Daga Ulv / Amusantti ja Riitta Uusitalo. 
Myytäviä kortteja hankittiin myös korttitukuista, kuten 
Bekking and Blitz, Come to Finland, Joutomaa, Keh-
vola Design Oy, Korttien Talo, L.M. Kartenvertrieb, Li-
vingstone ja Putinki Oy.

Museokaupassa on myynnissä näyttelyjulkaisuja mu-
seon omista näyttelyistä sekä keskisuomalaisia tai-

Taiteilija Jonna Suurhaskon suunnittelema museon Merry Art 
-jouluikkuna. Kuva: Sanna Lahti.

Museokaupan Holvi Pop up -tapahtuman mainos.  
Kuva: Sanna Lahti.
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teilijoita esitteleviä julkaisuja. Museokaupan pysy-
viin myyntituotteisiin kuuluvat SEO – Sinuna en ostai-
si -tuotteet, Mum ś-korut ja Caring Hands -hyvänteke-
väisyyskorut. Pia Westerholmin korttisarjoista on tullut 
museokaupan suosikkituotteita. Poesia-kustantamon 
runokirjat, Atena Kustannuksen museokauppaan sopi-
vat julkaisut sekä erityisesti lapsille suunnatut Aurin-
ko Kustannuksen ja Nemo kustantamon tuotteet ovat 
myös pysyvästi valikoimissa. Loiskiksen, Leena Pyy-
lammen ja Pentti Rasinkankaan levyt esittelevät osal-
taan keskisuomalaista lastenmusiikkia. Muu valikoima 
vaihtelee eri näyttelyiden ja sesonkien mukaan.

Myynnissä on museon oma kahvisekoitus (Paahtimo 
Papu), puerh teematee (Teeleidi), luomuherkut (Foo-
din) sekä Club-Mate ja Wostok -juomat. Teematee sai 
joulukuussa uuden pahvisen pakkauksen, jossa on 
käytetty kuva-aiheena museon kokoelmiin kuuluvaa 
Ulla Virran Keisarinkruunut teosta.

Näyttelykohtaiseksi myynniksi on vakiintunut eri va-
riaatioina omana tuotantona painettu kassi, näyttely-

juliste sekä pinssit, magneetit tai kortit. Miltä näyttää 
aika? -näyttelyn oheismyyntiin teetettiin postikortte-
ja: Kirsi Neuvonen: Neljännes melonia vatsan päällä, 
1986. Ulla Virta: Keisarinkruunut, 1990. Tarja Teräs-
vuori: Olen, 1996. Walasse Ting: Nainen, 1984. Kuutti 
Lavonen: Hands Up Cool Cat…!, 1983.

Kesän 2020 pihakatuteos oli Local Fellow, jonka suun-
nittelusta vastasivat Jonna Suurhasko ja Jukka Silokun-
nas. Pihakatuteoksen innoittamina Decocut ja Jonna 
Suurhasko suunnittelivat yhdessä museokauppaan Lo-
cal-korusarjan, johon kuuluu turkoosit ja keltaiset kor-
vakorut kahdessa eri koossa sekä mustina läpileikattui-
na versioina.

Helmikuussa tyhjennettiin jälleen perinteisesti varas-
toa: vanhoja näyttelyjulkaisuja ja yksittäiskappaleita 
sekä postikortteja myytiin poistohintaan tai annettiin 
jopa ilmaiseksi kuukauden ajan. 

Museokauppa joulumyynnin aikaan. Kuva: Sanna Lahti.
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HALLINTO JA TALOUS 
Pia Vasama

Jyväskylän taidemuseo toimii Jyväskylän kaupungin 
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa osana 
kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palvelualuetta. Palve-
lujohtaja Ari Karimäen virkavapauden aikana tehtävää 
on hoitanut otona toimialajohtaja Eino Leisimo.

Museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen johtaa 
museopalveluita sekä samalla Jyväskylän taidemuseo-
ta ja Keski-Suomen museota. Intendentti Leena Lokka 
toimii taidemuseon toiminnallisena esimiehenä. Suo-
men käsityön museon johtaja on Taina Rantala. 

Toteutuneen talousarvion mukainen museopalve-
luiden yhteenlaskettu toimintakate vuonna 2020 oli 
5 240 643 euroa. Jyväskylän taidemuseon toimintatu-
lot olivat 166 385 euroa ja toimintamenot 1 369 423 
euroa.

