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Museonjohtajan katsaus -  Nykytaiteen ja maiseman vuosi

    useon toimintavuotta 2011 leimasi Tunne maisema -näyttely- ja tutkimushanke, joka saatiin 
hienoon päätökseen yleisön nähtäväksi ja koettavaksi kesäkuussa 2011. Näyttelyssä kohtasivat kul-
takauden mestarit Akseli Gallen-Kallela ja Pekka Halonen Keski-Suomeen sijoittuvilla teoksillaan 
sekä nykytaiteilijat: Antti Laitinen rakensi videolla omaa saarta, Hannaleena Heiska oli tallentanut 
akvarelleihinsa pakkasen, Juha Suonpää retkeili valokuvissaan Akselin jalan jäljissä. 

Monivuotisen tutkimuksen ja tutkijayhteistyön tuloksia hyödynnettiin paitsi näyttelyssä myös sii-
hen liittyvässä kirjassa sekä erityisesti koululaisten käyttöön suunnitellussa nettisivustossa. Näiden 
toteuttamismahdollisuudesta suurkiitoksen ansaitsee Maaseudun Sivistysliitto. Kiitos yhteistyöstä 
kuuluu myös Keuruun ja Saarijärven museoille, jotka toteuttivat Tunne maisema -teemalla omat 
näyttelynsä. Uudenlaista museoiden välistä yhteistyötä oli elokuussa järjestetty museokierros, joka 
toi ja vei näyttelyvieraita Jyväskylään, Keuruulle ja Saarijärvelle. 

Tunne maisema -näyttely toi museoon tähänastisen näyttelykohtaisen ennätysmäärän kävijöitä, 
mutta myös pääsymaksutuloja sekä roppakaupalla hyvää ja kannustavaa palautetta. 

Myös Live Herring ’11 (uus)mediataiteen näyttely- ja tapahtumakokonaisuus ulottui Keuruulle 
ja Saarijärvelle sekä taidemuseon Holviin.  Monimuotoista nykytaidetta oli muutoinkin runsaasti 
esillä pitkin vuotta. Olen liberaalisosialisti – zenarkisti – individualisti – kollektivisti – skeptikko – 
humanisti – kapitalisti – romantikko – kooperativisti – nihilisti (Kuvataideakatemian näyttelysarjaan 
kuuluva näyttely) oli nimensä veroinen. Se koetteli kävijäänsä, haastoi ja palkitsi. Marraskuussa 
Kimmo ja Noora Schroderus rakensivat Maailmansa museon alagalleriaan. Samanaikaisesti muissa 
kerroksissa tutkittiin mielen ja tietoisuuden arvoituksia Jaana Partasen lentikulaarikuvissa. Galleria 
Harmoniassa nähtiin kotimaista ja kansainvälistä nykygrafiikkaa ja valokuvataidetta. 

Näyttelyt ja tapahtumat toivat museoon 28 516 kävijää. Perinteiseen tapaan kaikki kaupungin kuu-
desluokkalaiset kävivät tutustumassa museoon. Ryhmäkäynnit toivat museoon yli 3500 koululaista 
ja opiskelijaa. Museon vuoteen kuuluivat myös museon syntymäpäivä ja kaupungin juhlaviikkoon 
kuuluvat tapahtumat, näyttelyihin liittyvät teehetket ja muut tapahtumat, Jouluinen taidebasaari 
ja lukuisat työpajat. Jyväskylän päivänä 25.3. avattiin ovet ja tarjottiin tilat nuorten järjestämille 
tapahtumille: äänessä oli mm. Radio Hear ja Kuvataideakatemian näyttelyyn kuuluva puhekaraoke 
tarjosi avoimen foorumin nuorisojärjestöjen ja yhdistysten puheenvuoroille. 

Vuoden aikana kokoelmat karttuivat 55 teoksella. Lea Paavola lahjoitti museolle miehensä Raimo 
Paavolan 14 teosta liitettäväksi Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan. Galleria Harmoniaan val-
mistui museon neljäs taidevessa, joka tällä kertaa oli kuvataiteilija Jonna Jantusen käsialaa. 

Museon toimintaa siivittävät tulevaisuudessa kaupungin museoiden yhteistyönä valmistunut museo-
pedagoginen strategiaohjelma (vuoteen 2016) sekä Museoita koskeva palveluverkkoselvitys. Jälkim-
mäinen linjaa ja keskittää museoiden toimintaa vuoteen 2020 ulottuvalla aikajänteellä. Keski-Suomen 
museoiden tulevaisuutta ja toimintaa on puolestaan luodattu museoiden henkilöstölle tarkoitetuissa 
tulevaisuusfoorumeissa, joista ensimmäiset järjestettiin keväällä ja syksyllä 2011. 

Vuosi oli työntäyteinen ja tuloksellinen. Suurkiitos museon kaikille työntekijöille, harjoittelijoille ja 
yhteistyökumppaneille.

Päivimarjut Raippalinna
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Jyväskylän taidemuseo on Keski-Suomen aluetaidemuseo. Museon 
toimialaan kuuluvat erityisesti keskisuomalainen kuvataide, suomalainen ja 
kansainvälinen taidegrafiikka sekä kokoelmiin liittyvä koti- ja ulkomainen 
taide. Museo järjestää näyttelyitä ja muita museokasvatuksellisia palveluita, 
tallentaa ja tutkii oman alueensa kuvataidetta ja antaa asiantuntijaapua 
omaan toimialaansa liittyvissä kysymyksissä.

Jari Kuskelin, Veikko Pevgonen, Naoji Ishiyama, Suvi Vuokko, Anni Vesterinen

Vasemmalla ylhäällä osa Antti Laitisen teoksesta Oma kuva. 
Oikea ylhäällä yksityiskohta Noora ja Kimmo Schroderuksen teoksesta Maailma.
Alhaalla kuva Reijo Kelan ja Maria Ellingsenin performanssista The Journey of Phoenix.
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Museo ja yleisö 
Vuonna 2011 museon kävijämäärä oli 28 516. Holvissa kävijöitä oli 23 686, mikä oli 1 661 vähemmän kuin vuonna 
2010. Kesän Tunne maisema -näyttely kasvatti museon maksaneiden asiakkaiden määrän 3 076 käyntiin, mikä 
on 1 089 enemmän kuin vuonna 2010. Kesä-elokuussa ei ollut lainkaan ilmaisia perjantaipäiviä, joten ilmaiskävi-
jöitä oli ainoastaan 2 634, mikä on 3 161 vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Ryhmävierailuja 
oli yhteensä 358 kappaletta, ryhmien mukana näyttelyihin tutustui 4 520 kävijää, joista koululaisten ja opiske-
lijoiden osuus oli 3 564. Pelkästään museokaupassa asioineita oli 1 636. Kävijämääriltään suurimmat yleisöta-
pahtumat olivat Yläkaupungin Yö 885 ja Jouluinen taidebasaari 4 040 kävijällä. Museon 13-vuotissyntymäpäivillä 
juhlijoita oli 612. Galleria Harmonian kävijämäärä oli 4 744.

Opastuksia järjestettiin yhteensä 99, joihin osallistui 1 885 henkilöä. Opastuksista 59 suuntautui koululaisille 
ja niihin osallistui yhteensä 1 260 koululaista.

Museo oli avoinna yleisölle vuonna 2011 yhteensä 3 762 tuntia. Holvi oli avoinna 259 ja Galleria Harmonia 
277 päivänä.

Holvin vaihtuvien näyttelyiden pääsylipun hinta oli 6 euroa, josta myönnettiin 50 % alennus kaupungin hen-
kilökunnalle ja opiskelijoille. Ryhmälipun hinta yli 10 henkilön ryhmille oli 4 euroa.  Sisäänpääsy oli ilmainen 
alle 18-vuotiaille ja opintoihin liittyen opiskelijoille. Perjantaisin sisäänpääsy oli ilmainen kaikille Holvissa vie-
railleille poikkeuksena Tunne maisema -näyttely kesä-elokuussa, jolloin perjantain ilmainen sisäänpääsy oli 
poistettu. Tunne maisema -näyttelyn ajan myös eläkeläiset saivat pääsylippuun 50 % alennuksen ja työttömät 
pääsivät näyttelyyn ilmaiseksi. Galleria Harmoniaan ja Holvin alagallerian näyttelyihin sisäänpääsy on ilmai-
nen kaikkina päivinä. Poikkeuksena oli Tunne maisema -näyttely, jolloin myös Holvin alagalleria oli maksulli-
nen.

Joulukuussa 2011 taidemuseon nettisivustossa oli 312 sivua, joilla nettikäyntejä oli vuoden aikana  17 535. 
Yksittäisistä sivuista eniten kävijöitä (200–300) keräsivät tasaisesti koko vuoden ajan Näyttelyt- sekä Yleisö-
työpajat-sivu. Taidemuseon Tunne maisema -nettisivuilla ja Tunne maisema -verkkonäyttelyn sivuilla (www.
tunnemaisema.fi) vieraili vuoden 2011 aikana yhteensä 9 000 kävijää.

Näyttelytoiminta 
Jyväskylän taidemuseon näyttelyiden painopiste on keskisuomalaisessa ja Keski-Suomeen liittyvässä tai-
teessa sekä valtakunnallisessa nykytaiteessa. Esillä on myös kansainvälistä, valtakunnallista ja keskisuoma-
laista taidegrafiikkaa sekä taidevalokuvaa. 

Holvissa järjestettiin neljä päänäyttelyä ja kaksi gallerianäyttelyä. Holvissa on esillä myös Suomen Taidegraafi-
kot ry:n kokoelmanäyttely Oravien aarteita. Galleria Harmoniassa (Grafiikkakeskus) järjestettiin 13 näyttelyä, 
joista Luovan valokuvauksen keskus järjesti kuusi. 

Päänäyttelyt Holvissa 

Koti, uskonto ja äidinmaa – Päivi Meriläinen 

5.11.2010–16.1.2011

Retrospektiivi juhli Jyväskylässä asuvan kuvataiteilijan 30-vuotista uraa ja toi esille taiteilijan tekniikoiden ja materi-
aalien monipuolisuutta. Nimensä mukaisesti näyttely jakautui kolmeen teemalliseen osaan. Teemat koti, uskonto ja 
isänmaa näkyivät teosvalinnoissa sekä ripustuksessa. 
Teosvalinnoissa ja ripustuksessa taiteilijan työparina oli Juhani Petäjäniemi. FM Pia Timberg kirjoitti nettiartikkelin.
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Kuvataideakatemian Kuva Kiertää

4.2.–3.4.2011

Syyskuussa 2008 Irmeli Kokko kertoi taidemuseon henkilöstölle Kuvataideakatemian suunnitelmista järjestää 
kuratoitu kiertonäyttely akatemiasta valmistuneiden nuorten taiteilijoiden teoksista. Seuraavan vuoden hel-
mikuussa tuli tieto, että Suomen kulttuurirahasto oli myöntänyt hankkeelle rahoitusta ja että akatemia etsii 
yhteistyötahoja kiertonäyttelyn järjestämiseen. Aikataulu oli haasteellinen, sillä näyttelykierros olisi pitänyt 
järjestää kokonaisuudessaan jo vuonna 2010. Kulttuurirahasto myönsikin hankkeelle vuoden jatkoaikaa. 

Näyttelyn ensimmäinen osa oli esillä Hämeenlinnan taidemuseossa 12.2.–9.5.2010. Toinen ja samalla vii-
meinen osa oli esillä Jyväskylässä seuraavana vuonna. Kolmanneksi näyttelypaikaksi ilmoittautunut Mikkelin 
taidemuseo joutui vetäytymään hankkeesta aikataulu- ja tilaongelmien vuoksi.

Oliver Kochta-Kalleinen ja Tellervo Kalleinen kuratoivat näyttelyn. He olivat valinneet lähtökohdaksi Henry 
Demarest Lloydin (1847–1903) vastauksen kysymykseen hänen poliittisesta suuntauksestaan. Lloydin vas-
taus ”olen sosialisti, anarkisti, individuaali, kollektivisti, individualisti, kommunisti, aristokraatti, demokraatti” 
palveli myös Hämeenlinnan näyttelyn alaotsikkona. Sen sijaan Jyväskylässä kuraattorit ja taiteilijat muokka-
sivat yhdessä alaotsikon muotoon ”olen liberaalisosialisti, zenarkisti, individualisti, kollektivisti, skeptikko, 
humanisti, kapitalisti, romantikko, kooperatiivisti, nihilisti”. 

Jyväskylän näyttely oli muunneltu jatke Hämeenlinnan näyttelylle. Taiteilijat Frank Maria Brümmel, Krister 
Gråhn, Tuomas Aleksander Laitinen, Sebastian Lindberg, Pilvari Pirtola, Johanna Raekallio, Satu Rautiainen, 
Pasi Rauhala, Jyrki Riekki ja Hanna Saarikoski olivat mukana molemmissa. Heitä yhdisti valmistuminen Kuva-
taideakatemiasta kolmen edellisvuoden aikana. Kuraattorit korostivat myös, että jokainen heistä ”oli valinnut 
yksilöllisen työskentelyn rinnalle kollektiivisen taiteellisen toiminnan”. Kuraattoreiden vahva yhteys yhteisö-
taiteeseen näkyi myös heidän ja taiteilijaryhmän välisissä työskentelytavoissa. Teoksissa oli vaihtelua ennen 
kaikkea näyttelytilojen erilaisuuden vuoksi.

Esillä oli yhteensä 18 eri tekniikoilla toteutettua teosta kymmeneltä taiteilijalta sekä Puhekaraoke-teos, jonka 
taiteilijat ja kuraattorit olivat toteuttaneet yhdessä. Interaktiivisen teoksen avulla näyttelyvierailla oli mah-
dollisuus kokeilla erilaisten puheiden pitämistä. Mukana on historiallisia puheita sekä paikallisten henkilöi-
den puheita, jotka syntyivät 28.–29.1. järjestetyissä työpajoissa. Eri alojen ja aatteiden edustajien sekä taitei-
lijoiden ja kuraattoreiden puhekaraokea varten kirjoittamat puheet julkaistiin myös tabloid-lehdessä, joka oli 
jaossa ilmaiseksi Holvissa näyttelyn ajan.

Taidemuseossa vastuuhenkilöitä olivat Leena Lokka (järjestelyt), Sirpa Turpeinen (työpajat) sekä Jarkko Kau-
nismäki (rakentaminen). Ensimmäinen yhteinen näyttelypalaveri pidettiin Jyväskylässä 2.7.2010. Paikalla 
olivat kuraattorit sekä taiteilijoista Pilvari Pirtola, Krister Gråhn, Pasi Rauhala, Johanna Raekallio, Sebastian 
Lindberg, Frank Maria Brümmel ja Hanna Saarikoski. Seuraava palaveri kuraattoreiden ja taidemuseon näyt-
telyryhmän kanssa pidettiin Kiasmassa Helsingissä 7.10. Mukana oli myös Kuvataideakatemian osalta järjes-
telyistä vastannut tuottaja Anni Anttonen. 

Näyttelyn rakentamiseen osallistuivat Oliver Kochta-Kalleinen sekä kaikki taiteilijat paitsi Japanin residenssin 
vuoksi estynyt Tuomas Alexander Laitinen. Tellervo Kalleinen vastasi taiteilijoiden kanssa puhekaraoke-työ-
pajoista. Kuvataideakatemia järjesti taiteilijoille, heidän läheisilleen sekä muille akatemian sidosryhmäläisille 
bussikuljetuksen Jyväskylään. Avajaisissa puhuivat Kuvataideakatemian rehtori Markus Konttinen, Tellervo 
Kalleinen ja Leena Lokka. Myös Irmeli Kokko ja Anni Anttonen osallistuivat avajaisiin.

Näyttelyohjelma: Puhekaraoketyöpaja la 29.1. klo 11–14 ja 15–18; Nykytaiteen juurilla -luento, Hannu 
Castrén su 6.2. klo 14–16; Radikaalimuotokuva -yleisökeskustelutilaisuus la 12.2. klo 13–16; Teehetki Krister 
Gråhnin ja Pilvari Pirtolan kanssa pe 18.2. klo 16.30–17.30; Teehetki Krister Gråhnin ja Satu Rautiaisen kanssa 
pe 1.4. klo 16.30–17.30



6

Tämän minäkin olisin osannut – Jyväskylän taiteilijaseuran 66. vuosinäyttely

15.4.–29.5.2011

Jyväskylän taiteilijaseura oli kutsunut näyttelyn jyryttäjäksi Taide-lehden päätoimittajan Pessi Raution. Hän 
valitsi näyttelyyn 115 teosta 70 taiteilijalta. Jyrytykseen osallistui kaikkiaan 113 taiteilijaa 268 teoksella.

Näyttelyn taiteilijat olivat Arppe Nadja, Askola Salla, Boulter Sebastian, Hakanen Hannele, Hallila Marjo, Hal-
livuo Tuomas, Hannunen Anita, Hannunen Mikko, Hietaharju Mikko, Holma Hanna, Holma Maija, Ishiyama 
Naoji, Janhunen Rauli, Jantunen Jonna, Jäppinen Arja, Kajaniemi Aino, Kajo Risto, Kalin Pertti, Kankaanpää 
Tauri, Kapa, Karjalainen Pertti, Karppinen-Rekola Arja, Karsten Harald, Keskinen Liisa, Kiljunen Terjo, Kinnu-
nen Eila, Kivi Maisa, Koivisto Anna, Kumpulainen-Sokka Maija, Kumpunen Tapani, Laukkanen Seija, Lehto 
Virpi, Leikkonen Down, Lipponen Kaisa, Lipponen Kaisa & Nyström Stefan, Lukkarinen Sami, Manninen Elli, 
Markkanen Outi, Meriläinen Päivi, Metsänen Merja, Mutikainen Piippa, Mäkitalo Johanna, Natunen Sanna, 
Nykänen Merja, Oikarinen Kaisa, Osara Tiina, Paananen Tuuli, Pajari Aino-Kaarina, Pajatie Rudolf, Pakarinen 
Kari, Pisto Johanna, Puusaari Olli, Rauhamäki Katja, Reinikainen Raimo, Revonkorpi Minja, Ruoppila Raili, 
Rusanen Väinö, Ruth Anna, Rytkönen Ilona, Salminen Maaria, Sarja Annina, Siltamäki Maarit, Sormunen 
Jenni E., Suomäki Pekka, Tapper Kirsi, Tulla Emilia, Tuominen Riikka, Valo Jaakko, Virta Ulla ja Vulpe Iana.

