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JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO 
TOIMINTAKERTOMUS 2013
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 
museokasvatuksellisia palveluita, tallentaa ja tutkii oman alueensa kuvataidetta sekä 
antaa asiantuntija-apua omaan toimialaansa liittyvissä kysymyksissä.
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METSÄN JA PASTELLIMAALAUSTEN 
JUHLAA, TAPAHTUMIEN RUNSAUTTA 
JA MUSEOTOIMINNAN ARKEA

Museonjohtajan katsaus

Jyväskylän taidemuseon Holvissa ja Grafiikka- ja valo-
kuvakeskus Ratamossa vieraili vuoden aikana 33 950 
kävijää, mikä on noin 5 300 enemmän kuin edellise-
nä vuonna. Osaselitys kasvulle on grafiikkakeskuksen 
kurssi- ja työpajakävijöiden sisällyttäminen aiemmas-
ta käytännöstä poiketen museon kävijämäärään. Kas-
vua selittää myös se, että olemme onnistuneet järjes-
tämään yleisöä kiinnostavia näyttelyitä. Kiitettävästi 
kävijöitä keräsivät vuoden varrella myös näyttelyihin 
liittyneet monimuotoiset tapahtumat ja tilaisuudet, 
joissa kuvataiteen rinnalle tuotiin myös kemiaa, ym-
päristöpsykologiaa, ekologiaa, runoutta, kirjallisuutta, 
musiikkia, tanssia tai hyvinvoinnin edistämistä. 

Suoran yleisöpalautteen ja mediahuomion perusteella 
vuoden näyttelyhuippuja olivat Sanni Sepon ja Ritva 
Kovalaisen metsäkuviin pohjautuva Kultainen metsä 
sekä pastellimaalari Olli Marttilan elämäntyönäyttely 
Muistikuvia Litorinamereltä. 

Sanni Sepon ja Ritva Kovalaisen valokuvat houkutte-
livat museoon alkuvuodesta niin kuvataiteen ystäviä 
kuin metsäalasta ja luonnosta kiinnostuneita. Lisä-
ulottuvuuksia näyttelylle tarjosi luentosarja Metsäku-
via, joka veti ennätysmääriä innokasta yleisöä. Näytte-
ly- ja tapahtumakokonaisuutta täydensi näyttelijä Jari 
Hietasen vetämä runotyöpaja, jonka tulokset jaettiin 
yleisölle runoesityksinä metsäkuvien keskellä. 

Syyskaudella Olli Marttilan retrospektiivinen näytte-
ly ja siihen liittyvä runsas tapahtumatarjonta sai liik-
keelle kävijöitä myös kauempaa, taiteilijan ystäviä ja 
tuttuja, sukulaisia, teosten omistajia ja ihailijoita sekä 
lukuisia entisiä oppilaita. Näyttelyn suosiota kasvatti 
myös puskaradio, joka viestitti yksittäisten kävijöiden 
kiittäviä kokemuksia. Museon julkaisusarjaa jatkoi 
näyttelyn nimeä kantava kirja, joka julkaistiin yhteis-
työssä taiteilijan kanssa.

Näyttelyvuoden kohokohtiin kuului taiteen ja tieteen 
vuorovaikutusta tutkiva Checkpoint Leonardo, joka 
yhdisti eri toimijoita ja sai liikkeelle kaupungin kou-
lulaiset. Uusi kubismi operoi havaintoon liittyvillä vi-
suaalisilla haasteilla, Mikko Auerniitty ja Harri Heino-
nen veivät katsojan jalkapallomaisemiin eri puolilla 
maailmaa. Keskisuomalainen kuvataide esittäytyi Jy-
väskylän taiteilijaseuran vuosinäyttelyssä museon-
johtaja Pirkko Siitarin valitsemana kokonaisuutena. 
Kansainvälisiä sävyjä museon toimintaan toivat Gra-
fiikka- ja valokuvakeskus Ratamon näyttelyt ja resi-
denssivieraat. 

Pysyvä kokoelmanäyttely Oravien aarteita sai uutta 
elämää kun Pasi Rauhalan Kotimuseo muutti osaksi 
Suomen taidegraafikot ry:n kokoelmasta koottua näyt-
telyä, joka on rakennettu 60-luvun kotimiljööseen. 

Muutokset kuuluvat museon arkeen. Tällä kertaa Jy-
väskylän kaupungin organisaatiouudistuksen myötä ta-
pahtui tilamuutoksia myös museoissa: Jyväskylän taide-
museon ja Keski-Suomen museon toimistot muutettiin 
Tietotalosta Gummeruksen entisen painotalon 1. ker-
rokseen Vapaudenkatu 28:een. Uusissa tiloissa muse-
oilla on yhteinen kirjasto sekä kokous- ja taukotilat. 

Edellisvuonna käynnistyneet Holvin asiakastilojen ja 
museokaupan muutokset jatkuivat mm. myyntitiskin 
uusimisella, mikä johtikin loppujen lopuksi aiottua 
isompiin muutoksiin. Myyntitiskin ja naulakon pai-
kan vaihtamisella menetettiin katsekontakti sisääntuli-
jaan, mutta samalla saatiin kauan kaivattua lisätilaa ja 
selkeyttä asiakastiloihin sekä museokaupalle. Museo-
kaupasta tuli vihdoin oikea museokauppa, mikä näkyi 
ilahduttavasti myös loppuvuoden tulokertymässä.

Vuoteen mahtui myös oireita tulevista muutoksista. Jy-
väskylän kaupungin museoiden tulevaisuutta on viime 
vuosina mallinnettu erilaisissa hankesuunnitelmissa. 
Tänä vuonna oli Keski-Suomen museon peruskorjauk-
sen hankesuunnitelman vuoro. Matkan varrella suun-
nitelmaan liitettiin myös vaihtoehto, jossa Jyväskylän 
taidemuseon näyttelytilat sisällytetään Keski-Suomen 
museon nykyiseen rakennukseen Ruusupuistossa 
maanalaista rakennusoikeutta hyödyntämällä. Mah-
dollisesti tämän suunnitelman siivittämänä vuoden 
lopulla tuli seuraavan vuoden talousarvioon kaupun-
gintalouden tasapainottamistoimenpiteisiin liittyvä 
kirjaus: ”Jyväskylän taidemuseon tilat siirretään Kes-
ki-Suomen museoon ja nykyiset tilat myydään.” Asia 
herätti hämmennystä, suurta huolta sekä keskustelua. 
Mm. Jyväskylän Taiteilijaseura ja Jyväskylän kulttuuri-
luotsit ottivat julkisesti kantaa museoiden sekä laajem-
min kulttuurin puolesta. 
 

Kiitos toimeliaasta ja tuloksellisesta vuodesta museon 
työntekijöille, siviilipalvelusmiehille, harjoittelijoille, 
yhteistyökumppaneille, kulttuuriluotseille, taiteilijoil-
le ja – taiteelle. 

Päivimarjut Raippalinna



Olli Marttila. Yksi teos 23-osaisesta tilateoksesta Kätkö, 2010, 
hiili ja pastelli savulla värjätylle paperille. Jyväskylän kaupungin kokoelma. 
Kuva: Jari Kuskelin.
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NÄYTTELYTOIMINTA
Leena Lokka, Seija Heinänen, Sirpa Turpeinen, Päivimarjut Raippalinna

Sateenkaarenpää-elokuvassa Ilomantsin saloilla kas-
vaneet muistelevat lapsuutensa laajoja metsäalueita 
ja kertovat tunnoistaan tehometsätalouden runtele-
missa maisemissa. Taitelijoiden yhdessä Ville Tantun 
kanssa tekemä Metsäpuhetta-elokuva tarkastelee eri-
laisia tapoja suhtautua metsään. Elokuvan musiikin 
on säveltänyt Sanna Salmenkallio.

Teosten äärellä syntyi monisärmäisiä keskusteluja. 
Kuvat saivat usean kävijän miettimään omaa suhdet-
taan luontoon ja metsään. Näyttelyyn liittyen järjes-
tettiin myös Metsäkuvia-luentosarja, jossa asiantun-
tijat keskustelivat yleisön kanssa metsään liittyvistä 
asioista eri tulokulmista. Kussakin kuudessa luennos-
sa oli oma teemansa ympäristöestetiikasta ja ympä-
ristöpsykologiasta ekoteologiaan ja ympäristönsuo-
jeluun. Useat näyttelyyn tutustuneet kertoivat, että 
näyttely tapahtumineen on avannut suomalaiseen 
metsään ja luontoon uudenlaisia näkökulmia sekä 
lisännyt tietoa ympäristöön liittyvistä asioista. Ympä-
ristönlukutaito on karttunut.

Näyttelyn aikana oli myös kolmipäiväinen runoesi-
tystyöpaja, jonka ohjasi näyttelijä Jari Hietanen. Osal-
listujat valmistivat taidemuseoon, lavasteinaan näyt-
telyn teokset, runoesityksen Risto Rasan toimittaman 
Hidas tanssi, mäntyrunoja -teoksen pohjalta. Näytte-
lyn ajan museon aulassa oli myös omatoiminen Leh-
tirunotyöpaja, jossa oli mahdollisuus kirjata näyttely-
kokemuksia ja tehdä kannanottoja käyttämällä sano-
ma- ja aikakauslehtien tekstejä. Lisäksi parin tunnin 
ajan joka perjantai oli paikalla kulttuuriluotseja, jot-
ka keskustelivat kävijöiden kanssa näyttelyn teemois-
ta. Kultainen metsä -näyttelyn aikana taidemuseossa 
aloitettiin myös ympäristöluotsitoiminnan kokeilu, 
josta tarkemmin sivulla 21.

Kultainen metsä -näyttely tapahtumineen oli osa 
Maaseudun Sivistysliiton ja Natur och Miljön ympä-
ristösivistyksen hanketta ja yhteistyötä Jyväskylän tai-
demuseon kanssa. Kiertonäyttely oli esillä Jyväskylän 
taidemuseon jälkeen Hämeenlinnan ja Kuopion tai-
demuseoissa sekä Espanjassa, Almeriassa. Näyttely-
kierros alkoi kesällä 2011 Helsingin taidemuseosta, 
joka oli myös näyttely-yhteistyökumppani.

Jyväskylän taidemuseon näyttelyiden painopiste on 
keskisuomalaisessa ja Keski-Suomeen liittyvässä tai-
teessa, valtakunnallisessa nykytaiteessa sekä kansain-
välisessä, valtakunnallisessa ja paikallisessa taidegra-
fiikassa. Holvissa järjestettiin neljä päänäyttelyä ja 
kolme gallerianäyttelyä. Kokoelmanäyttelynä on ol-
lut keväästä 2010 lähtien Suomen Taidegraafikot ry:n 
kokoelmasta koottu Oravien aarteita -näyttely. Pasi 
Rauhala rakensi kevättalvella Pasi Rauhalan Kotimu-
seo -näyttelyn osaksi kokoelmanäyttelyä. 

Taidemuseon Galleria Ratamossa oli yhteensä 12 
näyttelyä, joista viisi oli taidemuseon järjestämiä tai-
degrafiikkanäyttelyitä ja kuusi Luovan valokuvauk-
sen keskuksen järjestämiä taidevalokuvanäyttelyitä. 
Yksi näyttelyistä oli yhteistuotantoa. Esillä oli suoma-
laista sekä kansainvälistä taidetta. Taidemuseon Hol-
vin näyttelyiden oheisohjelma on koottu liitteeseen 1 
ja Ratamon liitteeseen 5.

PÄÄNÄYTTELYT
Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo  
Kultainen metsä  
11.1.–3.3.

Ritva Kovalainen (s. 1959) ja Sanni Seppo (s. 1960) 
pohtivat valokuvissaan (n. 200) ja kahdessa lyhyt-
elokuvassaan ihmisen suhdetta luontoon. Näyttely 
tunnusteli metsää kolmesta perspektiivistä: kulttuuri-
sena, villinä ja teollisena tilana. Näyttelyn osioiden 
nimet Henkien saarella, Hiljaa huojuu korven honka 
ja Metsänhoidollisia toimenpiteitä kuvasivat suuntia, 
joista puiden valtakuntaa lähestyttiin. 

Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo ovat metsän kulttuu-
risten ja henkisten arvojen puolestapuhujia. He teki-
vät matkan Japaniin Shikokun saarelle 2009 ja kuva-
sivat shintolaisia pyhiä paikkoja: vesiputouksia, van-
hoja puita ja pyhäköitä. Näyttely vei katsojat myös 
viimeisten suomalaisten aarniometsien uumeniin ja 
näytti väläh dyksiä luonnontilaisesta metsästä. Kuvat 
vanhoista metsistä ovat valtaosin Närängänvaaralta, 
Kuusamosta. Ilomantsissa kuvatut maisemat puoles-
taan johdattivat järeille avohakkuille ja teollisuuden 
tarpeiden mukaisesti muoka tuille puupelloille. 
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Kultainen metsä -näyttelyyn liittyi näyttelijä Jari Hietasen ohjaama työpaja Hidas 
tanssi – runoja metsästä. Runoja esittivät Anni Kekki, Onerva Luoma, Pauli 
Puttonen, Helena Ratinen, Marita Riikonen, Milka Räisänen, Kirsikka Sorvoja, 
Antti Suora ja Aino Vauhkonen. Kuvat: Jari Kuskelin.
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Näyttely toi museoon runsaasti uusia kävijäryhmiä ja 
siihen tutustui seitsemän viikon aikana lähes 4 800 
henkilöä. Näyttelyn teosvalinnat tekivät Ritva Kova-
lainen ja Sanni Seppo. Näyttelyyn liittyneet tapahtu-
mat (Liite 1) suunnittelivat ja järjestivät yhteistyössä 
Raija Kallioinen Maaseudun Sivistysliitosta ja taide-
museosta Seija Heinänen, joka oli myös näyttely-
järjestelyjen vastuuhenkilö. Näyttelyä olivat ripus-
tamassa taitelijoiden lisäksi Tauri Kankaanpää, Jaak-
ko Kuusisto ja Jarkko Kaunismäki, joka myös vastasi 
Ville Tantun kanssa lyhytelokuvien esitystekniikasta. 
Teoslappujen valmistuksen koordinoi Paula Jurvelin. 
Teosten purkamisessa ja pakkaamisessa oli mukana 
myös Jaana Oikari.

Näyttelyn avasi Maaseudun Sivistysliiton kulttuuri-
johtaja Helka Ketonen. Avajaisissa musisoi Skill Cel-
los, johon kuuluvat Piritta Järvinen, Pinja Päivänen, 
Samuli Souru ja Kalle Kangas.

Mikko Ijäs, Liisa Lounila, Sami Lukkarinen 
Uusi kubismi 
15.3.–2.6.

Mikko Ijäs kirjasi näyttelyhakemukseen: ”Uusi kubis-
mi -näyttely esittelee kolme nuorenpolven kuvatai-
teilijaa, jotka kaikki käsittelevät työssään havaintoon 
liittyviä visuaalisia ongelmia. Heitä kaikkia yhdistää 
myös oman välineen haasteet ja ominaisuudet, jot-
ka liittyvät havainnon representaatioon. Näyttelyyn 
tulee taiteilijoiden teosten lisäksi myös pedagoginen 
osuus, jossa Mikko Ijäs valaisee kubismin teoriaa se-
kä kuvalliseen esittämiseen liittyvää problematiik-
kaa kuvaesimerkkien sekä pienien ja ytimekkäiden 
tekstiplanssien avulla. Ijäksen kuva-aineisto koostuu 
taiteen 35 000 vuotta käsittävästä jatkumosta. Peda-
goginen osuus toimii kontekstin rakentajana, mutta 
myös opettavaisena tarinana kaikenikäisille. Näytte-
lyä on alustavasti tarjottu Vantaan taidemuseolle, Jy-
väskylän taidemuseolle sekä Lönnströmin taidemu-
seolle Raumalle.”

Myönteiseen valintapäätökseen vaikutti mielenkiin-
toisten taiteilijoiden ja teeman lisäksi Ijäksen ja Luk-
karisen siteet Keski-Suomeen. Molemmat ovat syn-
tyneet ja käyneet koulunsa Jyväskylässä. Vantaan 
ja Rauman sijaan näyttelyn teoksia oli esillä osana 
Checkpoint Leonardo -kokonaisuutta Tampereella 
Taidehalli TR1:ssä 17.8.–20.10. 

Mikko Ijäkseltä (s. 1978) oli esillä iPad-, iPhone- ja tie-
tokonepiirroksia. Piirrosten rivistöön oli ripustettu va-
lokuvamontaasi avaamaan Ijäksen työskentelyä. Hän 
kuvasi 2009 ensimmäisen kerran ”kubistisia” valoku-
vamontaaseja osallistuessaan Namibiassa kaksi viik-
koa kestäneeseen Tulipamwe-työpajaan. Myöhem-
min hän jatkoi montaasien työstämistä tietokoneella 
digitaalisiksi piirroksiksi. Esillä oli myös videoita, jois-
sa oli käytetty iPad- ja iPhone-piirroksia. Maija Kau-

nismaan säveltämän ja Sofi Oksasen sanoittaman Ker-
tomuksia keittiöstä -musiikkinäytelmän näyttelyversio 
oli esillä reilun puolen tunnin mittaisena videona. 

Liisa Lounila (s. 1976) määrittää teoksensa sijoittu-
van tekniikaltaan valokuvan ja liikkuvan kuvan väli-
maastoon. Esillä oli AV-arkin levityksessä olevat vide-
ot Popcorn ja Niagara. Maineikkaassa Popcornissa ti-
me slice -tekniikka erottaa liikkeen ja ajan toisistaan, 
sillä Lounila liittää neulanreikäkameran yhtä aikaa 
ottamat 528 kuvaa nauhaksi ja synnyttää illuusion 
katsojan liikkumisesta paikalleen jähmettyneen koh-
teen ympärillä. Niagara-teoksessa museovieraat nä-
kivät punaviherlaseja käyttämällä, kuinka kuuluisan 
matkailukohteen sulkeutuessa valot sammuivat yksi-
tellen. Lisäksi esillä olivat Video Roma 1–3, lentiku-
laarinen vedos valokaapissa sekä Kiasman Ensin val-
taamme museot -näyttelyn tilaustyö, taiteilijan glitter-
maalaukseksi määrittelemä Ocean Spray.

Sami Lukkarinen (s. 1976) tunnetaan ”pikselitaitees-
taan”, mosaiikkimaisista maalauksista, joiden mallei-
na toimivat digitaalisesti suurennetut, ”pikselöidyt”, 
netistä löydetyt kasvokuvat. Esillä oli kahdeksan 
suurta öljymaalausta. Muutama teoksista oli ollut 
esillä Galleria Forsblomissa syksyllä 2012. Lukkari-
sen tarkoituksena oli maalata näyttelyyn uusia teok-
sia, mutta kutsu müncheniläiseen Galerie von Braun-
behrensiin vaikutti hänen aikatauluunsa. Lisäksi hän 
loukkasi jalkansa juuri ennen Jyväskylän näyttelyä  ja 
näin tavoite maalata edes yksi uusi maalaus näytte-
lyyn jäi saavuttamatta.

Museossa järjestettiin samaan aikaan avautuvien Uu-
si kubismi-, Checkpoint Leonardo - ja Pasi Rauhalan 
Kotimuseo -näyttelyiden yhteisavajaiset. Uusi kubis-
mi -näyttelyn kaikki taiteilijat olivat paikalla ja hei-
dän tervehdyksensä yleisölle esitti Mikko Ijäs. Näyt-
telyjärjestelyistä vastasivat Leena Lokka ja Jarkko 
Kaunismäki sekä Paula Jurvelin teoslappujen ja ripus-
tuksen aikana Holvissa tehtävien töiden osalta.

Jyväskylän taiteilijaseuran 68. 
vuosinäyttely 
Kesäkatu  
13.6.–29.9.

Jyväskylän taidemuseossa järjestetään joka toinen 
vuosi Jyväskylän taitelijaseuran vuosinäyttely. Näyt-
telyä ideoitiin jo 2011 palaverissa, johon osallistuivat 
Pekka Suomäki tuoreena taiteilijaseuran puheenjoh-
tajana sekä Päivimarjut Raippalinna ja Leena Lokka. 
Kesänäyttelyn haluttiin näkyvän myös museon ulko-
puolella, joten ehdolle toivottiin myös ulos sijoitet-
tavia teoksia. Asiaa valmistelivat syyskaudella 2012 
Elävä kaupunkikeskusta ry:n toiminnanjohtaja Jaana 
Jantunen, kaupunginpuutarhuri Vesa Lehtinen, horto-
nomi Leena Rapo, taiteilijaseurasta Pekka Suomäki 
sekä taidemuseosta Päivimarjut Raippalinna ja Leena 
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Yläkaupungin yössä 18.5. museolla esiintyi lauluyhtye Må Pyton. 
Kuva: Jari Kuskelin.

Hannu Castrén esittelee Kesäkatu-näyttelyä 6.-luokkalaisille. 
Kuva: Sirpa Turpeinen.

Maisa Kivi näyttää, miten syntyy nopea asentomaalaus Kesäkatu-näyttelyssä. 
Kuva: Sirpa Turpeinen.

Lokka. Sopiviksi ulkoteosten paikoiksi valikoituivat 
Kirkkopuisto, Kauppakadun puiston puoleisen puu-
kujanteen istutusaltaat, kävelykadun istutusaltaat se-
kä Galleria Beckerin piha. 

Taiteilijaseuran näyttelytyöryhmä kutsui vuosinäyt-
telyn kuraattoriksi Nykytaiteen museo Kiasman joh-
tajan Pirkko Siitarin. Jurytykseen saapui yhteensä 
259 teosta 104 taiteilijalta, joista hän valitsi näytte-
lyyn 134 teosta 63 taiteilijalta. Neljästä tarjotusta ul-
koteoksesta kuraattori valitsi kaksi: Matti Romano-
vin Nollakatu, joka sijoitettiin Kirkkopuiston laidalle 
Kauppakadun ja Gummeruksenkadun kulmaan se-
kä Harald Karstenin Olotila, joka pystytettiin Galle-
ria Beckerin pihalle osoitteeseen Seminaarinkatu 28. 
Pirkko Siitari valitsi näyttelyyn myös Kirsi Pitkäsen 
performanssin.