Jyväskylän taidemuseo

TALOUS (EUR) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toimintatulot 170 370 150 158 124 261 102 820 109 814 173 876 229 882 131 528 220 963 166 385

Pääsymaksut 14 566 5 920 6 888 15 505 12 286 13 527 19 287 13 236 29 174 20 827

Muut tuotot 61 989 63 079 69 725 85 715 86 454 107 403 100 935 89 926 116 090 90 057

Tuet ja avustukset 93 815 81 159 47 648 1 600 11 074 52 946 109 660 28 366 75 699 55 502

Toimintamenot 1 285 400 1 332 557 1 300 392 1 253 465 1 332 973 1 391 821 1 390 212 1 300 975 1 414 386 1 369 423

Henkilöstömenot 640 043 658 520 605 328 566 469 623 370 670 226 684 226 618 815 651 050 630 672

Palvelut, tarvikkeet 313 725 311 516 312 005 307 136 323 203 328 148 315 292 295 674 376 850 350 890

Vuokrat 331 632 362 521 383 059 379 860 386 400 393 447 390 694 386 486 386 486 387 861

Toimintakate 1 115 030 1 182 399 1 176 131 1 150 646 1 223 159 1 217 945 1 160 330 1 169 447 1 193 423 1 203 038

Yksityiskohta ilmaston muutosta käsittelevän Mahdollisuuksia 
-näyttelyn installaatiosta. Kuva: Sanna Lahti.



42   Jyväskylän taidemuseo toimintaker tomus 2020

HENKILÖKUNTA 
VAKINAINEN HENKILÖKUNTA 

Leena Lokka intendentti, toiminnallinen esimies
Tiina Ekosaari museonvalvoja, osa-aikainen; 
 graafinen suunnittelija
Seija Heinänen suunnittelija 
Naoji Ishiyama työmestari, osa-aikainen
Paula Jurvelin museoassistentti 
Jarkko Kaunismäki museomestari
Laura Korhonen amanuenssi, opintovapaalla 
 13.1.–31.5. ja 11.8.–6.12.
Sanna Lahti museonvalvoja, osa-aikainen; 
 ts. amanuenssi 13.1.–31.5. ja 11.8.–6.12.
Teija Lammi intendentti
Veera López-Lehto konservaattori 18.5. alkaen
Jaana Oikari amanuenssi 
Anna-Leena Pesonen museoassistentti 
Elina Puranen museonvalvoja, osa-aikainen
Sirpa Turpeinen museolehtori 
Pia Vasama toimistovastaava 
Jyväskylän museopalvelut

Heli-Maija Voutilainen museotoimenjohtaja, 
 Jyväskylän taidemuseon johtaja
Tarja Poikonen markkinointi- ja viestintävastaava

SIJAISET JA TILAPÄINEN  
HENKILÖKUNTA

Hannu-Pekka Auraneva valokuvaaja 1.1.–31.5. ja 26.10.–31.12.
Joonas Autio siviilipalvelusmies 16.4. saakka
Riitta Hassinen testaaja/SIMO 10.2.–7.8.
Minna Huolman taideohjaaja 15.1.–15.3.
Ville Lähteenmäki siviilipalvelusmies 8.6.–12.8.
Piia Määttä projektitutkija 7.1.–6.11.
Elina Peiponen museonvalvoja, osa-aikainen 
Udo Tiittanen museonvalvoja, osa-aikainen

MUSEOLOGIAN HARJOITTELIJAT  
(180 tuntia)

Anniina Havukainen, Viivi Hiekkanen, Einari Ollikainen, Hanna 
Tuikkala

TYÖSSÄOPPIJAT  
Gradia, Humak, Humak/Erasmus

Evan Col-Eyrad, Enna Humppi, Krista Kinnunen, Jyri Liukkonen, 
Katariina Nikkilä, Saija Raipalo, Anita Savolainen, Anni Telin, An-
na Värri

TYÖKOKEILIJAT  
TE-palvelut, Verve, Anakom

Aapo-Matti Honkaniemi, Oona Luiro, Eveliina Perttuli

TAIDE- JA TYÖPAJANOHJAAJAT, OPPAAT

Marja Ahonen, Tuomo Blomqvist, Anna-Liisa Hakkarainen, Mik-
ko Hietaharju, Heli Hokkinen, Martti Kapanen, Leena Pantsu, 
Maria Pihl, Jarna Pihlajamäki, Anne Sarja-Kolu, Hannele Torni-
ainen, Heli Vatanen

