JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO
toimintakertomus 2014

JYVÄSKYLÄN TAIDEMUSEO
TOIMINTAKERTOMUS 2014
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.

Sisällys
Museonjohtajan katsaus
Näyttelytoiminta
Museokasvatus ja yleisötyö
Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo
Museokauppa
Tiedotus
Kävijätilastoja
Kokoelmatoiminta
Kirjasto ja arkisto
Tutkimus
Aluetaidemuseotoiminta
Hallinto ja talous
Tilat
Henkilökunta
LIITE 1
LIITE 2
LIITE 3
LIITE 4

4
6
17
19
22
23
24
26
28
29
31
33
33
34

Jyväskylän taidemuseon Holvin yleisötapahtumat ja tilaisuudet
Ratamon yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat, kurssit ja työpajat
Teos- ja muut lainat näyttelyihin
Teoshankinnat kaupungin kokoelmaan

Etukansi: Tanssija Titta Soinin ja Astrid-hahmon esitys Viimeisen ihmisen tanssi
kivillä Olli Marttilan ja 6 taitelijaystävää -näyttelyiden päättäjäisissä 12.1.
Kuva: Jari Kuskelin.
Toimitus: Seija Heinänen
Ulkoasu ja taitto: Tiina Ekosaari
Toimintakertomus e-julkaisuna:
www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/museotoiminta/toimintakertomukset
ISSN 1799-6929

Kuutti Lavosen teokset hurmasivat. Näyttelystä
ostettiin Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan
grafiikan vedos Parisiana, josta tuli kesän aikana
näyttelyn tunnusteos. Kuva: Jari Kuskelin.
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Museonjohtajan katsaus

KUUTTI LAVONEN VALLOITTI
MUSEON JA VILLITSI YLEISÖN
”Piirrosharjoituksia Kuutti Lavosen näyttelystä taidemuseolla. Näyttelyissä on helppo käydä koska museo on keskustassa, sinne on meiltä Viitaniemestä lyhyt matka. Henkilökunta on ystävällistä ja asiantuntevaa.”
Oheinen teksti oli esillä Viitaniemen koulun kuvataiteen oppilastöiden näyttelyssä Jyväskylän kaupungin kirjaston aulassa vuoden 2015 alussa. Se viittaa
paitsi näyttelyyn, myös viime vuosina esillä olleisiin
Jyväskylän taidemuseota koskeviin tilaselvityksiin ja
niiden sisältämiin vaihtoehtoihin. Viimeaikaisimmat
selvitykset ovat keskittyneet Jyväskylän Lyseon peruskorjausta kaipaavaan rakennukseen, jolle haetaan
uutta, kaupungin keskusta-alueen vetovoimaisuutta
lisäävää käyttöä.
Vuosi 2014 voidaan nimetä Kuutti Lavosen vuodeksi. Olimme kutsuneet kesänäyttelyn pitäjäksi rakastetun taiteilijan, jonka teoksia on edellisen kerran ollut esillä Jyväskylässä gallerianäyttelyssä lähes kaksikymmentä vuotta aiemmin. Uusien teosten rinnalla
oli tällä kertaa esillä retrospektiivinen katsaus Lavosen taidegrafiikkaan.
Näyttely keräsi yli 70 % museon maksavista asiakkaista, kasvatti kävijämäärää, houkutti tapahtumakävijöitä sankoin joukoin ja näkyi myös museokaupan
myynnissä. Kuutti Lavonen ja hänen teoksensa lumosivat meidät kaikki. Tästä Viitaniemen koulun oppilaiden piirrosharjoitukset taiteilijan teosten äärellä
ovat hyvä esimerkki.
Vuoden muita näyttelyitä olivat viiden nykytaiteilijan (Lipponen, Nordström, Nyström, Palosaari,
Westphal) kaupunkimaista maisemaa tutkiva näyttely Space_Man_Techology_Order, Hannes Heikuran
synkkien, mutta kiehtovien mustavalkoisten valokuvien vyöhyke Zone ja nuorta energiaa edustava Kankaanpään taidekoululaisten lopputyönäyttely Yliveto.
Galleria Ratamossa oli esillä 13 näyttelyä, joista osan
on perinteiseen tapaan järjestänyt Luovan valokuvauksen keskus.
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Museon henkilöstöä ovat työllistäneet myös tulevat
näyttelyt: omiin kokoelmiin pohjautuva näyttely Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin sekä Jyväskylän osalta pääosin syksyyn 2015 ajoittuva keskisuomalaisen nykytaiteen suurkatselmus Matkalla maan
keskipisteeseen. Jälkimmäisestä rakennetaan viiden
vuoden välein toistuvaa näyttely- ja tapahtumakonseptia yhteistyössä Jyväskylän taiteilijaseuran ja alueen museoiden kanssa.
Museon kokonaiskävijämäärä oli 34 887. Holvin ilmaiskävijöiden osuus oli 69 %, Ratamon 23,7 % ja
maksaneiden 7,3 % museon koko kävijämäärästä.
Viidennes Holvin ilmaiskävijöistä vieraili museossa
maksuttomana perjantaina. Marraskuun alusta alkaen oli taas mahdollista päästä museoon Keski-kirjastojen kirjastokorttia näyttämällä.
Vuoden aikana Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat karttuivat 34 teoksella. Ainakin osa hankituista
teoksista tulee sijoitettavaksi Jyväskylän kaupungin
eri laitoksiin. Museo on osallistunut myös Jyväskylän
kaupungin julkisen taiteen työryhmän toimintaan.
Uudet julkiset teokset valmistuivat Äijälänrantaan ja
Keltinmäen päiväkotiin. Työn alla ovat teokset Ruusupuiston silta-alueelle sekä Kankaan alueelle.
Vuosi 2014 tarjosi monta valopilkkua. Niistä enemmän muualla toimintakertomuksessa. Lämmin kiitos
taas hyvästä vuodesta museon työntekijöille, siviilipalvelusmiehelle, harjoittelijoille, yhteistyökumppaneille, kulttuuriluotseille, taiteilijoille ja – taiteelle.
Erityiskiitos Kuutti Lavoselle, Amandalle ja Lavinialle,
Viitaniemen koulun oppilaille sekä kaikille kävijöillemme.
Päivimarjut Raippalinna