Näyttelyn järjestelyistä vastasivat taiteilijaseura ja taidemuseo yhdessä. Taidemuseon osalta vastuuhenkilöt 
olivat Paula Jurvelin, Pia Vasama ja Jarkko Kaunismäki. Kutsukortin ja julisteen suunnitteli taiteilijaseuran 
puheenjohtaja Pekka Suomäki.

Näyttelyohjelma: Taiteilijaseura järjesti museolla esittelykierroksia ja taiteilijatapaamisia Keski-Suomen päi-
vänä maanantaina 18.4. klo 12–18.

Tunne maisema

17.6.–23.10.2011

Alkuidean tutkimukseen perustuvalle näyttelylle antoivat Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931) ja Pekka Halo-
sen (1865–1933) Keski-Suomessa ja keskisuomalaisista aiheista maalaamat teokset. Taitelijat löysivät erä-
retkillään maisemia, jotka kuvasivat suomalaisten tuntoja ja tunnelmia. Maisemaa ei vain katsottu, sinne 
kuljettiin ja se koettiin. Maisema ja ympäristö ovat läsnä myös monissa nykytaiteen teoksissa. Kahden kan-
sallistaiteilijan ja nykytaiteilijoiden teosten kohtaamisen kautta luotiin historiaa tiedostava ja sitä kommen-
toiva näkökulma ympäristöön, maisemaan ja sen representaatioihin. Näyttelyssä tutkittiin maiseman kuval-
lisuutta, urbaania ympäristöä, otettiin kantaa luonnon nykytilaan ja pohdittiin ihmisen ja luonnon suhdetta 
sekä maiseman kulttuurista luonnetta. Läsnä olivat myös mielenmaisemat. 
 
Valtiontakuunäyttelyssä oli esillä 31 Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen maalausta, kuten Karhunputki 
(1889), Kullervon kirous (1897–1899), Keitele (1905) ja Ilvesluola (1906–1918) sekä Maisema Vihtavuorelta 
(1912), Kesämaisema Harmoista (1912), Kivikoski (1916 ja 1931) ja Kesäurheilua (1922). Nykytaitelijoista 
mukana olivat maalauksillaan, valokuvillaan ja mediataiteellaan Elina Brotherus, Jan Eerala, Ilkka Halso, 
Hannaleena Heiska, Markus Konttinen, Jarmo Kukkonen, Pekka Luukkola, Antti Laitinen, Jussi Niva, Thomas 
Nyqvist, Tuula Närhinen, Jorma Puranen, Ari Saarto, Kari Soinio ja Juha Suonpää. Näyttely levittäytyi taide-
museon sisätiloista myös ulos, sillä Ari Saarton suurikokoinen, säänkestävä First Frost #1 -valokuvateos oli 
esillä naapurikorttelissa, Valtiontalon seinässä. Näyttelyssä oli yhteensä 59 teosta, joista kaksi oli moniosaisia 
teossarjoja. Näyttelyyn rakennettiin erillinen mediataiteen katselutila, jossa oli esillä Hannaleena Heiskan 
Riderstar ja Altered States sekä Tuula Närhisen Aaltokiikari. Lisäksi näyttelyssä oli mahdollisuus katsoa kaksi 
Ylen Elävän arkiston tallennetta eli Vihreä aamu. Taiteilijakuva Pekka Halosesta sekä Akseli Gallen-Kallela: 
Ruma, kaunis kansani. 
Näyttelyn sisältöä käsiteltiin Tunne maisema -kirjan artikkeleissa. Siitä tehtiin myös peruskoululaisille koh-
dennettu verkkonäyttely (www.tunnemaisema.fi), johon oli mahdollisuus tutustua myös näyttelyssä. Näytte-
lyn oheistuotteiksi painettiin kangaskasseja, kortteja sekä pinssejä. 
Näyttelyn suunnittelu ja tutkimus: Seija Heinänen 
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Teosvalinnat: Seija Heinänen (Gallen-Kallela, Halonen, nykytaide), taidehistorian tutkija Hanna Johansson 
(nykytaide), maisematutkimuksen professori Maunu Häyrynen (nykytaide)
Näyttelysihteeri: Sari Koskinen 
Näyttelyarkkitehti: Virve Väisänen/Luonti arkkitehdit Oy
Rakenteiden valmistaminen, ripustaminen: Jarkko Kaunismäki, Tuomo Blomqvist, Tauri Kankaanpää
Valtiontakuunäyttelyn teostarkastukset: Riikka Köngäs, Auli Martiskainen, Eeva-Liisa Suihko/Valamon konser-
vointilaitos
Graafinen suunnittelu (kutsu, juliste, esite, ilmoitukset, banderollit): Teija Lammi/Grafemi
Näyttelytekstit: Seija Heinänen, Sari Koskinen 
Käännökset: Laura Browne, Sari Koskinen, Anna Ruth
Salivalvojat: Jesse Kananen, Sanna Lahti, Jani Suontausta 
Avustamassa: Jonna Jantunen, Paula Jurvelin, Riikka Kemppainen, Jani Suontausta
Yhteistyökumppani: Maaseudun Sivistysliitto 

Teoksia näyttelyyn lainasivat: Ateneumin taidemuseo, Gallen-Kallelan Museo, Gösta Serlachiuksen taide-
säätiö, HOK-Elanto/Taidekokoelma, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, Lahden taidemuseo, Suomen 
valokuvataiteen museo, Taidesäätiö Merita, Turun taidemuseo, Tuusulan taidemuseo/Halosenniemi, UPM-
Kymmenen Kulttuurisäätiö sekä yksityishenkilöt.

Näyttelyn avasi taidekasvatuksen professori Pauline von Bonsdorff ja esitteli avajaisissa Seija Heinänen. Sii-
hen tutustui 9 215 kävijää, joka on Jyväskylän taidemuseon näyttelykohtainen ennätys. Asiakaskyselyn perus-
teella näyttely sai erinomaisen hyvää palautetta sekä sisällöstä että esillepanosta. Se sai runsaasti huomiota 
myös valtakunnallisissa ja paikallisissa tiedotusvälineissä. Tunne maiseman sisarnäyttelyt avattiin samanai-
kaisesti Keuruun ja Saarijärven museoissa osana Jyväskylän taidemuseon aluetaidemuseotoimintaa ja yhteis-
työtä alueen museoiden kanssa. 

Oheisohjelma: Aisti maisema -työpaja, Helena Ratinen 18.8.; bussikierros ja näyttelyopastukset Jyväskylän, 
Keuruun ja Saarijärven Tunne maisema -näyttelyihin 20.8; työpajat ja opastukset koululaisryhmille 30.8.–
14.10 tiistaista perjantaihin klo 12–13.30 museolehtori Sirpa Turpeisen koordinoimana; näyttelyopastukset, 
Seija Heinänen 7.10 ja 21.10. klo 16.30–17.30; Tunne maisema -seminaari 13.10; luennot Keuruulla (23.8.) ja 
Korpilahdella (10.10.) Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen Keski-Suomessa maalatuista maisemista, Seija 
Heinänen. 

Juha Suonpää. Kullervon kivi. Keuruu, 2011. Juha Suonpää. Lintula, 2010.
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Jaana Partanen, Mielen alkemiaa – Harry Potter layer

4.11.2010 – 22.1.2011

Taiteilija haki lokakuussa 2007 näyttelyaikaa vuodelle 2010. Hän kirjoitti: ”Näyttelykokonaisuus tulee yhdistä-
mään tieteen ja taiteen maailman meditatiiviseksi realismiksi, tiede ja arki kohtaavat, oikea ja vasen aivopuo-
lisko kommunikoivat.” Näyttelyä pidettiin mielenkiintoisena, sillä taiteilija kertoi työstävänsä teokset yhteisölli-
sesti tutkijoiden, lääkäreiden sekä vaihtoehtohoitajien kanssa. Näyttelyaikaa siirrettiin kahdesti, sillä Partanen 
& Lamusuo Partnership -studio, jonka taiteellisena johtaja Partanen toimii, voitti yhdessä Fantasiarakenne 
Oy:n kanssa Shanghain vuoden 2010 maailmannäyttelyn Suomen paviljongin näyttelyn suunnittelukilpailun.

Näyttelykokonaisuus muodostui yhdeksästä 3D-valokuvateoksesta, musiikkielokuvadokumentista, mediateok-
sesta sekä ääniteos/ääni-installaatiosta. Valokuvat olivat henkilökuvia ”näkymättömään” maailmaan pereh-
tyneistä ihmisistä kuten aivotutkijasta, chi kung -opettajasta ja avaavan kirjoittamisen ohjaajasta. Partanen 
oli yhdistänyt henkilökuviin tieteen kuvamateriaalia kuten konfokaalimikroskoopilla ja aivokuvantamalla tuo-
tettuja ihmiskeho- ja aivonäkymiä. Lisäksi kukin kuva liittyi sommittelultaan tunnettuun taidehistorialliseen 
teokseen. Tieteen kuvamateriaalia taiteilija oli hyödyntänyt myös mediateoksessaan, joka oli installoitu Holvin 
toiseen kerrokseen kolmella projektorilla. Ääniteos oli installoitu kolmannen kerroksen tilaan mediasoittimilla 
ja kuulokkeilla. Se muodostui kahdeksan 3D-teoksiin kuvatun henkilön haastatteluista. Dokumenttielokuva 
taustoitti näyttelykokonaisuuden syntyä. Lisäksi ala-aulassa oli esillä video Partanen & Lamusuo Partnership 
-studion julkisista taidehankkeista.

Näyttelytyöryhmässä olivat taiteilijan lisäksi mukana Partanen & Lamusuo Partnership -studiosta tuottaja 
Saara Kiviluoto sekä taittaja Emiilia Kosonen sekä taidemuseosta Leena Lokka, Sirpa Turpeinen ja Jarkko Kau-
nismäki. Partanen suunnitteli näyttelyn ripustuksen.

Avajaisissa esiintyi harmonisen äänen esityksellään Kirsti Autio. Jaana Partanen ja Leena Lokka kertoivat ava-
jaisyleisölle näyttelystä. 

Jaana Partasen näyttelyn valmistelua Kuopiossa 2011
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Näyttelyt Holvin alagalleriassa

MUM’s – vastuullisesti valmistettuja veistoksia

11.11.2010 – 16.1.2011

MUM’s helping mums on suomalais-afrikkalainen kestävän kehityksen tavaramerkki. Kutojat olivat tehneet 
MUM´sin perustajan Outi Puron tilauksesta mielie-tekniikalla värikkäitä tyynyjä, kuutioita ja palloja. Esillä 
oli myös Heath Nashin suunnittelemia kierrätetyistä muovikanistereista ja -pulloista valmistettuja valaisimia 
sekä Nashin työpajalla valmistettuja Outi Puron suunnittelemia naulakoita. 

Näyttelytilassa järjestettiin viikonloppukursseina kolme Mielen alkemiaa -työpajakurssia. Kurssien ohjaajat 
Kirsti Autio, Tarmo Hakkarainen ja Virpi Koivistoinen olivat mukana näyttelyssä esillä olleissa henkilökuvissa 
ja muussa materiaalissa.

Näyttelyä olivat tukeneet Koneen Säätiö, Kuopion kaupungin kulttuurilautakunta, Pohjois-Savon taidetoimi-
kunta, Suomen Kulttuurirahasto, Tekes, Valtion valokuvataidetoimikunta.

Näyttely oli esillä 9.9.–16.10.2011 VB-valokuvakeskuksessa Kuopiossa lukuun ottamatta mediateosta, joka sai 
Jyväskylässä ensiesityksensä.

Näyttelyohjelma: Teehetki Jaana Partasen kanssa pe 18.11. klo 16.30–17.30; Tarinateatteri Storia la 19.11. klo 
14–15. Mielen alkemiaa -työpajakurssit: Äänen harmonia – äänen vaikutus kehossamme ja mielessämme, 
ohjaaja Kirsti Autio, la 19.11. klo 15–18 ja su 20.11. klo 11–14.45; Chi kungin perusteet, ohjaaja Tarmo Hak-
karainen, Lohikäärme ja Tiikeri Chi kung la 3.12. klo 11–17, 12 liikkeen Yi Jin Jing -sarja su 4.12. klo 11–17; 
Avaavan kirjoittamisen viikonloppu, ohjaaja Virpi Koivistoinen, pe 13.1. klo 16–18, la 14.1. klo 11–18 ja su 
15.1. klo 11–14.

Oravien aarteita – grafiikkaa 60-luvun kodissa

Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmanäyttely
7.5.2010 alkaen 

Holvin kolmannessa kerroksessa, Säästöpankin pankinjohtajan entiseen asuntoon on rakennettu ja sisustettu 
1960-luvun koti. Näyttelyn nimi viittaa kodissa asuvaan kuvitteelliseen Oravien perheeseen ja esillä oleviin 
vedoksiin, joita heidän kuvitellaan ostaneen ja perineen vuosien saatossa. Vedokset kuuluvat taidemuseoon 
deponoituun Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmaan. Yli 5 300 vedoksen kokoelmasta on esillä 91 teosta 51 
taiteilijalta. 

Näyttely avattiin yleisölle 7.5.2010. Sen on suunniteltu olevan esillä vuoteen 2014 saakka.

Näyttelyohjelma: 60-luvun sisustus. Vieraana sisutussuunnittelija Anne Saarikoski pe 11.2. klo 16.30; 60-luvun 
musiikki. The Bassless trio (Suvi Uura - laulu, Mikko Ylönen - piano ja Saru Kujala - perkussiot) soittaa ja kertoo 
60-luvun musiikista  25.3. klo 16.30; 60-luvun kuvataide-elämä. Keskustelijoina taiteilija Pertti Kalin ja taide-
kriitikko Hannu Castrén 6.5. klo 16.30.

Live Herring ’11 – Teksti | Ääni | Teknologia | Informaatio

23.2.–27.3.2011

Live Herring ‘11 esitteli kevään aikana laadukasta mediataidetta Keski-Suomessa. Tapahtuman pääosassa oli-
vat Keuruun ja Saarijärven museoissa sekä Jyväskylän taidemuseossa järjestetyt näyttelyt. 
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Jyväskylän taidemuseossa näyttelyaika jakaantui noin viikon mittaisiin teemoihin, joissa lähestyttiin media-
taidetta eri näkökulmista näyttelyn, projektien ja performanssien muodossa. Teemat olivat teksti, ääni, tek-
nologia ja informaatio. Tapahtumilla, työpajoilla, performansseilla ja muulla ohjelmalla oli iso rooli.

Teksti-teeman 22.2.–6.3. kokonaisuuden oli videorunoista koonnut Turussa asuva videorunoilija J.P.Sipilä Tai-
telijat: Tom Konyves, Heather Hailey, Javier Robledo, Ricardo Aleixo, Tiina Lehikoinen, J.P. Sipilä, Jonas Gruska, 
David Clark, Mari Koski, Olli-Pekka Tennilä, Marko Niemi ja Miia Toivio.

Ääni-teemassa 8.–13.3. tiedotustekstin mukaan ääni pukeutui kuvaksi ja toisaalta kuva muuttui ääneksi. 
Kuraattorina oli jyväskyläläinen muusikko Henri Lindström yhdessä Live Herring -työryhmän kanssa. Taiteili-
jat: säveltäjät Kenji Kokiman, Lemeh42 -ryhmä, Johannes Kreidler ja äänitaitelija Scott F. Hallin. 

Teknologia-teema 15.–20.3. esitteli sekä tietokoneen datasta generoimaa että ihmisen tietokoneella ohjel-
moimaa ääntä ja kuvaa. Kuraattoreina olivat kuva- ja mediataiteilija Pilvari Pirtola (Nosfe) ja mediataiteilija 
Matti Niinimäki yhdessä Live Herring -työryhmän kanssa. Taiteilijat: Kenji Kojuman, Fernando Velázquez, Sara 
Milazzo ja Pirkko Jokela.

Informaatio-teema 22.–27.3. esitti taidetta kännykässä ja toi esiin interaktiivisia teoksia, jotka kytkeytyivät kän-
nyköihin ja sosiaaliseen mediaan. Esillä oli Håkan Mittsin ja Sanna Sarvan kuratoima The 3 Inch Canvas – Taidetta 
matkapuhelimessa -näyttely. The 3 Inch Canvas -kuraattoriryhmä on erikoistunut matkapuhelintaiteen mahdol-
lisuuksien kartoittamiseen ja se järjestää joka vuosi matkapuhelintaiteen näyttelyn. Tänä vuonna tämä näyttely 
oli järjestyksessään jo toinen. 