Näyttelyn taiteilijat: Sami Ala, Salla Askola, Hannu 
Castrén, Outimaija Hakala, Tuomas Hallivuo, Auli 
Halttunen, Riikka Helminen, Jorma Hiltunen, Maija 
Holma, Marjatta Holma, Suvi Hyppönen, Jonna Jan-
tunen, Johanna Juvonen & Biagio Rosa, Marko Kai-
ponen, Aino Kajaniemi, Kapa, Pertti Karjalainen, Ar-
ja Karppinen-Rekola, Harald Karsten, Eila Kinnunen, 
Maisa Kivi, Panu Koskimies, Maija Kumpulainen-Sok-
ka, Tapani Kurttila, Virpi Lehto, Jyrki Markkanen, Outi 
Markkanen, Päivi Meriläinen, Piippa Mutikainen, Pau-
la Myllymäki, Piia Myllyselkä, Johanna Mäkitalo, Kir-
si Neuvonen, Suvi Nurmi, Piitu Nykopp, Kaisa Oika-
rinen, Hannele Ollakka, Tiina Osara, Tuuli Paananen, 
Aino-Kaarina Pajari, Riikka Maria Partanen, Kirsi Pit-
känen, Saara Pylvänäinen, Anne Rantakylä, Päivi Rei-
man, Minja Revonkorpi, Matti Romanov, Raili Ruop-
pila, Ulla Ruppa (Virta), Anna Ruth, Ilona Rytkönen, 
Kyllikki Rämänen, Marja Rämänen, Carita Savolainen, 
Jukka Silokunnas, Maarit Siltamäki, Aarno Sundgren, 
Pekka Suomäki, Ulla Tulonen, Jaakko Valo, Sonja Vec-
tomov, Kristian Venäläinen ja Matti Waskilampi.

Pirkko Siitari totesi näyttelystä: ”Halusin valita teok-
sia siten, että lopputuloksena on ajankohtaista alu-
een kuvataidetta monipuolisesti esittelevä, museon 
tiloihin sopiva kokonaisuus. Teosten aiheet ja teknii-
kat ovat ilahduttavan moninaiset. Erityisesti kiinnitin 
huomiota laadukkaaseen grafiikkaan. Vuosinäyttelys-
sä näkee uusien ja jo tunnetumpien alueen taiteili-
joiden tuoreimpia teoksia. Kaikkiaan tarjonta oli kor-
keatasoista ja kiinnostavaa”.

Seuran puheenjohtaja Pekka Suomäki kertoi näytte-
lyn lehdistötiedotteessa, että ”vuosinäyttely kasvaa 
jälleen keskisuomalaisen kuvataiteen katselmuksek-
si, jossa maakunta on laajasti edustettuna niin tek-
niikoiden kuin taiteilijoiden asuinpaikan perusteel-
la. Näyttely ei jää järjestävän yhdistyksen jäsenistön 
esittelyksi, sillä avoimen tarjonnan periaate näkyy 
myös lopputuloksessa. Tänä vuonna yli kolmannes 
taiteilijoista tulee taiteilijaseuran ulkopuolelta.” 
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Jurytyksestä, ripustuksesta ja avajaisohjelmasta vas-
tasi seuran näyttelytyöryhmä. Taidemuseon osalta 
jurytyksen järjestelyistä vastasi Paula Jurvelin, ripus-
tuksesta ja tekniikasta Jarkko Kaunismäki ja näyttely-
järjestelyistä Leena Lokka. Avajaisissa Kirsi Pitkänen 
esitti performanssinsa Yhteiskuntaan soveltumaton 
yksilö.

Olli Marttila 
Muistikuvia Litorinamereltä 
11.10.–12.1.2014

Jyväskylän taidemuseon kokoama retrospektiivinen 
näyttely toi Olli Marttilan (s. 1948) tuotantoa ensim-
mäistä kertaa esille museotiloihin ja pyrki luomaan 
kokonaiskuvaa taiteilijan laajasta, kokeilevasta ja en-
nakkoluulottomasta tuotannosta. Näyttely koostui 
runsaasta sadasta teoksesta, jotka saatiin pääosin lai-
naksi julkisista kokoelmista ja yksityishenkilöiltä. Mu-
kana oli myös taiteilijan omistuksessa olevia teoksia, 
aivan uusia ja vanhempia teoksia sekä sellaisia, jotka 
eivät ole olleet koskaan aikaisemmin esillä. Teoksia 
saatiin lainaksi mm. Aineen taidemuseosta Tornios-
ta, Helsingin taidemuseosta, Nykytaiteen museo Ki-
asmasta, Lönnströmin taidemuseosta Raumalta, Ro-
vaniemen taidemuseosta, Tampereen taidemuseosta 
sekä Oulun taidemuseosta. Näyttelyteosten valinnas-
ta vastasivat taiteilija ja museonjohtaja Päivimarjut 
Raippalinna. Näyttelyn vitriinilaatikot saatiin lainaksi 
Suomen käsityön museosta. Niihin oli sijoitettu paitsi 
teoksia, myös piirroksia ja valokuvia sekä muuta tai-
teilijan tuotannosta kertovaa ja sitä dokumentoivaa 
aineistoa.
 
Näyttelyn yhteydessä julkaistiin Olli Marttilan ja Jy-
väskylän taidemuseon yhteistyönä syntynyt kirja, jo-
ka esittelee taiteilijan tuotantoa sanoin ja teoskuvin. 
Kirjan toimittaja on Päivimarjut Raippalinna, joka on 
myös yksi kirjan kirjoittajista. Muut kirjoittajat ovat 
Erkki Pirtola ja Aleksis Salusjärvi. Julkaisu on saanut 
tukea Alfred Kordelinin säätiöltä.

Olli Marttila opiskeli ensin arkkitehtuuria Oulussa, 
mutta vaihtoi varsin pian arkkitehdin opinnot kera-
miikkataiteeseen, jota hän opiskeli Helsingissä Tai-
deteollisessa oppilaitoksessa 1969–1973. Opinahjo 
sijaitsi nykyisessä Ateneum-rakennuksessa. Samassa 
rakennuksessa olivat myös Kuvataideakatemian tilat, 
minkä seurauksena myös maalaustaiteen materiaalit 
ja tekniikat tulivat hänelle tutuiksi. Marttilan öljyväri-
teoksia oli ensimmäisen kerran esillä Nuorten näytte-
lyssä vuonna 1973. 

Kymmenen vuotta myöhemmin, useiden väliaikaisten 
kuvaamataidon opetustehtävien jälkeen, Olli Mart-
tila valittiin Oriveden Opiston kuvataideopettajaksi. 
Opiston myötävaikutuksella hänestä tuli pastellimaa-
lari 1990-luvun alussa. Ratkaisevan sysäyksen pastel-
liliitujen valmistamiseen ja käyttöön hän sai opistol-

Marko Kärkkäinen ja Jarkko Kaunismäki ripustavat Olli Marttilan 
pastellimaalauksia. Kuva: Darja Zaitsev.

Checkpoint  Leonardo -näyttelyssä Päivi Hintsanen 
Vaskenruosteyrttitarha-teoksensa ympäröimänä. 
Kuva: Jari Kuskelin.

Jaakko Tornberg ripustaa alagalleriassa teostaan Työväki, joka oli 
esillä Olli Marttlan kuuden taitelijaystävän näyttelyssä. 
Kuva: Darja Zaitsev.
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le vierailevaksi opettajaksi tulleelta Antero Kahilalta. 
Keraamikon koulutuksen saaneena Marttila löysi pas-
tellimaalauksesta oman luontaisen tekniikkansa. Myr-
kyttömien ja itse tehtyjen pastellivärien käytön kaut-
ta syntyi teoksille tyypillinen maaväriasteikko, jota 
sittemmin ovat täydentäneet ja syventäneet Suomen 
maaperästä saatavat värit sekä maalaaminen savulla 
tai savella.

Marttilan taiteen kokonaiskuvaan kuuluvat varhaiset 
1970-luvun surrealistis-naivistiset öljymaalaukset, 
1980-luvun omaelämäkerralliset vesivärimaalaukset, 
Gloria Witosen nimiin kirjattu lyhyt tuotannon kau-
si 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa sekä keskeisim-
pänä omaperäiset pastellimaalaukset, jotka edustavat 
hänen päätuotantoaan 1990-luvulta lähtien.

Näyttelyn kuraattorina toimi museonjohtaja Päivi-
marjut Raippalinna, joka oli virkavapaalla museo-
toimenjohtajan tehtävästä 1.2.2013 alkaen. Ripus-
tuksen suunnittelusta vastasivat näyttelyn kuraattori 
ja taiteilija itse sekä Joonas Salusjärvi. Näyttelyn ri-
pustuksen toteuttivat Jarkko Kaunismäki, Joonas Leh-
tinen, Marko Kärkkäinen sekä kahden esillä olleen 
installaation osalta (Ikaros, Perdú) Joonas Salusjärvi. 
Teospakkausten purkua valvoi Jaana Oikari. Näytte-
lyyn liittyvän kirjan teoskuvauksesta ja kuvankäsitte-
lystä vastasi Jari Kuskelin.

Näyttely avattiin yleisölle torstaina 10.10. saman-
aikaisesti alagalleriassa esillä olleen kuuden taitei-
lijaystävän näyttelyn kanssa. Näyttelyiden avaajana 
toimi taiteilija Erkki Pirtola.

GALLERIANÄYTTELYT
Terike Haapoja, Päivi Hintsanen,  
Jeanette Schäring 
Checkpoint Leonardo  
15.3.–28.4.  

Taidetta ja tiedettä yhdistävä näyttely ja opintopro-
jekti koululaisille ja opettajille toteutettiin yhteistyös-
sä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen 
ja Live Herringin kanssa.

Checkpoint Leonardo -näyttelyssä nähtiin taideteok-
sia, jotka perustuivat eri elementtien fysikaalisiin ja 
kemiallisiin muutosprosesseihin.

Luonnonväreihin erikoistuneen Jeanette Schäringin 
Vesipuutarha pinnan alla -teoksessa suurien lasisten 
koeputkien sisälle laitettiin samaa puumateriaalia, 
mutta eri vesilaatuja. Vähitellen vedet alkoivat muo-
dostaa voimakkaita värejä, hajuja ja kasvustoja. Päivi 
Hintsasen Vaskenruosteyrttitarha on aikoinaan saa-
nut alkunsa kokeilusta kasvattaa itse vaskenruostetta 
eli verdigris-nimellä tunnettua väriainetta. Lasipurk-
kien sisällä kupariset metalliasetelmat saatiin ”kuk-

kimaan” etikan ja suolan avulla. Terike Haapojan In 
and out of time -videoteoksessa nähtiin vasikan kuo-
leman jälkeinen jäähtyminen videokameralla ja in-
frapunakameralla kuvattuna. Infrapunakuvasta vasik-
ka katoaa hiljalleen.

Näyttelyn yhteydessä järjestettiin luentoja ja työpajo-
ja (Liite 1), joihin osallistujilla oli vapaa pääsy. Työpa-
joja tarjottiin yleisölle, opettajille ja nuorille. Opetta-
jille ja opiskelijoille suunnattua työpajaa Tanssi fysii-
kan kanssa ja Sami Lukkarisen Pikselityöpajaa nuorille 
ei toteutettu osanottajien vähäisyyden vuoksi.

Näyttely oli osa OKL:n opiskelijoiden oppimispro-
jektia, jonka tavoitteena oli innostaa ja rohkaista tu-
levia opettajia käyttämään museoita oppimisympä-
ristönä ja integroimaan eri oppiaineita opetukses-
saan. Projektista kerrotaan enemmän Museokasvatus 
ja yleisötyö -luvussa.

Mikko Auerniitty ja Harri Heinonen 
Football Landscapes – Jalkapallon 
maisemia 
3.5.–2.6.

”Haluan tässä uusia meidän näyttelyhakemuksem-
me joka on jo pari kolme vuotta vanha. Football 
Landscapes – Jalkapallon masemia on edellisestä ha-
kemuksesta edennyt, kehittynyt ja paisunut. Näytte-
lykokonaisuus ja kirja saavat ensi-iltansa tämän vuo-
den lokakuussa Suomen Urheilumuseossa Helsin-
gissä. Liitteenä Otso Kantokorven kirjoittama essee 
kirjaamme, joka on mielestämme hyvä kertomus sii-
tä mistä kuvissamme on kyse. Haluaisimme kovas-
ti esittää työmme myös Jyväskylässä, joka on nouse-
massa yhdeksi Suomen tärkeimmistä jalkapallokau-
pungeista. Tarvitsisimme käyttöömme Taidemuseon 
alakerran tilan, areenan. Näyttelymme on esillä Ur-
heilumuseossa loppiaiseen 2012”, kirjoitti Mikko 
Auerniitty elokuussa 2011.

Näyttelyvalintaan vaikutti valokuvien kiehtovuus, 
kiinnostava teema sekä taiteilijoiden kytkös Keski-
Suomeen – Auerniitty asuu Jyväskylässä ja Heino-
nen on syntynyt ja asunut pitkään Jyväskylässä ennen 
muuttoaan Mikkeliin.

Näyttelyssä oli esillä 36 pigmenttimustevedosta mai-
semista, joissa jalkapallo näkyy jollakin tavalla. Li-
säksi esillä oli valokuvia ja video merkeistä, joilla jal-
kapallofanit ilmaisevat omistautumistaan jalkapallo-
aatteelle. Teokset on kuvattu eri puolilla Eurooppaa 
vuosien 2006–2013 aikana.

Näyttelyjärjestelyistä vastasivat Mikko Auerniitty ja 
Leena Lokka. Teoksia olivat ripustamassa taiteilijoi-
den lisäksi Leena Lokka, Jarkko Kaunismäki ja Darja 
Zaitsev. Avaajaksi kutsuttiin Atik Ismail.
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Aaron Hiltunen, Jonimatti Joutsijärvi, 
Teemu Mäenpää, Antti Ruuhela,  
Joonas Salusjärvi, Jaakko Tornberg 
6 taiteilijaystävää  
11.10.–12.1.2014

Olli Marttila kutsui alagalleriaan kuusi eri-ikäistä tai-
teilijaystäväänsä, joita yhdisti Oriveden opisto. Yh- 
teydenpito Marttilan ja kunkin taiteilijaystävän välillä 
on säilynyt läpi vuosien.

Turussa asuvalta Aaron Hiltuselta (s. 1926) oli esillä 
kolme suurikoista ekspressiivistä öljymaalausta, jotka 
Olli Marttila oli valinnut näyttelyyn. Hiltunen oli tu-
tustunut Marttilaan Oriveden opiston kesäkursseilla. 
Kaarinassa asuva runoilija, esseisti, performanssitai-
telija ja uskontotieteilijä Jonimatti Joutsijärvi (s. 1984) 
toi näyttelyyn sarjan tussipiirroksia, jotka hänen mu-
kaansa ovat toisaalta sanattomia runoja ja toisaalta 
kuvallista kirjoitusta. Marttilaan hän oli tutustunut 
Oriveden lukion oppilaana.
 
Tampereella asuvalta Teemu Mäenpäältä (s. 1977) 
oli esillä seitsemän spray-, sekatekniikka-, akryyli- 
ja musteteosta. ”Maalauksissani on lähes aina joku 
tyyppi ja koen tekeväni vinksahtaneita potretteja jos-
tain tuonpuoleisen ja tämänpuoleisen välimaastos-
ta”, taiteilija kertoi. Hän opiskeli Marttilan oppilaana 
vuoden ennen opintojaan Kuvataideakatemiassa.
 
Keravalla asuvalta Antti Ruuhelalta (s. 1980) oli esil-
lä kaksi Porvoon taiteilijaresidenssissä syntynyttä 
akryylimaalausta. Saavuttuaan Jyväskylään ripus-
tuksen ollessa jo muiden taiteilijoiden teosten osal-
ta valmis hän katsoi, että ainoastaan valkopohjaiset 
teokset sopivat osaksi kokonaisuutta. Toisaalta niuk-
kailmeiset teokset olivat hänen mielestään myös 
parhaiten vuorovaikutuksessa Marttilan teosten 
kanssa. Samoin kuin Mäenpää, myös hän oli opis-
kellut Marttilan oppilaana vuoden ennen opinto-
jaan Kuvataideakatemiassa.

Jyväskylässä asuva, mutta pääsääntöisesti Vaasan 
saaristossa työskentelevä Joonas Salusjärvi (s. 1976) 
toi näyttelyyn esitysteoksen Astrid ja saattajat. Saatta-
jat-ryhmä muodostuu eri alojen osaajista ja kokoon-
pano vaihtelee tilanteen mukaan. Astrid on puusta 
veistetty mekaaninen hahmo, joka sai näyttelyn aika-
na myös puusta veistetyn rollaattorin. Kuvataideaka-
temian opintojen lisäksi Salusjärvi on ollut Oriveden 
opistossa oppilaana, siviilipalvelusmiehenä ja vierai-
levana opettajana.

Helsingissä asuvalta Jaakko Tornbergiltä (s.1961) oli 
esillä seinälle ripustettuna osa Työväki-installaatios-
ta. Kierrätysmateriaalista kokoamiaan veistoksia hän 
kutsuu roboteiksi. Myös hän oli opiskellut ennen Ku-
vataideakatemian opintojaan Orivedellä Marttilan 
oppilaana.

Joonas Salausjärven ja kumppaneiden esitysteos Astrid Olli Marttilan 
6 taitelijaystävää -näyttelyn avajaisissa. Kuva: Darja Zaitsev.

Pasi Rauhalan Kotimuseo installoitiin Oravien aarteita -kokoelmanäyttelyyn. 
Avajaisissa ”Pasin huoneessa” koskettimia soitti Pasi Rauhala.  
Kuva: Jari Kuskelin.

Päivimarjut Raippalinna ja Olli Marttila taustallaan taitelijaystävät Antti Ruuhela, 
Jaakko Tornberg, Joonas Salusjärvi, Jonimatti Joutsijärvi ja Aaron Hiltunen. 
Nuorta polvea edustivat Eero ja Alli. Kuva: Jari Kuskelin.
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sin asuntoon. Pojan kapina näkyy lattialle kaadetussa 
rikkoutuneessa televisiossa ja turhautuneisuus kita-
ran rämpytyksessä. Taiteilija ei ole antanut minkään-
laisia ohjeita osallistumisesta vuorovaikutteiseen 
teokseen, vaan luottaa siihen, että teos avautuu mu-
seovieraille näiden omista lähtökohdista. 

Taidemuseon näyttelytyöryhmä muodostui Oravien 
aarteita -näyttelyn kuraattorista Jukka Partasesta, Jark-
ko Kaunismäestä, Leena Lokasta ja Jaana Oikarista, 
joka hankki yhteistyössä taiteilijan kanssa kirpputo-
reilta aineistoa sekä järjesti osan näyttelijöiden äänis-
tä installaation puhelintoimintoon. Näyttelijöinä toi-
mivat: Erik Rauhala (nuori Pasi Rauhala video), Tuula 
Rautio (Karin Oravan ääni), Balbiina Käki (Neitiajan 
ääni), Johanna Ahonen (Maijan äidin ääni), Mari-
ta Riikonen (Oravien mummin ääni), Laura Järvinen 
(Kamreeri Oravan sihteerin ääni), Jukka Heiskanen 
(Hälytyskeskuksen miehen ääni), Mammu Rauhala 
(Maijan ääni) ja Jarkko Mänttäri (Tete Termite -bändin 
ääni). Pasi-nuken on valmistanut Mammu Rauhala. 
Näyttelyä installoitaessa taiteilijan apuna olivat Jark-
ko Kaunismäki, Annastiina Kuha ja Elina Ojaniemi.

Avajaisia vietettiin yhteisavajaisissa Uusi kubismi- ja 
Checkpoint Leonardo -näyttelyiden kanssa. Pasi Rau-
hala esitti taiteilijan tervehdyksensä yleisölle pukeu-
tuneena 1960-luvun ruskeaan samettipukuun, pääs-
sään ”lätsä”.

VERKKONÄYTTELYT

Jyväskylän taidemuseolla on viisi verkkonäyttelyä. 
Oravien aarteita -näyttely (http://www3.jkl.fi/taide-
museo/oravienaarteita/) esittelee grafiikkaa 1960-lu-
vun kotimiljöössä. Tunne maisema (www.tunnemai-
sema.fi) ja Maisemapaikka (www.tunnemaisema.
fi/maisemapaikka) -näyttelyt sukeltavat maisemaan 
kuvataiteen ja ympäristönlukutaidon näkökulmasta. 
Maisemat avaavat näkymiä paikkaan ja sen kulttuu-
riseen merkitykseen, mutta myös maalausten maise-
missa noin sadan vuoden aikana tapahtuneisiin muu-
toksiin. Näkemyksiä -näyttely (www.avoinmuseo.fi/
nakemyksia) kertoo ensimmäisistä keskisuomalaisista 
kuvataitelijoista ja siitä ympäristöstä ja maailmasta, 
jossa he elivät ja jota he kuvasivat taiteessaan. Check-
point Leonardo (www.checkpointleonardo.fi) on tai-
teen ja tieteen vuorovaikutusta tutkiva näyttely. 

Verkkonäyttelyt toimivat myös oppimateriaalina, sil-
lä osaan niistä liittyy verkko-oppitehtäviä peruskou-
lulaisille, mutta myös aikuisille ja seniori-ikäisille.

Näyttelyjärjestelyistä vastasivat taiteilijat ja Olli Mart-
tila sekä taidemuseosta Leena Lokka, Jarkko Kaunis-
mäki, Paula Jurvelin ja Päivimarjut Raippalinna. Ava-
jaiset pidettiin yhteisavajaisina Olli Marttilan näytte-
lyn kanssa.