LUENNOITSIJAT

Outi Fingerroos, Marja-Terttu Kivirinta

TAITEILIJAT

Pekka Luukkola; Mahdollisuuksia-näyttely: Arttu Martikainen, 
Helmi Pesonen, Kaapo Riikonen, Aliina Ruuttunen ja Emilia Tu-
runen; Moritz Müller; Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn 
18 taiteilijaa

MUUT

Rickard Borgström kuraattori
Elli Heiska tuottaja
Selma Kiuru tuottaja
Jari Kuskelin valokuvaaja
Aino Siistonen tuottaja
Jonna Suurhasko tilasuunnittelija

OPETUS JA LUENNOT

Seija Heinänen

15.9. Kultakauden maisema keskisuomalaisen identiteetin raken-
tajana -luento, Keuruun kansalaisopisto ja Jyväskylän taidemu-
seo, Keuruu.
3.11. Jyväskylän taidemuseon tutkimustoiminnasta kulttuuriluot-
seille, Teams-luento. 
26.11. Kultakauden maisema keskisuomalaisen identiteetin ra-
kentajana -luento, Jyväskylän kansalaisopisto ja Jyväskylän taide-
museo.

Sirpa Turpeinen

6.2. Luento museon yleisötyöstä Jyväskylän yliopiston museolo-
gian opiskelijoille.
11.2. VTS-koulutus opettajille Kulttuuriaitan KOPS päivässä.
13.3. VTS-koulutus Jyväskylän yliopiston opettajille ja opiskeli-
joille.
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OSALLISTUMINEN JA KOULUTUS

10.1.–18.12., 16 kertaa. Kuvataiteen aineopinnot, Jyväskylän yli-
opiston avoin yliopisto ja Lapin yliopisto, Jyväskylä. Jaana Oikari.
21.–22.1. Alueellinen vastuumuseotyö, Museovirasto, Helsinki. 
Seija Heinänen, Teija Lammi, Leena Lokka.
24.1. Kirjoittamisen koulutus, Kaiku Helsinki Oy, Jyväskylä. San-
na Lahti, Teija Lammi.
13.2. Missä mennään -webinaari, Finna-sisällöt, Kansalliskirjas-
to. Seija Heinänen.
13.2. Työhyvinvointikorttikoulutus, Työturvallisuuskeskus, Jyväs-
kylä. Sanna Lahti, Teija Lammi, Anna-Leena Pesonen.
4.3. Työhyvinvointikorttikoulutus, Työturvallisuuskeskus, Jyväsky-
lä. Elina Puranen, Naoji Ishiyama.
30.3. Ensiapu 1, Jyväskylän kaupunki. Laura Korhonen.
31.3. Saavutettavat asiakirjat verkossa, eOppiva. Riitta Hassinen, 
Anna-Leena Pesonen.
14.4.–29.10., 18 kertaa. Kokoelmahallintajärjestelmä SIMOn 
käyttöönottoon liittyvä koulutus, Teams, Keski-Suomen museo. 
Jaana Oikari.
28.4. Creathon-hankkeen virtuaaliseikkailu, Zoom, Humak. Sir-
pa Turpeinen.
29.4. Älykkäät maaseudut -webinaari, Maa- ja metsätalousminis-
teriö, maaseutupolitiikan neuvosto, saaristoasiain neuvottelukun-
ta, maaseutuverkostopalvelut ja Ruokavirasto, Sirpa Turpeinen.
5.5. Communication Pro -webinaari. Sirpa Turpeinen.
19.5. Tuottavuuden mittarointi, Teams. Riitta Hassinen.
20.5. Permission to Wonder, kansainvälinen VTS-keskustelu, 
Zoom, VTS-Suomi ry, Sirpa Turpeinen.
25.5. Nuorten tanssivideoita hallitsevaksi, Teams, Meltwater. 
Sanna Lahti.
26.5. Museot auki -webinaari, Suomen museoliitto. Paula Jurve-
lin, Anna-Leena Pesonen.
26.5. Museokortin kesäwebinaari, Suomen museoliitto. Paula Jur-
velin.
28.5. Display like you stole it -luento, Zoom, Museopedagoginen 
yhdistys Pedaali ry, Sirpa Turpeinen.
10.6. Pablo Helguera. Museoiden rooli kriisien keskellä, Zoom. 
Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry. Sirpa Turpeinen
11.6. Valtakunnallinen alueellista museotyötä tekevien tapaami-
nen, Teams, Sirpa Turpeinen.
15.6. Museoammattilaisten työturvallisuus – tilat, kokoelmat ja ris-
keiltä suojautuminen -webinaari, Museoalan ammattiliito ja Poh-
joismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto. Veera López-Lehto.
20.8. Taide käyttöön, julkiseen taiteen prosessit I -webinaari, Or-
namo, Cupore et.al.. Seija Heinänen.
25.8. Viisas taide, avoin mieli -webinaari, Villa Gyllenberg. Sei-
ja Heinänen.
21.9.–11.11., 5 kertaa, Kokoelmahallintajärjestelmä SIMOn käyt-
töönottoon liittyvä koulutus, Teams, Keski-Suomen museo. Vee-
ra López-Lehto.
24.9. Taide käyttöön, julkisen taiteen prosessit II -webinaari, Or-
namo, Cupore et.al. Seija Heinänen.
24.9. Parempaa palvelua – asiakasymmärryksen hyödyntäminen 
museoissa -webinaari. Suomen museoliitto. Sanna Lahti.
30.9. Uusien työntekijöiden perehdytys, osio I, Jyväskylän kau-
punki. Veera López-Lehto.