Näyttelyohjelma: Etkot ja avajaiset 22.2. klo 11–20; Nokturno-klubin ja Jyväskylän taidemuseon järjestämä 
runollinen ilta, esiintyjät Mari Koski, Harry Salmenniemi, Henriikka Tavi sekä Sami Nybackan cut-up-kone & 
Kristian Blomberg 24.2. klo 18–21; Raisa Marjamäen & Marko Niemen elävää kirjoitusta ja digitaalista runo-
utta yhdistävä performanssi 27.2. ja 3.3. klo 14–17; Taiteilijavieraana mediataiteilija Matti Niinimäki, joka esit-
teli Mixed Up -teoskokonaisuuden, joka yhdistää uusinta sensoriteknologiaa vuosikymmeniä vanhoihin kodin-
koneisiin 10.3. klo 16.30–18; The Future Roots & VJ Månster -yhtyeiden ensimmäinen yhteisesiintyminen, 
musiikin ohella estradille astui kuva VJ. Månsterin ja Future Roots -yhtyeen yhteistyön kautta 11.3. klo 18–20; 
Taiteilijavieras Antti Ahonen Kokeellisen elektroniikan seurasta käsitteli kysymystä minkälaista taidetta syn-
tyy elektroniikkaromusta sekä kertoi kokemuksistaan Koelsen kanssa taiteen marginaaleissa ja keskuksissa eri 
puolilla Eurooppaa 18.3. klo 16.30–18; Pikselikippausta (KIP= Knitting in Public) Neulontaa ja virkkausta (tieto)
tekniikan innoittamana yhteistyössä Kipakoiden kanssa 20.3. klo 12–15; Sanna Sarva ja Håkan Mitts esittelivät 
The 3 Inch Canvas -näyttelyn 27.3. klo 16–17; Näyttelyn lopettajaiset 27.3. klo 17–20.

Noora ja Kimmo Schroderus, MAAILMA

11.11.2011–5.2.2012 

Kimmo Schroderus tarjosi lokakuussa 2009 näyttelyä taidemuseolle. Hän kirjoitti: ”Pitkästä aikaa olen teke-
mässä veistosta/veistoskokonaisuutta, joka voisi sopia teidän museonne tiloihin. Teos on kokonaisuudessaan 
iso (taas), mutta ei kuitenkaan pystysuunnassa, ja siksi mahdollinen esittää teidänkin museossanne. Lisäksi 
teos on mahdollista rakentaa monella eri yhdistelmällä, ja siksi se sopii sekä isompaan yhtenäiseen tilaan, 
että mahdollisesti hieman monimutkaisempaan kahdesta tai useammasta osasta koostuvaan tilaan. Kyseessä 
on oman urani ensimmäinen todellinen yhteisveistos, jonka toteutan vaimoni, kuvanveistäjä Noora Schro-
deruksen kanssa. Noorahan on teille entuudestaan tuttu sekä keväältä 2006 (vielä silloin nimellä Laine) että 
mahdollisesti yksityisnäyttelystään Galleria Beckerissä tämän vuoden alusta.” Samalla hän muistutti, että 
jyväskyläläislähtöisyydestään huolimatta hänellä on ollut yksityisnäyttely paikkakunnalla viimeksi vuonna 
1999 Galleria Beckerissä.

Marraskuussa 2009 kuvanveistäjät sekä Päivimarjut Raippalinna ja Leena Lokka sopivat näyttelyn käytännön 
järjestelyistä ja kustannuksista.
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O. Jylhä Oy kuljetti veistoksen puoliperävaunulla Jyväskylään. Kuvanveistäjät installoivat teoksen itse alagalle-
rian tilaan. Taidemuseon vastuuhenkilöt olivat Jarkko Kaunismäki ja Leena Lokka. Avajaisissa puhuivat Kimmo 
Schroderus ja Leena Lokka.

Jyväskylässä ensiesityksensä saanut MAAILMA on 1:18 kokoon toteutettu jalustoilla seisova moniosainen 
teos, jota taiteilijat kutsuvat tekniikaltaan tilateoksen sijaan veistokseksi. He jättävät teoksen sisällön tulkin-
nan katsojille ja korostavat sen olevan ennen kaikkea erilaisten materiaalien ja tekniikoiden kokeilukenttä.

Jyväskylän näyttelyn jälkeen veistos on esillä ainakin Kuopion taidemuseossa 17.2. – 20.5.2012 ja Turun tai-
demuseon Studiossa 1.6. – 2.9.2012.

Museokasvatus ja yleisötyö 
Jyväskylän taidemuseo on kaikille avoin oppimisympäristö, jossa museokasvatus ymmärretään kaikessa 
museotyössä vaikuttavana palveluasenteena. Se näkyy asiakkaiden mahdollisuuksina osallistua merkitykse-
nantoon, vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja elämäänsä taiteen avulla ja saada osallistumismahdollisuuksia 
museopalveluiden käyttäjinä mutta myös tuottajina. 

Toiminnan perustana ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä yksilön ja yhteisöllisyyden tukeminen. Museo-
kasvatuksen kolme peruspilaria ovat elinikäisen oppiminen, uutta kulttuuria luova toiminta ja verkostomai-
nen työskentely. 

Museokasvatuksen painopisteinä vuonna 2011 ovat olleet yhteisen pedagogisen strategian laatiminen Suomen 
käsityön museon ja Keski-Suomen museon kanssa, Nykytaidetta yhteisöllisesti -kurssin avoin koulutustarjonta 
liittyen nykytaidenäyttelyihin ja -tapahtumiin kaupungissa sekä Tunne maisema -näyttelyn yleisötyö.

Syksyllä Jaana Partanen kutsui Mielen alkemiaa -näyttelynsä yhteyteen kokemuksellisia asiantuntijoita työ-
pajaohjaajiksi. Kirsti Autio ohjasi harmonisen laulun kaksipäiväisen työpajan Äänen harmonia ja Tarmo Hak-
karainen tutustutti yleisöä itämaisiin kehon ja mielen hallinnan tekniikoihin viikonlopputyö-pajassa.  Työpa-
jakokonaisuutta täydensi Virpi Koivistoisen avaavan kirjoittamisen viikonlopputyöpaja tammikuussa 2012.

Loppuvuodesta syntyi idea uudesta kansalaistoimintalähtöisestä yleisötilasta, joka sai työnimen Poikkitaideaula. 

Noora ja Kimmo Schroderus, MAAILMA. Jyväskylän taidemuseo Holvi. Kuva, Jari Kuskelin.
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Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa
Koulujen kulttuuriopetussuunnitelman mukaan kaikki kaupungin 6.-luokkalaiset tutustuivat Jyväskylän taide-
museoon. Taidemuseo tarjosi toiminnallisen tutustumisen Tunne maisema - ja Oravien aarteet -näyttelyihin 
aikajaksolla 9.9.–14.10. Ohjatuilla näyttelykäynneillä tutkittiin taideteoksia draaman tai itsetekemisen avulla. 
Luokille oli tarjolla Tunne maisema -toiminnallinen opastus, Aleksi Kallen-Kalavale -draamaopastus, Zoomaa 
maisemaan -työpaja, Tunne, aisti -työpaja tai Oravien maisemissa -toiminnallinen opastus.  Ohjaajina olivat 
kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelija Tiina Häkkinen, taidegraafikko Jonna Jantunen ja Jyväskylän yliopis-
ton taidekasvatuksen ja museologian opiskelijat.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen OKL:n kuvaamataidon sivuaineopiskelijat osallistuivat 
Tunne maisema -näyttelyyn liittyviin työpajoihin seuraamalla opastuksia ja antamalla niistä palautetta. Opis-
kelijat myös ohjasivat jatkotehtävän näyttelyn jälkityöskentelynä kouluissa. 

Jyväskylän taidemuseo tarjosi avoimen oppimisympäristön toisen asteen oppilaitoksille, jotka käyttivät omatoimi-
sesti taidemuseon tiloja ja näyttelyitä mm. Imaisutaidosta elämäntaidoksi (ILE) -opintojen toteuttamispaikkana. Liite

Taidekasvatusta kaikenikäisille 
Taidemuseo näyttelyineen, työpajoineen ja tapahtumineen on avoin oppimisympäristö kaikille. Elinikäinen 
oppiminen näkyy monipuolisena tarjontana elämän eri vaiheissa aina vauvojen värityöpajoista senioritoimin-
taan laitoksissa. Paitsi monenlaisia näyttelyopastuksia, taidemuseo on tarjonnut työpajo-ja tilauksesta ryh-
mille ja yksittäisille henkilöille. Taideleirejä on järjestetty tammikuussa ja heinäkuussa. Lauantaisin on ollut 
kaikille avoimia grafiikan nonstop-yleisötyöpajoja, joihin ei ole ollut ennakkoilmoittautumista. 

Tammikuussa järjestettiin nuorten Kuvataideakatemiasta valmistuneiden taiteilijoiden kanssa Puhekaraoke-
työpajoja ja helmikuussa Radikaalimuotokuva-työpajoja. Työpajat olivat osa kaikille avointa Nykytaidetta 
yhteisöllisesti -kurssia, jolla kukin opiskelija saattoi koota itselleen sopivan koulutustarjottimen kaupungissa 
meneillään olevista näyttelyistä, luennoista, tapahtumista tai osallistua itse tapahtuman tuottamiseen. Kurs-
sille osallistui 11 kulttuuriluotsia ja 18 opiskelijaa Jyväskylän yliopistosta. 

Vuonna 2011 jatkettiin perjantaisia taiteilijatapaamisia, teehetkiä, joihin on osallistunut noin 20–30 henkilöä kerrallaan. 
Taidemuseo tarjosi tilat Jyväskylän kulttuuripalveluiden järjestämille Vauvojen värityöpajoille, joita ohjasi freelance tai-
dekasvattaja Sirkka-Liisa Särkkä. Yhteistyössä kansalaisopiston järjestettiin Hanne Laitisen ohjaama Vedic Art -kurssi. 

Taidegrafiikan työpajoja, kursseja ja tapahtumia järjestettiin myös Grafiikkakeskuksessa. 
Ks. Grafiikkakeskus ja liitteet.  

Kulttuurisuunnistus 2011,
Grafiikan paja. Kuva, Jari 
Kuskelin
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Taidemuseo yhteiskunnallisena 
vaikuttajana 

Jyväskylän taidemuseo Keski-Suomen alue-
taidemuseona toimii myös museon sei-
nien ulkopuolella kaupungissa ja maakun-
nassa. Museolta on toivottu kehitystyötä 
erityisesti museokasvatuksen ja yleisötyön 
alueella. Jyväskylän taidemuseon kehittä-
mästä innovaatiosta, Kulttuuriluotsitoimin-
nasta, saatuja hyviä kokemuksia haluttiin 
hyödyntää ja rakentaa hanke luotsitoimin-
nan vakiinnuttamiseksi, levittämiseksi ja 
kehittämiseksi. 

Vuoden aikana valmisteltiin ESR-hanketta 
Avoimessa oppimisympäristössä aktiivi-
seksi kansalaiseksi -ohjelmasta. Luotiin ver-
kostoa toimijoista ja levitettiin tietoa hank-
keesta. Joukko EU-hankekoulutuksessa 
mukana olevia opiskelijoita valmisteli han-
ketta projekti- ja opinnäytetyönään. Han-
kehakemuksen allekirjoittamisvaiheessa 
Jyväskylän kaupunki kuitenkin vetäytyi 
hankkeesta eikä hakemusta lähetetty.

Taidemuseossa kokoontui useita vertais-
ryhmiä kuten Leidit, Pensselin heiluttajat, 
Kulttuuriluotsit ja Taikasmukulat. Ryhmät 
kokoontuivat taidemuseon taika-tilassa. 
Osalle ryhmistä taidemuseo järjesti  ohja-
usta.

Yhteistyötä Monikulttuurikeskus Glorian 
kanssa jatkettiin. Taidemuseo osallistui 
mm. Galleria Glorian kehittämiseen sekä 
tiedotteiden ja kutsukorttien painatuksiin. 

Jyväskylän taidemuseo 
on kaikille avoin

oppimisympäristö

Nuorten osallisuus
Taidemuseo osallistui Jyväskylän päivien juhlin-
taan tarjoamalla puitteet nuorten järjestämälle 
tapahtumalle 25.3. Ohjelmassa oli mm. Radio 
Hearin suora lähetys Suomi-Kamputsea -seuran 
iskelmäilta-päivästä. Puhekaraoketeokseen liit-
tyviä nuorisojärjestöjen ja yhdistysten puheen-
vuoroja, vaihtoehtoisia musiikkiesityksiä ja Teijän 
keittiön valmistamaa vegaaniruokaa. Monikult-
tuurisen tapahtuman suunnittelivat ja toteutti-
vat Humakissa kulttuurituottajiksi opiskelevat 
Veera Kanala ja Jouni Tirri sekä Jyväskylän yliopis-
ton opiskelijat Kyösti Ylikulju ja Stina Savilehto 
yhdessä museoammattilaisten kanssa.

Syksyn yhteisöllinen kulttuuritapahtuma oli Kult-
tuurisuunnistus 11.9., jossa Jyväskylän taidemu-
seon kohteista olivat mukana Grafiikkakeskus ja 
Galleria Harmonia.

Museoyhteistyönä Jyväskylän 
museopalveluiden pedagoginen 
strategia 
Jyväskylän museopalveluiden pedagogisen stra-
tegian koostamista jatkettiin museolehtoreiden 
säännöllisissä kokouksissa. Pedagogista strategiaa 
toteuttava museopalveluiden yleisöpalvelutiimi 
kokoontui syksyllä Suomen käsityön museossa. 
Tiimissä keskusteltiin kokemuksista ja ajankoh-
taisista asioista Kulttuuriluotsitoiminnasta, Tunne 
maisema -näyttelyssä toteutetusta eläkeläis-
alennuksesta, Kulttuurisuunnistuksesta, Suomen 
käsityön museon äänipoluista, museoiden kahvi-
tusten hoitamisesta ja museonvalvojien sijaisjär-
jestelmästä. 

Jyväskylän museopalveluiden pedagoginen stra-
tegiatyö on jatkunut vuodesta 2009 prosessina. 
Strategiatyön tavoitteena on löytää museoiden 
yhdistymisestä voimaa ja välineitä vastata yhteis-
kunnan tarpeisiin ja nopeaan muutokseen. 

Strategiatyön perusteet ja taustat on selvitelty 
museolehtori Sirpa Turpeisen opinnäytetyössä, 
joka valmistui syksyllä 2009 Jyväskylän ammatti-
korkeakoulun ammatilliseen opettajakorkeakou-
luun kehittämishankeraporttina Kohti oppivaa 
organisaatiota. Jyväskylän museotoimen pedago-
gisen strategia-työn taustat ja käynnistäminen. 
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Museokauppa
Museokauppa on vakiinnuttanut asemaansa hyvänä postikorttikauppana. Vuonna 2011 Holvissa kävi 1 636 
asiakasta pelkästään museokaupan takia. Keväällä museokauppaan teetettiin kortteja omissa kokoelmissa 
olevista teoksista. Myytäviä kortteja hankittiin erilaisista korttitukuista ja suoraan taiteilijoilta. Erityisesti Piia 
Myllyselän uniikit taidekortit ovat olleet asiakkaiden suosiossa. Tunne maisema -näyttelyn aikana korttiva-
likoimissa oli erityisen paljon kortteja Pekka Halosen ja Akseli Gallen-Kallelan maisema-aiheisista teoksista. 
Tunne maisema -näyttelyä varten taidegraafikko Jonna Jantunen suunnitteli ja valmisti museokauppaan Kul-
lervon kirous -aiheisen kangaskassin. Museokaupan myyntiartikkeleina ovat edelleen olleet esim. origamei-
hin soveltuva japaninpaperi sekä Ugandassa valmistetut paperihelmikorut.

Teetetyt kortit:

Ina Colliander: Nainen, 1962
Leander Fornas: Sommitelma, 1957
Akseli Gallen-Kallela: Kullervon kirous, 1896 (2 kokoa)
Tapio Halli: Lumpeenkukkia, 1963
Pentti Kaskipuro: Juurikkaita, 1963
Pentti Lumikangas: Paviaani, 1958
Lennart Segerstråle: Hirviä, 1924
Frans Toikkanen: Takaa-ajo, 1972
Olavi Viherlehto: Kesäaamu, 1956

Korttien ostopaikat: 

Ateneumin taidemuseo, Barbro Rimminen/ Harrastemakasiini ky, Come to Finland, Gallen-Kallelan museo, 
Halosenniemi, Joutomaa, Korttien Talo, Lapinlahden taidemuseo, Livingstone, Luovan valokuvauksen keskus, 
Putinki Oy, Shackleton Fine Arts Oy, Serlachiuksen taidemuseo

Kortteja ostettu seuraavilta taiteilijoilta:

Anna-Liisa Hakkarainen, Päivi Hintsanen, Chicako Ishiyama, Heli Kurunsaari, Olga Malytcheva, Outi Markka-
nen, Anthony Murphy, Piia Myllyselkä, Jaana Partanen, Pekka Suomäki, Ulla Virta, Iana Vulpe

Tiedotus
Taidemuseon oto-tiedottajana toimi amanuenssi Leena Lokka. Museopedagogiikan tiedotuksesta vastasi 
museolehtori Sirpa Turpeinen, Grafiikkakeskuksen ja Galleria Harmonian tiedotuksesta intendentti Jukka 
Partanen ja ns. menovinkkitiedotuksesta museoassistentti Paula Jurvelin. Kutsuvierasosoitteistosta vastasi 
museoassistentti Anna-Leena Pesonen.

Verkkosivujen rakennetta hallinnoivat ja koordinoivat amanuenssi Jaana Oikari ja Leena Lokka. Päivi Hint-
sanen teki vuoden lopussa kolme ehdotusta taidemuseon verkkosivujen uudeksi ulkoasuksi. Sivujen uudistyö 
jatkuu vuonna 2012.