KOKOELMANÄYTTELY
Oravien aarteita – grafiikkaa 60-luvun 
kodissa 
Suomen Taidegraafikot ry:n 
kokoelmanäyttely 
7.5.2010 alkaen

Taidemuseon näyttelytilan kolmanteen kerrokseen, 
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 taidemuseolle deponoituun Suo-
men Taidegraafikot ry:n kokoelmaan. Yli 5 300 ve-
doksen kokoelmasta on esillä 91 teosta 51 taiteilijalta.

Pasi Rauhalan Kotimuseo  
Grafiikkaa ja Pasi -näyttely Suomen 
taidegraafikot ry:n kokoelmanäyttelyssä 
15.3.– 

Pasi Rauhala tutustui kevättalvella 2011 Oravien aar-
teita -kokoelmanäyttelyyn ja hän alkoi pohtia voisiko 
hänen alter egonsa tehdä aikamatkan 1960-luvulle 
asettumalla asumaan Oravien kotiin. Pasi Rauhalan 
Kotimuseo on Rauhalan kokonaisvaltainen taideteos, 
jossa hän pyrkii ymmärtämään aiempien sukupol-
vien elämää siirtämällä oman synnyinvuotensa 30 
vuotta ajassa taaksepäin. Kuvitteellisen Pasi Rauha-
lan elämänvaiheet perustuvat päiväkirjoihin, jotka on 
kirjoittanut ammattikirjoittaja Martta Kaukonen.

Jarkko Kaunismäki, Leena Lokka, Sirpa Turpeinen ja 
Jukka Partanen tutustuivat kesällä 2011 Hämeenlin-
nan taidemuseon Pasi Rauhalan Kotimuseo -näyt-
telyyn. Museon piharakennuksen kolme huonet-
ta muodostivat kuvitteellisen kodin, jossa Pasi eli 
1970-luvun elämänvaiheitaan. Käynnin jälkeen aloi-
tettiin taiteilijan kanssa neuvottelut paikkasidonnai-
sen ja vuorovaikutteisen tilausnäyttelyn toteuttami-
sesta Jyväskylän taidemuseoon osaksi Oravien aar-
teita -kokoelmanäyttelyä. Näyttelyn päättymisaikaa 
ei lyöty lukkoon, mutta sovittiin, että sen kesto on ta-
vanomaista vaihtuvaa näyttelyä pidempi.

Paikkasidonnaisessa installaatiossa Pasi, ajan ongel-
mateini, on saapunut kesätöihin Jyväskylään. Visiitti 
Oravien perheessä venyy aiottua pidemmäksi, sillä 
kesän jälkeen äiti ei suostu ottamaan poikaansa ta-
kaisin kotiin. Eletään hetkeä, jolloin Oravien perhe 
on mennyt mummolaan ja jättänyt nuorukaisen yk-

http://www3.jkl.fi/taidemuseo/oravienaarteita/
http://www3.jkl.fi/taidemuseo/oravienaarteita/
http://www.tunnemaisema.fi/
http://www.tunnemaisema.fi/
http://www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka
http://www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka
http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia
http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia
http://www.checkpointleonardo.fi/
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MUSEOKASVATUS JA YLEISÖTYÖ 
Sirpa Turpeinen

Jyväskylän taidemuseossa museokasvatuksen kolme 
peruspilaria ovat elinikäinen oppiminen, uutta kult-
tuuria luova toiminta ja verkostomainen työskentely. 
Museokasvatuksen painopisteinä vuonna 2013 ovat 
olleet yhteisen pedagogisen strategian julkistaminen 
ja esittely alueellisesti ja valtakunnallisesti, Check-
point Leonardo -projekti yliopiston opettajakoulu-
tuksen kanssa ja Holvin aulan muutos yleisötilaksi 
ja museokaupaksi osana Poikkitaideaula-projektia. 
Uutta yleisötyössä olivat myös taiteilijoiden ohjaa-
mat museokäynnit 6.-luokkalaisille, Leidien Elävät 
värit -kiertonäyttelyn ja työpajakokonaisuuden työs-
täminen, Elävä kahvila, Museokaupan vieras ja Van-
hempain illat avoimissa oppimisympäristöissä -toi-
mintojen pilotointi. Lisäksi museossa järjestettiin lu-
kuisia työpajoja, tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka on 
lueteltu liitteissä 1 ja 5.

Museoyhteistyötä 
Vuonna 2012 Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen 
museo ja Suomen käsityön museo julkaisivat yhtei-
sen pedagogisen strategiansa vuoteen 2016, Yhdes-
sä erilainen. Strategian mukaan toiminnan perustana 
ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä yksilön ja yh-
teisöllisyyden tukeminen. Strategiaa on esitelty hen-
kilöstölle museofoorumissa ja henkilöstöpalavereis-
sa. Sitä on esitelty opiskelijoille museologian luen-
noilla ja se on kiinnostanut myös valtakunnallisesti. 
Strategiatyötä prosessina on avattu mm. virtuaalilu-
ennolla MATKa-hankkeen opiskelijoille. Strategia on 
luettavissa internetissä Jyväskylän museopalveluiden 
sivuilla: http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_
product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww-
structure/57208_pedagoginenstrategia.pdf

Museopalveluiden pedagogista strategiaa toteuttavia 
museolehtoritapaamisia on järjestetty kerran kuus-
sa. Kaupungin museoiden asiakaspalvelu- ja yleisö-
työtiimi kokoontui kaksi kertaa vuodessa ja yhteisiä 
museoiden sidosryhmäfoorumeita oli kaksi kertaa. 
Toinen oli kohdennettu kulttuuriluotseille ja vapaa-
ehtoistoimintaan, toinen oppilaitoksille.  Museoiden 
sidosryhmäfoorumissa esitettiin idea järjestää kau-
pungin perusopetuksen vanhempainiltoja muualla 
kuin oppilaitoksissa ja yhdistää niihin hyvinvointiop-
piminen. Opi hyvälle! -vanhempainillat järjestettiin 
Jyväskylän nuorisopalveluiden, kaupungin opetus-

palveluiden, nuorten kulttuuriyhdistys Väristyksen ja 
Humakin kanssa yhteistyössä Veturitalleilla 23.10. ja 
taidemuseossa 21.11.   

Jyväskylän taidemuseo osallistui kulttuuriluotsitoi-
mintaan tarjoamalla opintokäyntejä peruskurssilai-
sille ja vanhoille luotseille, tiloja luotsitapaamisille 
sekä mahdollisuuksia toimia tilaisuuksissa avustajina 
esimerkiksi järjestämällä kahvituksia tai toimimalla 
järjestyksenvalvojina. Luotsit järjestivät vuoden ai-
kana näyttelyissä Perjantaiporinoita eli keskusteluja 
yleisön kanssa yhteensä 17 kertaa. Valtakunnallinen 
Kulttuuriluotsi- ja Osaattori-koordinaattoreiden ta-
paaminen järjestettiin taidemuseossa 18.4. 

Museo oppimisympäristönä
Koulujen kulttuuriopetussuunnitelman mukaan kaik-
ki kaupungin 6.-luokkalaiset tutustuvat Jyväskylän 
taidemuseoon. Taidemuseo tarjosi toiminnallisen tu-
tustumisen Checkpoint Leonardo, Uusi kubismi ja Pa-
si Rauhalan kotimuseo -näyttelyihin 34 luokalle ajal-
la ma–pe 18.3–22.3. ja 3.–26.4. klo 9–11.

Checkpoint Leonardo -projektin lähtökohtana oli 
tutkia miten taide ja tiede eroavat toisistaan ja voi-
ko niillä olla jotain yhteistä. Projektin taustalla oli 
huomio, että valtaosa luonnontieteen opiskelijois-
ta tuntee taiteen kokemuspohjaisen lähestymistavan 
luontoon itselleen vieraaksi. Vastaavasti luokanopet-
tajaopiskelijat karsastavat luonnontieteellisen mene-
telmän tiukkaa kokeellisuutta. 

Luonnontieteen aineenopettajaopiskelijat suunnit-
telivat ja toteuttivat yhdessä OKL:n luokanopettaja-
opiskelijoiden kanssa toiminnallisia työpajoja, joissa 
koululaiset saivat itse kokeilla luonnonilmiöiden val-
jastamista taiteellisiksi kokemuksiksi. Taiteilijoiden 
teoksiin perustuvien työpajojen teemoina olivat: pH- 
eli happamuus, elektrolyysi, havaitseminen ja lämpö. 

Opintokäyntiin kuului työpaja ja ohjattu näyttely-
kierros, jonka luokanopettajaopiskelijat ohjasivat. 
Näyttelykierrokseen oli sisällytetty kaikki museossa 
esillä olleet näyttelyt, jotka sopivat hyvin projektin 
teemaan. Mukana oli myös OKL:n kuvataiteen ope-
tus, jonka periaatteena on tutkia ja kokeilla kuvatai-
dekasvatuksen teoriaa opetuskäytäntöön. Ilmiökes-

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/57208_pedagoginenstrategia.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/57208_pedagoginenstrategia.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/57208_pedagoginenstrategia.pdf
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keinen ja eri oppialoja integroiva hanke on erinomai-
nen tilaisuus opiskelijoille suunnitella, toteuttaa ja 
arvioida tehtäviä ja opetuskokonaisuuksia. 

Checkpoint Leonardoon tehtiin verkko-opetussivut 
valtakunnallista levitystä varten. Sivut suunnitteli Päi-
vi Hintsanen. Sivujen tuottamiseen saatiin avustukse-
na 3000 euroa Jyväskylän Taide ja Tiede -säätiöltä. 

Projekti-idea taidemuseon ja opettajankoulutuksen 
yhteistyöstä taiteen ja tieteen yhdistävässä oppimis-
projektissa levitettiin Ouluun ja Joensuuhun sekä Tam-
pereelle, jonne OKL oli juuri muuttanut Hämeenlin-
nasta. Tampereen taidemuseo ja Taite-yksikkö tuottivat 
näyttelyn, jossa Uusi kubismi ja Checkpoint Leonar-
do sulautuivat yhdeksi näyttelyksi. Näyttely oli esillä 
TR1:ssä Checkpoint Leonardo -nimisenä 16.8.–20.10. 
Tampereen kuvataiteeseen erikoistuneet opettajaopis-
kelijat suunnittelivat ja toteuttivat koululaisten työpa-
jat näyttelyn yhteyteen. 

Parikymmentä 6. luokkaa tutustui Jyväskylän Tai-
teilijaseuran Kesäkatu-näyttelyyn 27.8.–27.9.klo 
9.30–11.30. Vierailun vetonaulana oli näyttelyssä 
mukana ollut taiteilijavieras. Jokaisen vieraan kans-
sa suunniteltiin taiteilijan persoonan mukainen oh-
jauskokonaisuus. Taiteilijavieraina olivat Johanna Ju-
vonen, Maisa Kivi, Riika Maria Partanen, Kristian Ve-
näläinen, Panu Koskimies, Minja Revonkorpi, Hannu 
Castrén ja Kirsi Pitkänen. Vuorovaikutteisilla kierrok-
silla oppilaat myös äänestivät suosikkiteostaan. Ää-
nestyksen voitti Kaisa Oikarisen Sateet, joka sai 112 
ääntä annetuista 314 äänestä. Teos ostettiin Jyväsky-
län kaupungin taidekokoelmaan.  

Jyväskylän ammattikorkeakoulun varhaisiän musiik-
kikasvatuksen opiskelijat suunnittelivat ja ohjasivat 
musiikillisia elämysopastuksia lapsille Olli Martti-
lan näyttelyssä 23.11. oppilaitosyhteistyönä. Opinto-
projektissa opiskelijat perehtyivät näyttelyn sisältöön 
museolehtorin ohjauksessa ja laativat omiin ohjauk-
siinsa käsikirjoituksen ryhmässä. 

Jyväskylän taidemuseo on toiminut myös työssäoppi-
misen harjoittelupaikkana. Vuoden aikana museossa 
työskenteli yhteensä 25 henkilöä tilapäisesti, työllis-
tettyinä, harjoittelijoina eri oppilaitoksista tai siviili-
palveluksen suorittajina. Heidän ohjauksestaan vas-
tasivat museoammattilaiset.

Asiakaslähtöistä yleisötyötä  
Poikkitaideaula-projektissa
Edellisenä vuonna käynnistynyttä kansalaistoimin-
talähtöistä Poikkitaideaula-projektia jatkettiin koko 
vuoden ajan. Hankkeen koordinaattorina oli kulttuu-
rituottaja Tuula Rautio. Hanke sai rahoitusta 24 000 
euroa Museovirastosta innovatiivisiin hankkeisiin 
kohdennetuista avustuksista.

Koululaiset mittasivat lämpötyöpajassa ruumiinlämpöä eri kohdista kehoa. 
Kuva: Markus Haavisto.

Oppilaat maalasivat lämpötilakartan kehon mittaustulosten perusteella. 
Kuva: Markus Haavisto.

Checkpoint Leonardo -näyttelyn havaintoyöpajan tunnusteluboxi. 
Kuva: Markus Haavisto.
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Poikkitaideaula-toimintaa kehitettiin kahden asiakas-
raadin (19.3. ja 18.8.) ehdotusten pohjalta. Museo-
kauppa- ja aulatiloja uudistettiin yleisön ja henkilö-
kunnan toiveiden pohjalta. Lopullisen tilasuunnitel-
man teki Studio Simo Heikkilä Oy. Museokaupan 
tuotevalikoimaa lisättiin ja esillepanoa kehitettiin. 
Projektissa syntyi myös kaksi uutta toimintamallia: 
Elävä kahvila ja Museokaupan vieras. 

Elävä kahvila toteutettiin syksyn aikana viisi kertaa. 
Kahvilaan kutsuttiin vaihtuvien teemojen mukaan 
hyvinvointialan yrittäjiä, jotka esittelivät toimintaan-
sa ja tuotteitaan. Teemoina olivat: ravintolapäivänä 
elävä ravinto (18.8.), Jyväskylän Kulttuurisuunnis-
tukseen liittyen rentoutuminen (22.9.), elävät värit 
(20.10.), elävä keho (17.11.) ja eloisa perhe (1.12.). 
Elävän kahvilan tuottajana toimi Humakin kulttuuri-
tuotannon opiskelija Taru Kannel ohjaajanaan Tuu-
la Rautio. Toimintakonsepti sai jatkoa Hyvinvointia 
Huhtasuolle -hankkeessa, jossa Taru Kannel jatkaa 
Elävän kahvilan tuottajana ja tekee samalla projektis-
ta opinnäytetyönsä. 

Idea Museokaupan vieraasta syntyi asiakasraadin 
tapaamisessa. Museokauppa tarjoaa taiteilijalle tai 
taidekäsityöläiselle myyntipöydän ja näyteikkunan 
noin viideksi viikoksi. Lisäksi vieras voi järjestää asia-
kasillan/teehetken, jossa hän voi markkinoida tuot-
teitaan. Museokaupan vieraina ovat olleet vuoden ai-
kana taiteilija Hanna Holma, tuhkauurnia taidekäsi-
työnä tuottava Tuhka ja taiteilija Päivi Hintsanen.

Yhteistyöverkostoja   
Jyväskylän taidemuseo jatkoi yhteistyötä Kulttuuriai-
tan ja Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa. Kult-
tuuriaitta on Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen, 
Toivakan, Uuraisten, Laukaan, Petäjäveden, Keuruun 
ja Multian alueella toimiva lasten- ja nuortenkulttuu-
rikeskus. Lasten Digisatupajassa syntyneet lyhytelo-
kuvat esiteltiin taidemuseolla Osku-gaalassa 4.12. 
Gaalassa paitsi katsottiin ja palkittiin vuoden aikana 
valmistuneet elokuvat, myös tutustuttiin näyttelyihin. 
Osku Gaalaan osallistui yli 100 lasta ja parikymmen-
tä aikuista Nisulan, Keltinmäen, Aittorinteen, Koti-
mäen, Tikkakosken ja Tammirinteen päiväkodeista. 

Museolehtori Sirpa Turpeinen osallistui monikulttuu-
risen Galleria Glorian ohjausryhmään ja Kulttuuriai-
tan toiminnan suunnitteluun sekä valtakunnallisen 
Taikalamppu-toiminnan arviointitilaisuuteen (9.4.). 
Esko Korkeakosken ja Tarja Pääjoen koostama Lasten-
kulttuurikeskusten toimintaa arvioiva raportti jätettiin 
Opetus ja Kulttuuriministeriölle vuoden lopussa. 

Anja Pailio leipoi pula-ajan pikkuleipiä Elävän kahvilan Reilun kaupan 
kahvitarjoiluksi. Kuva: Tuula Rautio.

Elävässä kahvilassa salsattiin marraskuussa.  
Kuva: Darja Zaitsev. 

Mustikkasmoothie maistui Kosmo-pojalle Ravintolapäivän Elävässä kahvilassa. 
Kuva: Hanne Laitinen.
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KOKOELMATOIMINTA  
Jaana Oikari

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat
Jyväskylän taidemuseon hallinnoimiin Jyväskylän 
kaupungin taidekokoelmiin kuului vuonna 2013 yh-
teensä 6 791 teosta. Kokoelman runkona ovat taide-
hankinnat, mutta se sisältää myös pieniä lahjoitusko-
koelmia. 

Taidekokoelmaa kartutetaan kokoelmapoliittiseen 
ohjelmaan kirjattujen perusteiden mukaisesti. Han-
kintojen ja lahjoitusten keskeisimpänä valintaperus-
teena on taiteilijoiden keskisuomalaisuus. Keskisuo-
malaisiksi taiteilijoiksi määritellään täällä syntyneet, 
täällä pysyvästi asuvat tai jossakin elämänsä vaihees-
sa täällä asuneet taiteilijat. Hankintaperusteena voi 
olla myös teoksen aiheen sidos Keski-Suomeen. Toi-
sena teosvalintojen painopisteenä on kotimainen ja 
kansainvälinen taidegrafiikka. Taidehankintamäärä-
rahalla (50 000 €) ostettiin vuoden aikana 32 teosta. 
Hankintatyöryhmään kuuluvat museonjohtaja Päivi-
marjut Raippalinna, amanuenssit Jaana Oikari ja Lee-
na Lokka sekä intendentti Jukka Partanen. 

Teoshankinnat painottuivat alueellisen näyttelytoi-
minnan dokumentointiin. Hankintoja tehtiin taiteili-
joilta, joiden teoksia oli esillä Jyväskylän taidemuse-
ossa ja Galleria Ratamossa, Keski-Suomen museossa 
sekä paikallisissa gallerioissa. Lisäksi teoksia hankit-
tiin Juhani Petäjäniemeltä hänen ns. pienestä taide-
salongistaan. Kaupungin taidekokoelmiin liitettiin 
myös Juhani Petäjäniemen vuonna 2011 Jyväskylän 
kaupunginjohtaja Pekka Kettusesta maalaama muo-
tokuva. Luettelo teoshankinnoista on liitteessä 2.

Teosten kuntokartoitukset sekä teosten kunnostus on 
jatkunut käytettävissä olevien resurssien mukaan. 
Useissa kaupungin yksiköissä on viime vuosina ollut 
sisäilmaongelmia. Näihin yksiköihin sijoitetut teokset 
on jouduttu puhdistamaan homeitiöistä. Teoskunnos-
tuksia ja -puhdistuksia on tehnyt ostopalveluna taide-
restauroija Kirsi Nousiainen. Kehyksiä on korjautet-
tu tai vaihdettu uusiin Taide ja kehystys Flyktmanilla. 
Myös Tauri Kankaanpää on kehystänyt teoksia. 

Jyväskylän taidemuseon kokoelmista lainattiin vuo-
den aikana näyttelyihin yhteensä 22 teosta. Luettelo 
teoslainoista on liitteessä 3.

Jyväskylän taidemuseon 
deponointikokoelmat
Jyväskylän taidemuseolle on sijoitettu hoidettavaksi 
seuraavat kokoelmat: Kokoelma / Teosten lukumäärä 
/ deponointivuosi / Omistaja

Alfred Kordelinin säätiön taidekokoelman osakokoel-
man talletus / 13 / 1974 / Alfred Kordelinin säätiö 

Erkki Santasen kokoelma / 63 / 1990 / Erkki Santasen 
perikunta 

Oiva Syyrakin kokoelma / 26 / 1995 / Oiva Syyrakin 
perikunta 

Suomen Säästöpankkien Valtion taidemuseon koko-
elman osatalletus / 54 / 1994 / Suomen valtio

Suomen Taidegraafikot ry / 5014 / 1981 / Suomen 
Taidegraafikot ry

Suomen Taiteilijaseuran kokoelman osatalletus / 3 / 
1982 / Suomen Taiteilijaseura

Terhi Tapperin kokoelma / 2 / 2009 / Terhi Tapper

Lahjoitukset
Jyväskylän taidemuseon kokoelmiin liitettävien lah-
joitusten vastaanottamiseen vaikuttavat samat peri-
aatteet kuin teosostoissa. Lahjoituksena kokoelmaan 
liitettävän teoksen tulee taiteilijaltaan, ajankohdal-
taan, aiheeltaan tai tekniikaltaan tukea kokoelmassa 
jo olevia teoksia. Keskeisin perustelu lahjoitukselle 
on teoksen keskisuomalaisuus tai että teos on koti-
maista tai kansainvälistä taidegrafiikkaa. 

Lahjoituksia kertyi vuoden aikana 148 teosta. Mitta-
vin lahjoitus oli Anneli Lehtisen Jyväskylän taidemu-
seolle testamenttaama 146 teoksen taidekokoelma. 
Lehtinen on lahjoittanut teoksia museolle aiemmin 
vuosina 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 
ja 2007. Suurin osa teoksista on hänen puolisonsa 
Urho Lehtisen maalauksia. Mukana on myös piirus-
tus ja pienimuotoista grafiikkaa Urho Lehtisen tyttä-
ren Hilpi Hännisen lapsilta Outi Markkaselta ja Jyrki 
Markkaselta. Lisäksi yksittäisiä teoksia on Elina Asun-
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nalta, Hannes Autereelta, Vappu Heiskalta, Veikko 
Hirvimäeltä, Alice Kairalta, Kylli Koskelta, Tuula Moi-
laselta, Kirsi Neuvoselta, Raimo Rannalta, Lauri San-
tulta ja Virpi Vanakselta. 