NÄYTTELYTOIMINTA
Leena Lokka, Jaana Oikari, Sirpa Turpeinen

Jyväskylän taidemuseon näyttelyiden painopiste on
keskisuomalaisessa ja Keski-Suomeen liittyvässä taiteessa, valtakunnallisessa nykytaiteessa sekä kansainvälisessä, valtakunnallisessa ja paikallisessa taidegrafiikassa.
Holvissa avattiin yleisölle viisi päänäyttelyä ja kolme
gallerianäyttelyä. Kolmannessa kerroksessa on ollut
esillä vuodesta 2010 alkaen Suomen Taidegraafikot
ry:n kokoelmanäyttely Oravien aarteita. Kuvataiteilija Pasi Rauhalan Pasi Rauhalan Kotimuseo -näyttely
on installoitu osaksi kokoelmanäyttelyä 2013.
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Galleria Ratamossa oli yhteensä 13 näyttelyä, joista
kuusi oli taidemuseon järjestämiä taidegrafiikkanäyttelyitä ja seitsemän Luovan valokuvauksen keskuksen järjestämiä taidevalokuvanäyttelyitä.
LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja
tilaisuudet

Holvissa on esillä kokoelmanäyttely Oravien aarteita –
grafiikkaa 60-luvun kodissa. Teokset kuuluvat museolle
deponoituun Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmaan.
Kuva: Mikko Auerniitty.

PÄÄNÄYTTELYT
Olli Marttila
Muistikuvia Litorinamereltä
12.1. saakka

Jyväskylän taidemuseon kokoama Olli Marttilan retrospektiivinen näyttely loi kokonaiskuvaa taiteilijan
laajasta, kokeilevasta ja ennakkoluulottomasta tuotannosta. Näyttely koostui runsaasta sadasta teoksesta, jotka saatiin pääosin lainaksi julkisista kokoelmista ja yksityishenkilöiltä. Mukana oli myös taiteilijan
omistuksessa olevia uusia ja vanhempia teoksia.
Poikkeuksellisesti näyttelyn avajaisten lisäksi järjestettiin myös näyttelyn päättäjäiset viimeisenä esilläolopäivänä 12.1. Päättäjäisohjelma sisälsi Olli Marttilan pastellimaalausdemonstraation sekä koreografi
Titta Soinin ja Astrid-hahmon esittämän Viimeisen ihmisen tanssi kivillä -teoksen.

Space_Man_Technology_Order
Kaisa Lipponen, Ron Nordström, Stefan
Nyström, Sari Palosaari, Thomas Westphal
24.1.–6.4.

Näyttelyn kuraattori ja taiteilijaryhmän vetäjä Stefan Nyström kirjoitti: ”Näyttelyn taiteilijat tarkastelevat teknologis-taloudellista ja sen myötä henkistä
murrosvaihetta läpikäyvän yhteiskuntamme ilmiöitä
esteettisesti ja kriittisesti, melankolialla ja huumorilla. Kyse on arkkitehtuurin / tilan / teknologian / ihmisyyden (useimmiten piilossa olevien) hierarkioiden tarkastelusta. Näyttelyn teokset ovat veistoksia,
installaatioita ja videoita sekä usein näiden hybridejä. Museotilaan rakentuu orgaaninen, kerroksellinen,
kaupunkimainen ’maisema’, jossa on kaava, mutta
myös yllättäviä poikkeamia ja sattumia”.
Kaisa Lipposelta (s.1975 Lahdessa, asunut kouluvuodet sekä 2006–2013 Jyväskylässä, asuinpaikka Billnäs) oli esillä kolme Vieraslaji-nimistä teosta: tilateos, esinekooste sekä video. ”Ihmisen usko talouden
ja teknologian kaikkivoipaisuuteen synnyttää vieraslajeja: vettä, jota ei voi juoda, puun joka ei maadu
ja ruokaa, jota ei voi syödä”, puki Lipponen sanoiksi
teostensa lähtökohdan. Tilateoksen toteuttamista tuki
jyväskyläläisyritys Elvi Oy Talotekniikka lainaamalla
materiaaliksi viemäriputkia.
Ron Nordström (s.1971 Hangossa, asuinpaikka Fiskars) kertoi kiinnostuneensa enenevässä määrin filosofisesta symboliikasta työskennellessään haudankaivajana, jonka tehtäviin kuului myös keskiaikaisesta kirkosta huolehtiminen. Näyttelyn kolmea
videoinstallaatiota, Il Cenacoloa ja Psycheä vuodel-
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ta 2012 sekä Grigoria (Katselija), hän kuvaili kuvanomaisiksi, symbolisiksi tulkinnoiksi kolmesta eri käsitteestä. Grigori-videon hän kuvasi avajaispäivää
edeltävänä yönä taidemuseon residenssihuoneiston
ammeessa, koska materiaalissa, jonka hän alun perin oli suunnitellut laittavansa esille, oli esitystekninen ongelma.
Stefan Nyström (s.1959 Helsingissä, työskentelee
Fiskarsissa, asuu Karjaalla, jonne muutti asuttuaan
2006–2013 Jyväskylässä) kertoi Terässulattamo maisemassa, Landskap med smältverk -installaation lähtökohtana olleen lapsuuden seikkailujen maiseman
Åminneforsin ruukkialueella. Ensimmäistä kertaa
esillä olleella teoksella hän halusi muistuttaa myös
tuhansista menetetyistä savupiipputeollisuuden työpaikoista ja hävinneistä yhteisöistä.
Sari Palosaaren (s.1974 Kemi, asuinpaikka Helsinki) Minimal Romantic -teos vuodelta 2011 muodostui videoprojisoinnista, äänistä sekä galleriatilaan rakennetusta rampista. Videossa nähtävä lasikuutio on
Chicago Willis Towerin (Sears Tower) 103. kerroksessa sijaitseva näköalapaikka. Palosaaren työskentelyn
lähtökohtana on usein arkkitehtonisen ympäristön
tarkastelu. Teos on ollut aiemmin, vuonna 2011, esillä Purnussa.
Thomas Westphalilta (s.1972 Bochum, Saksa, vuodesta 2000 lähtien asuinpaikka Helsinki) näyttelyssä
olivat kineettinen videoinstallaatio ja kolme videoteosta vuosilta 2011–2013. Lisäksi museon portaikossa ja ala-aulassa oli urheilusuojuksista rakennettuja
veistoksia (2009), joista yhdessä oli animaatio. Ihmiskeho ja sen liikkeet sekä veistokselliset määreet,
kuten mittasuhteet ja painovoima, ovat teoksissa voimakkaasti läsnä.
Näyttelyidea oli Stefan Nyströmin, joka halusi tehdä
näyttelyn yhdessä ystäviensä kanssa ja ”näyttää jyväskyläläisille hienon teoskokonaisuuden taiteilijoilta,
joiden kanssa hän oli ennen Jyväskylä-vuosiaan työskennellyt”. Näyttelyhakemus saapui museolle marraskuussa 2010, jolloin sekä Nyström että Lipponen
vielä asuivat Jyväskylässä. Hakemusvaiheessa näyttelyn ajateltiin jatkavan matkaansa muualle Suomeen
ja jopa Saksaan, mutta kierto ei toteutunut. Ainoastaan Seinäjoen Taidehalli kiinnostui näyttelystä, mutta hanke raukesi, kun taiteilijoille selvisi, että kustannukset olisivat jääneet heidän maksettavikseen.
Taitelijat installoivat näyttelyn yhdessä Jarkko Kaunismäen kanssa. Avajaisissa Stefan Nyström esitteli
taiteilijat ja näyttelyn teokset.
Näyttelyyn liittyi Kaisa Lipposen organisoima kuvataiteen Kohti markkinarakoja -symposium 21.–22.3.
Vain kutsutuille henkilöille tarkoitetun symposiumin
alustukset oli otsikoitu: Mitkä ovat nykyisen kulttuuri-