Tunne maisema huomioitiin tiedotusvälineissä 
Vuoden päänäyttelyn tiedotussuunnitelmaan kirjattiin tiedotuksen osalta kärjiksi seuraavat asiat: Tunne mai-
sema – maisema kokemuksen ja elämyksen kautta; Akseli Gallen-Kallela ja Pekka Halonen olivat luonnonsuo-
jelijoita, joille luonto oli elävä orgaani; tutkimustulokset – mitä uutta saatu selville Gallen-Kallelan ja Halosen 
teoksista Keski-Suomessa; nykytaide kommentoimassa Gallen-Kallelan ja Halosen maisemamaalauksia; mai-
sema nyt; maisema-käsitys; yleisön osallisuus; tutkimus-, kirja-, näyttely- ja ympäristökasvatushanke; Tunne 
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maisema -näyttelyt lisäksi Keuruun museossa 17.6.–9.9. ja Saarijärven museossa 17.6.–28.8.; Tunne mai-
sema -julkaisu; Tunne maisema -verkkosivut.

Tiedotuksessa ja markkinoinnissa panostettiin tavanomaista enemmän visuaaliseen ilmeeseen, ulkoiseen 
näkyvyyteen sekä ilmoituksiin. Avajaiskutsun, julisteen, banderollien, ilmoitusten sekä esitteen graafisesta 
suunnittelusta vastasi Teija Lammi/Grafemi. Suojan eli Valtiontalon seinässä oli koko näyttelyn ajan esillä 
isokokoinen banderolli, lisäksi kävelykadun Kompassilla oli elokuussa kolmen viikon ajan kaksipuolinen ban-
derolli. Ilmoituksia oli useissa lehdissä: ½lehti (10.6.), Taide & Design (16.5. ja 29.6.), Diana (6.6.), SixDegrees 
(30.6.), Suur-Jyväskylän Kesälehti-liite (11.6.). 

Näyttely oli esillä Ykkösuutisena kaupungin verkkosivuilla (13.–16.6.). Keskisuomalainen julkaisi näyttelyn 
aikana viikoittain Seija Heinäsen ja Sari Koskisen kirjoittamia lyhyitä artikkeleita sekä Gallen-Kallelan ja Halo-
sen maalauksista että nykytaideteoksista. Lisäksi näyttely oli esillä syksyn Aaltoja-lehdessä (15.8.) Tiina Häk-
kisen haastatteluna, joka oli otsikoitu Tunnepitoinen seikkailu kultakaudelta nykytaiteen maisemiin – Koulu-
laiset kohtaavat Gallen-Kallelan ja Halosen. 

Jyväskylän taidemuseo, Keuruun ja Saarijärven museot tekivät tiedotusyhteistyötä: yhteisesite (suomi-eng-
lanti, 7 000kpl), Keskisuomalaisen kanssa markkinointiyhteistyösopimus (ilmoituspaketti kesäkuussa, Kesto-
tilaajan etu -kampanja heinäkuussa), lehdistötilaisuus ja Tunne maisema -kirjan julkistaminen Holvissa 15.6. 
(paikalla Seija Heinäsen lisäksi Kari Kotilainen ja Ritva Pulkkinen) ja yhteisilmoitus Taide-lehdessä (10.6.). 

Tunne maisema -näyttelyn sekä Suomen käsityön museon kesänäyttelyiden esittelytilaisuus järjestettiin kult-
tuuriluotseille, kaupunkioppaille ja matkailuväelle yhdessä käsityön museon amanuenssi Laura Korhosen 
kanssa 16.6.

Näyttely huomioitiin näkyvästi niin valtakunnallisissa kuin paikallisissa medioissa. Avajaisajankohtana tieto 
näyttelystä levisi STT:n välityksellä hyvin moniin maakunta- ja paikallislehtiin sekä niiden verkkolehtiin. Lisäksi 
se oli esillä MTV3:n uutisissa, YLE-Keski-Suomen uutisissa sekä Keskisuomalaisessa. Näyttely sekä Tunne mai-
sema -julkaisu olivat esillä myös Helsingin Sanomien kulttuurisivuilla elokuussa. Kesän aikana lyhyitä esitte-
lyjä oli myös eri aikakausilehdissä.

Näyttely- ja tapahtumatiedottaminen
Leena Lokka laati yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa näyttelyistä ja tapahtumista viestintäsuunnitelmat. 
Sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden sekä kaupunkiorganisaation tiedotuskanavat olivat myös käytössä. 

Avajaiskutsut ja näyttelytiedotteet lähetettiin kutsuvieraille joko paperitulosteina tai sähköisinä. Näyttelyju-
listeet jaettiin museoiden, kirjaston, yliopiston sekä muutaman yrityksen ilmoitustauluille. Silmänkääntäjä-
esite julkaistiin tammi- ja syyskuussa. 

Tää on vissiin joku statementti – tai jotain – Taidemuseo 13v -syntymäpäivätapahtuman (25.3.) tiedottaminen 
hoidettiin yhteistyössä yliopiston Taikun sekä Humakin opiskelijaryhmien kanssa. Yläkaupungin Yötä (21.5.) 
markkinoi tapahtumaorganisaatio. Jouluista TAIDEBASAARIA (10.–11.12) markkinoitiin yhdessä Suomen käsi-
työn museon kanssa. 

Palautetta asiakkailta
Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin Holvissa Tunne maisema -näyttelyn aikana. Vastauksia oli yhteensä 324 
henkilöltä. Palaute oli erinomaista. Näyttely tavoitti myös huomattavan määrän kävijöitä, jotka eivät olleet 
aikaisemmin käyneet Holvin näyttelyissä. 

Harmoniassa asiakastyytyväisyyskysely tehtiin kesäkuussa. Vastauksia kertyi 27 henkilöltä.

Museoliiton valtakunnallinen kävijätutkimus toteutettiin Holvissa 1.8.–7.8. ja 17.–23.10. 
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Museopalveluiden tiedotusyhteistyö vahvistuu
Museopalveluiden tiedottajat tapasivat vuoden aikana useita kertoja sekä sopivat yhteisistä toimenpiteistä. 
Tammikuussa kaikkien Jyväskylän museoiden kävijämääristä sekä toukokuussa Museoviikon tapahtumista 
ilmoitettiin yhteisillä tiedotteilla. Toukokuussa Jyrki Markkasen taittamasta Jyväskylässä sijaitsevien mu-
seoiden yhteisestä kirjanmerkistä otettiin 4 000 kappaleen päivitetty painos. Kesäkuussa Laura Korhonen ja 
Leena Lokka kiersivät kaikki Jyväskylän kaupunkialueella sijaitsevat hotellit, siistivät niiden esitehyllyt mu-
seoesitteiden osalta sekä kertoivat vastaanottohenkilöstölle ajankohtaisista näyttelyistä. 

Museopalveluiden viestintästrategiatyö eteni niin, että strategia on valmis esitettäväksi museopalveluiden 
henkilöstölle vuoden 2012 aikana.

Kaupungin kulttuuriyksiköiden Aaltoja-lehti ilmestyi tammikuussa ja elokuussa. Molemmissa numeroissa 
markkinoitiin Tunne maisema -näyttelyä.

Matkailumarkkinoinnissa taidemuseo oli esillä Jyväskylän seudun matkailuesitteessä. Lisäksi se oli mukana 
kulttuuritoimijoiden Jyväskylän seudun kaupunkikartta – Cityopas 2011 -yhteisilmoituksessa. 

Kokoelmatoiminta
Kokoelmatoiminta perustuu pääasiassa keskisuomalaisen nykytaiteen jatkuvaan hankintaan. Muita painopis-
tealueita ovat kotimainen ja kansainvälinen taidegrafiikka. Vanhemmasta keskisuomalaisesta taiteesta vastaa 
Keski-Suomen museo. Kokoelmien kartuttaminen tapahtuu suunnitelmallisesti vuosittaisen taidehankinta-
suunnitelman mukaisesti. 

Jyväskylän taidemuseon hoidossa oleviin kokoelmiin kuuluu 11 411 teosta. Laajimmat museon hoidossa ole-
vat kokoelmat ovat Jyväskylän kaupungin taidekokoelma (6 101 teosta) ja Suomen Taidegraafikot ry:n depo-
nointikokoelma (5 014). Kaupungin kokoelmien teoksista 1 515 on sijoitettu kaupungin eri yksiköihin sekä 
julkisiin tiloihin. Vuoden 2011 aikana tehtiin 191 teossijoitusta 12 eri yksikköön. Kokoelmat karttuivat 55 
teoksella, joista taidehankintamäärärahalla tehtyjä hankintoja oli 41 ja lahjoituksia 14. Vuonna 2011 taide-
hankintoihin oli käytettävissä 50 000 euroa. 

Kokoelmatoiminnan tehostamiseksi Jyväskylän taidemuseon kokoelmat päätettiin jakaa museokokoelmaan ja 
sijoituskokoelmaan. Jälkimmäiseen kuuluvia teoksia sijoitetaan jatkossakin Jyväskylän kaupungin julkisiin tiloi-
hin. Museokokoelmaan valitaan noin 500 lähinnä keskisuomalaista taidetta edustavaa keskeistä ja merkittävää 
teosta sekä suomalaista taidegrafiikkaa täydentämään ja tukemaan museon hoidossa olevaa Suomen Taide-
graafikot ry:n kokoelmaa sekä vahvistamaan Grafiikkakeskuksen toimintaa. Vuoden 2011 aikana museologian 
opiskelijat ovat tehneet selvityksiä keskisuomalaisista taiteilijoista Leena Lokan ja Jaana Oikarin opastuksella. 

Deponointikokoelmat

Kokoelma Teosten lukumäärä Omistaja

Oiva Syyrakin kokoelma 26 Oiva Syyrakin perikunta
Erkki Santasen kokoelma 63 Erkki Santasen perikunta
Tuomo Blomqvistin kokoelma 4 Tuomo Blomqvist
Suomen Säästöpankkien/ Valtion
taidemuseon kokoelman osatalletus

54 Suomen valtio

Alfred Kordelinin säätiön taidekokoelman
osakokoelman talletus

13 Alfred Kordelinin säätiö

Suomen Taiteilijaseuran kokoelman
osatalletuksen talletus

3 Suomen Taiteilijaseura
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Kokoelmien hoito ja säilytys
Jyväskylän taidemuseolla on säilytystilaa Holvin näyttelytilojen yhteydessä sekä Jyväskylän museopalveluiden 
yhteisessä kokoelma- ja konservointikeskuksessa, jossa taidemuseon säilytystila E-halli on kooltaan 160,5 m². 
Kehystetyt suurikokoiset teokset on sijoitettu verkkoseinille, joita on 18. Teoksia on sijoitettu myös liukuhyl-
lyihin, koska kaikki teokset eivät mahtuneet verkkoseinille. Pienemmät kehystetyt teokset ovat hyllyssä hallin 
takaosassa. Veistokset ovat paikoin kolmekerroksisissa liukuhyllyissä. Osa liukuhyllyistä on varustettu metal-
liritilällä, johon veistokset saa tarvittaessa kiinnitettyä. Kaiken kaikkiaan liukuhyllyjä on 12. 

Teosten kuntokartoitukset sekä teosten kunnostus on jatkunut käytettävissä olevien resurssien mukaan. 
Teoskunnostuksia on tehnyt restauroija Kirsi Nousiainen. Teoksia ja niiden kehyksiä on pyritty tarvittaessa 
korjaamaan aina ennen teoksen sijoittamista. Kehyksiä on korjautettu tai vaihdettu uusiin Taide ja kehystys 
Flyktmanilla sekä Taide ja Kehyskeskuksessa. Myös Tauri Kankaanpää on kehystänyt teoksia. 

Teoslainat 

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat

Keuruun museo, 6.6.–16.9.2011

013629 Ojanen, Feliks: Elopelto, öljy
0575 Syyrakki, Oiva: Iltapilvet, 1980, öljy
014051 Mäkeläinen, Veikko: Punainen tila, öljy
013023 Petäjäniemi, Juhani: Leijan lennätystä, öljy
014580 Heikkilä, Jussi: Järvimaisema Korpilahdelta, käsitetaide, puu, pigmentti
011078 Hirvimäki, Veikko: Metsässä, graniittiveistos
014613 Lappalainen, Emma: Jyväskylä, sarjasta Ajan kehiä, valokuva kankaalle
0491 Moilanen, Tuula: Ohutta yläpilveä, 1985, puupiirros
014583: 3 Garcia, Fernando: Suomalainen sininen maisema, Yksi, grafiikka, monotypia

Saarijärven taidemuseo, 31.5.–1.9.2011

011161 Tapper, Kain: Yö, 1980, veistos
01811 Tapper, Kain, Ukkostuuli, 1977, veistos

EMMA Espoon modernin taiteen museo, 29.8.2011–30.1.2012

012213 Granfelt, lyijykynä
012207 Tapani Raittila, lyijykynä 
012206 Tapani Raittila, lyijykynä 
012187 Kompositio, 1954, litografia
012168 Kollaasi, 1958, maalaus, kollaasi, paperi
021263 Collage, 1963, maalaus, kollaasi
012162 Collage, Ellipsi, 1964, maalaus, kollaasi, 
012161 Kompositio-collage, 1957, maalaus, kollaasi
01216 Kompositio-collage, maalaus, kollaasi
012159 Collage, 1966, maalaus, kollaasi 
012158 Collage, maalaus, kollaasi 
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Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmat
Nurmijärvi, Palojoki, Villen työhuone -pysyväisnäyttely 10.6.2006 – toistaiseksi
Vilho Askolan 28 työvälinettä ja huonekaluja (työpöytä, pöytäteline, peili, kaappi ja piironki) sekä puupiir-
roslaatat: Kevät, 1935 (kaksi laattaa), Lumet sulavat, 1944, Pienokainen portilla, 1946, Talvipäivä Helsingissä, 
1948, Keskustelua, 1948, Uninen lapsi, 1950, Kevättuuli, 1962 (kolme laattaa), Viimeiset lumet, 1978. Laina-
aika toistaiseksi. 

Kokoelmien kartunta

Lahjoitukset

Pilvari Pirtolan lahjoitus
Pirtola, Pilvari: Self-Potrait of an Artist, 2008, grafiikka, litografia

Hanna Pirisen lahjoitus
Kosonen, Onni: nimetön, 1957, grafiikka, puupiirros

Lea Paavolan lahjoitus, Raimo Paavolan teoksia (14 kpl)
Yötuuli, 1964, öljy kankaalle
Jäin kuin kiuruksi kivelle, 1979, öljy kankaalle
Lentokonekaappaus, 1971, öljy kankaalle 
Autoaihe, 1970, öljy kankaalle 
Rantakiviä, 1975, peiteväri ja lyijykynä paperille
Yheksännen aallon päällä, 1977, öljy kankaalle 
Minä kylvän kyyhättelen, 1977, öljy kankaalle
Takoja iän-ikuinen, 1977, öljy kankaalle
Kalevala -aihe, 1985, akryyli kankaalle
Matematiikan esteettinen sovellus, 1992, öljy kankaalle
Matematiikan esteettinen sovellus, 1992, öljy kankaalle
Nimetön, 1980-luku, hiili paperille
Nimetön, 1980-luku, hiili paperille
Nimetön, 1980-luku, hiili paperille

Hankinnat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan
Castrén, Hannu: +-0/07, +- 0/05, +-0/08, 2007–08, maalaus
Freire Santa Cruz, Ramon J.: Memorias, 2008, grafiikka
Henttonen, Markus: Rooftop Party, 2008, valokuva
Hintikka, Matti: Helmet, 2010, grafiikka
Hirvimäki, Veikko: Installation of Song 12, 2009, veistos (Taito Mörkin kokoelma)
Holmström, Gun: Ruohon loitsu, 2011, mediataide
Holmström, Gun: Heinän loitsu, 2011, mediataide
Immonen, Kati: Riskiperimä, I–III, 2011, akvarelli
Kelly, Fiona: An Exclusive Opportunity, 2011, grafiikka
Kelly, Fiona: There Are a Thousand Taps Dripping, 2011, grafiikka
Kelly, Fiona: Parasol, 2011, grafiikka
Ketola, Sirkku: Suuntaus, 2011, grafiikka
Ketola, Sirkku: Situation, 2010, grafiikka
Koivisto, Anna: Keijo done, 2011, valokuva
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Koivisto, Anna: Leo OK, 2011, valokuva
Koivisto, Anna: Rune, 2011, valokuva
Laitinen, Antti: Omakuva suolla, 2002, valokuva
Lipponen, Kaisa ja Nyström, Stefan: Isovauvan seikkailut…, 2011, videoanimaatio
Luukkola, Pekka: Rower, 2007, valokuva
Markkanen, Jyrki: Obscured Objects I–III, valokuva, vanhat kehykset
Markkanen, Jyrki: Uni, 2011, grafiikka
Markkanen, Outi: Trofee, 2011, sekatekniikka
Miranda, Ibrahim: Un Alce in Washington, 2008, grafiikka
Neuvonen, Kirsi: Olet tässä, 2004, grafiikka
Neuvonen, Kirsi: Syntymäpäiväkalenteri, 2005, grafiikka
Nicolay, Christian ja Kang, Ya-Cha: Sunshine Wall, 2010, video
Oikarinen, Kaisa: Hautuu, 2011, maalaus
Pajari, Aino-Kaarina: Juurekset I, 2011, grafiikka
Pelkonen, Ari: In and Out, 2009, grafiikka
Putnam, Barbara: Zone C: Stonington Lobsters, 2008, grafiikka
Rauhala, Pasi: Moments, I–III, 2010–2011, veistos
Rautiainen, Satu: Esi-isien tapaaminen, 2011, maalaus
Revonkorpi, Minja: Kaunosielu, 2011, maalaus
Rossi, Vappu: Melkein täällä, 2010, piiros
Ruth, Anna: Sensory Maps of Vancouver, 2010, juliste
Schroderus, Kimmo ja Noora: Maailma (osa veistoksesta), 2009–2011, veistos
Suonpää, Juha: Läksin Aleksin kannoille, 2011, valokuva, teossarja (15 osaa)
Uuranmäki, Seppo: Hengitys, 2010, video
Vainikka, Laura: Kuvitelma III, 2010, telaus
Virtanen, Ilkka: Kaksineuvoinen, 2010, veistos
Vulpe, Iana: Saunan jälkeen, 2010, grafiikka
Vulpe, Iana: Lepo, 2010, grafiikka

Alueellinen kokoelmatyö
Aluekokoelmien inventointi on osa Jyväskylän taidemuseon kokoelmanhoitotyötä. Inventointia on pyritty 
tekemään kuntalähtöisesti.