Vuoden lopussa taiteilija Jaakko Valo lahjoitti muse-
olle kaksi teostaan muuttaessaan pienempiin tiloihin. 
Luettelo lahjoitetuista teoksista on liitteessä 4.

Sijoitustoiminta
Vuosittain kaupungin taidekokoelmista sijoitetaan mit-
tava määrä teoksia kaupungin ja valtion yksiköihin. 
Vuoden aikana sijoitettiin 269 teosta 13 eri yksikköön. 
Kaiken kaikkiaan kokoelmista oli vuoden 2013 lopus-
sa sijoitettuna 2 119 teosta. 

Laajin teossijoitus, yhteensä 146 teosta, tehtiin Jyväs-
kylän kaupungintaloon, joka otettiin käyttöön perus-
korjauksen jälkeen maaliskuussa 2013. Teossijoituk-
sen suunnittelu aloitettiin kesällä 2010 ja siitä vasta-
sivat arkkitehti Tuija Ilves ja amanuenssi Jaana Oikari. 
Teosten keskeisenä teemana on jyväskyläläinen ja 
keskisuomalainen maisema. Julkisiin tiloihin sijoitet-
tiin keskisuomalaista nykytaidetta, joka tuo tarvitta-
vaa särmää ja kontrastia hempeän värisille seinille, 
mutta toisaalta nykytaide ei myöskään vie tehoa ra-
kennuksen kauniilta ja romanttisilta yksityiskohdilta. 
Henkilökunnan työhuoneisiin sijoitetut teokset edus-
tavat vanhempaa keskisuomalaista, suomalaista ja 
kansainvälistä taidetta, jota valittiin mm. Jalo Sihto-
lan Jyväskylä-kokoelmasta. 

Teokset sijoitettiin kaupungintalon eri kerroksiin ja ti-
loihin aihepiirien mukaisesti. Kaupungintalon alaker-
rassa on grafiikkaa, piirustuksia ja niukkaeleistä ny-
kytaidetta, kuten Kain Tapperin ja Jaakko Valon veis-
toksia. Pääaulan molemmin puolin olevissa tiloissa 
on vanhempia maisemakuvia Jyväskylästä, Jyväsjär-
veltä, Palokasta ja Päijänteeltä. Juhlasalin seinille on 
sijoitettu kaupungin päättäjien muotokuvat. Salin oi-
kean puoleinen käytävä on saanut miesten kuvien 
vastapainoksi naisylivallan, kun käytävän molemmin 
puolin ovat Oskar Raja-ahon pronssiveistokset, jot-
ka kuvaavat naisen eri ikäkausia. Jyväskylän kaupun-
gintalon teosesittelyt: http://www.jkl.fi/taidemuseo/
kokoelmat/sijoitukset/kaupungintalo/teokset

Taiderestauroija Kirsi Nousiainen teki kaikille tiloihin 
sijoitetuille teoksille kuntokartoituksen ja tarvittavat 
kunnostukset sekä puhdisti teokset. Tarvittavat kehys-
tysten uusimiset sekä niiden korjaukset teki kehystä-
jä Tauri Kankaanpää sekä Taide ja kehystys Flyktman.

Museokokoelma ja kokoelma- 
näyttelyn suunnittelu
Jyväskylän taidemuseossa tehdään parhaillaan sel-
vitys- ja tutkimustyötä, jonka tarkoituksena on ja-

kaa Jyväskylän kaupungin taidekokoelma museo- ja 
sijoituskokoelmaksi. Museokokoelman koko tulee 
olemaan noin 10 % kaupungin taidekokoelmista. Ja-
ko selkeyttää monia kokoelmahoidon haasteita. Mu-
seokokoelmateoksiksi määriteltyjen teosten säilytys 
museo-olosuhteissa turvataan samoin kuin sijoitus-
kokoelmateosten pääsy mahdollisimman mutkatto-
masti ”ihmisten ilmoille”. Museokokoelma sisältää 
keskeisten keskisuomalaisten taiteilijoiden teokset. 
Teokset edustavat Keski-Suomen alueelle ominaista 
taidetta tai taideilmiöitä eri aikakausilta. Teosvalin-
noissa näkyy taiteilijan kehityskaari sekä taiteilijalle 
ominaiset työtavat ja tekniikat. 

Museokokoelman teoksista kootaan näyttely, jon-
ka avajaiset ovat vuoden 2015 alussa. Näyttelyssä 
keskitytään esittelemään kokoelman teoksia 1950- 
ja 1960-luvuilta. Vuonna 2013 aloitettiin näytte-
lyn käsikirjoitus. Sitä ovat tehneet Seija Heinänen, 
jonka aiheena on tutkittavan ajankohdan suoma-
lainen ja kansainvälinen taide sekä Jukka Parta-
nen, joka on kartoittanut ajankohdan keskisuoma-
laista taidegrafiikkaa. Syksyllä näyttelyä oli suun-
nittelemassa myös projektitutkija Elina Ojaniemi. 
Hänen tehtävään oli käydä läpi taidemuseon leh-
tileikearkistomateriaalia sekä miettiä näyttelyn 
museokasvatuksellista profiilia. Lisäksi on selvitet-
ty tutkittavan ajankohdan museokokoelmaan tule-
via teoksia sekä tehty alustavia näyttelyteosvalin-
toja. Vuoden aikana saatiin myös mietittyä näytte-
lyn keskeiset teemat.
 

Luovan työn dokumentointi 
Syksyllä jatkettiin keväällä 2012 aloitettua projektia, 
jonka tarkoituksena on dokumentoida ja kartoittaa 
keskisuomalaisten taiteilijoiden työskentelytapoja. 
Tutkimus tehtiin haastattelemalla taiteilijoita, joiden 
teoksia on Jyväskylän kaupungin kokoelmissa. Haas-
tattelut referoitiin jatkokäyttöä varten. Lisäksi suunni-
teltiin ja toteutettiin lomake, johon kirjattiin teoksen 
tekniset tiedot eli taiteilijan käyttämät menetelmät, 
hänen yleisimmin käyttämänsä materiaalit/aineet 
(esim. pohjamateriaalit, esiliimausaineet, pohjuste-
aineet ym.) ja taitelijalle luonteenomaiset työstötavat 
mahdollisia myöhempiä teosten korjaustarpeita var-
ten. Samalla kirjattiin taiteilijoiden teoksiin liittyvät 
huoltotarpeet. Lomaketta tullaan käyttämään Jyväs-
kylän kaupungin taidekokoelmien hoidossa. 

Dokumentoinnin taustatutkimuksen, haastattelut, re-
feroinnit sekä loppuraportin tekivät projektitutkija Eli-
sa Lindell ja restauroija Kirsi Nousiainen. Hanke to-
teutettiin Museoviraston myöntämällä Kokoelmien 
avaimet – museokokoelmien dokumentointi -rahoi-
tusavustuksella (3100 euroa). Dokumentointi oli osa 
valtakunnallista TAKO-projektia eli ammatillisten mu-
seoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston toi-
mintaa. 

http://www.jkl.fi/taidemuseo/kokoelmat/sijoitukset/kaupungintalo/teokset
http://www.jkl.fi/taidemuseo/kokoelmat/sijoitukset/kaupungintalo/teokset
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KIRJASTO JA ARKISTO
Jaana Oikari

Kirjasto
Jyväskylän taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjalli-
suutta, joka tukee museon tutkimustyötä. Painopiste-
alueina on keskisuomalaista taidetta, taidegrafiikkaa 
ja museon omien kokoelmien taiteilijoita koskeva 
kirjallisuus. Kirjaston kartunta koostui lähinnä muse-
oiden julkaisuvaihtosopimuksen mukaisista näyttely-
julkaisuista sekä alan tutkimuksista. Tietokannassa oli 
vuoden 2013 lopussa 7 061 nidettä.
 
Kirjoja ovat vuoden mittaan luetteloineet taidemu-
seon siviilipalvelusmies, historian opiskelija Jaakko 
Kuusela ja Jaana Oikari. Museon henkilökunnan li-
säksi käsikirjasto on ollut myös muiden tutkijoiden ja 
opiskelijoiden käytössä. Grafiikkaa ja taidevalokuvaa 
käsittelevä kirjallisuus on sijoitettu Grafiikka- ja valo-
kuvakeskus Ratamoon.
 

Taidemuseon toimisto muutti maaliskuussa 2013 uu-
siin toimitiloihin. Ahtauden vuoksi osa kirjoista jou-
duttiin siirtämään kirjastosta arkistoon. Kirjaston 
muutossa ja kirjojen järjestelyssä olivat mukana taide-
museon siviilipalvelusmies Jaakko Kuusela sekä työ-
kokeilussa ollut Marko Kärkkäinen. 

Kuva-arkisto
Taidemuseon kuva-arkistoon kuuluu 54 138 kuva-
tallennetta, joista 38 259 on sähköisessä muodossa. 
Vuonna 2013 tallenteet karttuivat kokoelmien teos-
kuvista ja näyttelydokumentoinnista. Valokuvaajina 
ovat vuoden aikana toimineet työmestari Naoji Ishiy-
ama, valokuvaaja Jari Kuskelin sekä valokuvaajahar-
joittelija Markus Haavisto. Kuva-arkiston diakokoel-
ma sekä negatiivikokoelma muutettiin maaliskuussa 
2013 Salmirantaan, jonne Jyväskylän Tilapalvelu re-
montoi arkistoa varten ilmastoidut tilat. 

Lehtileike- ja asiakirja-arkisto
Arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyttelykoh-
taisesti arkistoitavista asiakirjoista, museopedagogis-
ten projektien asiakirjoista sekä lehtileikkeistä. Näyt-
telyistä ja projekteista arkistoidaan lehdistö- ja näyt-
telytiedotteet, lehtikirjoitukset sekä muu kuraattorilta 
ja tutkijalta saatava materiaali. 

Lehtileikkeet leikataan arkistoon Keskisuomalaises-
ta, Helsingin Sanomista sekä Suur-Jyväskylän lehdes-
tä. Muissa lehdissä ilmestyvä materiaali arkistoidaan 
mahdollisuuksien mukaan. Arkistokokoelmaan kerä-
tään artikkeleita, jotka käsittelevät Jyväskylän taiteili-
jaseuran jäseniä, Jyväskylän taidemuseota, keskisuo-
malaista kuvataidetta sekä taidegrafiikkaa ja valoku-
vataidetta. 

Vuonna 2013 taidemuseon tietokannassa oli 27 876 
lehtileikettä. Lehtileikkeiden leikkaaminen ja luet-
telointi siirrettiin taidemuseon näyttelytilan Holvin 
valvojille. Lehtileikkeitä tietokantaan vuoden aika-
na luetteloivat valvoja Elina Puranen, harjoittelija Ii-
na Eskelinen, taidemuseon siviilipalvelusmies Joonas 
Lehtinen ja työkokeilussa ollut Marko Kärkkäinen. 
Museon toimistotilojen muuton vuoksi arkistotiloja 
järjestivät uudelleen työkokeilussa ollut Marko Kärk-
käinen ja harjoittelija Emmi Palomäki.

 

Kultainen metsä -näyttelyn aikana museon aulassa oli esillä lehtirunoja, 
joita näyttelyvieraat ”kirjoittivat” mustaamalla tarpeettomat sanat 
sanomalehdistä leikatuista teksteistä. Kuva: Jari Kuskelin.
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TUTKIMUS
Seija Heinänen

Tutkimuksen painopiste oli kahdessa uudessa tutki-
mushankkeessa, jotka käynnistettiin vuonna 2013. 
Alustavaa kartoitusta, aineiston keräämistä ja läpi-
käymistä tehtiin Suomen Taideyhdistyksen piirus-
tuskoulun rehtorin ja opettajan, taidemaalari Uuno 
Alangon (1878–1964) elämäntyöstä sekä hänen suh-
teestaan  Keski-Suomeen ja keskisuomalaiseen kuva- 
taide-elämään. Kirjojen, tietokantojen ja näyttelyjul-
kaisujen lisäksi tietoja on etsitty arkistoihin tallete-
tuista kirjeistä, asiakirjoista ja lehtileikkeistä. Tavoit-
teena on tehdä tutkimuksen pohjalta kirja ja näyttely.

Loppuvuodesta käynnistettiin Jyväskylän kaupungin 
taidekokoelmien 1950- ja 1960-lukujen teosten tut-
kimus- ja näyttelyhanke. Syksyn aikana tehtiin taus-

tatutkimusta ja selvitettiin ajanjakson Suomen ku-
vataiteen kehityslinjoja ja sitä, miten ne heijastuivat 
keskisuomalaiseen kuvataiteeseen.

Opinnäytetyöt
Vuoden aikana valmistui kaksi Jyväskylän taidemu-
seoon liittyvää tai museon tutkimusaiheeksi ehdot-
tamaa keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyvää 
opinnäytetyötä. Jyväskylän yliopistossa valmistui 
Milja Leskisen taidehistorian proseminaarityö nimel-
tään ”Anna Ruthin autopiirustukset ympäristön koke-
misen kuvaajina” ja Lapin yliopistossa Tiina Häkkisen 
kuvataidekasvatuksen pro gradu -tutkielma nimel-
tään ”Ootko maisemissa?”. Häkkisen tutkimus liittyi 

Ympäristöluotsien järjestämässä Luhtisen puiston avajaistapahtumassa 
testattiin myös liikuntavälineitä. Kuva: Hanne Laitinen.
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Jyväskylän taidemuseon Tunne maisema -näyttelyn 
(2011) verkkosivuston (www.tunnemaisema.fi) mai-
sema-aiheisen taidekasvatuksen oppimateriaalin ke-
hittämiseen perusopetuksen vuosiluokille 1–9  sekä 
vanhustyöhön. Lisäksi tekeillä on kaksi muuta opin-
näytetyötä Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuu-
rintutkimuksen laitokselle.

Suunnittelija, FT Seija Heinänen toimi ohjaajana Pi-
rita Mäkisen maisterin opinnäytetyössä, joka valmis-
tui keväällä 2013 Aalto-yliopiston taiteen laitoksen 
Porin yksikössä nimellä Käsityö kokemuksena. Mat-
ka käsityön somaestetiikkaan. Lisäksi hän toimi Mar-
jukka Vuorisalon Aalto-yliopiston taideosastolle teke-
män väitöskirjan esitarkastajana.

Ympäristöluotsausten toimintakokeilu
Kulttuuriluotsien joukosta valittiin viisi ympäristö- ja 
luontoasioista kiinnostunutta vapaaehtoista kymme-
nen kuukautta kestäneeseen toimintakokeiluun, jo-
ka päättyi elokuussa 2013. Ympäristöluotseina toimi-
vat Anu Jurvanen, Maija Laitaharju, Marita Riikonen, 
Pauli Puttonen ja Helena Ratinen. Projektin vetäjänä 
oli Seija Heinänen ja kokeilussa oli tiiviisti mukana 
myös kulttuuriluotsikoordinaattori Hanne Laitinen. 
Toimintatutkimusprosessin tavoitteena oli saada käy-
tännönkokemuksia ympäristöluotsitoiminnasta ja sii-
tä, millaista yhteistoimintaa ja tapahtumia vapaaeh-
toisen vertaistoiminnan puitteissa ympäristöteemaan 
liittyen on mahdollista järjestää. Ympäristökasvatus-
hanke oli samalla myös lähialueelle suuntautuvaa 
aluemuseotyötä.

Toimintakokeilu liittyi alkuvuodesta Jyväskylän tai-
demuseossa olleeseen Kultanen metsä -näyttelyyn, 
joten sen keskusteluluennot ja oheistapahtumat oli-
vat osa luotsien perehdyttämistä. Kokeilun teemoiksi 
valikoituivat metsäluonnon käyttö, ympäristöpoliitti-
nen vaikuttaminen, kotiseudun tunteminen sekä yh-
teisöllisyys. Luotsauksina järjestettiin mm. Kultainen 
metsä -näyttelyyn liittyneitä näyttelykierroksia ja/tai 
-keskusteluja, vanhusten päiväkeskuksessa ryhmä-
keskusteluja ja runoesityksiä metsäaiheisista runois-
ta, metsäretkiä talousmetsän hakkuutyömaalle, luon-
toiltapäivä teemana ympäristökasvatus sekä Luhtisen 
puiston avajaistapahtuma.

Toimintapuiston avajaistapahtuman suunnittelun 
kantavana ajatuksena oli sosiokulttuurinen innosta-
minen ja yhteisöllisyys. Tarkoituksena oli luoda ta-
pahtuman osallistujien välille verkostoja, aktivoida 
ja herätellä huomaamaan oman asuinalueen puiston 
toiminnalliset mahdollisuudet sekä kiinnittää huo-
miota lähiympäristöön. Luhtinen on puisto, jossa on 
ulkoliikuntalaitteita aikuisille. Siellä on myös eripi-
tuisia kävelyreittejä, joiden varrella on penkkejä le-
päämistä varten. Myös liikuntaesteiset on huomioitu: 
esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvien lasten on mah-

dollista käyttää osaa leikkipuiston välineistä. Lisäksi 
on pienpelikenttä (mölkky, petanque) sekä monitoi-
mikenttä pallopeleille. Puistossa on mahdollista olla 
piknikillä. Talvella kenttä jäädytetään luistelua varten 
ja puistoon tehdään lyhyitä hiihtolatuja. Puisto on 
paikka, jossa eri-ikäiset voivat viettää vapaa-aikaa sa-
manaikaisesti. 

Ympäristöluotsi, tanssija Helena Ratinen suunnitteli 
ja ohjasi avajaisiin Ulkoilmaelämää-esityksen, joka 
kokosi avajaisyleisö yhdeksi jatkumoksi, yhteisen ti-
lan käyttäjäksi musiikin tahdittamana. Lähellä puis-
toa sijaitsee Ritoniityn vaikeavammaisten palvelu-
koti, jonka päivätoiminnan ohjaaja Anu Jurvanen on 
yksi ympäristöluotseista. Palvelukodin henkilökunta 
ja asukkaat osallistuvat Ratisen esitykseen. Tarkoituk-
sena oli osoittaa, että myös vaikeavammaiset voivat 
käyttää liikkumiseensa julkisia puistoalueita ja lähi-
ympäristöä. 

Avajaistapahtuman toteuttajina olivat kaikki viisi ym-
päristöluotsia yhteistyötahoina Jyväskylän kaupun-
kirakennepalvelujen viheralueosasto ja Jyväskylän 
taidemuseo. Ohjelmansuorittajat olivat pääasiassa 
alueella asuvia ja toimivia: Tyyppälän alakoulun 2. 
ja 4. luokkien oppilaat ja opettajat (runo- ja laulu-
esitys), Passelin ja Kortepohjan toimintakeskusten vä-
keä (leikkimielinen jalkapallo-ottelu), Ritoniityn pal-
velukodin asukkaita ja henkilökuntaa (Ulkoilmaelä-
mää-esitys), Jyväskylän taidemuseon henkilökuntaa 
(puistopiirustus), Jyväskylän kaupungin viherryhmä 
(infoa kaupungin ympäristöasioista), JAPA ry:n (kes-
tävä kehitys ja asukastoiminta) työtekijöitä sekä seni-
oriliikuntalaiteen ja shindo-venyttelyn ohjaajat Tuuli 
Järvi ja Anneli Meskanen. Puistotapahtumassa musi-
soivat Eero Vuorinen ja Juha Lauttamus. Tarjolla oli 
myös pientä purtavaa. Tilaisuuden avasi kaupungin-
valtuutettu Ulla Lauttamus. Lähinnä Palokan alueel-
le markkinoituun tapahtumaan saapui tihkusateesta 
huolimatta paikalle 15.8. parin tunnin ajaksi noin 
150 henkilöä. 

Toimintakokeilusta laadittiin raportti, jonka tuloksia 
ja kokemuksia käytetään materiaalina Maaseudun Si-
vistysliitossa suunnitteilla olevassa valtakunnallisessa 
ympäristöluotsitoiminnassa. Museo sai Maaseudun 
Sivistysliitolta avustusta (2000 euroa) kokeilua var-
ten. Kokeilujakson jälkeen Jyväskylän ympäristöluot-
sitoiminta siirtyi osaksi kulttuuriluotsitoimintaa.

http://www.tunnemaisema.fi/


22   Jyväskylän taidemuseo toimintakertomus 2013

ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA  
Päivimarjut Raippalinna, Jaana Oikari

Keski-Suomen aluetaidemuseona toimivan Jyväsky-
län taidemuseon alueellinen toiminta on käytännös-
sä integroitu kiinteäksi osaksi museon muuta toimin-
taa, joten museossa ei ole yhtä alueellisesta toimin-
nasta vastaavaa amanuenssia. Museoviraston kanssa 
käytyjen neuvottelujen pohjalta taidemuseon alueel-
lisen toiminnan päätavoitteet meneillään olevan so-
pimuskauden (2011–2013) loppuun ovat seuraavat: 
• alueellisen kokoelmatyön vahvistaminen
• alueellinen verkostoituminen ja yhteistyön 

syventäminen maakunnallisten toimijoiden kanssa 
• alueen kuvataiteen tunnettuuden ja 

saavutettavuuden edistäminen

Alueellinen kokoelmatyö
Toimintavuoden aikana alueellisen kokoelmatyön 
keskiössä on ollut alueellisten taidekokoelmien kar-
toitus, jonka pitkän tähtäimen tavoitteena on alueelli-
sen taidekokoelmapoliittisen ohjelman koostaminen. 
Keski-Suomi on pilottialueena valtakunnallisessa ko-
koelmakartoituksessa, jonka vetovastuu siirtyi Valtion 
taidemuseon kehittämisyksiköltä (Kehys) Museovi-
raston Kehittämispalvelulle. Tarkoituksena on kartoit-
taa Suomen museoiden ja kuntien taidekokoelmia 

sekä harkinnan mukaan myös muiden toimijoiden 
taideteosvarantoja. Kartoituksen avulla täsmenne-
tään valtakunnallisia kokoelmien painopisteitä sekä 
tiivistetään toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on 
luoda valtakunnallinen malli erityisesti aluetaidemu-
seoiden käyttöön ja taidekokoelmien kartoitukseen.