6.10. Uusien työntekijöiden perehdytys, osio II, Jyväskylän kau-
punki. Veera López-Lehto.
19.10. Suuri museokorttipäivä, Teams, Suomen museoliitto. Pau-
la Jurvelin.
19.10. Museoympäristön monet kertomukset -luento, Teams. Sei-
ja Heinänen.
21.10. Digitaalinen kulttuuriperintömme -webinaari, Kansalliskir-
jasto. Seija Heinänen.
26.10. Museoalan teemapäivät -webinaari, Museovirasto. Seija 
Heinänen, Teija Lammi.
27.10. Julkinen taide -webinaari, Jyväskylän taidemuseo, Taike, 
Jyväskylän taiteilijaseura. Seija Heinänen.
28.10. Työsuojeluiltapäivä, Jyväskylän kaupunki. Jarkko Kaunis-
mäki.
5.11. Mediaseuranta, Teams, Meltwater. Sanna Lahti.
6.11. Kehitä lasten kanssa!, Teams, Jyväskylän kaupunki ja Pelas-
takaa Lapset ry. Sirpa Turpeinen.
9.11. Avoimet oppimateriaalit finna.fi:ssä -webinaari, Kansalliskir-
jasto. Seija Heinänen.
10.11. Älyä tiimitoimintaan -webinaari, Akava. Teija Lammi.
11.11. Tiedotejakelu, Teams, Meltwater. Sanna Lahti.
17.11.–18.11. Digitaalinen kurssi hankkeessa ”Heritage, Identity 
and Social Cohesion”, Zoom, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkos-
to BARK Suomesta, Kalmarin lääninmuseo, NCK ja Jamtli Ruot-
sista, Glomdalsmuseo Norjasta sekä Viron kansallismuseo. Sir-
pa Turpeinen.
18.11. Museofoorumi- webinaari. Keski-Suomen alueelliset vas-
tuumuseot. Seija Heinänen, Jarkko Kaunismäki, Sanna Lahti, Tei-
ja Lammi, Leena Lokka, Veera López-lehto, Jaana Oikari, Anna-
Leena Pesonen, Sirpa Turpeinen.
19.11. Ympäristökriisi – sanoista tekoihin taiteen kentällä -webi-
naari. Frame. Leena Lokka.
25.11. Wikidatan mahdollisuudet museotyössä -webinaari, Työ-
väenmuseo Werstas. Seija Heinänen.
27.11. Museoiden Finna- foorumi, Zoom, Kansalliskirjasto. Seija 
Heinänen.
2.12. Kokoelmahallintajärjestelmä SIMOn käyttökoulutus, Jy-
väskylän taidemuseo, Teams. Seija Heinänen, Sanna Lahti, Teija 
Lammi, Veera López-Lehto.
2.12. Vihreä kädenjälki -koulutus, Zoom, Museopedagoginen yh-
distys Pedaali ry.  Sanna Lahti.