politiikkamme taustat? Banalisoitu taiteilijuus – miksi
valkoista lääkärintakkia kunnioitetaan, mutta taiteilijan baskerille nauretaan? Mikä ”taiteilijan heikko
asema” – kaikkihan ovat taiteilijoita sekä Vapaa taide talouden ja kulttuuripolitiikan kurimuksessa. Iltaohjelmana oli & Gaala -kutsuvierastilaisuus taitelija
Juhani Petäjäniemen Pienessä taidesalongissa, johon
osallistui symposiumvieraiden lisäksi paikallisia kuvataiteilijoita ja runoilijoita.
Symposiumiin osallistuivat kuvataiteilija Martti Aiha Fiskarsista, taiteilija Pekka Hassinen Jyväskylästä,
kriitikko ja kuraattori Otso Kantokorpi Helsingistä,
tallinnalainen tohtorikoulutettava Egge Kulbok-Lattik
Jyväskylän yliopistosta, KM Ilkka Kuukka Jyväskylän
yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta, kuvataiteilija Kaisa Lipponen, kuraattori Leena
Lokka Jyväskylän taidemuseosta, kuvataiteilija Stefan
Nyström, kuvataiteilija Juhani Petäjäniemi Vihtavuoresta, Muu ry:n puheenjohtaja, kuvataiteilija Hannele Romppanen Suomen Taiteilijaseuran edustajana,
johtaja Minna Sirnö Taiteen Edistämiskeskuksesta ja
tutkija Sakarias Sokka Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselta. Kutsutuista Jyväskylän taiteilijaseuran puheenjohtaja kuvataiteilija
Pekka Suomäki Korpilahdelta oli estynyt osallistumasta. Symposiumin sisältöä avattiin yleisölle sunnuntaina 23.3. osana museon syntymäpäivien tapahtumia.

Osa Stefan Nyströmin installaatiosta Terässulattamo maisemassa,
Landskap med smältverk. Taustalla näkyy Kaisa Lipposen teos.
Kuva: Jari Kuskelin.

YLIVETO
Kankaanpään taidekoulun
lopputyönäyttely
12.4.–25.5.

”Kun jokin materiaali, työkalu, sana tai teko sopii tarkoitukseensa, se tuntuu välittömältä ja vilpittömältä, aidosti ylivedolta. Tässä näyttelyssä on mukana
24 taiteilijaa, jotka ottavat paikkansa sekä Jyväskylän
taidemuseossa että tässä maailmassa, hetkessä ja sekunnissa. Yliveto on 2010-luvulla kasvavan taiteilijasukupolven statement. Globaalissa maailmassa on
samantekevää, onko työhuone Kankaanpäässä vai
New Yorkissa – väliä on vain sillä, kuinka omistautuu
työlleen ja millaisin lopputuloksin”, kirjoittivat taiteilijat näyttelyesitteessä.

Sari Palosaaren Minimal Romantic -teosta oli mahdollista
katsoa myös näyttelytilaan rakennetulta rampilta.
Kuva: Thomas Westphal.