Uuraisten kunnan kokoelman teoskatselmus

Uuraisten kunnan aluekokoelman inventointi aloitettiin 10.10.2011 tarkastamalla alustavasti teosten sijainti 
ja niiden lukumäärä. Kirjastovirkailja/kulttuurivastaava Minna Puntalan ja kirjastovirkailija Kristiina Lähteen-
mäen kanssa kierrettiin kunnan yksiköt, joissa kunnan omistamia teoksia voisi olla. Katselmuksessa käytettiin 
apuna vuoden 1981 teosinventointia, jonka mukaan osa teoksista oli jo numeroitu. Katselmuksessa löytyi 
Uuraisten kunnan aluekokoelmaan kuuluvaksi 44 teosta 16 taiteilijalta. Kokoelma on karttunut 30 vuoden 
kuluessa ostoin ja lahjoituksin. Lähes kaikki kokoelman teokset ovat esillä kunnan eri yksiköissä. Vuonna 1981 
inventoiduista teoksista yhtä ei löytynyt. Eniten teoksia on uuraislaisilta taiteilijoilta Erkki Keljolta, Eero Ros-
silta ja Esa Tuohikummulta. Grafiikkaa oli taidelajeista eniten, eritoten naapurikunnan Saarijärven taiteilijan 
Frans Toikkasen teoksia. Hauska yksityiskohta oli Uuraisten koulukeskuksesta löytynyt pieni, nimikirjaimin E. 
H. varustettu öljyvärimaalaus, joka osoittautui Erkki Heikkilän teokseksi. Teos oli lahjoitettu Uuraisten kou-
lulle koulujen välisessä kulttuurikilpailussa vuonna 1960. Taitelijaprofessori Erkki Heikkilä (1933–1996) oli 
alkuaan Jyväskylän Tourulasta kotoisin, mutta muutti myöhemmin Helsinkiin. Hänen sisarensa Kerttu Heikkilä 
toimi Uuraisilla kansakoulunopettajana. Erityisen hieno Uuraisten paikallishistoriaankin liittynyt teos on Eero 
Rossin öljymaalaus Jäännostajat Kyynämöisten koulun liikuntahallissa.
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Alustavan katselmuksen jälkeen teokset inventoidaan. Inventointityön yhteydessä teokset valokuvataan, 
teoksista kerätään sanallinen kuvailu sekä taustatiedot, samalla teosten kunto tarkastetaan. Inventoinnin 
avulla aluekokoelmasta saadaan uutta tietoa ja samalla parannetaan teosten säilyvyyttä tulevalle sukupol-
ville. Inventointi lisää kokoelman teosten arvostusta.

Helmer Selinin merkittävä mosaiikkiteos Jämsässä

Jämsässä dokumentoitiin Satu Paasosen talon uima-allastilan seinällä oleva kookas (185x1280 cm) Helmer 
Selinin ja Kaarina Kataisen tekemä mosaiikkityö. Teos on vuodelta 1968. Talon entiset omistajat Laura ja Viljo 
Kilpiö olivat tilanneet teoksen taiteilijaystävältään. Valokuvaaja Jari Kuskelin kuvasi teoksen. Teoskuva tallen-
nettiin kuva-arkistoon ja kuvan yhteyteen lisättiin teostiedot.

Kirjasto ja arkisto

Kirjasto
Jyväskylän taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjallisuutta, joka tukee museon kokoelmien tutkimusta. Pai-
nopistealueina on keskisuomalaista taidetta, taidegrafiikkaa ja museon omien kokoelmien taiteilijoita kos-
keva kirjallisuus. 

Vuonna 2011 kirjaston kartunta koostui lähinnä julkaisuvaihtosopimuksen mukaisista näyttelyjulkaisuista 
sekä alan tutkimuksista. Tunne maisema -hankkeeseen liittyen kirjastoon hankittiin maisemaa sekä sen tut-
kimusta sivuavia teoksia. Kirjaston kartunta luetteloidaan tietokantaan, jossa oli vuoden 2011 lopussa 6 848 
nidettä. Kirjoja ovat vuoden mittaan luetteloineet tp. amanuenssi Sari Koskinen ja Jaana Oikari. Museon hen-
kilökunnan lisäksi kirjasto on ollut myös muiden tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä. 

Kirjasto sijaitsee taidemuseon toimiston yhteydessä. Grafiikkaa ja taidevalokuvia käsittelevä kirjallisuus sekä 
aikakausilehdet löytyvät Grafiikkakeskuksesta, Hannikaisenkatu 39.

Kuva-arkisto
Jyväskylän taidemuseon kuva-arkistoon kuuluu noin 44 900 kuvatallennetta, joista 29 021 on sähköisessä 
muodossa. Vuonna 2011 tallenteet karttuivat kokoelmien teoskuvista ja näyttelydokumentoinnista. Valoku-
vaajina ovat vuoden aikana toimineet työmestari Naoji Ishiyama, valokuvaaja Jari Kuskelin sekä valokuvaaja-
harjoittelijat Veikko Pevgonen, Harri Toikkanen, Anni Vesterinen ja Suvi Vuokko.

Lehtileike- ja asiakirja-arkisto
Arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyttelykohtaisesti arkistoitavista asiakirjoista, museopedagogisten 
projektien asiakirjoista sekä lehtileikkeistä. Näyttelyistä ja projekteista arkistoidaan lehdistö- ja näyttelytie-
dotteet, lehtikirjoitukset sekä muu kuraattorilta saatava materiaali. 

Lehtileikkeet leikataan arkistoon Keskisuomalaisesta, Helsingin Sanomista sekä Suur-Jyväskylän lehdestä. 
Muissa lehdissä ilmestyvä materiaali arkistoidaan mahdollisuuksien mukaan. Arkistokokoelmaan kerätään 
kirjoituksia, jotka käsittelevät Jyväskylän taiteilijaseuran jäseniä, Jyväskylän taidemuseota, taidemuseon toi-
mintaa, keskisuomalaista kuvataidetta sekä taidegrafiikkaa ja valokuvataidetta. Vuonna 2011 taidemuseon 
tietokannassa oli 25 157 lehtileikettä. Lehtileikkeitä ovat tietokantaan luetteloineet Mikael Huisko, Anni Ves-
terinen, Mikko Virtala, Henna Nerg, Heini Sipilä ja Toni Torkkeli.
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Tutkimus

Tunne maisema -hanke 
Vuoden 2011 aikana tuli päätepisteeseensä Jyväskylän taidemuseon historian laajin, usean vuoden aikana 
toteutettu Tunne maisema -projekti. Se oli tutkimus-, kirja-, näyttely- ja ympäristökasvatushanke. Tarkoituk-
sena oli tuoda esille uusia näkökulmia ja erilaisia tapoja tulkita elinympäristöä, kultakauden maisemamaala-
uksia ja nykytaidetta. Tunne maisema -nimi viittaa tunnistamiseen ja paikantamiseen, mutta myös tunneais-
tiin ja elämykselliseen kokemiseen tuoden näin nimenäkin esille hankkeen keskeisiä teemoja. 

Jyväskylän taidemuseon yhteistyökumppanina ja toisena hankkeen rahoittajana oli Maaseudun Sivistysliitto 
(45 000 euroa) ja sen välityksellä myös Koneen Säätiö, Keskitien Tukisäätiö ja Svenska kulturfonden. Tunne 
maisema -projekti toimi Maaseudun Sivistysliiton valtakunnallisen ympäristösivistyksen hankekokonaisuuden 
(2010–2016) ensimmäisenä, esittelyluonteisena pilottihankkeena. Ympäristösivistys on kokoava käsite, jonka 

Ak
se

li
 G

Al
le

n
-k

Al
le

lA
: k

u
ll

er
vo

n
 k

ir
o

u
s,

 ö
lj

y 
kA

n
kA

Al
le

, 1
84

x1
02

 c
m

. A
te

n
eu

m
in

 t
Ai

d
em

u
se

o
. k

u
vA

: P
ir

je
 m

yk
kä

n
en

 /
vA

lt
io

n
 t

Ai
d

em
u

se
o

, k
kA

ti–su 11–18 | kauppakatu 23 | www.tunnemaisema.fi
jyväskylän tAidemuseo

Tunne
maisema

17.6.–23.10.2011

alla toteutetaan eri puolilla maata useita osahankkeita ja 
tapahtumia, näyttelyitä, julkaisuja sekä koulujen käyttöön 
soveltuvia ympäristökasvatusaineistoja. Hanketta suunnit-
televaan työryhmään kuuluu yliopistojen, tutkijaverkosto-
jen, ympäristöhallinnon, taideorganisaatioiden, oppilai-
tosten ja sivistysjärjestöjen edustajia. 

Kansallistaitelijat Keski-Suomessa
Alkuvuodesta painopiste oli artikkelin kirjoittamisessa 
Tunne maisema -kirjaan aiempina vuosina kerätyn tutki-
musaineiston pohjalta sekä kirjan toimittaminen yhteis-
työssä Maahenki-kustantamon kanssa. Seija Heinäsen 
tutkimus kohdistui Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen 
Keski-Suomessa ja keskisuomalaisista aiheista maalaamiin 
teoksiin, joita etsittiin, listattiin ja tutkittiin lähteinä taite-
lijoiden laaja kirjeenvaihto, arkistolähteet ja aiemmin teh-
dyt tutkimukset. Gallen-Kallelalta löytyi noin 300 teosta 
mukaan lukien muutkin kuin maisemat ja Haloselta runsas 
sata. Gallen-Kallela liikkui laajasti nykyisen Keski-Suomen 
maakunnan alueella vuosina 1884–1930 ja maalasi mm. 
Korpilahdella, Keuruulla, Konginkankaalla, Suolahdessa ja 
Jyväskylässä. Halonen vietti kesiään 1910-luvulta vuoteen 
1933 pääasiassa Kuhmoisten Kivikoskella. Hän liikkui lähi-
alueilla Kuhmoisissa, Päijänteen rannoilla ja Luhangassa, 
mutta myös Jyväskylän ympäristössä.

Keski-Suomen merkitystä suomalaisen maisemakuvaston 
muodostumisessa on käsitelty vähän verrattuna esimer-
kiksi Karjalaan, Savoon tai Hämeeseen. Kuitenkin seutua 
pidettiin 1800–1900 -lukujen vaihteessa koskemattomana 
ja aitona suomalaisuuden alueena, joka houkutteli useita 
taiteilijoita maalausmatkoille etsimään alkuperäistä luon-
toa, kansantyyppejä ja rakennuksia. Tutkimuksen ja artikkelin avulla tehtiin näkyväksi ja paikannettiin Pekka 
Halosen ja Akseli Gallen-Kallelan teoksia nykyisen Keski-Suomen maakunnan alueelle sekä tuotiin esille kes-
kisuomalaisen maisemakuvaston osuutta kun luotiin käsitettä ”suomalainen maisema”. 

Viime aikoina niin kansainvälisesti kuin Suomessakin humanistis-yhteiskunnallinen maisematutkimus on 
laajentunut tieteitä yhdistäväksi alaksi, jossa näkökulmat vaihtelevat ympäristöestetiikasta ja ekologiasta 
kulttuurimaantieteeseen ja taidehistorialliseen tutkimukseen. Maisema on läsnä myös monissa nykytai-
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teen teoksissa – valokuvissa, videoissa, installaatioissa, abstrakteissa maalauksissa, käsite- ja ympäristötai-
teessa – vaikkakin harvoin yhtä realistisena kuin 1800–1900 -lukujen vaihteen maalauksissa. Maisema voi-
daan ymmärtää kulttuurisesti rakentuvana mielenmaisemana, taiteen materiaalina tai problematisoida itse 
havaitsemista tai ympäristön ja ihmisen kohtaamista. 

Tutkimushankkeeseen osallistuivat artikkelin kirjoittajina Jyväskylän, Helsingin, Itä-Suomen/Joensuun ja 
Turun yliopistojen sekä Tampereen ammattikorkeakoulun eri tieteenalojen tutkijat sekä Keski-Suomen alue-
taidemuseona toimivan Jyväskylän taidemuseon tutkija, joka koordinoi koko Tunne maisema -hanketta. Kir-
joittajat kokoontuivat syksyllä 2010 kahden päivän työpajaan keskustelemaan artikkeleiden sisällöstä yhdessä 
Kentin yliopiston visuaalisen tutkimuksen professorin Malcolm Andrewsin kanssa.

Tunne maisema -kirja
Runsaasti kuvitettu ja näyttävä Tunne maisema -kirja julkistettiin 15.6.2011. Artikkeleiden kirjoittajina ovat 
taidekasvatuksen professori Pauline von Bonsdorff (Huomioita ihmisen ja ympäristön suhteesta), suunnitte-
lija, FT Seija Heinänen (Matkoja maisemaa – Akseli Gallen-Kallela ja Pekka Halonen Keski-Suomessa), mai-
sematutkimuksen professori Maunu Häyrynen (Miten Suomi maisemoitui), taidehistorian tutkija, dosentti 
Hanna Johansson (Taiteen luonto ja veden kuvaaminen), taidehistorian professori Ville Lukkarinen (Paikan 
haltuunotto kynällä ja siveltimellä), tutkimusjohtaja Kirsi Saarikangas (Asuinmaiseman moninaiset muistot), 
ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa (Visuaalisesta tilasta omien ajatusten tilaksi – Matti Sanaksen-
ahon ja Kain Tapperin Tyhjä tila Saarijärvellä) ja valokuvaaja, visuaalisen kulttuurin yliopettaja Juha Suonpää 
(Läksin Akselin kannoille -kuvaessee). Lisäksi kirjassa on FM Antti Valliuksen ja FM Karoliina Järvisen yhtei-
sartikkeli Kaiken kansan maisema, jossa luonnehditaan tulevan maisemaverkkopalvelun sisältöä. Kirja aloitti 
Jyväskylän taidemuseon julkaisuja -sarjan, jonka ensimmäisenä teoksena se ilmestyi. Maahengen kustanta-
man kirjan toimittivat Seija Heinänen, Pauline von Bonsdorff ja Virpi Kaukio.  

Ympäristökasvatus osana hanketta
Tunne maisema -tutkimushankkeeseen liittyvän ympäristökasvatusohjelman kautta kiinnitettiin erityishuo-
mio lasten ja nuorten kiinnostuksen lisäämiseen maisemaa ja elinympäristöään kohtaan. Tuloksena syntyi 
peruskoululaisille suunnattu Tunne maisema -verkkonäyttely (tunnemaisema.fi). Sivusto esittelee kuvapa-
reina kymmenen Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen näyttelyssä esillä ollutta maalausta sekä 13 nykytai-
teilijoiden maisema- ja ympäristöteosta ja yhden teossarjan. Teoksiin voi kuvaa katsellessa liittää myös erilai-
sia äänimaisemia, efektejä linnunlaulusta katuporan jyrinään ja pohtia äänien vaikutusta teosten tulkintaan 
ja mielikuviin. Lisäksi sivustolla on maisemaan ja ympäristöön liittyvää sanastoa ja linkkejä kulttuuriympäris-
töön, maisemaan ja kuvataiteeseen liittyville sivustoille. 

Verkkonäyttelyn Ootko maisemissa -opetustehtävät soveltuvat peruskoulun 1–9 -luokkalaisille. Lapin yliopis-
ton kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelija Tiina Häkkinen laati tehtävät osana yhteisöprojektiopintojaan 
integroimalla ne peruskoulun eri oppiaineisiin. Tehtävien sisältösuunnittelussa hän teki yhteistyötä Sydän-
Laukaan koulun sekä Vihtavuoren ja Uuraisten koulukeskuksen kuvataideopettajien ja oppilaiden kanssa. 
Tunne maisema -verkkonäyttelyn työryhmään kuuluivat Tiina Häkkinen, Sirpa Turpeinen, Sari Koskinen, 
Leena Lokka, Päivi Hintsanen ja Seija Heinänen, joka teki verkkosivuston sisältökäsikirjoituksen. Web design 
ja verkkokäsikirjoitus ovat Päivi Hintsasen. 

Aikuisväestölle järjestettiin Aisti maisema -työpajoja ja Tunne maisema -seminaari. Aisti maisema on Jyväs-
kylän taidemuseon ja tanssija Helena Ratisen suunnittelema työpaja, jossa koetaan tuttua ympäristöä kaikilla 
aisteilla. Kokonaisuus muodostui kolmesta osasta: ohjatusta retkestä kaupunkiluontoon, jossa tehdään tiet-
tyjä aisti- ja liikeharjoituksia, kokemusten purkamisesta kuvallisesti ja/tai sanallisesti museossa sekä Tunne 
maisema -näyttelyyn tutustumisesta. Aisti maiseman kohderyhminä olivat työyhteisöt, ystäväpiirit ja opinto-
ryhmät sekä kiireiset, uudenlaisia elämyksiä kaipaavat aikuiset. Aisti maisema toteutettiin yhteistyössä Keski-
Suomen Tanssin Keskus ry:n kanssa koordinaattorina museolehtori Sirpa Turpeinen.

Jyväskylän taidemuseo järjesti yhteistyössä Jyväskylän yliopisto/Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitok-
sen ja Maaseudun Sivistysliiton kanssa osallistujille maksuttoman Tunne maisema -seminaarin 13.10.2011. 
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Seminaarissa maisema- ja ympäristötutkijat sekä kuvataiteilijat toivat esille erilaisia näkökulmia havainnoida, 
kokea ja aistia elinympäristöjä ja maisemia. 