JÄSENYYDET

Leena Lokka

Jyväskylän julkisen taiteen taidetyöryhmän jäsen, Jyväskylän Kan-
kaan alueen taidetyöryhmän jäsen, Jyväskylän Kehä Vihreän tai-
detyöryhmän jäsen 
Jaana Oikari

Jyväskylän julkisen taiteen taidetyöryhmän vetäjä, Laukaan kun-
nan julkisen taiteentyöryhmän jäsen 
Sirpa Turpeinen 

Museopedagoginen yhdistys Pedaali ry, VTS-Suomi ry, Jyväsky-
län kaupungin sivistyksen toimialan osallisuustyöryhmän jäsen, 
Jyväskylän kaupungin kulttuuriluotsitoiminnan kehittämisryhmän 
jäsen, MAKU-ryhmän jäsen



LIITE 1

Ratamon tapahtumat, kurssit ja työpajat

Grafiikka- ja piirustusnäyttelyiden avajaiset ja tapahtumat 

5.2. Vappu Johansson ja Metta Savolainen: Matemaattisia olentoja
22.7.  Virve Lilja: Between the Lines  
16.9. Inka-Maaria Jurvanen: Meteli ja hiljaisuus

13.1.–15.3. ja 1.–31.8. Shindo, Galleria Ratamossa maanantaisin yht. 8 kertaa, ohjaaja Helena Ratinen

2.12. Graafikkojen kerho, Naoji Ishiyaman vetämä kerho pajan graafikoille
14.12. Ratamon perinteinen Joulupuuro pajan käyttäjille

Kurssit ja työpajat

Grafiikan työpajat ja vedostuspäivä, järjestäjä Jyväskylän taidemuseo 
la 5.9. klo 13–16 Carborundum
la 12.9. klo 13–16 Kuivaneula
la 26.9. klo 13–16 Kohopaino
la 3.10. klo 13–16 Vedostuspäivä
Opettajana Maria Pihl

Taidegrafiikka, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto
ma 13.00–15.30, 13.1.–6.4. ja 3.9.–3.12. 
Opettaja Aino-Kaarina Pajari, 13 oppilasta

Vesiväripuupiirros, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto
ti 18.00–20.30, 7.1.–31.3. ja 8.9.–8.12
Opettaja Aino-Kaarina Pajari, 13 oppilasta

Taidegrafiikka, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto
ke 18.00–20.30, 8.1.–8.4. ja 9.9.–9.12.
Opettaja Jonna Suurhasko, 13 oppilasta

Puupiirros, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto
to 18.00–20.30, 9.1.–2.4. ja 10.9.–10.12.
Opettaja Aino-Kaarina Pajari, 13 oppilasta

Grafiikan kurssi, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopisto, kuvataidekoulu
ma klo 17–19.30, 13.1.–11.5. ja 10.8.–7.12.
Opettaja Minna Piispanen, 10 oppilasta

Taidegrafiikan työpaja, järjestäjä Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulu 
pe klo 16.00–18.40, 10.1.–24.4. 
Opettaja Iana Vulpe, 5 oppilasta

Grafiikan kurssi, järjestäjä Jyväskylän kesäyliopisto, 10 opiskelijaa
25.–26.9. pe klo 16.30–20.00 ja la 10.00–13.30, opettajana Rita Vargas
9.–10.10. pe klo 16.30–20.00 ja la 10–13.30, opettaja Rita Vargas
23.–24.10. pe klo 16.30–20.00 ja la 10.00–13.30, opettaja Rita Vargas 
6.–7.11. pe klo 16.30–20.00 ja la 10.00–13.30, opettaja Maria Pihl 
20.–21.11. pe klo 16.30–20.00 ja la 10.00–13.30, opettaja Maria Pihl 
4.–5.12.2020 pe klo 16.30–20.00 ja la 10.00–13.30, opettaja Maria Pihl 



LIITE 2

Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja tilaisuudet

NÄYTTELYIHIN LIITTYVÄT YLEISÖTILAISUUDET 

Ryömi, konti – viesti vauvuudesta, 14.12.2019–12.3.2020 Galleria
9.1. Näyttelyinfo ja avajaiset
13.2. Ryömi ja konti runoleikin pyörteisiin, 6–12 kk. Yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston  
sanataidekoulun kanssa. Vauva- ja taaperosanataide, sanataiteen opettaja Pia Niskanen.