Vuoden aikana oli kolme tapaamista: 12.3., 14.5. ja 
24.10. Niihin osallistuivat Jyväskylän taidemuseon, 
Keski-Suomen museon, Keuruun museon, Saarijär-
ven museon ja Äänekosken taidemuseon edustajat 
sekä Museoviraston edustajina Eija Liukkonen ja Anu 
Niemelä. 

Projektin ensimmäinen vaihe, jossa laadittiin kartoi-
tussuunnitelma sekä tehtiin kysely ja sen analysoin-
ti, toteutettiin vuoden 2013 aikana. Kysely lähetettiin 
museoille, 17 kunnalle, Keski-Suomen sairaanhoi-
topiirille ja Jyväskylän yliopistolle. Vain viisi kuntaa 
vastasi kyselyyn. Analysoinnin kohteena oli yhteensä 
24 eri kokoelmaa, joista 13 on Jyväskylän taidemuse-
on hoidossa. Vastaukset analysoi ja raportin kirjoitti-
vat Eija Liukkonen ja Anu Niemelä. Aineiston avulla 
käytiin läpi kyselyyn vastanneiden taidekokoelmien 
sisältöä.

Keskisuomalaisten taidekokoelmien teosjakauma valmistumisajankohdan mukaan. Kokoelmissa on huomat-
tavan paljon teoksia 1970- ja 1980-luvuilta, kun taas 2000-luku on selkeästi aliedustettuna. Taideteoksia on 
kokoelmissa yhteensä 15 500.
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Yhteistyötä 
Alueellista verkostoitumista ja alueen museoiden toi-
mintaan ja työntekijöihin tutustumista jatkettiin nel-
jännessä alueen museoiden foorumissa, joka järjes-
tettiin Tikkakoskella 26.11.2013. Tilaisuuden järjeste-
lyistä vastasi Keski-Suomen ilmailumuseo. Foorumiin 
osallistui 44 alueen museoiden työntekijää. Ohjel-
maosuus järjestettiin Upseerikerholla, minkä jälkeen 
tutustuttiin ilmailumuseoon. Museofoorumiin järjes-
tettiin bussikuljetus Jyväskylästä.

Keskisuomalaista kuvataidetta on vuoden aikana esi-
telty Jyväskylän Taiteilijaseuran kanssa yhteistyössä 
järjestetyssä taiteilijaseuran vuosinäyttelyssä, jonka 
teemana oli kesäkatu. Näyttelyn jurytti Nykytaiteen 
museo Kiasman johtaja Pirkko Siitari. Lisäksi yksit-
täisten taiteilijoiden teoksia ja tuotantoa on ollut esillä 
yhteisnäyttelyssä Holvissa (Päivi Hintsanen) sekä yk-
sityis- ja yhteisnäyttelyissä Galleria Ratamossa (Naoji 
Ishyama, Kapa, Aino-Kaarina Pajari, Maija Kumpulai-
nen-Sokka, Emma Lappalainen, Jyrki Markkanen).

Vuoden lopulla käynnistyivät keskisuomalaisen tai-
teen teemavuoden 2015 valmistelut. Teemavuosi si-

Keskisuomalaisten taidekokoelmien jakautuminen pääluokkien mukaan. Eniten kokoelmissa on grafiikkaa. 
Teoksia on yhteensä 16 466.

Taidekokoelmien (otos 24) vaikuttavuutta tutkittiin viimeisen viiden vuoden aikaisilla teoslainojen ja teossijoi-
tusten määrillä sekä sillä kuinka monen kokoelman teoksia oli käytetty omissa näyttelyissä.

sältää kolme näyttelyä. Taidemuseon kokoelmateok-
sista koottu näyttely alueen 1950- ja 1960-lukujen 
taiteesta on esillä alku vuoden. Kesänäyttelyksi toteu-
tetaan Veikko Hirvimäen näyttely retrospektiivisine 
osioineen. Syksyllä avautuu laajana eri toimijoiden 
yhteistyönä toteutettava ja kuratoitu keskisuomalai-
sen nykytaiteen suurkatselmus. Näyttely on esillä Jy-
väskylän taidemuseon Holvissa sekä Keuruun muse-
ossa ja Saarijärven museossa. 

Jyväskylän kaupungin kiinteistöjen ja yleisten aluei-
den taidetyöryhmä toimii Tilapalvelun ja Kaupunkira-
kennepalveluiden asiantuntijaelimenä taidehankinto-
ja koskevissa kysymyksissä. Taidemuseota työryhmäs-
sä edustavat näyttelytoiminnasta vastaava amanuenssi 
Leena Lokka, kokoelmista vastaava amanuenssi Jaana 
Oikari ja museonjohtaja Päivimarjut Raippalinna. Jäl-
kimmäinen toimii työryhmän puheenjohtajana. Sih-
teerinä toimi syyskuusta alkaen Jaana Oikari. Leena 
Lokka on kuulunut myös Kuokkalan kirkon taidetyö-
ryhmään.

Teoksia esillä  
omissa näyttelyissä
KYLLÄ 13, EI 11

Teoslainat toisten 
järjestämiin näyttelyihin
KYLLÄ 13, EI 11

Teossijoituksia 
kokoelmista
KYLLÄ 21, EI 3
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�e�s�i�n�e�t�e�o�s�:�	�5�3

�i�n�s�t�a�l�l�a�a�t�i�o�:�	�3�5

�m�e�d�i�a�t�a�i�d�e�:�	�1�3

�y�m�p�ä�r�i�s�t�ö�t�a�i�d�e�:�	�0

�a�u�k�t�o�r�i�s�o�i�t�u�	�d�o�k�u�m�e�n�t�t�i�:�	�0

�m�u�u�	�l�u�o�k�i�t�u�s�:�	�1�8�5
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MUSEOKAUPPA 
Paula Jurvelin

Lilia Fedorova, Anna-Liisa Hakkarainen, Tuomas Hal-
livuo, Auli Halttunen, Päivi Hintsanen, Hanna Holma, 
Maija Holma, Eila Kinnunen, Virpi Lehto, Jonna Mark-
kula, Piippa Mutikainen, Juha Myllymäki, Piia Mylly-
selkä, Johanna Mäkitalo, Ilona Rytkönen, Anja Santa-
la, Pekka Suomäki, Daga Ulv ja Riitta Vauhkonen.

Museokaupan pysyviin myyntituotteisiin kuuluvat 
mm. SEO – Sinuna en ostaisi -tuotteet, Mum´s -korut, 
Caring Hands -hyväntekeväisyyskorut ja näyttelyjul-
kaisut omista näyttelyistä sekä keskisuomalaisia tai-
teilijoita esitteleviä julkaisuja. Muu valikoima vaihte-
lee eri näyttelyiden ja sesonkien mukaan.

Museokaupan vieras
Holvin uudistuneessa museokaupassa käynnistettiin 
Museokaupan vieras -kokeilu, jonka avulla on tarkoi-
tus tuoda esiin keskisuomalaista taiteenalan osaamis-
ta ja edistää tuotteiden myyntiä. Museokaupan vieras 
ei liity Jyväskylän taidemuseon näyttelyihin, vaan on 
osa asiakaspalvelua ja museokaupan toimintaa.

Museokaupan vieraat vuonna 2013:
Hanna Holma, 16.8.–29.9.  
Tuhka, 18.10.–22.10.   
Päivi Hintsanen, 29.11.2013–12.1.2014

Holvin museokauppaa ja museon aulatiloja uudis-
tettiin vähitellen näyttelyn vaihtojen välillä alku vuo-
den ja kevään aikana. Aula jaettiin väliseinäkkeil-
lä myymälään ja yleisötilaan, myös palvelutiskin ja 
naulakoiden paikkaa siirrettiin lisätilan saamiseksi. 
Suunnitelmaan kuuluivat myös uusi tiski ja työpis-
te, hyllykkö tiskin takana, naulakot ja liikuteltavat 
myyntipöydät. Korttiseinäkkeet siirrettiin ja wc-tilo-
jen eteen asennettiin uusi väliseinä. Syksyllä uusittiin 
myös asiakaspäätepöytä. Kaikki uudet elementit ovat 
helposti siirrettävissä ja sovitettavissa yhteen vanho-
jen kalusteiden kanssa. Museokaupan uuden ilmeen 
suunnitteli sisustusarkkitehti Simo Heikkilä.

Museokauppa on vakiinnuttanut asemansa hyvänä 
postikorttikauppana, mutta 13.6. valmistuneen re-
montin jälkeen myös muu myynti on kasvanut huo-
mattavasti, koska myytäville tuotteille saatiin entistä 
enemmän tilaa. Vuoden aikana asiakkaita kävi pel-
kästään museokaupassa yhteensä 2 397.

Myyntituotteet
Myytäviä kortteja hankittiin korttitukuista ja suoraan 
taiteilijoilta. Korttien ostopaikkoja ovat Come to Fin-
land, Joutomaa, Korttien Talo, Livingstone ja Putinki 
Oy. Lisäksi kortteja on ostettu seuraavilta taiteilijoilta: 

Jyväskylän taidemuseon uudistettu museokauppa. 
Kuvat: Darja Zaitsev.
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GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS RATAMO
Jukka Partanen, Anna-Leena Pesonen

Jyväskylän taidemuseo vastaa Grafiikka- ja valoku-
vakeskus Ratamon grafiikkatoiminnoista ja Luovan 
valokuvauksen keskus ry sen valokuvatoiminnoista. 
Galleria Ratamo on kummankin toimijan yhteinen 
näyttelytila. Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonai-
nen toimintavuosi uusissa toimitiloissa Veturitallil-
la. Vuoden aikana testailtiin Luovan valokuvauksen 
keskuksen kanssa tilojen toimivuutta ja tehtiin joi-
tain pieniä toiminnallisia muutoksia. Grafiikanpajan 
käyttäjien kannalta suurimpia muutoksia olivat rää-
tälöidyt lisäpalvelut, kuten mahdollisuus vuokrata 
omaan käyttöön työpöytä ja lisää säilytystilaa sekä 
ostaa tarvikkeita. Syyskuussa valmistui samassa ra-
kennuksessa toimivan Jyväskylän kaupungin nuoriso-
palveluiden kanssa yhdessä laadittu Veturitallien pe-
lastussuunnitelma.

Toimintavuotta leimasi kansainvälisyys. Neljän vuo-
den tauon jälkeen Ratamo vastaanotti järjestyk-
sessään kuudennen Pépinières européennes pour 
jeunes artistes -residenssitaiteilijan, irlantilaisen Fio-
na Kellyn, joka työskenteli keskuksessa puolen vuo-
den ajan ja piti samalla oman yksityisnäyttelyn. Mar-
raskuun ajan Ratamossa työskenteli myös Ratamon 
vuosittaisen residenssin turvin latvialainen Ausma 
Smite. Lisäksi galleriassa oli maaliskuussa esillä poh-
joisyorkshireläisten ja jyväskyläläisten taiteilijavaih-
toprojektin työn tuloksia esittelevä näyttely. 

Vuoden aikana Ratamon toiminnoissa päästiin run-
saaseen 8000 käyntikertaan. Luku sisältää paitsi gal-
leriavieraat myös kurssi- ja työpajakäynnit. Aikaisem-
min Ratamon kävijämäärä piti sisällään ainoastaan 
näyttelyissä kävijät.

  

Grafiikkakeskuksen näyttelyt  
Galleria Ratamossa

Galleria Ratamossa pidettiin vuoden aikana yhteensä 
12 näyttelyä, joista Jyväskylän taidemuseo järjesti vii-
si ja Luovan valokuvauksen keskus kuusi näyttelyä. 
Innostaa / Inspire -näyttely järjestettiin yhteistyös-
sä. Vuonna 2013 aloitettiin näyttelynvaihtoprojektin 
suunnittelu liettualaisen Vilnius Graphic Art Centren 
kanssa. Projekti käynnistyy vuonna 2014. 

Grafiikkanäyttelyissä esiteltiin gallerian näyttelypo-
litiikan mukaisesti sekä paikallista, valtakunnallista 
että kansainvälistä grafiikkaa. Näyttelyripustukset te-
kivät pääasiassa taitelijat itse, mutta Ratamon henki-
lökunta eli Jukka Partanen, Naoji Ishiyama ja Anna-
Leena Pesonen avustivat tarvittaessa. 

Dominik Wlodarek  
Grafiikkaa  
10.1.–3.2.

Puolalainen Helsingissä asuva Dominik Wloda-
rek toi näyttelyynsä osan Heijastuksia / Reflections 
-sarjastaan, jota hän on tehnyt vuodesta 2005 läh-
tien. Töiden suurin innoittaja on kaupunkimaise-
ma. Hän näyttää hieman poikkeuksellisella tavalla 
alueita, joiden ohi ihmiset kulkevat joka päivä nii-
tä huomaamatta. Teosten perustana on aidon mai-
seman peilikuva. Kaikki elementit ovat näkyvissä, 
mutta peilikuvina. Teosten kuvaamat paikat ovat 
siis tunnistettavissa, mutta peilikuva aiheuttaa myös 
jonkinlaista hämmennystä. Heijastuva kuva näyttää 
paikat taianomaisina ja abstrakteina, mikä on toi-
saalta olennainen taidegrafiikan piirre: grafiikkale-
vythän valmistetaan peilikuvina, jotta lopputulos 
olisi todenmukainen.

Innostaa / Inspire Connections North 
7.3.–14.4.

Näyttely liittyi Connections North -residenssipro-
jektiin, johon osallistui neljä jyväskyläläistä ja neljä 
pohjoisyorkshirelaista taiteilijaa. Näyttelyä edelsivät 
3–4 viikon pituiset taiteilijavierailut.  Brittien vierailut 
Jyväskylään osuivat kevääseen 2010 ja suomaisten 
vastavierailut Yorkshireen syksyyn 2010. 

Näyttelyyn osallistuneet taiteilijat olivat tekstiilitaitei-
lija Sally Greaves-Lord, korutaiteilija Debby Moxon, 
taidegraafikko Paul Clifford  ja valokuvataiteilija Tes-
sa Bunney Pohjois-Yorkshiresta sekä tekstiilitaiteilija 
Aino Kajaniemi ja valokuvataiteilija Kapa Jyväskyläs-
tä. Ratamon graafikoista mukana olivat taidegraafi-
kot Naoji Ishiyama ja Aino-Kaarina Pajari. Jyväskylän 
taidemuseon, Luovan valokuvauksen keskus ry:n ja 
Chrysalis Artsin kanssa yhteistyössä järjestämä näyt-
tely oli esillä ennen Jyväskylää Englannissa Woodend 
Art Galleryssä, Scarboroughssa 1.2.–28.2.2013.
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Maija Kumpulainen-Sokka 
Oppia ikä kaikki – 70-vuotisnäyttely  
18.04.–12.05.

Jämsäläissyntyinen, Jyväskylässä asuva Maija Kum-
pulainen-Sokka kuuluu 1980-luvulla alkaneen suu-
rikokoisen ja monivärisen puupiirrosgrafiikan keskei-
siin taiteilijoihin Suomessa. Juhlanäyttelyynsä edel-
leen aktiivinen taiteilija toi 23 uusinta ja uniikkia 
teosta. Näyttelyn rungon muodostivat kaksi sarjaa, 
joissa vihreä ilmenee eri tavoin. Vaikka teosten lähtö-
kohtana on usein suora luonnon havainto, ne tarjoa-
vat myös symbolistisen tulkinnan aiheestaan. 

Tuula Moilanen  
Ukiyo-e mitate kuvia ja muita 
avaruusmatkan tuliaisia  
13.6.–7.7.

Värikkäistä ja humoristisista puupiirroksistaan tun-
nettu taidegraafikko Tuula Moilanen (s. 1959) esittäy-
tyi vanhassa kotikaupungissaan Jyväskylässä pitkän 
tauon jälkeen. Galleria Ratamossa oli esillä hänen 
uusimpia teoksiaan. Mukana oli puupiirrosten lisäksi 
myös akryyli- ja pastellimaalauksia sekä kalligrafioita 
Moilasen 2000-luvun tuotannosta.

Tuula Moilanen on asunut Japanissa yli kahden-
kymmenen vuoden ajan. Näyttelyn teema “Ukiyo-e  
mitate”, viittaakin Moilasen persoonalliseen tapaan 
yhdistellä 1700–1800-luvun klassisten japanilaisten 
ukiyo-e -puupiirrosten sommittelumalleja mangatyy-
lisiin eläinhahmoihin. Teosten ideat nousevat van-
hoista tarinoista ja eri kulttuurien synnyttämistä myy-
teistä, joita hän on rinnastanut moderniin aikaamme 
joskus varsin yllättävälläkin tavalla. Toinen tärkeä in-
spiraation lähde on luonto, sen käsittämättömän kek-
seliäs muotokieli ja vielä paljastamattomat salaisuu-
det. 

Fiona Kelly 
There Are Thousands of Taps Dripping 
3.10.–27.10.

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamon (aik. Jyväsky-
län Grafiikkakeskus) kuudes Pépinières européennes 
pour jeunes artistes -residenssitaiteilija irlantilainen 
Fiona Kelly (s. 1985) piti ensimmäisen varsinaisen 
yksityisnäyttelynsä Galleria Ratamossa. Valtaosan 
näyttelyssä esillä olleista teoksista Kelly valmisti Jy-
väskylässä residenssiensä aikana. Edellisen kerran 
hän oli Jyväskylässä marraskuussa 2011. 

Näyttelyssä oli esillä paitsi perinteistä linopiirrosta 
myös installaatioita sekä toisen maailmansodan ai-
koihin suosituksi tulleita stereovalokuvia. Kelly ke-
räsi materiaalia näyttelyynsä ajelemalla kesän 2013 
aikana polkupyörällä eri puolilla Jyväskylää. Hän on 
kiinnostunut kaupunkikuvasta ja erityisesti ihmisten 
hylkäämistä tavaroista, jätekasoista, rakennustyö-

maa-alueista ja keskeneräisistä luonnon takaisin val-
taamista epätiloista. Taustalla on talousuhon ja sen 
aiheuttaman tuhlaamisen ja suoranaisen tuhon ko-
kemukset omassa kotimaassaan Irlannissa. Kelly ei 
kuitenkaan halua osoitella, vaan hän pukee sanotta-
vansa enemmänkin surrealistiseen ja leikkisään ilmi-
asuun.
 

Naoji Ishiyama, Emma Lappalainen  
ja Jyrki Markkanen 
Synopsis 
31.10.–24.11.

Synopsis oli uudenlainen taidenäyttelykonsepti, 
eräänlainen ”teosdokumentti” kolmen Grafiikka- ja 
valokuvakeskus Ratamossa työskentelevän kuvatai-
teilijan matkasta runsaan vuoden aikana. Siinä seu-
rattiin teosten syntyä ja kehittymistä haparoivasta 
alkuideasta kiteytettyyn loppumuotoonsa. Se kertoi 
samalla kolme erilaista tarinaa taiteilijasta ja hänen 
henkilökohtaista suhteestaan taiteen tekemiseen.

 

Luovan valokuvauksen keskus 
ry:n järjestämät näyttelyt 
Galleria Ratamossa

Julia Weckman: Mental Traveler ja  
Sami Kulju: Epälineaarinen Päiväkirja 
7.2.–3.3.

Antti Haapio & Petri Nuutinen  
16.5.–9.6.

Rune Snellman:  
Puoli vuosisataa – neulanreikäkamerasta 
iPhoneen  
11.7.– 4.8.

Valon murteita – Luovan valokuvauksen 
keskuksen jäsennäyttely  
8.8.–1.9.

11-kollektiivi  
5.9.–29.9.

Mobile2013@JKL  
28.11.–29.12.

Yleisötyö
Vuoden aikana Galleria Ratamon näyttelyihin tutus-
tui 62 ryhmää. Näyttelyopastus järjestettiin 21:lle 
ryhmälle. Vierailun yhteydessä tutustuttiin myös kes-
kuksen muihin tiloihin ja toimintoihin. Taidemuseo 
järjesti Ratamossa kuudet näyttelyn avajaiset. Lisäk-
si Jyväskylän opiskelijakameraseura ja Jyväskylän Ka-
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meraseura järjestivät näyttelytiloissa kuvailtoja ker-
ran kuukaudessa. Yleisötilaisuudet ja muut tapahtu-
mat on lueteltu liitteessä 5.

Grafiikan paja 
Grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä vuoden aika-
na 24 taiteilijaa ja harrastajaa. Vuosikäyttäjiä oli 15, 
mutta pajaa oli mahdollista vuokrata myös lyhyem-
mäksi ajaksi. Paja oli käytössä päivittäin klo 06–02. 
Pajakäyntejä kertyi vuodessa yhteensä 1 892.

Vuoden alusta lähtien vuosikäyttäjät ovat voineet 
vuokrata myös oman työpöydän ja ylimääräistä säily-
tystilaa. Käyttäjät ovat voineet myös ostaa käyttöönsä 
kuparilaattoja, vaneria ja syväpainopaperia.  Vuoden 
aikana kursseille ja työpajoihin osallistui yhteensä 180 
henkilöä. Kurssikäyntejä kertyi yhteensä 1 355. Gra-
fiikan pajan kurssit ja työpajat on lueteltu liitteessä 5.

Vierashuoneisto 
Vierashuoneisto muutti joulukuun puolivälissä Halo-
sen talosta. Uusi osoite on Kauppakatu 12 A 1. Noin 
50 m²:n huoneisto käsittää kaksi erillistä huonetta se-
kä yhteisen keittiön ja kylpyhuoneen. Sinne voidaan 
majoittaa entiseen tapaan kolme vierasta. Vierashuo-
neisto oli vuoden aikana vilkkaassa käytössä. Pajan 
vierailevien taiteilijoiden lisäksi vierashuoneistoa 
käytettiin taidemuseon vieraiden majoittamiseen. Si-
tä vuokrattiin myös muiden kulttuurialan toimijoiden 
vieraille. Vuoden aikana yöpymiskertoja kertyi yh-
teensä 198.