Seminaarin avasi The Journey of Phoenix -performanssi, joka ihastutti yleisöä aurinkoisessa syyssäässä Jyväs-
kylän yliopiston Juomatehdas-rakennuksen sisäpihalla. Esityksen olivat valmistaneet tanssija, koreografi 
Reijo Kela, islantilaisen näyttelijä Maria Ellingsen ja muusikko, Sibelius Akatemian kansanmusiikin opettaja 
Kristiina Ilmonen. Myyttinen tanssi, teatteri ja musiikki yhdistyivät Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuella 
toteutetussa performanssissa, jonka ainoa esitys Suomessa oli Jyväskylässä.

Seminaarin luennoitsijoina olivat ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa (Ympäristösivistys – mitä se 
on?), esitystaitelija, kirjailija Meiju Niskala (Kenelle kaupunki kuuluu? Arjen löytöretkeilyä), äänimaisema-
tutkija Noora Vikman (Äänet ja maisema), kuvataidekasvatuksen professori Päivi Granö (Taitelijan mielimai-
semat/mielenmaisemat), taidekasvatuksen professori Pauline von Bonsdorff (Ympäristösuhde, maisema, 
muutokset), suunnittelija Seija Heinänen (Matkoja maisemaan – Akseli Gallen-Kallela ja Pekka Halonen Keski-
Suomessa) sekä kuvataiteilija Antti Majava, joka kertoi Paljakan luonnonpuiston laidalla Hyrynsalmella sijait-
sevan Mustarinda -taide- ja tiedeyhteisön toiminnasta.

Juomatehtaalla järjestetyssä seminaarissa oli salintäydeltä (83) yleisöä. Osallistujia olisi ollut enemmän kuin 
saliin sopi. Seminaarin ja Tunne maisema -hankkeen teemojen jatkokehittelyyn osallistui Jyväskylässä seu-
raavana päivänä 14.10. kymmenkunta Maaseudun Sivistysliiton ympäristösivistyshankkeeseen osallistuvien 
tahojen edustajaa. 

Nykydokumentointi
Osana Tunne maisema -hanketta valokuvasi Juha Suonpää kesästä 2010 kevättalveen 2011 Keuruulla, Kor-
pilahdella, Konginkankaalla ja Suolahdessa nykytilassaan niitä kuvakulmia ja maisemia, joissa Akseli Gal-
len-Kallela maalasi vuosina 1885–1928. Suonpää koosti valokuvistaan 15-osaisen Läksin Akselin kannoille 

Tunne maisema -näyttely. Kuva Ville Röyttä. 
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-teossarjan, joka hankittiin Jyväskylän kaupungin 
taidekokoelmaan. Teossarja syntyi ensin kuvaes-
seeksi Tunne maisema -kirjaan, mutta se oli esillä 
vedoksina myös näyttelyssä.

Kuvataitelija Iana Vulpe videokuvasi Kuhmoisten 
Kivikoskea toukokuussa 2011. Hän editoi ja tuotti 
materiaalista osana Jyväskylän ammattiopiston 
audiovisuaalisen alan opintojaan 3,48 minuutin 
pituisen videon Pekka Halosen Kivikoski. Video 
on nähtävissä Tunne maisema -verkkonäyttelyssä 
Pekka Halosen Kivikoski-maalauksen yhteydessä.

Maisemapaikka -hanke
Jyväskylän taidemuseo sai toukokuussa 2011 
Keski-Suomen ely-keskukselta 14 400 euroa jat-
kaakseen edellisenä vuonna aloittamaansa Kai-
ken kansan maisema -hanketta. Tarkoituksena 
on tuottaa kulttuuri- ja luonnonympäristöön 
liittyvien aineistojen hallintaan, tallentamiseen 
ja jakamiseen liittyvä Maisemapaikka-verkko-
palvelu. Tavoitteena on luoda vuorovaikutteinen 
palvelu, jossa kulttuuriympäristöihin liittyvä asi-
antuntijatieto kohtaa kansalaistiedon. Kansalai-
set voivat kommentoida asiantuntijoiden tekstejä 
ja päinvastoin sekä liittää omia teksti- ja kuva-
aineistoja sivustolle. Yhteistyökumppanina on 
Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tut-
kimuksen laitos, jossa käynnistettiin 2011 samoja 
teknisiä ratkaisuja soveltava hanke koskien kirk-
koja ja kalliomaalauksia. 

Taidemuseon Kaiken kansan maisema -hank-
keessa keskityttiin sisältötuotannon osalta maisema-maalauskohteisiin, joiksi oli valittu Kuhmoisten Kivikos-
ken (Pekka Halonen), Keuruun Huhkojärven (Akseli Gallen-Kallela) ja Viitasaaren Kymönkosken (Wilho Sjö-
ström) maisemat. Hankkeeseen kahdeksi kuukaudeksi palkattu projektityöntekijä, FM Antti Vallius täydensi 
edellisenä vuonna aloittamaansa sisältötuotantoa Halosen ja Gallen-Kalelan aineistojen osalta. Lisäksi hän 
teki kesäksi Saari-järven museon Tunne maisema -näyttelyyn ko. aineiston pohjalta Power Point -esityksen 
Wilho Sjöströmin Pilvinen päivä -maalauksen Kymönkosken maisemista. 

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat taidehistorian professori Heikki Hanka, suunnittelija Seija Heinänen ja 
museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna sekä Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen vastaavan 
hankkeen koordinaattori ja sisältötuottaja FM Karoliina Järvinen. Palvelun teknisenä suunnittelijana ja verk-
kosivuston toteuttajana on ohjelmistosuunnittelija Mika Nyman Synapse Computing Oy:stä. Hanke sai jatko-
aikaa vuodelle 2012.

Opinnäytetyöt
Vuonna 2011 oli tekeillä kaksi opinnäytetyötä Jyväskylän taidemuseon aiheista, toinen on taidehistorian pro 
gradu Jyväskylän yliopistoon ja toinen kuvataidekasvatukseen Lapin yliopistoon. Keväällä valmistui Riikka 
Kemppaisen taidehistorian proseminaarityö ”Kirsi Tapperin taiteesta ja taiteeseen vaikuttavista tekijöistä”.

Juha Suonpää. Kirppuvuori, 2010. 
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Aluetaidemuseotoiminta
Alueellista museotoimintaa koskevat neuvottelut käytiin Museoviraston ja Valtion taidemuseon kanssa hel-
mikuussa 2011. Kauden 2011–2013 alueelliselle toiminnalle asetettiin seuraavat päätavoitteet: alueellisen 
kokoelmatyön vahvistaminen, alueellinen verkostoituminen ja yhteistyön syventäminen maakunnallisten toi-
mijoiden kanssa sekä keskisuomalaisen kuvataiteen tunnettuuden ja saavutettavuuden edistäminen. 

Alueen museoiden ensimmäiset tulevaisuusfoorumit järjestettiin 23.3.2011 ja 28.9.2011. Näissä henkilös-
tölle suunnatuissa tapaamisissa on käsitelty museoalan yleisiä sekä alueen museoiden ajankohtaisia asioita 
sekä kehittämistarpeita. Ensimmäisessä foorumissa esiteltiin valtakunnallisia ja maakunnallisia näkymiä. Tee-
maosuudessa keskityttiin museokohtaisen toiminnan esittelyyn. Syyskuisessa foorumissa esiteltiin Jyväskylän 
kaupungin museoita koskevaa palveluverkkoselvitystä, Jyväskylän museopalveluiden pedagogista strategia-
työtä sekä kokoelmatyöhön liittyviä ajankohtaisia hankkeita. Teemaosuus koostui museokohtaisista katsauk-
sista kokoelmiin ja kokoelmatyöhön.

Joulukuussa alueen museonjohtajat kokoontuivat yhteiseen tapaamiseen Alvar Aalto -museoon. Tapaami-
sessa viitoitettiin mm. kevätkauden yhteistä toimintaa, johon kuuluvat helmikuussa 2012 järjestettävä koko-
elmatyöpaja sekä maaliskuussa järjestettävä kolmas tulevaisuusfoorumi, jonka erityisteemana ovat osallista-
vat menetelmät museotyössä. 

Erityisiä alueellisia ulottuvuuksia oli Tunne maisema -näyttelyllä, joka oli esillä Holvin lisäksi Keuruun muse-
ossa ja Saarijärven museossa. Jälkimmäiset toteuttivat itsenäisesti omat teemaan liittyvät näyttelynsä. Keu-
ruun museon näyttelyn (17.6.–9.9.2011) alaotsikkona oli Vuorelta sinen syvyyteen. Keskisuomalaista kuva-
taidetta. Saarijärven museon näyttelyn (17.6.–28.8.) alaotsikkona oli Maisemia ja luontovaikutelmia aamusta 
tyhjään tilaan. Jyväskylän taidemuseo toteutti kolmen näyttelyn kaksikielisen yhteisesitteen, jossa tiedotet-
tiin myös näyttelyihin liittyvästä oheisohjelmasta sekä kolmen näyttelykohteen bussikierroksesta, joka järjes-
tettiin 20.8.

Jyväskylän kaupungin kiinteistöjen ja yleisten alueiden taidetyöryhmä toimii Tilapalvelun ja Kaupunkiraken-
nepalveluiden asiantuntijaelimenä taidehankintoja koskevissa kysymyksissä. Taidetyöryhmän puheenjohta-
jana toimii museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna ja jäsenenä kokoelmista vastaava amanuenssi Jaana 
Oikari. Vuonna 2011 keskeisenä tehtävänä on ollut Äijälänrannan asuntomessualueen kutsukilpailun valmis-
telu. Päivimarjut Raippalinna ja Jaana Oikari ovat osallistuneet myös peruskorjattavan kaupungintalon kaluste- 
ja taidetyöryhmän toimintaan. Kuraattori Leena Lokka on kuulunut Kuokkalan kirkon taidetyöryhmään.

Aluetaidemuseotoiminta on Jyväskylän taidemuseossa integroitu osaksi näyttely- ja kokoelmatoimintaa, 
museokasvatusta sekä tutkimusta, joten aihetta on käsitelty myös vastaavien otsikoiden alla.

Grafiikkakeskus
Grafiikkakeskuksen vuosi oli vilkas ja tavallisen tapaan kansainvälinen. Galleria Harmonian kokonaiskävijä-
määrä pysyi lähes samana edelliseen vuoteen verrattuna.
 
Grafiikan paja oli varsin vilkkaassa käytössä aamusta iltaan. Päivisin pajassa työskentelivät pääasiassa ammat-
tigraafikot, iltaisin ja viikonloppuisin paja on ollut lähinnä harrastajien ja kurssilaisten käytössä. Kursseista 
suurin osa oli edellisen vuoden tapaan muiden toimijoiden järjestämiä. Vuoden aikana keskuksessa työsken-
teli 12 ulkomaista taiteilijaa. 

Toimintavuonna jatkettiin Grafiikkakeskuksen ja Luovan valokuvauksen keskuksen muuttovalmisteluja Vetu-
ritalliin. Rakennuksen peruskorjaus ja muutostyöt valmistuvat suunnitelmien mukaan alkuvuodesta 2012.
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Galleria Harmonia
Galleriassa pidettiin vuoden aikana yhteensä 14 näyttelyä, joista Grafiikkakeskus järjesti seitsemän ja Luovan 
valokuvauksen keskus seitsemän näyttelyä. Näyttelyissä esiteltiin gallerian näyttelypolitiikan mukaisesti sekä 
paikallista, valtakunnallista että kansainvälistä grafiikkaa. Vuoden 2011 grafiikkanäyttelyitä hallitsi kansainvä-
lisyys. Galleriassa nähtiin taidetta USAsta, Espanjasta ja Kuubasta. Valtakunnallista grafiikkaa edustivat Vappu 
Rossi ja Sirkku Ketola sekä Taidegraafikkojen juhlavuoden näyttelyn nuoret graafikot Sanna Pappila ja Ari 
Pelkonen. Paikallista väriä näyttelyihin toi Iana Vulpe. 

Maaliskuussa avattiin virallisesti taidegraafikko Jonna Jantusen suunnittelema taidevessa ”Harmonia”.

Näyttelyt 

2.12.2010–9.1.2011 
Leena Saraste: Kuvia ja Pistoja 
Järj. Luovan valokuvauksen keskus

13.1.–5.2.
Vappu Rossi: Ephemera 
Järj. Grafiikkakeskus 

Vappu Rossi (s. 1976) on helsinkiläinen kuvataiteilija, mediataiteilija ja taidegraafikko. Rossin tuotanto on 
tekniikaltaan monipuolista, mutta pitkälti piirustuslähtöistä; taideanimaatioiden lisäksi hän tekee valokaap-
piteoksia, maalauksia sekä litografioita. Hänen työhönsä kuuluvat myös paikkasidonnaiset, performatiiviset 
ja yhteisölliset teokset. Rossin töitä on ollut esillä laajasti koti- ja ulkomaisissa gallerioissa, museoissa ja fes-
tivaaleilla. Vappu Rossi on loistava piirtäjä, ja teosten monimuotoisuudesta huolimatta lähes jokainen niistä 
on tavallaan piirustus. Rossi piirtää poraamalla pieniä reikiä mustaan muoviin tai tekemällä animaation, joka 
paljastaa kuvan syntyyn johtavan prosessin. Perinteisimmillään hän käyttää vanhaa litografiatekniikkaa, jossa 
kuva piirretään aluksi kivelle. Tavallisimmillaan hän ottaa lyijykynän käteensä ja hahmottelee kuvan paperille. 

Oheisohjelma: 

Liikecroquis Live 22.1. 

Vappu Rossi piirsi galleriassa tanssivaa mallia. Mallina oli belgialainen tanssija Ingrid André, musiikkina improvisaati-
opohjainen tanssiteos Something Blue. Musiikin suunnittelu dj Indigo. Yleisö osallistua tapahtumaan myös piirtäen. 
Teehetki taiteilijan kanssa 5.2. 

10.2.–6.3. 
Markus Henttonen: Night Time Stories 
Järj. Luovan valokuvauksen keskus 

10.3.–3.4. 
Barbara Putnam 
Järj. Grafiikkakeskus 

Amerikkalainen Barbara Putnam toimii St. Mark’s School -oppilaitoksen taideosaston johtajana Massachus-
etsissa. Hänen teoksiaan on nähty lukuisissa näyttelyissä eri puolilla USA:ta. Galleria Harmonian näyttely 
on hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä Euroopassa. Jyväskylässä hän on nyt toista kertaa, vuonna 2009 
Putnam piti Grafiikkakeskuksessa Jyväskylän kansalaisopiston järjestämän kurssin, jossa kokeiltiin kohopaino-
tekniikoiden hyödyntämistä tekstiilipainannassa.

Barbara Putnam on kiinnostunut ennen kaikkea hauraista ja muutoksen alla olevista ympäristöistä kuten 
kosteikoista ja nyt myöhemmin vaaranalaisista valtamerien ekosysteemeistä. Putnam on luontokuvaaja, 
joka tekee suurikokoisia (90x120 cm) mustavalkoisia puupiirroksia. Teoksista löytyy röykkiöittäin yksityis-
kohtaisesti kuvattuja hummereita ja muita meren eläviä sekä USAn luontoaiheita preerioineen, puineen, 
kasveineen ja kalliomuodostelmineen. Hän kaivertaa aiheensa laatalle paikan päällä tekemiensä luonnos-
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ten pohjalta. Barbara Putnam käyttää samoja laattoja myös tekstiilipohjaisiin kollaasiteoksiinsa, mutta nyt 
käyttämällä voimakkaita kirkkaita värejä. Peitot tai seinävaatteet muistuttavat paljon perinteisiä tilkkutöitä. 
Tekstiilien värjäyksessä hän on käyttänyt mm. japanilaisia shibori-tekniikoita. 

7.4.–1.5. 
Huang Yiming: Hainan ”Comfort Women” / Hainanin ”lohtunaiset” 
Järj. Luovan valokuvauksen keskus

5.5.–29.5. 
Iana Vulpe 
Järj. Grafiikkakeskus 

Moldovassa syntynyt ja nykyään Jyväskylässä asuva Iana Vulpe on tehnyt näyttelyssä esillä olleet teokset vii-
meisen viiden vuoden aikana. Hänen grafiikassaan ja maalauksissaan on yleensä läsnä ihmishahmo, usein nai-
nen tai lapsi aikuisen maailmassa. Aiheena on myös jatkuvasti muuntuva taiteilijan maailmankuva. ”Absurdi” 
on hänelle kuin turvapaikka, jonne on hyvä vetäytyä. Hän on saanut paljon aiheita teoksiinsa romanialaisen 
näytelmäkirjailijan Eugen Ionescun lyhyistä näytelmistä. Vulpen maisematöissä on vahvasti läsnä oma henki-
lökohtainen tunnemaailma. Vaikka suomalainen maisema onkin jo voittanut hänen sydämensä, silti hän yhä 
kaipaa Moldovan ”kaljuja kukkuloita”.

2.6.–26.6. 
Ihmisen kuva - Jäsennäyttely 
Järj. Luovan valokuvauksen keskus 

1.7.–24.7. 
Ramón Freire Santa Cruz, Juan Carlos Ramos Guadix ja Bethânia Barbosa Becerra de Souza – Steps on the Silence
Järj. Grafiikkakeskus 

Ramon J. Freire, yhdessä Granadan yliopiston opettajien Juan Carlos Ramos Guadixin ja Bethania Barbosa de 
Souzan kanssa muodostavat tutkija- ja työryhmän, jonka tarkoituksena on kehittää ja edistää uusien grafiikan 
menetelmien tuntemusta Granadan yliopistossa ja Panela Grafican grafiikan pajalla. Ryhmän tutkimuskoh-
teena on erityisesti fotopolymeerigrafiikka. Vuonna 2008 Ramon J. Freire oli CIMOn stipendiaattina Jyväs-
kylän yliopistossa.  Hän osallistui taidehistorian professori Annika Waenerbergin opetukseen ja valmisteli 
väitöskirjaa fotopolymeerilaattojen painamisesta. 