Näyttelyn taiteilijat olivat: Satu Haiko, Toni S. Halonen, Emma Heinonen, Saara Heinonen, Veera Hoppula, Sdalla Huttunen, Maire Karuvuori, Annika Kiiskilä, Tiia-Mari Kolibri, Antti Johannes Kääriäinen, Jasmin Leinonen, Heidi Montti, Frida Moukulainen,
Riikka Nikko, Reetta Partanen, Jenna Piirto, Kirsi Riihiluoma, Minttu Saarinen, Minna Salonen, Tapani Saraste, Marja Sarja, Elina Saviaro, Merilii Simonen ja
Jani Vepsä.
”Kankaanpään taidekoulu kuuluu Satakunnan ammattikorkeakouluun. Se tarjoaa maalauksen, grafii-
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Thomas Westphalin urheilusuojuksista rakennettu veistos
Space_Man_Tegnology_Order -näyttelyssä.
Kuva: Jari Kuskelin.
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kan ja kuvanveiston lisäksi ainoana Suomessa myös
esitystaiteen AMK-opintoja. Tänä vuonna valmistuvat
esitystaiteilijat ovat linjansa pioneerit ja Suomen ensimmäiset laatuaan 11 vuoteen”, kirjoittivat taiteilijat
opinahjostaan. Lopputyönäyttelyn mentoreina toimivat Anna Alapuro, Matti Kalkamo, Tero Nauha ja Elina Ruohonen.
Lopputyönäyttely valittiin museon näyttelyohjelmaan, koska vuoden 2006 vastaavasta näyttelystä
oli jäänyt hyvät muistot. Museon talouden kannalta
oli myös positiivista, että opiskelijat sekä koulu vastasivat kuljetus-, painotuote- ja matkustus- sekä majoituskuluista. Matti Velhonoja, Satu Haiko, Toni S.
Halonen, Veera Hoppula ja Tiia-Mari Kolibri kävivät
Jyväskylässä katsomassa näyttelytiloja toukokuussa
2013. Koska valmistuvia opiskelijoita oli enemmän
ja Holvin näyttelytila oli supistunut sitten vuoden
2006, tutustuivat vieraat myös Galleria Hopan sekä
Baari Vakiopaineen teatteritilaan. Toni S. Halonen
kävi katsomassa veistoksensa sijoituspaikaksi sopivaa ulkotilaa kaupungin keskustasta. Lopulta näyttelyryhmä päätyi sijoittamaan kaikki teokset Holviin
lukuun ottamatta Toni S. Halosen Kirkkopuistoon
pystytettyä graniittiveistosta.
Avajaisiin saapui runsaasti opiskelijoiden sukulaisia ja ystäviä. Alempien vuosikurssien opiskelijoista
koottu ryhmä oli valmistanut pientä syötävää avajais-
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vieraille taidemuseon vastatessa viinitarjoilusta. TiiaMari Kolibrin ennen avajaisjuhlallisuuksia esittämä
luentoperformanssi It’s Your Lips Birthday oli huikea
menestys jopa niin, että se jäi suurelta joukolta kokematta tungoksen vuoksi.

Kuutti Lavonen
Amanda ja Lavinia
6.6.–7.9.

Kuutti Lavosen (s.1960) näyttelyteosten aikajänne
ulottui lähes neljänkymmenen vuoden taakse, sillä uusimmat teokset olivat syntyneet toukokuussa
2014 ja vanhin teos oli vuodelta 1977. Ensimmäistä kertaa esillä oli Atelier Arcayssa Pariisissa vuosina
1998–2014 painettu suurikokoisten serigrafioitten
sarja. Lisäksi näyttelyssä oli laaja valikoima litografioita, syväpainotöitä sekä maalauksia ja piirustuksia.
Esillä oli 101 teosta, joista 50 oli taiteilijan omistuksessa ja loput lainattiin yksityisiltä henkilöiltä sekä
Didrichsenin taidemuseosta, Eduskunnasta, EMMA Espoon modernin taiteen museosta, Helsingin taidemuseosta, Hämeenlinnan taidemuseosta, Jyväskylän
taidemuseosta, Kuopion taidemuseosta, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta, Nykytaiteen museo Kiasmasta, Rantakylän seurakuntakeskuksesta (Joensuu),
Oulun taidemuseosta ja Tuusulan taidemuseosta.

Tiia-Mari Kolibrin osallistava luentoperformanssi Its Your Lips Birthday
Kankaanpään taidekoulun lopputyönäyttelyn avajaisissa.
Kuva: Jari Kuskelin.
Jyväskylän taidemuseo toimintakertomus 2014

Näyttelyn tavoite oli tuoda esille laajasti Lavosen grafiikan tuotantoa. Taiteilija tunnetaan mestarillisesta viivastaan ja piirtäjän lahjoistaan. Lavonen halusi korostaa grafiikan merkitystä tuotannossaan todeten sen olevan hänelle piirtämisen jatke. Lavosella
on taidegraafikon koulutus, mutta hän vedostuttaa
teoksensa ammattipainajilla mm. Pariisissa Atelier
Idemissä ja Atelier Arcayssa sekä Ruotsissa, Helsingborgissa Atelje Larsenilla. Erityisen tärkeä hänelle on
Helsingin Vallilassa sijaitseva Helsingin Kivipaino,
jonka hän on perustanut yhdessä taidegraafikkokolmikko Kalle Bergin, Matti Hintikan ja Valpuri Kylmäsen kanssa vuonna 2001.

Taiteilija oli Jyväskylässä vajaat kaksi päivää ripustustyön alkaessa ja alagallerian suurikokoiset serigrafiat
ripustettiin hänen suunnitelmansa mukaisesti. Muiden tilojen ripustuksen suunnitteli Hannu Castrén ja
sen toteuttivat Jarkko Kaunismäki ja Joni Nurminen.
Näyttelyn avajaiset alkoivat musiikkiesityksellä The
Job of the Angels, jonka esitti teoksen säveltänyt
Pekka Toivanen yhtyeineen. Näyttelyn avasi Hannu
Castrén.