Taiteilijaresidenssi
Ratamolla on vuosittain haussa kuukauden pituinen 
taiteilijaresidenssi yhdelle ulkomaiselle taidegraafi-
kolle ja kolmen vuoden välein kuuden kuukauden 
pituinen Pépinières européennes pour jeunes artistes 
-residenssi yhdelle nuorelle eurooppalaiselle graafi-
kolle. Vuoden 2013 Pépinières-residenssiin valittiin 
47 hakijan joukosta irlantilainen Fiona Kelly. Fiona 
saapui Jyväskylään kesäkuun alussa. Hän työskente-
li keskuksessa marraskuun loppuun asti ja piti näyt-
telyn Galleria Ratamossa lokakuussa. Residenssitoi-
mintaa tukivat Jyväskylän kaupungin kulttuuripalve-
lut ja Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö.

Ratamon vuoden 2013 taiteilijaresidenssiin tuli 29 
hakemusta eri puolilta maailmaa. Residenssiin valit-
tiin latvialainen Ausma Šmite, joka työskenteli kes-
kuksessa marraskuun ajan. Residenssiin kuului il-
mainen työskentely Ratamossa ja majoitus keskuk-
sen vierashuoneessa. Lisäksi taiteilijalle maksettiin 
pieni residenssiavustus. Muita taiteilijavieraita olivat 
Matti Niinimäki, Live Herringin taiteilijaresidenssi, 
5.–31.8. sekä Nao Nakamura (Japani), 6.–30.9. ja 
22.10.–31.10.

Galleria Ratamon galleriakauppa
Galleriakaupassa oli myynnissä enimmäkseen pai-
kallisten graafikoiden vedoksia ja taidepostikortteja 
esimerkiksi Tuomas Hallivuolta, Jyrki Markkaselta, 
Aino-Kaarina Pajarilta ja Rita Vargasilta. Valikoimas-
sa on myös jonkin verran grafiikan ja valokuva-alan 
kirjallisuutta, kuten näyttelyjä pitäneiden taiteilijoi-
den myyntiin jättämiä kirjoja. Loppuvuodesta aloi-
tettiin galleriakaupan toimintaperiaatteiden uudel-
leen organisointi. 

Fiona Kelly, joka oli residenssitaitelijana Ratamossa.  
Kuva: Naoji Ishiyama.

T-paitatyöpaja Veturitallien bändiläisille, ohjaajana Naoji Ishiyama. 
Kuva: Jukka Partanen.
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TIEDOTUS
Leena Lokka

Näyttely- ja tapahtumatiedottaminen
Tiedotuksessa ja markkinoinnissa käytetään museon 
omia kanavia, mutta käytössä ovat myös sidosryhmi-
en, yhteistyökumppaneiden sekä kaupunkiorgani-
saation tiedotuskanavat. Oto-tiedottaja Leena Lokka 
laati yhteistyössä näyttelyiden ja tapahtumien vas-
tuuhenkilöiden kanssa viestintäsuunnitelmat. 

Avajaiskutsut ja näyttelytiedotteet lähetetään kutsu-
vieraille joko paperitulosteina tai sähköisinä linkkei-
nä osana sähköpostiviestejä. Syksyllä lähetettiin kut-
suvieraille vetoomus siirtyä paperisten kutsujen vas-
taanottamisesta sähköpostiviestintään ja lähes kaksi 
sataa henkilöä siirtyikin sähköpostilistalle. Näyttely-
julisteet jaettiin museoiden, kirjaston, yliopiston sekä 
muutaman yrityksen ilmoitustauluille. Ennen avajai-
sia näyttelyistä järjestettiin tiedotustilaisuudet, joihin 
kutsuttiin viestimien edustajien lisäksi kulttuuriluotsit 
sekä taidemuseon henkilökunta. 

Silmänkääntäjä-esite tehtiin tammikuussa ja siinä 
oli ensimmäisen kerran tiedot koko vuoden Holvin 
ja Galleria Ratamon näyttelyistä. Silmänkääntäjä il-
mestyi aiemmin kaksi kertaa vuodessa. Esitteen tait-
toi Jyrki Markkanen. Keväällä sekä syksyllä toteutet-
tiin flyerit näyttelyihin liittyvistä sekä muista museon 
ja Ratamon tapahtumista. Kevään flyerin taittoi Tiina 
Ekosaari ja syksyn Jyrki Markkanen. 

Jyväskylän päivien ja samanaikaisesti olevan taide-
museon 15. syntymäpäiväviikon ohjelman kokosi 
ja siitä tiedotti kulttuuripalvelut-yksikkö. Kun Tuula 
Rautio ja Leena Lokka analysoivat Jyväskylän päivien 
aikana järjestettyjen tapahtumien kävijämääriä nii-
den pienuuden vuoksi, niin he huomasivat, ettei päi-
vien ohjelmaa kokonaisuudessaan koordinoi mikään 
taho. Yleensäkin koordinoinnin puutteen vuoksi kau-
pungin museoissa oli useita samantyylisiä tapahtu-
mia lähes tai osin päällekkäin. 

Useiden tapahtumien tiedotuksessa oltiin yhteis-
työssä eri tahojen kanssa. Yläkaupungin Yötä (18.5.) 
markkinoi pääasiassa tapahtumaorganisaatio. Kult-
tuurisuunnistuksen (22.9.) ohjelman sekä tiedotuk-
sen hoiti kulttuuripalvelut-yksikkö. Jouluista taideba-
saaria (8.–9.12) markkinoitiin yhdessä Suomen käsi-
työn museon ja Toivolan vanhan pihan kanssa. 

Keski-Suomen alueen kesänäyttelyesitteen kansi, 
jonka suunnitteli Darja Zaitsev.

Taidemuseon Holvin ja Ratamon tapahtumat ja ylei-
sötilaisuudet on lueteltu liitteissä 1 ja 5.

Palautetta asiakkailta
Asiakastyytyväisyyskyselyt tehtiin Holvissa Kultainen 
metsä ja Kesäkatu-näyttelyiden aikana. Vastausten 
määrä jäi kesällä vähäiseksi, koska samanaikaisesti 
järjestettiin myös valtakunnallinen Museoliiton mu-
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seoiden taloudellista vaikuttavuutta mittaava kysely. 
Syksyllä järjestettiin koululaisille suunnattu kysely 
näyttelyn mieluisimmasta teoksesta.

Tiedotusyhteistyötä 
Museopalveluiden viestinnän toimintasuunnitelma 
esiteltiin henkilöstölle museopalveluiden yhteises-
sä iltapäivässä tammikuussa 2013. Museopalvelui-
den tiedottajat tapasivat vuoden aikana useita kertoja 
sekä sopivat yhteisistä toimenpiteistä. Tammikuussa 
kaikkien Jyväskylän museoiden kävijämääristä se-
kä toukokuussa Museoviikon tapahtumista ilmoitet-
tiin yhteisillä tiedotteilla. Suomen käsityön museon 
ja taidemuseon kesänäyttelyt esiteltiin matkailuväel-
lä, kaupunkioppaille, hotellien henkilökunnalle sekä 
kulttuuriluotseille 18.6. 

Kaupungin kulttuuriyksiköiden Aaltoja-lehti ilmes-
tyi tammikuussa ja elokuussa. Tammikuun numeros-
sa markkinoitiin Kultainen metsä -näyttelyä ja elo-
kuussa Olli Marttilan Muistikuvia Litorinamereltä ja 
6 taiteilijaystävää -näyttelyjä. Keväällä toteutetussa 
Aaltoja-lehden asiakastyytyväisyyskyselyssä lehti sai 
erinomaista palautetta lukijoilta. Paras juttu -äänes-
tyksessä Kultainen metsä -artikkeli ylsi kolmanneksi 
suosituimmaksi heti kahden kaupunginteatterin toi-
mittaman jutun jälkeen. 

Matkailumarkkinoinnissa taidemuseo oli esillä Jyväs-
kylän seudun matkailuesitteessä. Lisäksi se oli muka-
na kulttuuritoimijoiden Jyväskylän seudun kaupunki-
kartta – Cityopas 2013 -yhteisilmoituksessa. 

Keski-Suomen alueen kesänäyttelyistä tehtiin osana 
aluetaidemuseotoimintaa yhteisesite. Jyväskylästä 
mukana olivat taidemuseon lisäksi Galleria Variantti, 
Keski-Suomen museo, Kuokkalan kartano ja Uuden-
PolvenMuseo Säynätsalosta. Maakuntaa edustivat 
Korpilahdelta Höyry-Galleria, Kuhmoisista kirjaston 
galleria ja Riihigalleria, Laajan galleria Äänekoskel-
ta, Jämsästä Siltojen välissä 2013 -ympäristötaiteen 
näyttely, Taidekeskus Järvilinna Vihtavuoresta ja Hai-
hatus Joutsasta. Taidemuseo vastasi esitteen jakelus-
ta taidemuseoihin ja näyttelypaikkoihin sekä Kes-
ki-Suomen matkailu- ja majoituskohteisiin. Raikas, 
kannessaan Keski-Suomen maakuntalintua metsoa 
hyödyntävä esite toi taittajalleen Darja Zaitseville 
runsaasti kiitosta. 

Taidemuseon oto-tiedottajana toimi amanuenssi Lee-
na Lokka. Museopedagogiikan tiedotuksesta vastasi 
museolehtori Sirpa Turpeinen, Grafiikkakeskuksen ja 
Galleria Ratamon tiedotuksesta intendentti Jukka Par-
tanen ja museoassistentti Anna-Leena Pesonen sekä 
ns. menovinkkitiedotuksesta museoassistentti Paula 
Jurvelin. Kulttuurituottaja Tuula Rautio vastasi muse-
on Facebook-tiedotuksesta. Kutsuvierasosoitteistoa 
päivitti museoassistentti Anna-Leena Pesonen. 

Jouluisessa Taidebasaarissa ostajilla oli mahdollisuus tavata teoksiaan 
myyviä taitelijoita ja taidekäsityöläisiä. Kuva: Darja Zaitsev.

Yläkaupungin yön Open mic -tapahtumassa 18.5. museossa esiintyi 
jyväskyläläinen Diamond Jam. Kuva: Jari Kuskelin.

Taidemuseon 15-vuotissynttäreillä lapsille esiintyi Loiskis-yhtye. 
Kuva: Jari Kuskelin.
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KÄVIJÄTILASTOJA
Paula Jurvelin, Sari Koskinen

Vuoden kävijämäärä oli 33 950, mikä on noin 5 300 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Näyttelykävijöitä 
oli noin 2 200 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kä-
vijämäärää nostaa myös se, että aiemmin kävijöiksi 
ei laskettu grafiikkakeskuksen kurssi- ja työpajakävi-
jöitä. Maksaneiden asiakkaiden määrä nousi Holvis-
sa edellisvuoteen verrattuna 22 %. Myös museokau-
passa asioineiden ja ilmaiskävijöiden määrät nousi-
vat vuoteen 2012 verrattuna. 

Holvin vaihtuvien näyttelyiden pääsylipun hinta oli 
6 euroa, josta myönnettiin 50 % alennus kaupungin 
henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ryhmälipun hinta 
yli 10 henkilön ryhmille oli 4 euroa. Sisäänpääsy on 
ilmainen alle 18-vuotiaille ja opintoihin liittyen opis-
kelijoille. Perjantaisin sisäänpääsy oli ilmainen kai-
kille Holvissa vierailleille. Galleria Ratamon ja Hol-
vin alagallerian näyttelyihin sisäänpääsy on ilmainen 
kaikkina päivinä. Holviin pääsi ilmaiseksi Keski-Suo-
men Keski-kirjastojen kirjastokortilla 1.11–31.12. Jy-
väskylän museoiden kirjastokortti-kampanjaa hyö-
dynsi 379 asiakasta. Museo oli avoinna yleisölle 
vuonna 2013 yhteensä 3 870 tuntia. Holvi oli avoin-
na 270 ja Galleria Ratamo 281 päivänä.

Opastuksia järjestettiin Holvissa yhteensä 129 ja nii-
hin osallistui 2 634 henkilöä. Opastuksista 72 suun-
tautui koululaisille. Galleria Ratamossa opastuksia 
järjestettiin 21. Työpajoja ohjattiin yhteensä 192 ja 
niihin osallistui 2 202 henkilöä. Työpajoihin on las-
kettu mukaan grafiikanpajat, näyttelyihin liittyvät 
työpajat, kulttuuriluotsien lukupiirit, leidien maala-
uspajat sekä jomon shindo-, jooga- ja Vedic Art -työ-
pajat, samoin Värejä vauvoille -työpajat. Ryhmävie-
railuja oli yhteensä 390. Ryhmien mukana näytte-
lyihin tutustui 5 404 kävijää, joista koululaisten ja 
opiskelijoiden osuus oli 4 342. 

Kävijämääriltään suurimmat vuosittaiset yleisötapah-
tumat olivat Jouluinen taidebasaari, Yläkaupungin Yö 
ja Kulttuurisuunnistus. Metsäkuvia-luentosarjalla oli 
kuulijoita yhteensä 399 ja museon 15-vuotissynty-
mäpäivillä juhlijoita 313. Holvissa järjestettiin vuon-
na 2013 aiempaa enemmän (13) Harlekiinin kekke-
reitä eli lasten syntymäpäiväjuhlia. Osallistujia oli 
yhteensä 144. 

Lisätietoja museon tapahtumista ja tilaisuuksista on 
liitteissä 1 ja 5.

Jyväskylän taidemuseon Holvin ja Galleria Ratamon kävijät
   2009    2010 2011      2012     2013

Taidemuseon Holvi     22 438       25 347       23 686           23 668           25 897   

maksavat       1 293         1 987         3 076             1 002             1 287   

ilmaiskävijät     21 145       23 360       20 610           22 666           24 610   

perjantait       4 649         5 795         2 634             3 195             4 498   

museokaupan kävijät       1 517         1 321         1 636             2 002             2 397   

Galleria Ratamo*       3 784         4 746         4 744             4 956             8 053   

kaikki ilmaiskävijöitä  

Kaikki kävijät yhteensä     26 222       30 101       28 516           28 624           33 950   

*nimellä Galleria Harmonia syksyyn 2012 saakka
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Holvin opastukset, työpajat ja ryhmät
   2009   2010   2011      2012       2013

Opastuksiin osallistuneet       1 776         1 742         1 885             1 312             2 634   

opastetut koululaiset          952         1 122         1 260                677             1 653   

Työpajakävijät       1 382            726         1 953             1 238             2 202   

Ryhmäkävijät yhteensä       3 673         4 866         4 520             3 856             5 404   

opintoryhmäläiset       1 095         3 523         3 564             2 717             4 342   

Suurimmat vuosittaiset tapahtumat
 2009 2010 2011 2012 2013

Yläkaupungin yö 1 020 988 885 736 1 150

Jouluinen taidebasaari 4 053 4 060 4 040 3 954 2 971

Kulttuurisuunnistus 373 410 524

Taidemuseon synttärit 182 722 612 738 313

Harlekiinin kekkerit 66 63 70 53 144

Internet-palvelujen käyttäjät 
Jyväskylän taidemuseon internet-sivustoilla oli 
vuoden aikana yhteensä 36 670 käyttäjää. 

Museon nettisivustolla 
(www.jyvaskyla.fi/taidemuseo) 17 004, 

Tunne maisema ja Maisemapaikka -sivustolla 
(www.tunnemaisema.fi)  6 219,

Checkpoint Leonardo -sivustolla 
(www.checkpointleonardo.fi) 1 920 ja

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamon sivustolla 
(www.jyvaskyla.fi/ratamo) 11 527 kävijää.

Facebook-tilastoja 
Taidemuseon Facebookin sivutykkäämiset ovat 
nousseet vuoden aikana 266:lla. 

Sivutykkäykset: 
1.1.2013 532 kpl ja 31.12.2013 798 kpl

Tykkääjät: naisia 74 % ja miehiä 23 %

Kävijät parhaiten paikalla: klo 16, klo 20–21

Viikonpäivistä parhaat: la, pe ja ma

Julkaisun nähneitä: enimmillään 1 311 (1.11.2013), 
keskiarvo 222 näkijää

Käynnit aikajanalla päivässä: 
enimmillään 51 (21.1.2013), keskiarvo 13 kävijää
 

http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo
http://www.tunnemaisema.fi/
http://www.checkpointleonardo.fi/
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HALLINTO JA TALOUS 
Sari Koskinen

Jyväskylän taidemuseo toimii Jyväskylän kaupungin 
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa ja on 
osa Jyväskylän kaupungin museopalveluja, johon 
kuuluvat myös Keski-Suomen museo ja Suomen kä-
sityön museo. Museopalveluita johtaa museotoimen-
johtaja Päivimarjut Raippalinna, joka toimii samalla 
Jyväskylän taidemuseon johtajana. Päivimarjut Raip-
palinna oli virkavapaalla museotoimenjohtajan teh-
tävästä 1.2.2013 alkaen. Museotoimenjohtajan si-
jaisuutta on hoitanut Keski-Suomen museon johtaja 
Heli-Maija Voutilainen. Jyväskylän taidemuseon joh-
tajan sijaisena toimii intendentti Jukka Partanen.

Talousarvion mukainen Museopalveluiden yhteen-
laskettu toimintakate oli 3 963 228 euroa.

Jyväskylän taidemuseo
TALOUS  (EUR) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toimintatulot 63 756 42 336 40 629 92 160 97 381 92 322 123 189 170 370 150 158 124 261

Pääsymaksut 5 057 8 328 6 123 5 440 5 064 4 100 9 620 14 566 5 920 6 888

Muut tuotot 15 368 25 155 21 448 41 127 55 980 62 346 57 937 61 989 63 079 69 725

Tuet ja  
avustukset 43 331 8 853 13 059 45 593 36 337 25 876 55 632 93 815 81 159 47 648

Toimintamenot 862 786 863 410 903 262 970 206 1 037 942 1 129 703 1 201 648 1 285 400 1 332 557 1 300 392

Henkilöstö-
menot 387 874 414 420 461 767 486 628 559 758 575 420 626 102 640 043 658 520 605 328

Palvelut,  
aineet, muut 202 612 195 162 226 941 240 017 218 387 273 408 284 308 313 725 311 516 312 005

Vuokrat 272 300 253 828 214 554 243 561 259 797 280 875 291 238 331 632 362 521 383 059

Toimintakate 799 030 821 074 862 632 878 046 940 560 1 037 381 1 078 459 1 115 030 1 182 399 1 176 131

”Ei makeaa mahan täydeltä.” Taideaineiden opiskelijoiden Kahvila Kultavatkaimen 
leivonnaisia museon pop up -kahvilassa 18.5. Kuva: Jari Kuskelin.
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TILAT
Paula Jurvelin, Päivimarjut Raippalinna, Jarkko Kaunismäki, Jaana Oikari

Jyväskylän taidemuseon toiminta sijoittuu neljään eri 
kohteeseen:
Toimistotilat, Vapaudenkatu 28, 1. krs
Holvi, vaihtuvat näyttelyt ja museokauppa, 
Kauppakatu 23
Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo, 
Veturitallinkatu 6
Kokoelmakeskus, säilytystiloja ja 
museomestarin työtilat

Museon toimisto, kirjasto ja arkisto muutettiin maa-
liskuussa 2013 Tietotalosta Vapaudenkatu 28:an en-
simmäiseen kerrokseen sekä kuva-arkiston diako-
koelma ja negatiivikokoelma Salmirantaan ns. B-ra-
kennukseen, jonne kaupungin tilapalvelu remontoi 
ilmastoidut tilat kuva-arkiston käyttöön. Vapauden-
kadun tiloissa sijaitsevat myös Keski-Suomen muse-
on aiemmin Tietotalossa sijainneet toimistot. Kirjas-
to-, kokous-, asiakaspalvelu- ja sosiaalitilat ovat mu-
seoiden yhteiskäytössä. Tilapalvelu teetätti tiloihin 
pieniä rakenteellisia muutoksia vastaamaan museoi-
den toimintatarpeita. Vuoden lopulla toimistotilojen 
käytävät maalautettiin sisustusarkkitehti Simo Heik-
kilän suunnitelman mukaisesti. 

Vuonna 2012 käynnistynyt Holvin aula- ja museo-
kauppatilojen uudistaminen jatkui sisustusarkkiteh-
ti Simo Heikkilän suunnitelmien pohjalta valmistu-
en 13.6. Muuratpuu Pohjonen Oy ja EV-Metalli Ky 
valmistivat yhteistyössä uudet naulakot, palvelu-
tiskin ja siihen kuuluvan hyllystön sekä väliseinän 
ja asiakaspäätepöydän. Muutostöiden rakennus- 
ja sähkötyöt toteutti ARE Oy ja uusien kalusteiden 
asennukset Muuratpuu Pohjonen Oy. Palvelutiskin 
valaistusmuutokset tehtiin lokakuussa 2013. Hol-
vin tilamuutokseen oli varattu irtaimistohankintoina 
17 000 euroa. Muutosten kokonaiskustannukset oli-
vat 21 000 euroa.

Holvin näyttelytilojen valaistuskalusto vaihdettiin 
vuonna 2011 led-valaisimiin, jolloin näyttelytilo-
jen lämpökuorma puolittui ja olosuhdearvot pysy-
vät stabiilimpina aiempaan verrattuna. Kaikki valai-
simet eivät kuitenkaan toimineet odotetulla tavalla, 
vaan niissä ilmeni värilämpötilaeroja. Lisäksi osa va-
laisimista toimitettiin ilman himmentimiä. Näyttely-
tiloissa käytettiin osaksi vanhoja valaisimia syksyyn 
2013 asti. Vasta silloin, kahden vuoden kuluttua, 

saatiin viallisten valaisimien tilalle kaluston toimitta-
neelta Havells Sylvania ltd:ltä korvaavat valaisimet. 
Led-tekniikan kehittyessä uudet valaisimet olivat kui-
tenkin laadultaan huomattavasti parempia.