Galleria Harmonian näyttely toi esille taiteilijoiden erilaiset lähestymistavat fotopolymeeritekniikkaan. Steps 
on the Silence on hyvin henkilökohtainen näyttely. Se pohjautuu tunteisiin, kokemuksiin, huomioihin, joita 
kukin heistä on kohdannut elämässään. Näyttelyn yhteinen nimittäjä on kaupunki, mutta jokaisella taiteilijalla 
oma toisistaan poikkeava näkökulma teemaan. Bethânia Barbosa tutkii abstrakteissa töissään kaupunkia, sen 
rakennetta, varjoja, sävyjä ja liikettä. Ramón J. Freire on taas kiinnostunut ennen kaikkea vanhoista rakennuk-
sista ja niiden kauniista yksityiskohdista. Juan Carlosin näkökulma kaupunkiin on sen sijaan läheisempi. Hän 
kuvaa teoksissaan ihmisen jättämiä jälkiä seiniin ja muureihin. Rosoiset ja ajan kuluttamat pinnat ovat täynnä 
kirjoituksia, merkkejä ja kuvioita kuin viesteinä tuleville sukupolville. 

28.7.–21.8. 
Hanna Koikkalainen 
Järj. Luovan valokuvauksen keskus

25.8.–18.9. 
Suomen Taidegraafikoiden juhlanäyttely: Sanna Pappila ja Ari Pelkonen 
Järj. Grafiikkakeskus 

Alkuvuodesta Salon taidemuseossa oli esillä Suomen Taidegraafikot ry:n 80 toimintavuotta juhlistava näyttely Mur-
rosikä, jonka kuraattorina toimi valokuvataiteilija Stefan Bremer. Hän valitsi näyttelystä kaksi nuorta taiteilijaa, jotka 
saivat mahdollisuuden tuoda esille tuotantoaan laajemmin juhlavuoden toiseen näyttelyyn Galleria Harmoniassa. 
Kumpaakin taiteilijaa yhdistää rakkaus väreihin sekä se, että he tekevät graafisin menetelmin uniikkiteoksia. 
Helsinkiläisen Ari Pelkosen (s. 1978) puupiirrokset ovat tavallaan perinteisen esittäviä, mutta samalla unen-
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omaisia. Hän luo kuvissaan voimakkaita tunnetiloja, joissa läsnäolo ja runollisuus yhdistyvät. Hänen puupiir-
roksensa ovat maalauksellisia ja vasta lähempi tarkastelu paljastaa valitun tekniikan. Teokset ovat usein oma-
kohtaisia, eräänlaisia omakuvia. Kiinnostavia aiheita erilaiset roolit, naamioituminen, leikki, jännitys, tarinat, 
kesken jäävät kertomukset.

Porissa asuva Sanna Pappila (s. 1986) oli Salon taidemuseon Murrosikä-näyttelyn taiteilijoista nuorin. Hänen 
suurikokoisissa monotypioissaan hehkuvat mehukkaat, melkeinpä eroottiset värit. Abstraktit teokset muo-
dostavat keskenään vuoropuhelun: muotojen ja värien kesken syntyy dialogi. Pappila tuntuu työskentelevän 
intuitiivisesti ja hänen teoksensa ovat sekä intiimejä että rentoja. 

22.9.–16.10. 
Martti Anttila: Pyhiinvaeltajan päiväkirja – valokuvia Intian pyhiltä joilta 
Järj. Luovan valokuvauksen keskus 

20.10.–13.11. 
Sirkku Ketola: Harmonia 
Järj. Grafiikkakeskus

Sirkku Ketola (s. 1973) on taidegraafikko, joka vaihtelee tekotapaansa projekteittain. Hänelle tyypillistä on 
hakea kullekin teokselle oma mediansa. Sirkku Ketola kuvaa itseään ja tekemistään seuraavasti: ”Näen, koen, 
tutkin ja kuvaan elämän erilaisia ilmiöitä. Olen kuvataiteilija ja taidegraafikko, joka ottaa asioista selvää, jos ei 
tiedä. Minua kiinnostavat erityisesti ihmiset monipuolisine vahvuuksineen ja heikkouksineen. Kulloinkin työs-
tämääni teemaa pyrin lähestymään sitä tukevalla tekniikalla. Teen kokeilevaa grafiikkaa, joka usein sisältää 
kolmiulotteisia ja installaatiotyyppisiä elementtejä. Mielitekniikoitani ovat serigrafia ja puupiirros, mutta tar-
peen mukaan minulta luonnistuvat myös litografia ja erilaiset syväpainomenetelmät. Käytän töissäni paljon 
valmista valokuvaa, mutta sydämessäni asuu myös piirtäjä, joka ajoittain keikauttaa teknisen kikkailijan nurin 
pakottaen tarttumaan mielivälineeseen, kynään.”

Taiteilija on viime aikoina tehnyt paljon suurikokoisia installaatioita kuten Mäntän kuvataideviikkoja varten 
vuonna 2010. Galleria Harmonian näyttely sen sijaan koostui Harmonia-teeman pohjalta erillisistä teoksista, 
mukana oli videota, serigrafiaa ja ääntä.

17.11.–11.12. 
Pekka Suomäki: Suomi-filmit
Järj. Luovan valokuvauksen keskus 

15.12.2011–8.1.2012 
Ibrahim Miranda: Karttaglyfejä 
Järj. Grafiikkakeskus

Kuubalainen Ibrahim Miranda (s. 1969) on yksi maansa tunnetuimpia taiteilijoita. Jyväskylässä Miranda on jo vanha tutta-
vuus, sillä jo vuonna 1997 hän saapui kahden kuukauden pituiseen taiteilija-residenssiin Jyväskylän Grafiikkakeskukseen.

Mirandan teosten lähtökohtana on usein Kuuban kartta, jonka päälle hän lisää historiasta, raamatusta tai eläin- ja kas-
vimaailmasta tuttuja kuvia sekä kuubalaisesta kulttuurista lainattuja esineitä mm. tupakanlehtiä ja soittimia. Teokset 
viittaavat Kuuban maantieteelliseen ja yhteiskunnalliseen eristyneisyyteen, mutta myös maan mahdollisiin muutoksiin.

Galleria Harmoniassa oli esillä runsaat 20 uutta serigrafiana toteutettua teosta, joiden lähtökohtana oli enti-
seen tapaan kartta. ”Karttaglyfeissään” Miranda yhdistää maailman eri suurkaupunkeja erilaisiin eläinhah-
moihin. Eläimillä ei ole varsinaisesti mitään symbolista suhdetta kaupunkeihin vaan ne ovat syntyneet kau-
punkien karttojen pohjalta. Katuja ja kortteleita seuraamalla Miranda on hahmottanut esim. valaan Baselissa, 
korppikotkan Tokiossa, apinan Istanbulissa, sarvikuonon Mexico Cityssä ja merihevosen Dublinissa. Miranda 
tuo näin oman henkilökohtaisen näkökulmansa eksakteina ja rationaalisina pidettyihin karttoihin.

28.–29.9. Ibrahim Miranda veti nuorille työttömille suunnatun Omakuvatyöpajan, joka järjestettiin yhteis-
työssä Nuorten taidetyöpajan kanssa.
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Grafiikan paja

Kurssit

Vuoden aikana Grafiikkakeskuksen grafiikan pajalla järjestettiin yhteensä 14 kurssia, joista omia kursseja oli 
kolme. Muina järjestäjinä toimivat Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu ja Moni-
kulttuurikeskus Gloria. Suurin osa tunneista pidettiin iltaisin. Kursseihin osallistui yhteensä 128 oppilasta. 
Kurssipäivien yhteismäärä oli 126.  

Omat kurssit:

20.–21.6. 
Perinteinen japanilainen puupiirros, kurssi taidegraafikoille, opettaja Hiroshi Maruyama, Japani 

8.–11.8.
Grafiikkaleiri, opettaja Jonna Jantunen

28.–29.9.
Omakuvatyöpaja nuorille työttömille, opettaja Ibrahim Miranda, Kuuba, yhteistyössä Nuorten taidetyö-pajan 
kanssa

Muiden järjestämät kurssit:

to 11.1.–5.4.  
Carborundum, Jyväskylän kansalaisopisto (Aino-Kaarina Pajari)

ti 13.1.–7.4. 
Taidegrafiikka, Jyväskylän kansalaisopisto (Jyrki Markkanen)

15.–16.1. ja 22.–23.1.
Puupiirros, Jyväskylän kansalaisopisto (Tuomas Hallivuo)

ma 21.3.–18.4.
Jyväskylän kansalaisopiston lasten kuvataidekoulu (Aino-Kaarina Pajari)

14.6. 
Lasten taideleiri, Monikulttuurikeskus Gloria (Jonna Jantunen ja Rita Vargas) 

ma 22.8.–12.12.
Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu (Johanna Pisto)

ti 6.9.–29.11.
Kohopainomenetelmät, Jyväskylän kansalaisopisto (Tuomas Hallivuo)

ke 24.8.–7.12.
Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulu (Aino-Kaarina Pajari)

to 8.9.–1.12.
Taidegrafiikka, Jyväskylän kansalaisopisto (Jyrki Markkanen)

pe 9.9.–2.12.
Carborundum, Jyväskylän kansalaisopisto (Aino-Kaarina Pajari)

to 9.11., 16.11. ja 23.11. 
Lapsikurssi, Monikulttuurikeskus Gloria (Rita Vargas)

Grafiikan paja 

Vuoden aikana grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä 35 taiteilijaa ja harrastajaa, joista vuosikäyttäjiä oli 18. 
Pajaa vuokrattiin joko päiväksi, viikoksi tai vuodeksi. Paja oli käyttäjien ympärivuorokautisessa käytössä. 
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Ulkomaiset taiteilijavieraat

Hiroshi Maruyama (Japani)
Mami Higuchi (Portugali)
Heather ja David Cook (Iso-Britannia)
Ibrahim Miranda (Kuuba)
Pierre Brunet (Ranska)
Fiona Kelly (Irlanti) 
Petr Shvetsov, Petr Belyi, Vitali Pushnitski, Irina Vasiljeva ja Juri Shtapakov (Venäjä) 

Taiteilijaresidenssi

Marraskuun ajan Grafiikkakeskuksessa työskenteli irlantilainen taidegraafikko Fiona Kelly. Hänet valittiin Gra-
fiikkakeskuksen kansainväliseen taiteilijaresidenssiin 31 ehdokkaan joukosta. Hakemuksia tuli Australiasta, 
Belgiasta, Bulgariasta, Etelä-Afrikasta, Hollannista, Iranista, Irlannista, Isosta-Britanniasta, Japanista, Kana-
dasta, Kuubasta, Liettuasta, Pakistanista, Puolasta, Saksasta, Unkarista, USA:sta ja Venäjältä. 

Vierashuoneisto 

Vierashuoneisto oli vilkkaassa käytössä. Pajan vierailevien taiteilijoiden lisäksi vierashuoneistoa käytettiin tai-
demuseon vieraiden majoittamiseen. Sitä vuokrattiin myös muiden kulttuurialan toimijoiden vieraille. 

Ryhmävierailut

Vuoden aikana Grafiikkakeskukseen tai Galleria Harmonian näyttelyihin kävi tutustumassa 21 ryhmää, joista 
suurin osa oli koululaisia ja opiskelijoita. Opastukseen kuului yleensä näyttelyopastus, mutta usein myös 
tutustuminen Grafiikkakeskuksen tiloihin ja toimintoihin. Samalla ryhmä tutustui grafiikan eri menetelmiin.

Yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat

Galleria Harmoniassa pidettiin viidet näyttelyn avajaiset. Lisäksi Jyväskylän opiskelijakameraseura ja Jyväsky-

län Kameraseura järjestivät näyttelytiloissa kuvailtoja kerran kuukaudessa 

28.1. Yksityistilaisuus 
22.1. Liikecroquis Live. Osallistujat ja taiteilija Vappu Rossi piirsivät galleriassa liikkuvaa hahmoa. Mallina oli 
tanssija Ingrid André. 
5.2. Teehetki taiteilija Vappu Rossin kanssa 
23.3. Jonna Jantusen Harmonia-taidevessan avajaiset 
9.6. Japanilaisen Hisroshi Maruyaman työnäytös perinteisestä japanilaisesta puupiirrostekniikasta 
21.8. Ravintolapäivän Kahvila Harmonia 
11.9. Kulttuurisuunnistus. Avoimet ovet grafiikan pajalla ja puhallinduokonsertti 
11.11. Yksityistilaisuus 
19.11. Ravintolapivän Suomi-kahvila 
25.11. Taiteilijatapaaminen, residenssitaiteilija Fiona Kelly esittäytyi ja kertoi taiteestaan 
26.11. Yksityistilaisuus 

Verkostot

Jatkettiin yhteistyötä Pépinières européennes pour jeunes artistes (Peja) -kansainvälisen taiteilija-residens-
siorganisaation kanssa. 
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Tilat
Jyväskylän taidemuseon toiminta sijoittuu neljään eri kohteeseen:

Tietotalo, toimistotilat, Kilpisenkatu 1, 2. krs
Holvi, vaihtuvat näyttelyt, Kauppakatu 23
Grafiikkakeskus, Hannikaisenkatu 39
Kokoelmakeskus, säilytystiloja, museomestarin työtilat
Edellisenä vuonna toteutetun ilmastointikoneiden uusimisen ja turvajärjestelmien päivityksen jälkeen 
uusittiin Holvin valaisinjärjestelmä ja hankittiin tilojen lämpökuormaa vähentäviä ja energiaa säästäviä led-
valaisimia näyttelykäyttöön. Kesällä uusittiin ja otettiin uudelleen käyttöön Holvin katutason markiisit, joilla 
lisätään museon näkyvyyttä sekä vähennetään näyttely-tilojen lämpökuormaa. Asiakaspalvelua näyttelyti-
loissa häiritsi Holvin hissin rikkoutuminen. Hissi oli pois käytössä suuren osan vuotta ohjausjärjestelmän rik-
koutumisen vuoksi. Tunne maisema –näyttelyn jälkeen  poistettiin aulagallerian ikkunoiden eteen ripustetut 
näyttelyseinäkkeet. Toimenpiteellä haluttiin välttää talviaikainen ikkunoiden jäätyminen sekä valmistella tilaa 
vuonna 2012 käynnistyvälle poikkitaideaula-toiminnalle. 

Valmisteltiin Grafiikkakeskuksen paja- ja näyttelytoimintojen siirtämistä Veturitalleille vuonna 2012. Vetu-
ritalli-hankkeen tilasuunnitteluun on taidemuseon edustajana osallistunut Grafiikkakeskuksen toiminnasta 
vastaava intendentti Jukka Partanen. 

Hallinto ja talous
Jyväskylän taidemuseo on osa Jyväskylän kaupungin museopalveluja, johon kuuluvat myös Keski-Suomen 
museo ja Suomen käsityön museo. Museopalveluita johtaa museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna, 
joka toimii samalla Jyväskylän taidemuseon johtajana. Museo-toimenjohtajan ollessa estyneenä sijaisena 
on toiminut Suomen käsityön museon johtaja Simo Kotilainen ja Jyväskylän taidemuseon johtajan sijaisena 
intendentti Jukka Partanen.

Talousarvion mukainen Museopalveluiden yhteenlaskettu toimintakate oli 3 823 882 euroa.

Jyväskylän taidemuseo

TALOUS  (EUR) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Toimintatulot 53 990 57 300 63 756 42 336 40 629 92 160 97 381 92 322 123 189 170 370

Pääsymaksut 9 854 7 501 5 057 8 328 6 123 5 440 5 064 4 100 9 620 14 566

Muut tuotot 21 588 28 148 15 368 25 155 21 448 41 127 55 980 62 346 57 937 61 989

Tuet ja avustukset 22 548 21 651 43 331 8 853 13 059 45 593 36 337 25 876 55 632 93 815

Toimintamenot 935 461 865 500 862 786 863 410 903 262 970 206 1 037 942 1 129 703 1 201 648 1 285 400

Henkilöstömenot 401 898 398 196 387 874 414 420 461 767 486 628 559 758 575 420 626 102 640 043

Palvelut, aineet,
muut

265 295 210 401 202 612 195 162 226 941 240 017 218 387 273 408 284 308 313 725

Vuokrat 268 268 256 903 272 300 253 828 214 554 243 561 259 797 280 875 291 238 331 632

Toimintakate 881 471 808 200 799 030 821 074 862 632 878 046 940 560 1 037 381 1 078 459 1 115 030
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Vakinainen henkilökunta 2011
Päivimarjut Raippalinna museotoimenjohtaja
Seija Heinänen  suunnittelija 
Naoji Ishiyama   työmestari 
Paula Jurvelin   museoassistentti 
Jarkko Kaunismäki  museomestari
Henri Lindström  museonvalvoja 31.8. saakka
Jaana Oikari   amanuenssi 
Jukka Partanen  intendentti 
Raija Partanen   amanuenssi (työlomalla) 
Anna-Leena Pesonen  museoassistentti 
Elina Puranen   museonvalvoja
Sirpa Turpeinen  museolehtori 
Pia Vasama   hallintosihteeri

Sijaiset ja tilapäinen henkilökunta

Tuomo Blomqvist tekninen avustaja 9.–14.6. ja 24.10.
Tiina Ekosaari  museonvalvoja 
Marika Haikonen museonvalvoja, osa-aikainen sijainen 18.2. saakka
Jonna Jantunen taideohjaaja 
Jaana Jääskeläinen museonvalvoja, osa-aikainen sijainen 12.3.–11.9.
Jesse Kananen  näyttelynvalvoja 16.6.–23.10
Tauri Kankaanpää tekninen avustaja 9.–14.6. ja 24.10.
Sari Koskinen  näyttelysihteeri 14.2.–12.8., museonvalvoja
Jari Kuskelin  valokuvaaja 3.1.–2.7. ja 1.9.2011–29.2.2012
Sanna Lahti  näyttelynvalvoja 16.6.–23.10, museonvalvoja
Leena Lokka  ts. amanuenssi
Jussi Riekki  siviilipalvelusmies 11.10.2010–21.8.2011
Ville Röyttä  valokuvaaja 10.1.–30.4.
Lasse Saari  web-suunittelija 2.5.–31.5. ja 20.6.–23.6.
Jani Suontausta siviilipalvelusmies 26.4. alkaen
Antti Vallius  tutkija 1.9.–31.10.