Kuutti Lavonen antoi näyttelylle spontaanisti nimen
Amanda ja Lavinia kunnianosoituksena Välimeren
maiden kulttuureille. Antiikin mytologiat, kristilliset
legendat, renessanssi ja barokki ovat luoneet Lavosen
työskentelylle vankan perustan, mutta kuten Hannu Castrén kirjoittaa näyttelyjulkaisussa, on hänessä tunnistettavissa nykytaiteilijan ja eurooppalaisen
kulttuuri-ihmisen synteesi. Näyttelyssä näkyi vahvasti
Lavosen tuotannon keskeinen teema eli ihmiskasvot
ja katseet. Taiteilija kertoi kasvokuvien olevan pitkälti
lähipiirinsä ihmisten henkisiä muotokuvia, joihin on
kuvamuistin kautta tarttunut näiden näköispiirteitä.
Kuutti Lavonen. Piirretyt vuodet. Drawing Years -näyttelyjulkaisu keskittyy taiteilijan grafiikkatuotantoon.
Jyväskylän taidemuseon intendentti Jukka Partanen
kertoo kirjan artikkelissa miten Lavosesta tuli taidegraafikko, joka ”ei ole koskaan ollut erityisen kiinnostunut prässeistä tai painopöydistä”. Kuvataiteilija,
kuvataidekriitikko Hannu Castrén taustoittaa omassa
artikkelissaan viivastaan tunnetun taiteilijan työskentelyä ja ajattelua. Kirjan toimitti Leena Lokka ja taittoi
Teija Lammi (Grafemi Oy). Painotyöstä vastasi TrioOffset.
Taidemuseo kutsui Kuutti Lavosen kesänäyttelyn taiteilijaksi museoammatillisen henkilökunnan yhteisellä päätöksellä. Näyttelyjärjestelyihin käytettiin aikaa vajaa vuosi. Alvar Aalto -museossa ja taidemuseossa kuraattorina työskennellyttä Raija Partasta,
joka on tuntenut Lavosen 1980-luvulta lähtien, pyydettiin tiedustelemaan olisiko taiteilijalla kiinnostusta vastaanottaa kutsu. Lavoselta saatiin myönteinen
vastaus, sillä hän sanoi Jyväskylän maineen grafiikkakaupunkina innoittavan häntä. Jyväskylässä Lavonen
oli edellisen kerran esiintynyt 1994 ja 1996 Galleria
Siriuksessa. Alvar Aalto -museon studiossa hänen teoksiaan oli ollut esillä 1986 ja valokuvia yliopiston
Galleria Pinacothecassa 1982.

Kuutti Lavosen näyttelyn avajaisissa esiintyi saksofonisti
Pekka Toivanen yhtyeineen. Kuva: Jari Kuskelin.

Näyttelytyöryhmän muodostivat Kuutti Lavonen, Jukka Partanen ja Leena Lokka. Työryhmää täydennettiin
myöhemmin Hannu Castrénilla, joka oli kirjoittanut
Lavosen taiteesta artikkelin 2004 Didrichsenin taidemuseon näyttelyjulkaisuun.
Kuutti Lavonen esittelee näyttelytyöryhmälle teoksiaan
ateljeessaan. Kuva: Jarkko Kaunismäki.
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Hannes Heikura ZONE
19.9.–30.11.

Näyttely koostui kahdesta mustavalkoisesta sarjasta Dark Zone / Hämärä Vyöhyke (2011) ja We Walk
Alone / Kuljemme Yksin (2013). ”Sarjat on kuvattu Helsingissä. Kuvieni perusta on aina todellisuus.
Silti ne eivät ole dokumentteja vaan omia tulkintojani. Pyrin välttämään tunnistettavuutta sekä miljöössä että ihmisissä. Minulle ehdotonta on, että kuvani
ovat tästä elämästä ja niissä välittyy oma kädenjälkeni sekä outous, joka avautuu kerroksellisuutena sekä
kertomuksina kullekin katsojalle eri tavalla. Kuvilla
ei ole nimiä, jotka johdattelisivat katsojaa. Parhaimmillaan kuva jättää jäljen katsojaan ja jää elämään
arvoituksena. Tapani kuvata johtaa siihen, että jokainen kuva on tavallaan kuvaajan omakuva. Kuvaajalla
täytyy olla rohkeutta ja näkemystä uskaltaa tuoda se
esiin. Kuvatessani luon tavallaan omaa maailmaani.
Se on maailma, missä ihmiset kulkevat toistensa ohi
näkemättä toisiaan. Maailma, joka lopulta pakahtuu
yksinäisyyteen”, kertoi Hannes Heikura näyttelytiedotteessa.
Näyttelyä taustoitti Holvin aulassa esillä ollut video,
jossa taidehistorioitsija Asko Mäkelä haastattelee
Hannes Heikuraa. Haastattelun toteuttivat näyttelyä
varten Pasi Rauhala ja Teemu Lindroos / Tuotantoyhtiö Kunsdok osana Videovalli-hanketta.
Heikuran valokuvasarjat olivat olleet aiemmin esillä 2013 Salon taidemuseossa ja 2014 Pietarissa. We
Walk Alone oli esillä 2013 myös Helsingissä Korjaamo-galleriassa ja Dark Zone 2011 Helsingin taidemuseon Tennispalatsissa, Kuopion VB-keskuksessa ja
Heinolan kaupunginmuseossa.
Hannes Heikura oli ripustamassa näyttelyä. Tarkalla
valokuvaajan katseellaan hän järjesti teokset näyttelyksi ennätyksellisen lyhyessä ajassa. Näyttelyn avasi
Asko Mäkelä.