Taidemuseolla on säilytystilaa Holvin näyttelytilojen 
yhteydessä sekä Jyväskylän museopalveluiden yh-
teisessä kokoelma- ja konservointikeskuksessa, jos-
sa taidemuseon säilytystila E-halli on kooltaan 160,5 
m2. Kehystetyt suurikokoiset teokset on sijoitettu 
verkkoseinille. Teoksia on myös liukuvaunuhyllyillä 
ja kiinteillä hyllyillä. Osa liukuvaunun hyllyistä on 
varustettu metalliritilällä, johon veistokset saa tarvit-
taessa kiinnitettyä. 

Kirsi Pitkäsen Yhteiskuntaan sopeutumaton yksilö -performanssi 
Kesäkatu-näyttelyssä. Kuva: Sirpa Turpeinen.
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HENKILÖKUNTA
Vakinainen henkilökunta 2013
Päivimarjut Raippalinna museotoimenjohtaja, 1.2.2013  
alkaen museonjohtaja, virkavapaalla museotoimenjohtajan 
tehtävästä 30.1.2014 saakka.
Tiina Ekosaari museonvalvoja, osa-aikainen
Seija Heinänen suunnittelija 
Naoji Ishiyama työmestari 
Paula Jurvelin museoassistentti 
Jarkko Kaunismäki museomestari
Sari Koskinen museonvalvoja, osa-aikainen / 
 tp. toimistosihteeri 15.8.2013–
Sanna Lahti museonvalvoja, osa-aikainen
Leena Lokka amanuenssi
Jaana Oikari amanuenssi 
Jukka Partanen intendentti 
Anna-Leena Pesonen museoassistentti 
Elina Puranen museonvalvoja, osa-aikainen
Sirpa Turpeinen museolehtori 
Pia Vasama hallintosihteeri, työlomalla   
 19.8.2013–

Sijaiset ja tilapäinen henkilökunta
Heli Kalliola museonvalvoja 31.5. saakka
Jari Kuskelin valokuvaaja 31.5. saakka 
Jaakko Kuusela  siviilipalvelusmies 12.9. saakka 
Heidi Kyllönen  kesätyöntekijä 3.6.–2.7.
Joonas Lehtinen siviilipalvelusmies 1.10. alkaen
Elisa Lindell projektitutkija 9.9.–8.10.
Kirsi Nousiainen restauroija 9.–20.9.
Elina Ojaniemi projektitutkija 16.9.–31.12.
Emmi Palomäki museoapulainen 5.–19.6. 
Tuula Rautio kulttuurituottaja
Darja Zaitsev projektitutkija 1.10.–31.12.

Museologian harjoittelijat (180 tuntia)
Heidi Kyllönen 4.3.–31.5. 
Elina Ojaniemi 7.3.–19.4.
Darja Zaitsev 8.4.–18.5.
Milla Kaikkonen 6.5.–14.6.
Mari Tikkamäki 12.8.–30.8. ja 25.11.–31.12.
Saara Heikkilä 9.9.–27.11.
Sini Ylimartimo 25.11.–16.12. 

Työssäoppijat
Lauri Heikkilä 31.1.–15.3. Humak
Laura Hämäläinen 4.2.–5.4. PKKY/matkailu
Markus Haavisto 15.4.–29.5. Jao/av-viestintä

Annastiina Kuha 4.–15.3. Imatran taidekoulu
Emmi Palomäki 4.3.–19.4. Jao/Petäjävesi
Tiina Helttunen 4.3.–3.4. JYU/aineopettaja  
  opinnot 
Taru Kannel 15.4.–31.5. Humak/Jyväskylä
Julia Rossi 26.4.–27.5. TE/asiakaskoulutus

Muut harjoittelijat
Janita Oinonen 1.1.–5.2. työkokeilu
Joanna Nättinen 1.1.–30.4. työkokeilu
Jani Suontausta 4.2.–12.4. työkokeilu
Marko Kärkkäinen 22.4.–25.10. työkokeilu
Iina Eskelinen 10.6.–10.12. työkokeilu

Taide- ja työpajaohjaajat 
Jonna Jantunen, Sirkka-Liisa Särkkä, Tiia Savelius, 
Heidi Kyllönen, Tuomas Hallivuo, Tiia Heinonen, 
Hanna Hietala, Valpuri Jurvelin, Katja Kontturi, Riikka 
Kytölä, Eveliina Lappalainen, Jyrki Markkanen, Tímea 
Mucsi, Paula Myllymäki, Aarne Vesterinen, Hannu 
Castren
 

Muut
Kristian Blomberg  taitelija/opas
Tuomo Blomqvist  tekninen avustaja
Hannu Castren asiantuntija
Tiina Ekosaari graafikko
Mikko Ijäs luennoitsija
Jonna Jantunen  taiteilija
Joni-Matti Joutsijärvi taiteilija
Johanna Juvonen  taiteilija
Piritta Järvinen  muusikko
Kalle Kangas  muusikko
Maisa Kivi taiteilija
Panu Koskimies taiteilija
Antti Lehtinen  luennoitsija
Anssi Lindell luennoitsija
Riitta Partanen taiteilija
Erkki Pirtola toimittaja/luennoitsija
Kirsi Pitkänen taiteilija
Pinja Päivänen muusikko
Marja-Liisa Rajaniemi  luennoitsija
Minja Revonkorpi taiteilija
Juhani Rinta-aho  tekninen avustaja
Ilona Rytkönen  taiteilija
Pekka Räihä  luennoitsija
Jeanette Schäring  luennoitsija
Samuli Souru muusikko
Pekka Suomäki taiteilija
Olli-Pekka Tennilä taiteilija / luennoitsija
Kristian Venäläinen taiteilija
Sampsa Virkajärvi  kuvankäyttökorvaus / taiteilija
Aleksis Salusjärvi asiantuntija
Joonas Salusjärvi taiteilija
Darja Zaitsev graafikko
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Opetus ja luennot
Seija Heinänen. 
Innostajana ympäristöluotsi  – toimintakokeilu Jyväs-
kylän taidemuseossa. Luento Jyväskylän seudun Vi-
herseminaarissa 31.10. Jyväskylä.

Sirpa Turpeinen
Museologian perusteet. Museopedagogiikan käsittei-
tä ja käytäntöä. Luennot 4h 26.2. ja ohjattu museo-
käynti 28.2. Jyväskylän yliopisto.

Jyväskylän museot kohtaamispaikkana. Vapaaehtois-
työn kohtaamispaikkapäivät 12.3. Suomen käsityön 
museo. Jyväskylä. 

Visual arts in mathematics education. Checkpoint 
Leonardo -project presentation 23.5. Jyväskylä.

Pedagoginen strategia prosessina. Verkkoluento 7.6. 
MATKa-hanke. Helsingin yliopisto, Palmenia. Jyväs-
kylä.

Working in society of Jyväskylä Art Museum 15.9. 
Jamk/aokk. Vietnamese students. Jyväskylä. 

What is Jyväskylä Art Museum. Lecture to the inter-
national students of Humak. Jyväskylä. 1.11. Jyväs-
kylä.   

Osallistuminen ja koulutus
Taidemuseoalan kehittämispäivät 7.–8.2. Valtion tai-
demuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys, 
Ateneum. Helsinki. Jaana Oikari.

Asiakirjahallinnan peruskurssi 20.5.–10.6. Jyväsky-
län maakunta-arkisto. Jyväskylä. Jaana Oikari.

Työhyvinvointikortti-koulutus 21.2. Jyväskylän kau-
punki. Päivimarjut Raippalinna.

Korotettua valtionosuutta saavien museoiden johta-
jien kokous 12.3. Keski-Suomen museon auditorio. 
Päivimarjut Raippalinna.

Projektin suunnittelukokous. Connections North: Col-
laborative Printmaking Project 20.3–3.3. Mercer Art 
Gallery, Harrogate, Englanti. Jukka Partanen. Muut 
osallistujat: Novia ammatti-korkeakoulu, Pietarsaari,  
Chrysalis Arts, Harrogate, Englanti, Highland Print Stu-
dio, Inverness, Skotlanti ja Ålgården, Borås, Ruotsi.

ArtHelsinki, nykytaidemessut. Helsingin messukes-
kus 22.10. Helsinki. Seija Heinänen.

Tutustuminen Rauman ja Porin taidemuseoiden 
näyttelytoiminnan periaatteisiin ja mediataiteeseen 
16.10. Seija Heinänen, Paula Jurvelin, Jarkko Kaunis-
mäki, Leena Lokka, Jaana Oikari, Tuula Rautio.

Puhutaan rahasta – taiteen ja tieteen apurahoitus 
Keski-Suomessa 25.10. Suomen kulttuurirahasto / 
Keski-Suomen rahasto. Jyväskylä. Seija Heinänen, 
Päivimarjut Raippalinna.

Valtakunnalliset museolehtoripäivät 6.–7.11. Jyväs-
kylä. Sirpa Turpeinen.

Keski-Suomen museoiden IV museofoorumi 26.11. 
Keski-Suomen Ilmailumuseo, Jyväskylä. Seija Heinä-
nen, Jaana Oikari, Anna-Leena Pesonen, Päivimarjut 
Raippalinna, Sirpa Turpeinen, Sini Ylimartimo.

Museo- ja näyttelytutkimuksen forum 29.11. Museo-
virasto ja Turun yliopisto. Helsinki. Seija Heinänen.

Yhteiskunnallista vaikuttamista. Suositun Metsäkuvia-keskusteluluentosarjan 
aikana taidemuseo oli pullollaan ihmisiä, puhumassa ekoteologi Pauliina 
Kainulainen. Kuva: Jari Kuskelin.



LIITE 1

Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja tilaisuudet

Holvin näyttelyihin liittyvät yleisötilaisuudet 
Kultainen metsä 11.1.–3.3.2013 
METSÄKUVIA-keskusteluluentosarja: 
11.1. Kultainen metsä – rahat vai henki? Puhujina valokuvataiteilijat Sanni Seppo ja Ritva Kovalainen. 
17.1. Maisema ja luonto keskisuomalaisittain. Puhujana luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen. 
24.1. Mitä ympäristösivistys on? Puhujina ympäristöestetiikan professori Yrjö Sepänmaa ja taidekasvatuksen 
professori Pauline von Bonsdorff. 
31.1. Metsä ja mieli. Puhujana ekoteologi, TT Pauliina Kainulainen ja ympäristöpsykologian professori Kale-
vi Korpela.
7.2. Luonnontilaisen metsän ekologia ja suojelu. Puhujana metsänhoitaja Petri Keto-Tokoi ja ekologian pro-
fessori Janne Kotiaho.
21.2. Terveys tulee metsästä. Puhujana kirjailija Matti Mäkelä.
 
Muut tilaisuudet:
11.1.–3.3. Omatoiminen lehtirunotyöpaja aulassa museon aukioloaikoina. Kirjaa näyttelykokemuksesi teke-
mällä metsäruno sanoma- ja aikakauslehtien sanoista. 
1.2. ja 22.2. Kultainen metsä -yleisöopastus. Näyttelyn kuraattori, suunnittelija Seija Heinänen. 
12.–14.2. Mahdollisuus seurata runopajan harjoituksia. 
14.2. Hidas tanssi – runoja metsästä. Esiintyjinä näyttelijä Jari Hietasen ohjaama ryhmä.
28.2. Lehtirunotyöpaja perheille. Ohjaajana Katja Kontturi. 

Checkpoint Leonardo 15.3.–28.4.2013 ja Uusi kubismi 15.3.–2.6.2013
12.3. Kemiaa keittiössä -luonnonvärjäystyöpaja. Ohjaajana taiteilija Jeanette Schäring. 
15.3. Experimental works -luento. Puhujana taiteilija Jeanette Schäring.
15.3. Taiteen evoluutio -luento. Puhujana kuvataiteilija, tohtorikoulutettava Mikko Ijäs.
22.3. Teknologia ja ympäristöetiikka taiteessa -luento. Puhujana kuvataiteilija Terike Haapoja.
4.4. Kubismin varhaisvaiheet -luento. Puhujana FL Marja-Liisa Rajaniemi. 
11.4. Espanjanvihreää vaskenruostetta -luento. Puhujana taiteilija Päivi Hintsanen. 
13.4. Minna Joenniemen runollinen näyttelykierros Jyväskylässä. Mukana runoilijat Olli-Pekka Tennilä, Suvi 
Valli ja Kristian Blomberg. Kierros sisälsi Galleria Variantin ja Jyväskylän taidemuseon näyttelyt. 
18.4. Seitsemän ihmettä -luento. Puhujana FT Anssi Lindell. 
25.4. Ilmiölähtöinen oppiminen -luento. Puhujana KT Pekka Räihä. 
2.5. Checkpoint Leonardo -näyttelyn päättäjäiset. 

Football Landscapes 3.5.–2.6.2013 
24.5. Teehetki taiteilijoiden Mikko Auerniityn ja Harri Heinosen kanssa.

Jyväskylän taiteilijaseuran 68. vuosinäyttely – Kesäkatu 14.6.–29.9.2013
27.9. Teehetki keskisuomalaisten taiteilijoiden Hannu Castrén, Panu Koskimies, Ilona Rytkönen ja Pekka 
Suomäen kanssa.
30.8. Teehetki taiteilijoiden Riikka Partanen, Kristian Venäläinen sekä taiteilijapari Johanna Juvosen & Biagio 
Rosan kanssa. Esitettiin Kirsi Pitkäsen performanssi Yhteiskuntaan soveltumaton yksilö. 

 
Olli Marttila – Muistikuvia Litorinamereltä ja 6 taiteilijaystävää 11.10.2013–12.1.2014
11.10. Teehetki taiteilijoiden Olli Marttila ja Erkki Pirtolan kanssa.
8.11. Pastelliliitudemonstraatio. Olli Marttila näytti kuinka pastelliliituja valmistetaan. 
9.11. Käsin tekeminen ja vaikeneminen kirjallisuudessa. Iltaa isännöivät kulttuurikriitikko Aleksis Salusjärvi 
ja runoilija Olli-Pekka Tennilä. 



15.11. Muistikuvia Litorinamereltä -yleisöopastus. Näyttelyn kuraattori, taidemuseon johtaja Päivimarjut 
Raippalinna.  
22.11. Teehetki taiteilijoiden Olli Marttila ja Joonas Salusjärven kanssa.
23.11. Koko perheen tapahtumapäivä.

Holvin muut tapahtumat

Perjantaiporinat, keskusteluja kulttuuriluotsien kanssa
11.1., 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 1.3., 5.4., 12.4., 26.4., 24.5., 31.5., 16.8., 30.8., 25.10., 22.11.

31.1. Jyväskylän Sinfonian ohjelmiston esittely
8.2. Pätkiä – lyhäreitä läheltä  -esityssarjan avajaiset
15.–16.2. Kulttuuritutkan seminaari
20.2. Kulttuuriloiskeet-koulutuksen orientaatiotilaisuus
19.3. Asiakasraati. Teemana museokauppa ja aula.

22.3. Jyväskylän taidemuseon 15-vuotissyntymäpäivä 
Maailman vesipäivä, ”Kansainvälinen vesiyhteistyön vuosi”. Mukana Unicefin Jyväskylän paikallisryhmä – 
Jano -keräys.  
klo 12–13 Loiskista koko perheelle laulaen ja soitellen! 
klo 13–14 Havaintotyöpaja yleisölle. Ohjaajina Jyväskylän yliopiston opettajaopiskelijat Hanna Hietala ja 
Riikka Kytölä. 
klo 14–15 Yhteislaulua kulttuuriluotsien kanssa 
klo 12–15 Kahvi- ja mehutarjoilu 
klo 16.30 Teknologia ja ympäristöetiikka taiteessa.  Live Herring -työryhmän tuottama taiteilijatapaaminen 
kuvataiteilija Terike Haapojan kanssa. 
klo 18–19 Levyraati. DJ Camel Toe soitti kipaleita 1960- ja 70-luvuilta. Raatilaisina oli nykynuoria ja asian-
tuntijavieraana Aarne Vesterinen. 
klo 19–20 Flower Fever Disco. 1960- ja 70-luvun musiikkia DJ Camel Toen tahtiin. 

10.4. Jyväskylä Sinfonian taiteilijatapaamiset. Paikalla muusikot Eva Ollikainen, Tommi Hakala sekä säveltä-
jä Mikko Heiniö.
18.4. Kulttuuriluotsien ja Osaattori-verkoston illanvietto 
4.5. Naiskuoro Harput: Kahlot friidut.

18.5. Yläkaupungin Yö taidemuseossa
klo 12–16 Grafiikan yleisötyöpaja. Ohjaajana taidegraafikko Jonna Jantunen. 
klo 12–14.30 Osku-gaala 
klo 14–20 Kahvila Kultavatkain 
klo 14.30–16.30 Sähkökaappiskaala – Yläkaupunkitilan taiteellistamisen juhla 
klo 16.30–18 Vuorovaikutteisuus nykytaiteessa. Pasi Rauhalan luento. 
klo 18–19.15 Open mic 
klo 19.15 Må Pyton 

18.6. Matkailuväen kesäinfo
26.6. Taitoisa -hankkeen esittely

Teehetket museokaupan vieraan kanssa
16.8. Hanna Holma
18.10. Tuhka 
29.11. Päivi Hintsanen



Elävä Kahvila
18.8. Ravintolapäivän Elävä Kahvila. Paikalla Hyvän Olon Kauppa & Kahvila Säde, luomuviljelyä harrastava 
kulttuuriluotsi Sirkka Kinnunen. 
22.9. Kulttuurisuunnistuksessa Elävän Kahvilan teemana oli rentoutuminen. Paikalla museokaupan vieras, 
taidegraafikko Hanna Holma, hyvinvoinnin ekokeskus VilliElo ja tanssitaiteilija ja Shindo-ohjaaja Helena 
Ratinen.
20.10. Elävän Kahvilan teemana elävät värit. Rentoutus- ja hyvinvointiohjaaja Kaisa Natri, puutarhan  
fengshuin asiantuntija Tuula Rahkonen ja Leidit-ryhmä. 
17.11. Elävä keho. Elävän mallin piirtämistä, ohjaajana kuvataiteilija Biagio Rosa, SalsaStudion järjestämä 
SalsaMatinea ja tanssituokio, ohjaajana tanssiopettaja Suvi Tuominiemi.  
1.12. Eloisa perhe. Paikalla Imetyksen tuki ry, kuvataiteilija Paula Myllymäen Tarina-taide -työpaja. 

11.10. Kulttuurinappi -taiteilijaryhmä esittäytyy
7.11. Museolehtoripäivien työpaja ja loppukeskustelu
19.11. Lasten oikeuksien päivän naamioiden luovutus
19.11. Tutustuminen Keskustelevan kuvan tarkasteluun eli VTS-menetelmään (Visual Thinking Strategy)
21.11. Opi hyvälle vanhempainilta. Kulttuuri kantaa. Alustajina Tarja Pääjoki ja Panu Koskimies, panelisteina 
Olli Marttila ja Joonas Salusjärvi. Emäntinä Tarja Tuomainen ja Sirpa Turpeinen.
4.12. Osku-gaala päiväkotien väelle

Elävän mallin piirtämistä Elävä kahvila -tapahtumassa 17.11. 
Kuva: Taru Kannel.



14.12.–15.12. Jouluinen Taidebasaari 
Myyjinä: Ulla Aatinen, Henna Autio (Materia ry), Hannele Hakanen (Materia ry), Anna-Liisa Hakkarainen, Tuo-
mas Hallivuo  (Second Hand by Supi-koira), Ulla Halmesvirta  (Materia ry), Anita Hannunen, Timo Hannunen, 
Tuula Haverinen, Päivi Hintsanen , Maija Holma, Chikako Ishiyama, Naoji Ishiyama, Johanna Juvonen, Jyväs-
kylän Saskiat ry, Jyväskylän taiteilijaseura ry, Kahvila Kanelitanko, Aino Kajaniemi, Kampus Kustannus, Mart-
ti Kapanen, Anna Koivisto, Maija Korpimo, Ulla Lapiolahti, Virpi Lehto, Kristiina Lempiäinen-Trzaska, Raija 
Luukkonen, Aija-Leena Lääperi (Materia ry), Kirsi Neuvonen, Olga Malytcheva, Viivi Manninen, Outi Markka-
nen, Piia Myllyselkä, Aino-Kaarina Pajari, Minja Revonkorpi, Biagio Rosa, Iana Vulpe, Maaria Salminen ( Herk-
kusuu korut), Pekka Suomäki, Sirkka-Liisa Särkkä, Riitta Uusitalo, Rita Vargas, Riitta Vauhkonen.
 
19.12. Glögitilaisuus kulttuuriluotseille

Tekemistä isoille ja pienille Holvissa
Grafiikan yleisötyöpajat 
Ohjaajana taidegraafikko Jonna Jantunen: 26.1., 9.2., 23.2., 2.3., 23.3., 13.4., 27.4., 4.5., 18.5., 1.6.
14.9. Puupiirros ja linoleikkaus 
28.9. Kuivaneula 
19.10. Monotypia 
7.12. Viivasyövytys ja akvatinta

Kansalaisopiston taidegrafiikan 10–12 -vuotiaiden pientyöpajajaksot 
Ohjaajana Aino-Kaarina Pajari 
maanantaisin 14.1.–11.2., maanantaisin 4.3.–8.4., torstaisin 17.1.–14.2., torstaisin 24.10–14.11. ja torstai-
sin 14.11.–12.12. 

Harlekiinin kekkerit  
27.1., 3.3., 15.6., 17.8., 31.8., 6.9., 8.9., 15.9., 21.9., 12.10., 9.11., 13.11., 8.12.

Jomon-shindo ryhmä kevät- ja syyskaudella kerran viikossa 2x12 kertaa.
Jooga-ryhmä syyskaudella kerran viikossa 12 kertaa.