Miltä näyttää aika? – Kuvataidetta Keski-Suomessa 1975–1997, 19.12.2019–17.5.2020
9.1. Näyttelyinfo ja avajaiset
10.1. Kuraattorin kierros, kokoelma-amanuenssi Jaana Oikari
17.3.–2.6.2020 yleisöopastukset peruttiin

Taiteilijatapaamiset
28.2. Taidegraafikko Kirsi Neuvonen
8.5. Riitta Uusitalo, Facebook Live -tapahtumana

Luennot 
30.1.Suomen kuvataiteen murrosvaiheet 1970-luvulta 2000-luvun taitteeseen,  
taidehistorioitsija Marja-Terttu Kivirinta
17.3.–2.6.2020, kaksi luentoa peruttiin 

Pekka Luukkola, Maiseman aika – Sense of Time, 3.6.–6.9.2020
3.6. Näyttelyinfo
14.8. ja 28.8. Yleisöopastukset koronarajoitukset huomioiden, intendentti Teija Lammi
6.9. Taiteilijatapaaminen

Mahdollisuuksia – nuorten taiteilijoiden ympäristöteemainen tilataideteos, 18.6.–6.9.2020 Galleria
18.6. Avajaiset
1.7. Näyttelyinfo
2.7. Heijastus-videosarja julkaistiin Jyväskylän taidemuseon YouTube-kanavalla

Matkalla maan keskipisteeseen 2020, 19.9.2020–14.3.2021
18.9. Näyttelyinfo
19.9. Avajaiset, vapaa pääsy koko päivän
19.9. Taiteilijatapaaminen kaupunkiluonnossa Meri Hietalan ja Antti Ahosen kanssa

Opastukset
25.9. keskusteluopastus, koronarajoitukset huomioiden, Sirpa Turpeinen 
2.10., 30.10., 13.11. yleisöopastus koronarajoitukset huomioiden, intendentti Teija Lammi

Luennot
8.10. Luovutetun Karjalan ylirajainen muisti, Jyväskylän yliopiston professori Outi Fingerroos
29.10. Kuulumisen monet paikat ja tarinat – taideperustaista tutkimusta kuulumisesta, Jyväskylän yliopiston 
ja Suomen Akatemian Crossing Borders/Rajojen yli -hanke, Saara Jäntti, Sari Pöyhönen, Tuija Saresma, Antti 
Vallius.

26.11.Kultakauden taiteen keskisuomalainen maisema, Jyväskylän taidemuseon tutkija Seija Heinänen,  
luento siirrettiin taidemuseolta pääkirjaston Minnansaliin.



TAIDEMUSEON MUUT TAPAHTUMAT

Kulttuuriluotsien perjantaiporinat 
24.1., 7.2., 21.2., 6.3.
17.3.–2.6.2020 perjantaiporinat peruttiin 

Avoin paja live, Facebookissa striimattuna 
27.3., 3.4., 17.4., 24.4., 8.5. ja 15.5., ohjaaja Heli Vatanen

Tallenteet Avoin paja live -tapahtumista 
Teema 27.3.: perspektiiviä hyödyntävä maisemamaalaus vesiliukoisilla väreillä, supersankarihahmo puuväreillä 
tai tusseilla. 
Teema 3.4.: piirroksia lyijykynällä ja hiilellä, kasvojen piirtämistä ja mittasuhteita, korostamista suurentamalla 
tai pienentämällä, karikatyyrit ja omat tyylit tehdä. 
Teema 17.4.: monotypian maalaaminen ja vedostaminen paperille sekä tunteen maalaamista itse valitun värin 
pohjalta, akryylivärit. 
Teema 24.4.: jatkamme maalaamista, käytössä akryylit tai guassit (pullovärit) sekä vesivärit. Kokeilemme suolan 
käyttöä maalauksessa ja kuvioiden tekemistä esimerkiksi palettiveitsellä tai haarukalla. 
Teema 8.5.: piirtämistä tusseilla tai muilla piirtämiseen soveltuvilla välineillä, kaksi eri teosta. Ensimmäinen 
on ”Ilahduta toista” eli jonkinlainen lahjaksi annettava piirros. Toisena äitienpäiväkortti, johon äidistä 
muotokuva sarjakuvatyylillä. 
Teema 15.5.: lapsuusmuistojen maalaaminen valkoisella öljypastellilla ja vesivärillä, toisessa maalauksessa 
myös akryylit tai guassit.