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin.
Kuvataidetta Keski-Suomessa 1947–1973.
19.12.2014–24.5.2015

Näyttely on jatkoa 2003–2004 esillä olleelle museon Mistä taide on kotoisin -kokoelmanäyttelylle, joka esitteli 1900-luvun alkuvuosikymmenten keskisuomalaista kuvataidetta. Ehtiihän sinne Pariisiin
myöhemminkin -näyttelyssä on Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien teoksia sotien jälkeiseltä ajalta 1970-luvun alkuun, jolloin kokoelma siirtyi Alvar
Aalto -museon suojiin.
”Yhdysvaltojen heräillessä kulutusjuhlaan CocaColan ja rock and rollin myötä elettiin Suomessa ja
muualla Euroopassa vielä vahvasti sotien jälkeisen
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Museon facebook-sivuilla kerrottiin Hannes Heikuran
Zone-näyttelystä. Kuva: Elina Puranen.

jälleenrakennuksen parissa. Keski-Suomessa kuvataiteilija ja taidevaikuttaja Helmer Selin järjesti taiteilijoille jatko-opintoina kuvataidekursseja Korpilahdella. Valtakunnallisesti tunnustettu opetus oli siunaus etenkin koulutusta janoaville taiteenharrastajille.
Nämä 1940- ja 1950-luvuilla järjestetyt taidekurssit
ovat vaikuttaneet Keski-Suomen taiteessa nykypäivään saakka.
Abstrakti taide ja modernismin monet suunnat rantautuivat Suomeen sotien jälkeen. Taidemaalarit ja
kuvanveistäjät siirtyivät sankoin joukoin näiden uusien taidesuuntien pariin. Uudet vaikutteet pyyhkäisivät pöydältä taiteen muotoa, tyyliä ja kauneutta
koskevat säännöt. 1970-luvun alussa Suomessakin
koettiin öljykriisi ja maailma havahtui hetkeksi kulutusjuhlastaan säästämään energiaa. Jyväskylään
valmistui Alvar Aalto -museo, jonka suojiin pääsivät
myös kaupungin taidekokoelmat.
Taidemaailman teokset kertovat aina oman syntyhetkensä ajankohdasta, mutta millaisena suomalainen 1950- ja 1960-lukujen taidemaailma näyttäytyy Jyväskylän kaupungin taidekokoelman valossa?
Löytyykö kokoelman teoksista modernismin monien suuntausten vuoropuhelua vai kulkevatko teokset
omaa polkuaan?”
Yllä oleva lainaus näyttelyn esittelytekstistä kuvastaa
näyttelyn lähtökohtia ja sen päämääriä. Tarkoituksena on esitellä taidetta, mutta myös tuoda esille millainen oli maailma teosten syntyhetkellä, millaiset taiteilijat teoksia loivat ja minkälaisissa olosuhteissa he
taidetta tekivät. Näyttelyn taustatutkimuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota siihen, mitä valtakunnalli-

sessa taiteessa tapahtui samaan aikaan. Näyttelyssä
esiintyvien taiteilijoiden esittelyn taas toivotaan tuovan heitä lähemmäksi näyttelyssä kävijöitä. Näyttelystä julkaistiin tammikuussa 2015 Anssi Harjulan
toteuttama verkkojulkaisu, jossa esitellään näyttelyn
teemoja laajemmin.
Näyttelyn taitelijat ovat: Manu Forsblom (1926–
2002), Simo Hannula (1932– ), Erkki Heikkilä (1933–
1996), Vappu Heiska (1921–1993), Veikko Hirvimäki
(1941– ), Heikki Häiväoja (1929– ), Unto Hämäläinen (1923–2003), Kimmo Jylhä (1939–2002), Kaarina Katainen (1936– ), Veikko Koskinen (1930–2011),
Onni Kosonen (1920–1999), Maija Kumpulainen-Sokka (1943– ), Viktor Kuusela (1925– ), Jaakko Manninen (1926–1985), Veikko Mäkeläinen (1930–2003),
Antti Neuvonen (1937–2011), Raimo Paavola (1933–
2006), Pentti Papinaho (1926–1992), Väinö Rusanen (1928– ), Kaisa Saikkonen (1925–1981), Erkki
Santanen (1925–1990), Helmer Selin (1920– ), Oiva Syyrakki (1917–1994), Kain Tapper (1930–2004),
Frans Toikkanen (1926–2008) ja Olavi Viherlehto
(1922–1998).
Näyttelyn taustatutkimusta tekivät suunnittelija Seija
Heinänen ja intendentti Jukka Partanen sekä museossa harjoittelijana ollut runoilija Kai Kajander. Tutkimustyöhön osallistuivat myös opiskelijat Hannu
Heikkilä, Henna Hietainen, Milja Leskinen sekä Elina
Ojaniemi. Sinänsä arvokkaan tutkijoiden tuottaman
aineiston muokkasi lukuisiin tiedotuksen vaatimiin
muotoihin Kai Kajander. Näyttelyn graafisen ilmeen
sekä esitteen, kutsujen, julisteiden ja postikorttien
taiton teki graafikko Teija Lammi. Monet näyttelyarkkitehtuuriin liittyvät ideat olivat Anne Saarikosken,
joka siirtyi jo projektin alkuvaiheessa muihin tehtäviin. Taiteilijoita esittelevät infolaatikot suunnitteli ja
rakensi museomestari Jarkko Kaunismäki. Taiteilijoiden kuvat laatikoihin kiinnitti Hannele Torniainen.
Näyttelyn ripustuksesta vastasivat Jarkko Kaunismäki
ja kokoelma-amanuenssi Jaana Oikari, joka myös valitsi näyttelyn teokset.
Muutama taiteilijan tuotannon kannalta keskeinen
teos lainattiin näyttelyyn EMMA – Espoon modernin
taiteen museosta, Keski-Suomen museosta ja Saarijärven museosta.
Näyttelyn nimi Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin löytyi vuoden 1957 Uudesta Kuvalehdestä, jonka
artikkelissa toimittaja kirjoitti Korpilahden kuvataidekursseista, jotka tarjosivat tasokkaan vaihtoehdon ulkomaisille opintomatkoille.
Näyttelyn viralliset avajaiset järjestettiin 15.1.2015.
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Pop-up pariisilaiskahvila museon aulassa
Taidebasaari viikonloppuna 13.–14.12.
Kuva: Sanna Lahti.

GALLERIANÄYTTELYT
AV-Parkki – kolme videoteosta
AV-arkin kokoelmista Anssi Kasitonni,
Anneli Nygren, Timo Vaittinen
19.9.–12.10.