Museologian harjoittelijat (180 tuntia)

Sanna-Mari Jalonen 10.1.–25.2.
Riikka Kemppainen 7.3.–23.6.
Jesse Kananen  9.5.–15.6.
Riina Pohjonen 4.4.–15.4. ja 2.5.–27.5.
Timea Mucsi  13.6.–22.6.
Piia Määttä  2.5–27.5.

Työssäoppijat

Tiina Häkkinen  4.4.–20.5.  Lapin yliopisto (etätehtäviä)
Meri Ilmonen  7.11.–22.12  Jao/Petäjävesi
Veera Kanala  3.1.–31.3.  Humak/Jyväskylän kampus
Kaija Nissinen  31.1.–30.4.  Jao/Aikuiskoulutus
Veikko Pevgonen 14.3.–8.5.  Jao/Petäjävesi
Linnea Rissanen 2.2.–29.4.  Humak/Jyväskylän kampus
Jouni Tirri  31.1.–11.3.  Humak/Jyväskylän kampus
Harri Toikkanen 7.11.–2.12  Jao/Aikuiskoulutus
Suvi Vuokko  26.9.–4.11.  Jao/Petäjävesi
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Muut harjoittelijat

Veikko Pevgonen 10.10.2011–5.4.2012 työharjoittelu
Mikael Huisko  2.5.–19.8.  työelämävalmennus
Sirja Moberg  7.3.–12.6.  työelämävalmennus
Henna Nerg  1.11.2011–30.4.2012 työelämävalmennus
Heini Sipilä  22.8.2011–5.1.2012 työharjoittelu
Natasha Sotti  1.12.2011–31.5.2012 työelämävalmennus
Anni Vesterinen 3.1.–10.6.  työelämävalmennus
Mikko Virtala  4.10.2010–1.4.2011 työelämävalmennus 

Taide- ja työpajaohjaajat, oppaat

Kirsti Autio, Krister Gråhn, Tiina Häkkinen, Tapani Hynynen, Elina Lahti, Sanna Lahti, Jyrki Markkanen, Piia 
Määttä, Pilvari Pirtola, Riina Pohjonen, Satu Rautiainen, Tiia Savelius, Sirkka-Liisa Särkkä, Pilvi Tuomainen

Muut

Hannu Castrén  luennoitsija
Päivi Granö  luennoitsija
Tuomas Hallivuo  asiantuntija
Paula Hotti  kielenkääntäjä, kondiittori
Sanna-Mari Jalonen näyttelynvalvoja
Pertti Kalin  luennoitsija
Ronja Korhonen muusikko
Sari Kujala  muusikko
Antti Majava   luennoitsija
Meiju Niskala  luennoitsija
Jaana Partanen luennoitsija
Tuula Rautio  kampaaja
Anna Ruth  kielenkääntäjä
Lasse Saari  www-suunnittelija
Yrjö Sepänmaa luennoitsija
Rune Snellman valokuvaaja
Suvi Uura  muusikko
Noora Vikman  luennoitsija
Mikko Ylönen  muusikko

Asiantuntijatehtävät ja koulutus

Opetus ja luennot 
Seija Heinänen
Luento Matkoja maisemaan – Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen jäljillä 23.8. Keuruu.
Luento Tunne maisema -näyttelyprosessista kulttuuriluotseille 15.9. Jyväskylä.
Luento Matkoja maisemaan – Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen jäljillä 10.10. Korpilah-ti. 
Luento Matkoja maisemaan Tunne maisema -seminaarissa 13.10. Jyväskylän yliopis-to/Taiteiden ja kulttuu-
rin tutkimuksen laitos.
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Osallistuminen ja koulutus 

Teemapäivät. Valtion taidemuseo. 21.1. Helsinki. Sirpa Turpeinen

Valtakunnallinen Avaamo-koulutus yleisötyöstä museohenkilöstölle 3.2., 27.4., 9.6. Jyväskylä. Sirpa Turpeinen

Nelivuotisneuvottelut Museoviraston kanssa aluetaidemuseotoiminnan järjestämisestä. 9.3. Helsinki. Päivi-
marjut Raippalinna, Sirpa Turpeinen, Jaana Oikari

Keski-Suomen museoiden 1. tulevaisuusforum. 23.3. Keski-Suomen museon auditorio. Päivimarjut Raippa-
linna, Sirpa Turpeinen

Muutoksen tuulia. Keskustelutilaisuus museoammattilaisille. Museovirasto. 30.3. Helsinki. Päivimarjut Raippalinna

Museot vuorovaikutuksessa, valtakunnallinen Diaarion järjestämä seminaari museoväelle 14.-15.4. Jyväs-
kylä. Sirpa Turpeinen, Hanne Laitinen

Valtakunnalliset museopäivät. Suomen museoliitto. 16.–17.5. Turku. Päivimarjut Raippalinna

Alueellisen työn teemapäivä maakunta- ja aluetaidemuseoille, 24.5., Ateneum. Museovirasto, Valtion taide-
museo. Helsinki. Päivimarjut Raippalinna

Kuvataiteen prosenttiseminaari. Suomen kuvataidejärjestöjen liitto. 20.5. Jyväskylä. Päivimarjut Raippalinna

Korotettua valtionosuutta saavien museoiden johtajien tapaaminen. Museovirasto. 27.9. Päivimarjut Raip-
palinna

Keski-Suomen museoiden 2. tulevaisuusforum, 28.9. Keski-Suomen museon auditorio. Päivimarjut Raippa-
linna, Sirpa Turpeinen

The Open and Learning Museum -konferenssi, Avara museo. 11.-12.10. Tampere. Sirpa Turpeinen

Tunne maisema –seminaari. 13.10. Jyväskylän yliopisto/ Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Hanne 
Laitinen, Päivimarjut Raippalinna, Sirpa Turpeinen,

Kulttuuripolitiikan paneelikeskustelu Jyväskylän yliopistossa. 25.10. Jyväskylä. Sirpa Turpeinen (panelistina) 

Museoiden talouspäivä. Suomen museoliitto. 15.11. Jyväskylä. Pia Vasama

Museo 2015 hankkeen aloitusseminaari. Museovirasto. 23.11. Helsinki. Jaana Oikari

Muisti, museot ja esteettinen arvo -seminaari. Suomen Estetiikan Seura. 1.12. Helsinki. Seija Heinänen.

Tapahtumat ja tilaisuudet

Tammikuu

4.1. klo 14-16   Harlekiinin kekkerit. Holvi
9.1. klo 15   Teehetki. Leena Saraste. Galleria Harmonia
12.1. klo 18-20  Vappu Rossi: Ephemera –näyttelyn avajaiset.  Galleria Harmonia
13.1.- 16.1. klo 12-16   Tammikuun taideleiri aikuisille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi
22.1. klo 18   Liikecroquis. Vappu Rossi. Galleria Harmonia
28.1. klo 9-16   Puhekaraoke  –työpaja. Holvi, alagalleria
29.1. klo 11-18  Puhekaraoke  –työpaja. Holvi, alagalleria

Helmikuu

3.2. klo 17-19    Kuvataideakatemian näyttelyn avajaiset
5.2. klo 12-16   Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi, taikatila
5.2. klo 16-17   Teehetki. Vappu Rossi. Galleria Harmonia
6.2. klo 14-16   Nykytaiteen juurilla, Hannu Castrénin luento. Holvi
8.2. klo 12-15   Radikaalimuotokuvatyöpaja, Nuorten taidetyöpaja. Holvi, taikatila
9.2. klo 12-15   Radikaalimuotokuvatyöpaja. Jao. Holvi, taikatila



35

9.2. klo 17-20   Radikaalimuotokuvatyöpaja yleisölle. Holvi, taikatila
10.2. klo 13.30-15  Radikaalimuotokuvatyöpaja. Sepän lukio. Holvi, taikatila
10.2. klo 17-20  Radikaalimuotokuvatyöpaja. Nykytaide kurssi, Jyväskylän yliopisto. Holvi, taikatila
11.2. klo 16.30-18  Keskustelutilaisuus: 60-luvun sisustus. Anne Saarikoski. Holvi
12.2. klo 13-16.30  Radikaalimuotokuva, keskustelu. Holvi 
12.2. klo 15.30-17.30  Harlekiinin kekkerit. Holvi
18.2. klo 16.30-17.30  Teehetki Pilvari Pirtola ja Krister Grahn. Holvi
19.2.-20.2.  klo 11-17  Vedic  Art kurssi. Hanne Laitinen. Holvi, taikatila
21.2. klo 9-11   Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila
22.2.klo 11-20  Live Herring avajaispäivä. mm. Future Roots. Holvi, alagalleria
24.2.klo 18-21  Nocturno klubi. Esiintyjinä Mari Koski, Sami Nybacka & cut-up-kone, Eiríkur Örn Norð 
   dahl ja Henriikka Tavi. / Marko Niemi. Holvi, alagal-leria.
26.2. klo 11-17.30  Metalligrafiikan yleisötyöpaja. Holvi, taikatila
27.02. klo 14-17  Raisa Marjamäki & Marko Niemi: Elävää kirjoitusta ja digitaalista runoutta yhdistävä  
   performanssi. Holvi, alagalleria
28.2. klo 9-9.45  Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila

Maaliskuu

2.3. klo 14.30-17.30 Vedostusiltapäivä. Holvi, taikatila
3.3. klo 14-17   Raisa Marjamäki & Marko Niemi: Elävää kirjoitusta ja digitaalista runoutta yhdistävä  
   performanssi. Holvi, alagalleria
9.3. klo 18   Barbara Putnamin avajaiset. Galleria Harmonia
10.3. klo 18-19  Marko Timlin&Sensor-Soundmachine, Matti Niinimäki. Holvi, alagalleria
11.3. klo 18-19  Future Roots, Holvi alagalleria
12.-13.3. klo 11-17  Vedic  Art kurssi. Hanne Laitinen. Holvi, taikatila
16.03. klo 18-21  NOKTURNO-KLUBI.Äänirunoutta livenä ja runoesityksiä Skypen välityksellä.  Satu Kaik 
   kosen ja Karri Kokon äänirunoäänitteitä ja ru-nonlausuntaa Skypen välityksellä. Vadim  
   Kejlin (yhdessä Kristian Blombergin, Mari Kosken, Raisa Marjamäen ja Marko Niemen  
   kanssa): “Inner Voices from Outer Space”. Ernesto Estrella:  “Opening the Poem”.   
   Marko Niemi. Holvi, alagalleria
18.3.  klo 16.30-17.30  Taiteilijatapaaminen Antti Ahonen/Koelse . Holvi, alagallleria
19.3. klo 12-16  Live Herring - improvisoitu ääniveistos, Koelse. Holvi, alagalleria
19.3. klo 12-16  Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi, taikatila
20.3. klo 12-15  Pikselikippaus. KIP=Knitting in Public - Neulontaa ja virkkausta tietotekniikan innoitta- 
   mana yhteistyössä Kipakoiden kanssa. Holvi
23.3. klo 16.30-17.30  Harmonia-taidevessan avajaiset. Galleria Harmonia
24.3. klo 13-16  Vapaan liikkuvuuden kannattajan muotokuvan feissaus. Alkaen tai-demuseolta ja   
   päätyen Gloriaan
25.3. 8-12   Värejä vauvoille. Srkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila
25.3.klo 12-20.30   Taidemuseo 13v.Tää on vissiin niinku joku statementti..tai jotain.
Holvi 
26.3.-27.3. klo 11-17  Vedic  Art kurssi. Hanne Laitinen. Holvi, taikatila
27.3. klo 17-20  Live Herring päättäjäiset. Holvi, alagalleria
30.3. 14.30-17.30  Vedostusiltapäivä. Holvi, taikatila

Huhtikuu

1.4. 16.30-17.30  Kuvataideakatemian taiteilijaopastus, Satu Rautiainen, Krister Grahn ja Pasi Rauhala.  
   Holvi
2.4. klo 11-17.30  Metalligrafiikan yleisötyöpaja. Holvi, taikatila
14.4. klo 18-20  Jyväskylän taieilijaseuran 66. vuosinäyttelyn avajaiset. Holvi
16.4. klo 14-16  Harlekiinin kekkerit. Holvi
18.4. klo 11-18  Keski-Suomen päivä. Nonstop opastukset ja taiteilijatapaamiset. Holvi
30.4. klo 12-16  Grafiikan yleisöpaja. Holvi, taikatila
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Toukokuu

2.5. klo 9-11   Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila
4.5. klo 18-19.30 Iana Vulpen avajaiset. Galleria Harmonia
6.5. 16.30-18  60-luvun kuvataide-elämä Jyväskylässä. Holvi
7.5. klo 12-16  Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi, taikatila
9.5. klo 9-9.45  Värejä vauvoille. Sirkka-Liiisa Särkkä. Holvi, taikatila
15.5. klo 14-16  Harlekiinin kekkerit. Holvi
18.5. klo 16.30-18 Muistoja 60-luvulta. Kaikille avoin keskustelutilaisuus. Holvi
27.5.-29.5.  Taideleiri. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila

Kesäkuu

16.6. klo 18-20 Tunne maisema -näyttelyn avajaiset. Holvi.

Heinäkuu

Elokuu

4.-5.8. klo 22-23.15 Suomalais-tanskalainen liikkuva esitystila ja teatteri, Teatteri Arvid    
   Järnefelt, Mitä sinä yrität tehdä elääksesi? Kirkkopuistossa. Tanssista,    
   banjomusiikista ja installaatiosta koostuva esitys. Kesto 1h 15 min. Esiintyjät   
   Richard Madsen, Joonas Salusjärvi ja Titta Soini. Järjestäjät:Jyväskylän taide  
   museo ja Kaupunkirakennepalvelut.
18.8.   Aisti maisema -työpaja. Helena Ratinen. Holvi
20.8.   Tunne maisema -näyttelyiden bussikierros: Jyväskylä, Keuruu, Saarijärvi. Kaksi   
   näyttelyopastusta. Seija Heinänen. Holvi.

Syyskuu

Lokakuu

6.10. klo 14-15   Oi niitä aikoja –muistelutilaisuus. Vanhusten viikon tapahtuma. Holvi
7.10. klo 16.30–17.30  Tunne maisema -näyttelyn yleisöopastus. Seija Heinänen. Holvi.
13.10. klo 10–17  Tunne maisema -seminaari. Jyväskylän yliopisto/Juomatehdas.
13.10. klo 16.30–17.30 The Journey of Phoenix / Oravat -performanssi. Reijo Kela, Maria Ellingsen,  
    Kristiina Ilmonen. Holvi.
21.10. klo 16.30–17.30 Tunne maisema -näyttelyn yleisöopastus. Seija Heinänen. Holvi.
29.-30.10. 11-17  Vedic Art kurssi. Hanne Laitinen. Holvi, taikatila
31.10. klo 9-11  Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila

Marraskuu

3.11. klo 17-19   Jaana Partanen: Mielen alkemiaa –näyttelyn  avajaiset. Holvi
4.11.klo 16.30-17.30  Jaana Partanen Mielen alkemiaa –näyttelyn yleisöopastus. Holvi
5.11. klo 11.30-15.30   Grafiikan yleisöpaja. Holvi, taikatila
10.11. klo 17-19   Kimmo ja Noora Schroderus: Maailma -näyttelyn, avajaiset
12.-13.11 klo 11-17  Vedic Art kurssi, Hanne Laitinen. Holvi, taikatila
18.11. klo 16.30-17.30 Teehetki. Jaana Partanen. Holvi 
19.11. klo 11.30-15.30 Grafiikan perhetyöpaja. Holvi, taikatila
19.11. klo 13.30-15  Tarinateatteri Storia. Holvi
19.11. klo15-17.30  Mielen alkemiaa: Äänen harmonia –työpaja. Kirsti Autio. Holvi
20..11 klo 11-14.45  Mielen alkemiaa: Äänen harmonia –työpaja. Kirsti Autio. Holvi
21.11. klo 9-11  Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila
26.-27.11 klo 11-17  Vedic Art kurssi, Hanne Laitinen. Holvi, taikatila
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28.11. klo 9-11  Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila

Joulukuu

2.12. klo 16.30-17.30  Pekka Suomäen kahvitauko. Galleria Harmonia
3.12-4.12. klo 11-17  Mielen alkemiaa: Chi kungin perusteet työpaja. Tarmo Hakkarainen. Holvi
3.12. klo 11.30-17  Metalligrafiikka. Holvi, taikatila
5.12. klo 9-11   Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila
10.12.-11.12. klo 11-18 Jouluinen taidebasaari. Holvi
10.12. klo 11.30-15.30 Grafiikan perhepaja. Holvi, taikatila
12.12. klo 9-9.45  Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, taikatila
17.12. klo 11.30-17  Metalligrafiikka. Holvi, taikatila
18.12. klo 13-15  Harlekiinin kekkerit. Holvi
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