Avoin paja
25.9.–27.11., perjantaisin. Ensimmäinen tunti striimattuna Jyväskylän taidemuseon Facebookissa,  
ohjaaja Heli Vatanen

Intuitiivisen kirjoittamisen pajat 
26.1. Paja I: Rakkaudella nähty, hyväksyen nähty, ohjaaja Jarna Pihlajamäki. 
17.3.–2.6.2020 työpajat peruttiin 

Humanoidihypoteesi-työpaja, ohjaajina Minja Mertanen ja Helena Ratinen.  
28.1., 4.2.
17.3.–2.6.2020 työpajat peruttiin

Grafiikan työpajat ja vedostuspäivät, ohjaaja Maria Pihl.
8.2. Carborundum,  
7.3. Kuivaneulatekniikka  
17.3.–2.6.2020 työpajat peruttiin 

Päiväkirjasta voimakirjaksi, ohjaaja taidekasvattaja Anne Sarja-Kolu
17.3.–2.6.2020 työpajat peruttiin
15.11.  

Soiva vauvojen värikylpy, ohjaajina Leena Pantsu ja Hannele Torniainen 
17.3.–2.6.2020 työpajat peruttiin 
24.10.  

TAPAHTUMAT 

Kulttuuriloiskeita-perhevalmennusilta 
15.1. Järjestäjä Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut/Kulttuuriaitta yhteistyössä kaupungin taide- 
ja kulttuuritoimijoiden kanssa. 



Taidetreffit
15.2. Yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa.

KävelyKino 
25.9. Tanssiteatteri Minimin järjestämä tapahtuma taidetila Ilmiössä

Julkisen taiteen seminaari/webinaari
27.10. klo 10–16 Keski-Suomen museon auditoriossa, järjestäjänä Jyväskylän taidemuseo

Lapsen oikeuksien päivän taideretki 
16.–22.11. Lapsen oikeuksien viikon tapahtumat siirrettiin verkkoon, mutta taidemuseossa oli mahdollista 
tutustua lapsen oikeuksiin ja siihen miten esillä olevat taideteokset liittyvät lasten oikeuksiin. Yhteistyössä 
Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalvelut, Jyväskylän taidemuseo ja Lasten Parlamentti.

Taidemuseon joulunavausviikonloppu 
22.–24.11. Avoin paja, joulukorttityöpaja,
Merry Art vol.6, jouluikkuna, Jonna Suurhasko 

Museokauppa
27.11.–31.12. Jouluinen pop up -myymälä 
2.12.,9.12.,16.12 Kauppakeskiviikot klo 11–20

Peruttuja tapahtumia
18.3. ja 28.10. Muistiystävällinen museokierros
18.3. Art as Problematic Waste -dokumenttielokuvanäytös ja keskustelu
20.3. Taideperjantai – Taidemuseon synttärit
18.4. ja 9.5. Teetä ja taidetta 
16.5. Yläkaupungin yö
24. –26.9. Valon kaupunki
12.–13.12. Jouluinen taidebasaari

TEKEMISTÄ PIENILLE JA ISOILLE 

3.2. Leena Pantsun muskariryhmät 
11.2. VTS-koulutus opettajille 
27.8. Kuvailutulkkauskoulutus
1.11. Harlekiinin kekkerit  

Taikatilassa kokoontuivat lisäksi eläkeläistennaisten vertaisryhmä Leidit ja Luotsien lukupiiri.  
Myös kulttuuriluotsit järjestivät tapaamisiaan Taikatilassa.

Taidetestaajat, 8.-luokat 
noin 1 100 oppilasta opettajineen

Kompassikäynnit, 6.-luokat
noin 1 600 oppilasta opettajineen



Teoslainat näyttelyihin 
 
Maisemia Jyväskylästä, 24.11.2016– , Puistokadun päiväkotikoulu, Bulevardi

01506 Jonas Heiska: Mattilanniemi, vesivärimaalaus
013561 Yrjö Saarinen: Tourujoelta, 1948, öljymaalaus
01110 Olavi Viherlehto: Laiva, 1956, puupiirros
013773 Erkki Heikkilä: Louhikkoinen rantamaisema, 1958, öljymaalaus
013117 Carl Bengts: Tourujoen silta, 1912, öljymaalaus

Tommi Toija – Omia kuvia, 25.1.–5.4.2020, Salon taidemuseo, Veturitalli

014746: 1 Toija, Tommi: Punainen jakkara, 2014, veistos; maalattu; lasitettu keramiikka
014746: 2 Toija, Tommi: Ei tänään, 2014, veistos; maalattu; lasitettu keramiikka