Museon galleria muuttui elokuvateatteriksi, kun seinälle viritettiin valkokangas. Anssi Kasitonnin Masateoksessa (2009) marsu valmistelee pesässään pakoa,
joka tosin tyssää kerta toisensa jälkeen ihmisen rakastavan huolenpidon aukottomaan muuriin. Anneli Nygrenin Pyykki-teoksen (1992) rouva esittelee
pyykkipussinsa sisältöä vaatekappale vaatekappaleelta. Timo Vaittisen Keskuspuistossa (2011) ilta pimenee ja oudot valoilmiöt valtaavat maiseman.
Anssi Kasitonni (s. 1978) on taiteilija, muusikko, elokuvantekijä ja mies, joka rakastaa työtään sekä elämää. Hän on skeittari ja palkittu taiteilija, joka tekee
musiikkia ja veistoksia sekä piirtää. Monille hänen
faneistaan lyhytelokuvat ovat kuitenkin rakkain osa
hänen tuotantoaan. Anssi tekee elokuvat Sahalahden
tiluksillaan. Ne käsittelevät ihmiskunnan ikuisia kysymyksiä: moraalia, rakkautta, kuolemaa, sukupolvien välisiä kuiluja, seksuaalisuutta sekä tietenkin sukellusveneitä. Elokuvat ovat kotikutoisia, mutta niiden sisältämät ajatukset eeppisiä. Se on yllättävän
toimiva yhdistelmä. Anssin elokuvia tähdittävät kaikenlaiset luomakunnan kruunut taiteilijasta itsestään
vaimoonsa Mariaan sekä Aki Kaurismäen luottonäyttelijään Markku Peltolaan sekä kahteen täytettyyn
oravaan, joista toisella on silmälappu. Anssin elokuvat ovat oma maailmansa ja kertovat meille jotain
tärkeätä omastamme. Kasitonni huomioitiin vuonna
2011 Ars Fennica -palkinnolla.
Anneli Nygren asuu ja työskentelee Turussa. Hän on
tehnyt videoita ja elokuvia 1980-luvun alusta. Tuotanto sisältää fiktioita, dokumentteja, animaatioita ja
musiikkivideoita. Lisäksi hän on tehnyt piirustuksia,
valokuvia ja musiikkia ja toiminut freelance-toimittajana. Näyttelyihin ja festivaaleihin hän on osallistunut vuodesta 1989.

Merkintä museon vieraskirjassa:
”Minä ja Niina käytiin katsomassa
taidetta”. Kuva: Elina Puranen.

Timo Vaittinen (s. 1976) työskentelee kollaasin ja
maalauksen parissa ja muuttaa tämän yhdistelmän
liikkuvaksi, tilalliseksi animaatioksi.

messa että muissa Pohjoismaissa. AV-arkki on jäsenmäärältään ja toimintansa laajuudelta suurin kotimainen mediataidealan järjestö.

AV-Arkki on vuodesta 1989 tehnyt uraauurtavaa työtä
suomalaisen mediataiteen levittäjänä. Se on avannut
taiteilijoille mahdollisuuksia saada työtään tunnetuksi kansainvälisesti. AV-arkin toiminta on myötävaikuttanut suomalaisen mediataiteen kansainväliseen
menestykseen. Toiminta on ainutlaatuista sekä Suo-

AV-Parkki -näyttely toteutettiin yhteistyössä 25-vuotisjuhliaan viettävän AV-arkin kanssa osana valtakunnallista AV-arkin Mediataide kasvattaa -hanketta.
Näyttely- ja av-tekniikasta vastasi museomestari Jarkko Kaunismäki.
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Maiju Ahlgrén
Mukavuusalue
17.10–23.11.

”Nykyhokema arkipuheessa on, että ’täytyy tulla pois
mukavuusalueelta’. Siinä mukavuusalue käsitetään
jotenkin ihmisen perusolotilaksi, johon kuitenkin liitetään puuduttuneisuus ja rutiineihin kangistuminen.
Minusta sellainen ei ole kovin mukavaa. Sana sisältää
myös epämiellyttävän pakottamisen elementin, jossa
joku toinen tietää paremmin mikä sinulle on hyväksi.
Ja niin ei pitäisi olla sitten lapsuusiän mentyä ohitse.
Näyttelyn nimi viittaa todelliseen mukavuuteen eli
olemiseen, aistimiseen ja uusista asioista kiinnostumiseen. Mukavuusalueella voi myös vain olla. Ihminen herää ja kasvaa kukoistukseensa, kun hän voi olla olemassa vapaana, hienona omana itsenään - kun
hän voi itse määritellä mikä tuntuu sillä hetkellä itselle
sopivalta.” Maiju A.

Maiju Ahlgrénin Tupsunomia-yhteisöteos kasvoi näyttelyvieraiden
tekemillä tupsuilla. Kuva: Elina Puranen.

Mukavuusalue muodostui kahdesta osallistavasta teoksesta, jotka kujeilivat väriteorioiden kanssa
ja houkuttelivat ihmettelemään ja kokeilemaan. Värioppia-teoksessa hassutellaan värisekoituksilla pukemalla päällekkäin erivärisiä sukkia. Tupsunomiateos kutsuu kellumaan museotilaan ja kantamaan
tupsunsa kekoon. Yhdessä tekemällä syntyi tilateos,
joka muuttui joka päivä. Lisäksi näyttelyssä oli esillä
”arkeologisia” tupsuja, tupsuntekovälineitä ja kuuluisien tupsistien muotokuvia. Näyttelyyn liitettiin myös
Meitsie diy -työpajassa syntyneet kuvat.
Maiju Ahlgrén (s. 1965) valmistui Taideteollisen korkeakoulun tuote- ja ympäristön suunnittelun osastolta taiteen maisteriksi 1997 pääaineenaan tekstiilitaide. Viime vuosina hän on toteuttanut teoksia, jotka
liittyvät enemmän ihmisiin ja tilaan kuin esineisiin.
”Olen muutaman vuoden ajan tehnyt ympäristö- ja
yhteisötaideteoksia ihmisille, jotka asuvat tai ovat laitoksissa.” Lisäksi Maiju on suunnitellut käyttöesineitä, sisustustuotteita, asusteita ja vaatteita kierrätetyistä materiaaleista. Museokaupassa oli myynnissä Kisskiss -taidesukkahousuja, jotka ovat Maijun käsialaa.