18.11. Lounasdisko

Kansalaisopiston Vedic Art -kurssit, ohjaajana Hanne Laitinen
19.–20.1., 2.–3.2, 16.–17.2., 26.–27.10., 16.–17.11., 30.11.–1.12.

Väreja vauvoille, ohjaajana taidekasvattaja Sirkka-Liisa Särkkä
20.2., 21.2., 27.2., 28.2., 22.5., 23.5., 29.5., 26.5., 16.10., 17.10.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Muskaristudion vauvaryhmä 18.2., 21.10. ja taaperoryhmä Taikasmukulat 4.2.
Taikatilassa kokoontuivat lisäksi eläkeläisten naisten vertaisryhmä Leidit, Luotsien lukupiiri ja muut kulttuuri-
luotsitapaamiset.
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Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan 

Armstrong, Aleta: Trance, 2013, grafiikka, serigrafia

Auerniitty, Mikko: Amsterdam, Hollanti, 2009, valokuva, pigmenttivedos

Heinonen, Harri: Toivakka, 2010, valokuva, pigmenttivedos

Ijäs, Mikko: 1. video, vaaka, mediateos

Ijäs, Mikko: 2. video, pysty, mediateos

Ishiyama, Naoji: Intimate Landscape, 2012, grafiikka, kuivaneula 

Kelly, Fiona: Kaivaten jotain, mitä ei enää ole, 2013, veistos

Kelly, Fiona: The Underground, 2013, grafiikka, linopiirros

Kovalainen, Ritva: Metsänhoidollisia toimenpiteitä, 2003, valokuva, lamdavedos

Kumpulainen-Sokka, Maija: Kasvin kumppanit, 2012, grafiikka, puupiirros

Lehtinen, Tuula: Tourism II, 2012, valokuva, pigmenttivedos

Manninen, Elli: Kesä, 2012, grafiikka, puupiirros

Markkanen, Outi: Jonni ja rahakone, 2007, kollaasi, maalaus

Markkanen, Outi: Keijukaiskuningatar taikoo korvat, 2007, kollaasi, maalaus

Marttila, Olli: Litorina, 2003, maalaus, pastelli

Meriläinen, Päivi: Suden hetki, 2011, piirustus, lyijykynä

Moilanen, Tuula: Kaunottaren kuusi unelmaa: Helppous, 2008, grafiikka, puupiirros

Moilanen, Tuula: Kaunottaren kuusi unelmaa: Seikkailu, 2008, grafiikka, puupiirros

Moilanen, Tuula: Kaunottaren kuusi unelmaa: Vapaus, 2008, grafiikka, puupiirros

Mäkitalo, Johanna: Irtautuminen, 2013, öljymaalaus

Oikarinen, Kaisa: Sateet, 2013, maalaus

Petäjäniemi, Juhani: Kauas pilvet karkaavat, 2013, öljymaalaus

Petäjäniemi, Juhani: Sataa paistaa, 2013, öljymaalaus

Petäjäniemi, Juhani: Sulonen, 2011, öljymaalaus

Petäjäniemi, Juhani: Söpö tuo papalle kukan, 2013, öljymaalaus

Rantakylä, Anne: Matkalainen, kolmiosainen teos, grafiikka

Sanni, Seppo: Piilo, 2008–2010, valokuva, mustevedos

Silokunnas, Jukka: Laineeton, 2013, mediateos

Snellman, Rune: 8 kertomusta, 1994, valokuva kankaalle

Snellman, Rune: Sarjasta Conversations, valokuva, pigmenttivedos

Suomäki, Pekka: Noin joka kahdeskymmenes, 2012, esinekooste

Suomäki, Pekka: Sinne missä kipu tuntuu, 2012, esinekooste

Valo, Jaakko: Lentolehtisiä…, 2012, veistos, esinekooste

Viherlehto, Olavi: Asetelma, 1965, grafiikka, puupiirros

Wlodarek, Dominik: Helsinki, Hietalahden telakka, 2012, grafiikka 



Jyväskylän Taiteilijaseuran Kesäkatu-näyttelystä ostettiin Jyväskylän kaupungin 
kokoelmaan 6.-luokkalaisten äänestämä suosikkiteos, Kaisa Oikarisen maalaus Sateet. 
Kuva: Darja Zaitsev.
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Teos- ja muut lainat näyttelyihin

Kaisa Oikarinen, 1.2.–28.2.2013
014641 Kaisa Oikarinen: Hautuu, 2011, maalaus
014643 Kaisa Oikarinen: Be carefull, what you wish, 2007, maalaus

Saarijärven museo, 14.6.–18.8.2013
014672 Timo Hannunen: Aamuyö, 2012, veistos

Kajaanin taidemuseo, 25.9.2013–16.2.2014
014683:1 Outi Markkanen: Jonni ja rahakone, 2004-2007, kollaasi
014683:2 Outi Markkanen: Keijukaiskuningatar taikoo korvat, 2004-2007, kollaasi

Keski-Suomen museo, 21.8.–5.11.2013
01802 Onni Kosonen: Maalaus II, 1978, maalaus
01252 Onni Kosonen: Valkoinen reliefi, 1972, maalaus, sekatekniikka
01334 Onni Kosonen: Mohikaani, 1973, veistos
01947 Onni Kosonen: Liike sinisen yli, 1978, maalaus
01881 Onni Kosonen: Siirtyvät kuviot, 1974, maalaus
01340 Onni Kosonen: Hepojen kevät, 1974, maalaus
0185 Onni Kosonen: Avartuva maailma, 1962, maalaus
014566 Onni Kosonen: Riisuuntuva, 1954, maalaus

Rauman taidemuseo, 4.12.2013–2.6.2014
068 Hjalmar Karlsson: Epäjärjestys, 1940, öljy
061 Juho Mäkelä: Marraskuinen maisema, 1929, akvarelli
062 Juho Mäkelä: Latomaisema, 1932, akvarelli
063 Juho Mäkelä: Viisi nautaa niityllä, 1933, akvarelli
064 Juho Mäkelä: Lato aidan takana, 1933, akvarelli
065 Juho Mäkelä: Neljä lehmää laitumella, 1934, akvarelli
066 Juho Mäkelä: Aurinkoranta, 1935, akvarelli
0610 Atte Laitila: Kylpyhuone, 1939, hiili, pastelli
0612 Arvo Siikamäki: Uhka (säätiön nimi), 1967, veistos, pronssi

Nurmijärvi, Palojoki, Villen työhuone -pysyväisnäyttely 10.6.2006 – toistaiseksi
Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmista on lainassa Vilho Askolan 28 työvälinettä ja huonekaluja (työpöytä, 
pöytäteline, peili, kaappi ja piironki) sekä puupiirroslaatat: 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.

Myllysaaren museo, Kalle Carlstedt arkisto, 23.3.2012 – toistaiseksi
Kansiot KC 1, KC 13; KC 20, KC 22, KC 27, KC 38 ja KC 42: exlibriksiä, luonnoksia, luonnosvihkoja, valo-
kuvia, taitelijatarvikkeita ja muita esineitä. 
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Teoslahjoitukset Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan 
Teokset, jotka Anneli Lehtinen on määrännyt testamentissaan liitettäväksi Jyväskylän taidekokoelmien Urho 
ja Anneli Lehtisen taidekokoelmaan 6.3.2013. Suluissa olevat teosten nimet on annettu inventointivaiheessa 
luonnehtimaan teoksia. 

Urho Lehtinen: (Kukkia maljakossa paletin päällä), 1972, öljymaalaus
Urho Lehtinen: Urho Lehtinen maalaa, 1973, öljy
Urho Lehtinen: Scharters -katedraali, 1967öljy
Urho Lehtinen: (Valkovuokkoja I), 1980, öljy
Vappu Heiska: Ravenna, 1969, tussi
Outi Markkanen: (Harmaalla pohjalla kultainen kuvio), 1988, grafiikka
Outi Markkanen: Pyykki kuivuu (koevedos), 1983, grafiikka
Outi Markkanen: Mustavalkoinen puu, 1985, grafiikka
Outi Markkanen: Paavo-kissa, 1983, grafiikka
Outi Markkanen: Talvinen puu, 1983, grafiikka
Urho Lehtinen: Kalamarkkinat, 1910, akvarelli
Kirsi Neuvonen: Pöytäasetelma, 1985, grafiikka
Jyrki Markkanen: Salakukko, piirustus
Urho Lehtinen: (Kirkko kellotapuleineen), 1984, akvarelli
Outi Markkanen: Kevätyö, 1979, grafiikka
Outi Markkanen: Kivi uneksii, 1995, grafiikka
Outi Markkanen: Porttiholvia, 1978, grafiikka
Outi Markkanen: Lintusia, 1978, grafiikka
Pentti Lumikangas: Turbaanipäinen, 1977, grafiikka
Outi Markkanen: Mänty ja lintu, 1980, grafiikka
Outi Markkanen: Kissa ja lintu, 1978, grafiikka
Outi Markkanen: Lammas aurinkolaseissa, 1986, grafiikka
Tuula Moilanen: Millenium Japanissa, 2000, grafiikka
Urho Lehtinen: (Kevätkukkia maljakossa), 1971, öljy
Urho Lehtinen: (Loppukesän kukkia maljakossa), 1978, öljy
Urho Lehtinen: Annelin kukat, öljy
Urho Lehtinen: (Pala taivasta), 1914, akvarelli
Urho Lehtinen: Metsälampi, akvarelli
Urho Lehtinen: (Huivipäinen tyttö), 1928, hiili
Urho Lehtinen: Anneli Harjun portailla, 1974, öljy
Urho Lehtinen: Jouluinen kukkatervehdys, 1977, öljy
Urho Lehtinen: Joulukuusi, 1974, öljy
Urho Lehtinen: Jouluinen lintupari, 1974, öljy
Urho Lehtinen: (Kukkiva omenapuu), 1968, öljy
Urho Lehtinen: (Syksyinen koskimaisema), 1974, öljy
Urho Lehtinen: Saari Konnevedellä, 1976, öljy
Urho Lehtinen: Tiet Mattilaan, 1971, öljy
Urho Lehtinen: (Pälvelän omenapuu), öljy
Urho Lehtinen: (Mäntyrinne), 1974, öljy
Urho Lehtinen Syysvuokkoja, 1975, öljy
Urho Lehtinen: Syystuuli Häppälän rannalla, 1971, öljy
Urho Lehtinen: (Villiruusu), 1978, öljy
Urho Lehtinen: (Valkoisia kukkia sinisellä taustalla), 1979, öljy
Urho Lehtinen: (Omenainen puu), 1976, öljy
Urho Lehtinen: Naapurin piha Grassinasta, 1969, öljy
Urho Lehtinen: (Silmälasipäinen nainen), 1970hiili
Urho Lehtinen: (Venevaja), 1977, öljy
Urho Lehtinen: (Punakukkainen palsami), 1976, öljy
Urho Lehtinen: Kaunispään vaivaiskoivuja, 1974, öljy
Urho Lehtinen: Rooma, 1955, öljy



Urho Lehtinen: Papumäen karjalaidun, 1972, öljy
Urho Lehtinen: Karjanajaja, 1916, öljy
Urho Lehtinen: Pariisi, 1955, öljy
Urho Lehtinen: Helsinki, 1915, pastelli
Urho Lehtinen: (Haasiantekijät), 1916, öljy
Urho Lehtinen: (Pälvelän sireenit), 1925, öljy
Urho Lehtinen: Mesi Maaria Pälvisäde, pastelli
Urho Lehtinen: (Asetelma, lasikannu ja marjoja), 1908, öljy
Urho Lehtinen: Muotokuva: Anneli Ikonen, 1970, öljy
Urho Lehtinen: Omakuva, 1912, akvarelli
Urho Lehtinen: Ensilumi, 1970, öljy
Urho Lehtinen: Eläkevaari, 1924, öljy
Urho Lehtinen: Pälvi, 1923, öljy
Urho Lehtinen: Elokuun ilta, 1972, öljy
Urho Lehtinen: Asetelma, 1916, öljy
Eira Saarnio: (Pääsiäisen kukkakimppu), 1966, öljy
Urho Lehtinen: (Kukka-asetelma, kalloja ja pioneita), 1923, öljy
Urho Lehtinen: (Perennoja puutarhasta), 1969, huopakynä
Urho Lehtinen: Rooman Vestan neitsyet, 1955, pastelli
Urho Lehtinen: (Valkoinen amaryllis), pastelli
Urho Lehtinen: (Maisema palmuineen), 1969, öljy
Urho Lehtinen: (Tunturimaisema), 1959, öljy
Urho Lehtinen: Joulukataja, 1971, öljy
Urho Lehtinen: (Suopursuja), 1971, öljy
Riitta Uusitalo: (Lilja), 1986, grafiikka 
Urho Lehtinen: Saunapihalta A. Aallon rakennus, 1972, öljy
Urho Lehtinen: Näkymä Tähtiniemestä, 1957, öljy
Urho Lehtinen: (Kukka-asetelma, kehäkukkia), 1980, öljy
Outi Markkanen: Kannu kahdelle, 2000, sekatekniikka
Urho Lehtinen: Toistensa tukijat, 1972, piirustus
Urho Lehtinen: Pekka Harakka, 1925, hiili
Urho Lehtinen: (Asetelma, Uusi vuosi), 1970, öljy 
Urho Lehtinen: (Talvimaisema), 1959, öljy
Urho Lehtinen: (Härkä ja ukonilma), 1916, öljy
Urho Lehtinen: Myrsky, 1969, öljy
Urho Lehtinen: Loppiaisilta, 1970, pastelli
Veikko Hirvimäki: (Metsäpuro), 1977öljy
Alice Kaira: (Voikukkia), 1978, öljy
Outi Markkanen: Piski ja kultainen sydän, 1996, grafiikka
Kylli Koski: (Naisen muotokuva, Anneli?), akvarelli
(Valkoinen veistos, Istuva nainen), veistos
Outi Markkanen: Perhonen, 2010, grafiikka
Outi Markkanen: Kurpitsa ja kurpitsan kukinto kärryillä, 2006, grafiikka
Virpi Vanas: (Mies, nainen ja valkoinen pöytä), 1996, öljy
Urho Lehtinen: (Liljoja maljakossa), 1957, öljy
Urho Lehtinen: Kesästä jouluun, 1975, öljy
Urho Lehtinen: (Kukka-asetelma: Orvokkeja), 1970, öljy
Urho Lehtinen: Kukka-asetelma 93-vuotiaalta, 1981, öljy
Urho Lehtisen: Lehmiä laitumella, 1965, öljy
Urho Lehtinen: Jasmiinin kukkia, 1980, öljy
Elina Asunta: Apumies, 1977, emali
Urho Lehtinen: (Kukka-asetelma, keltaiset ruusut), 1980, öljy
Urho Lehtinen: (Kultapallot talon seinustalla), 1949, öljy
Urho Lehtinen: Muusamorsian, 1972, öljy
Urho Lehtinen: Viimeinen teos, 1981,öljy
Urho Lehtinen: (Unikko), 1976, öljy
Raimo Ranta: (Omenapuun oksa kukassa), 1993, öljy
Urho Lehtinen: (Suopursuja), 1978, öljy
Urho Lehtinen: Katiskan kokija, 1970, öljy



Urho Lehtinen: (Valkovuokkoja), 1969, öljy
Urho Lehtinen: (Kesäinen niitty), 1975, öljy
Outi Markkanen: Suippopäinen ja narsissi, 2003, grafiikka
Outi Markkanen: Kiitos piski, 2001, grafiikka
Outi Markkanen: Vappumuna, grafiikka
Outi Markkanen: Pääsiäiskortti, 1992, grafiikka
Outi Markkanen: Kissani kuutamossa, 2000, grafiikka
Joonas Heiska: Luonnos metsästä), 1936, öljy
Urho Lehtinen: (Kesämökki maisemassa), 1976, öljy
Urho Lehtinen: Lugano, 1955, pastelli
Urho Lehtinen: (Nainen selin, luonnos), lyijykynä
Urho Lehtinen: (Nainen edestä, luonnos), 1948, tussi
Urho Lehtinen: (Nainen istuu, luonnos), tussi
Urho Lehtinen: (Nainen polvillaan, luonnos), tussi
Urho Lehtinen: (Nainen edestä/takaa, luonnos), 1948, lyijykynä
Urho Lehtinen: (Nainen peseytyy, luonnos), 1948, tussi
Urho Lehtinen: (Muotokuva Annelista, luonnos), 1971, hiili
Urho Lehtinen: (Muotokuva, luonnos), 1976, hiili
Urho Lehtinen: (Muotokuva Annelista, luonnos), 1968, hiili
Urho Lehtinen: Syksyn kukkia Grassinasta, 1969, pastelli
Urho Lehtinen: (Pääsiäisnarsisseja), 1959, huopakynä
Urho Lehtinen: (Lehmänajaja ilman lehmää), 1915, öljy
Urho Lehtinen: (Maitokannumies), hiili
Urho Lehtinen: (Alaston nainen), 1948, hiili
Hannes Autere: Sauna lämpiää, koevedos, 1947, grafiikka
Urho Lehtinen: (Kaupunkinäkymä), 1913, öljy
Lauri Santtu: Joulusauna, 1946, grafiikka
Urho Lehtinen: Usva nousee, akvarelli
Urho Lehtinen: (Lapsia ja naisia, luonnos), akvarelli
Urho Lehtinen: (Kukka-asetelma, hyasintteja ja joulutähtiä), 1977, öljy
Urho Lehtinen: Vuoksensalmen lossilla, Judinsalo, 1972, öljy
Urho Lehtinen: Mäntyrinne, 1971, öljy, 
Urho Lehtinen: Kukka-asetelma 90-vuotiaalta, 1977, öljy
Urho Lehtinen: Kesäkotimme Mäntyrinne, 1974, öljy
Urho Lehtinen: Kirjotikan ruokapuu, 1974, pastelli
Urho Lehtinen: Mäntyrinteen juhannuskokko, 1975, öljy
Urho Lehtinen: Keltaruusu Annelin paletilla, 1972, öljy
Urho Lehtinen: (Eukko karjavarkaissa), 1948–1971, öljy
Urho Lehtinen: (Kukkia maljakossa), 1977, öljy

Muut lahjoitukset:
Jaakko Valo: Kaksi taulua, 2003, veistos
Jaakko Valo: Iso kynä, 2001, veistos
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Ratamon yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat 
12.4. Teetä ja turinoita Pohjois-Yorkshiresta Galleria Ratamossa
Taidegraafikot Naoji Ishiyama ja Aino-Kaarina Pajari, tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi ja valokuvataiteilija 
Kapa kertoivat teekupin äärellä syksyllä 2010 tekemistään matkoistaan tv-sarjojen ”Kaikenkarvaiset 
ystäväni”, ”Emmerdale” ja ”Sydämen asialla” tutuiksi tulleisiin maisemiin Pohjois-Englannissa.

18.4. Keski-Suomen päivä. Maija Kumpulainen-Sokan taiteilijatapaaminen Galleria Ratamossa.

27.8. Taiteilijatapaaminen Matti Niinimäen kanssa ja Live Herringin toimijatapaaminen. 

22.9. Kulttuurisuunnistus. Avoimet ovet Ratamossa. 

23.10. Fiona Kelly esitteli näyttelyään Galleria Ratamossa, Pajan puolella avoimet ovet. Liittyi Veturitallien 
Kisko-klubilla pidettyyn ”Virtaa Veturitalleilta – informatiivinen ja viihteellinen ilta koululaisten 
vanhemmille” - tapahtumaan. 

25.10. Teehetki Fiona Kellyn kanssa Galleria Ratamossa

15.11. Teehetki Ausma Smiten kanssa Galleria Ratamossa

22.11. Teehetki Jyrki Markkasen kanssa Galleria Ratamossa

Ratamon grafiikan pajan kurssit ja työpajat 
7.1.–8.4. maanantaisin klo 13–15.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Taidegrafiikan päiväryhmä, ohjaajana 
Jonna Jantunen, 13 osallistujaa.

8.1.–9.4. tiistaisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Carborundum, ohjaajana Aino-Kaarina Pajari, 
12 osallistujaa.

9.1.–10.4. keskiviikkoisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Monivärimetalligrafiikka, ohjaajana 
Tuomas Hallivuo, 13 osallistujaa.

torstaisin 10.1.–11.4. klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Taidegrafiikka, ohjaajana Jyrki Markkanen, 
13 osallistujaa.

25.2. T-paitatyöpaja Veturitallien bändiläisille, ohjaajana Naoji Ishiyama, 17 osallistujaa, järjestettiin 
yhteistyössä Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. 

1.7.–4.7. Syväpainomenetelmät: viivasyövytys, kuivaneula ja akvatinta, ohjaajana Tuomas Hallivuo, 13 
osallistujaa, oma kurssi. 

15.7.–18.7. Pöntöstä printtiin! -kurssi, ohjaajana Emma Lappalainen ja Jyrki Markkanen, 10 osallistujaa, 
oma kurssi.

2.9.–25.11. maanantaisin klo 13–15.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Taidegrafiikan päiväryhmä, ohjaajana 
Jonna Jantunen, 13 osallistujaa.

2.9.–25.11. maanantaisin klo 17–19.30, Jyväskylän kansalaisopiston kuvataidekoulu, ohjaajana Aino-
Kaarina Pajari, 10 osallistujaa.

3.9.–26.11. tiistaisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Carborundum, ohjaajana Aino-Kaarina 
Pajari, 12 osallistujaa.

4.9.–27.11. keskiviikkoisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Monivärimetalligrafiikka, ohjaajana 
Tuomas Hallivuo, 13 osallistujaa.

5.9.–28.11. torstaisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Taidegrafiikka, ohjaajana Jyrki Markkanen, 
13 osallistujaa.

30.11. ja 1.12. Serigrafian peruskurssi, ohjaajana Timea Mucsi, 8 osallistujaa, oma kurssi.

7.–8.12. klo 11–18 Kulttuuriyhditys Tuffin kankaanpainantatyöpaja, 20 osallistujaa.