Kulttuuriluotsien Taide ulkoilee, 16.4.2019–6.11.2020  
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, kuntoutusosasto

011994 Lehtinen, Urho: Ensilumi – poika moottoripyörällä, 1963, öljymaalaus
01788 Ojanen, Feliks: Turun linna, 1946, öljymaalaus
01237 Valkama, Jorma-Tapio: Pyhänpää, 1968, puupiirros

Atelieerit Ateenan liepeillä – Varhaiset keskisuomalaiset taiteilijakodit  
22.8.2020-24.1.2021, Keski-Suomen museo, Alahalli 

012505 Bengts, Carl: Äijälänsilta, 1930, öljymaalaus
0712 Cawén, Alvar: Poika ongella, 1907, öljymaalaus
01510 Heiska, Jonas: Ensilumi, 1932, guassimaaalaus
01511 Lehtinen, Urho: Jyväskylän ateljeeri, 1937, öljymaalaus
012134 Lehtinen, Urho: Polkkaraita silkissä, 1969, öljymaalaus
0155 Lehtinen, Urho: Tyttö ja kissa, 1926–1927, öljymaalaus
0158 Lehtinen, Urho: Siika laudalla, 1918, öljymaalaus
01718 Lehtinen, Urho: Omakuva karvareuhka päässä, 1916, öljymaalaus
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Teoshankinnat ja lahjoitukset
 
Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin

Aatinen, Ulla: Silta, 2019, grafiikka, pahvikaiverrus
Aatinen, Ulla: Arkiliikenne, 2017, grafiikka, puupiirros
Blomqvist, Tuomo: Matkakuva, 2019, öljymaalaus
Blomqvist, Tuomo: Matkakuva, 2020, öljymaalaus
Hirvimäki, Veikko: nimeämätön, 2006, öljyvärimaalaus
Johansson, Vappu: Kaikki kysymykset, kaikki vastaukset, 2018, piirustus, mehiläisvaha, tussi
Johansson, Vappu: Kiertoradat, 2019, piirustus, mehiläisvaha, tussi
Kajaniemi, Aura: Kadotetut muistot, 2010–2016, kirjonta, siirtokuva 
Kajaniemi, Aura: Kadotetut muistot, 2010–2016, kirjonta, siirtokuva
Kautto, Jaana: Ansari-sarja, 2013–2020, valokuva, digitaalinen vedos
Lehtonen Braun: Niina: Muistojen kitkeminen, 2020, installaatio, muste, vesiväri ja kollaasi paperille 
Lilja, Virve: Inside Out, 2019, grafiikka, viivasyövytys, akvatinta, serigrafia
Luukkola, Pekka: Lifeline, 2006/2020, valokuva, pigmenttimustevedos alumiinille
Luukkola, Pekka: Safe, 2008, valokuva, pigmenttimustevedos alumiinille
Löfgren, Sonja: Kaupungin rytmit, 2020, kirjonta, puuvilla-, villa- ja sekoitelankoja, installaatio
Pennanen, Anu ja Stephan, Querrec: Kati, 2020, videoteos
Puolakka, Anni: Sydämestä, 2020, installaatio, video, maalattu kangas, maalaukset levylle
Savolainen, Metta: Hippokrateen kuunsirpit, 2019, akvarelli
Savolainen, Metta: Hippokrateen kuunsirpit, 2019, akvarelli
Silokunnas, Jukka ja Suurhasko, Jonna: Local Fellow, 2020, esineveistos, pihakatuteos
Virta, Ulla: Tango Buenos Aires: 1985, öljymaalaus
Virta, Ulla: Klassinen tarina: 1982, öljymaalaus

Teoslahjoitukset Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin

Mirja Erlingin teokset:
Veistos, graniitti, 1990-luvun alku
Veistos, metalli, 1980-luvun alku
Maalaus, 1976
Maalaus, Lahdesta 1980-luvun alku
Grafiikka, 1980-luvun alku

Matti Särkän teokset:
Maisema, 1954, akvarelli
Maisema Högårasta, 1978, akvarelli

Deponoinnit Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin

Akseli Gallen-Kallela: Rantajuurakko/Juurakko rantatörmässä, 1917, öljymaalaus
Hjalmar Munsterhjelm: Kylätie, 1870-luku, öljymaalaus
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