Tupsut saivat yhteisöpedagogi-harjoittelija Otto Puusaarenkin
ottamaan osaa nenäpäivään. Kuva: Elina Puranen.

Avajaisissa oli tarjolla hedelmävartaita ja värillisiä
coctaileja. Tarjottavat valmistivat museon harjoittelijat Ninna Koirikivi Keski-Suomen opiston nuoriso- ja
vapaa-ajan ohjaaja-opiskelija ja Otto Puusaari Humakista, yhteisöpedagogiikan opiskelija. He myös
ohjasivat ryhmiä ja innostivat näyttelyssä yksittäisiä
kävijöitä tekemään tupsuja.
Näyttelyn ripustuksen suunnitteli Maiju Ahlgrén. Toteutuksessa olivat mukana taiteilijan lisäksi Jarkko
Kaunismäki, Joni Nurminen, Ninna Koirikivi ja Otto
Puusaari.

Värioppia-teoksen laatoista löytyivät omat lempivärit.
Kuva: Elina Puranen.
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Mangan sivuilla:
japanilaisen sarjakuvan harrastus
27.11.2014–11.1.2015

Näyttely esitteli japanilaista sarjakuvaa eli mangaa ja
sen inspiroimaa harrastajien taidetta. Näyttelyteosten
katselemisen lisäksi galleriassa saattoi viettää aikaa
eli lukea mangaa ja piirtää sekä halutessaan ripustaa
piirroksensa niille varatulle seinälle näyttelytilaan.
Näyttely liittyi Jyväskylän museopalveluiden Japani
on pop! -näyttelysarjaan, joka toteutettiin yhdessä jyväskyläläisten japaniharrastajien kanssa. Muita sarjan näyttelyitä olivat Keski-Suomen museon nukkejen ja figuurien keräilyyn keskittyvä Nukkeilua sekä
Suomen käsityön museon Pukuilun maailmassa, joka
pureutui suomalaiseen cosplayn ja japanilaisen katumuodin harrastamiseen.
Mangan sivuilla -näyttelyn suunnittelivat ja toteuttivat Jyväskylän anime- ja mangaseura Tsukiai ry Mikko Holopaisen, Siina Kaakisen ja Sari Ryynäsen johdolla. Tsukiai on yli 10 vuotta Jyväskylässä toiminut
seura, joka järjestää viikoittain mm. japanilaiseen
kulttuuriin sekä video- ja lautapeleihin liittyvää toimintaa jäsenistölleen eli 18–30-vuotiaille ”nuorille
aikuisille”.

Mangan sivuilla -näyttelyn grafiikan ja painotuotteet suunnitteli
Tsukiai ry:n puheenjohtaja Mikko Holopainen.
Kuva Jari Kuskelin.

Näyttelyn taiteilijoina olivat: Terhi Brander, Satu Eskelinen, Siina Kaakinen, Oona Kalso eli Soro, Mia
Mickels, Pirre Lehti, Vivian Lehti, Sari Ryynänen, Valtteri Vert-Miller, Tomi Vierimaa, Chiruhime, Kati Kyllönen, Salla Ojaniemi, Aki Pylväläinen, Anniina Samppala ja Salla Väkeväinen.
Mangaa näyttelyyn lainasivat: Terhi Brander, Chiruhime, Satu Eskelinen, Mikko Holopainen, Timo Holopainen, Siina Kaakinen, Maria Kalliokoski, Eetu
Manninen, Petra Ojaniemi, Joonas Partanen, Ville
Pirttimäki, Sari Ryynänen, Anniina Samppala, Mio
Taalas ja Sampo Vehmas.

Mangan harrastajat toivat näyttelyyn piirustuksiaan ja kirjojaan
esimerkkeinä mangan eri lajityypeistä.
Kuva: Sanna Lahti.

Näyttelyn avajaistarjoilun, japanilaista teetä, organisoivat teehuone Teeleidin kolme tarjoilijaa. Osa avajaisvieraista oli pukeutunut cosplay-asuihin. Tilaisuudessa esiteltiin paikalla olleet taiteilijat ja näyttelyn järjestäjät.
Näyttelyn ripustuksen suunnittelivat Mikko Holopainen, Siina Kaakinen ja Sari Ryynänen. Ripustuksessa
oli mukana edellisten lisäksi yhdistyksen jäseniä sekä
museosta Sirpa Turpeinen, Jarkko Kaunismäki ja Joni
Nurminen.
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Yleisöllä oli mahdollisuus lukea ja piirtää mangaa sekä laittaa
teoksiaan esille näyttelytilaan.
Kuva: Jari Kuskelin.
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KOKOELMANÄYTTELY

VERKKONÄYTTELYT

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

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin -näyttelyn tutkimusmateriaalista kirjoitettiin artikkeleita ja tekstejä
vuoden 2014 aikana verkkonäyttelyyn (http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/), joka julkistettiin
tammikuussa 2015.

7.5.2010 alkaen

Jyväskylän 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 taidemuseoon deponoituun Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmaan. Yli
5 300 vedoksen kokoelmasta on esillä 91 teosta 51
taiteilijalta.
Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin -näyttelyn yksi teos (Onni Kosonen, Abstrakti maalaus, 1955) ripustettiin osaksi näyttelyä Oravien kotiin joulukuussa 2014.

Pasi Rauhalan Kotimuseo Grafiikkaa ja
Pasi -näyttely Suomen taidegraafikot ry:n
kokoelmanäyttelyssä
15.3.2013 alkaen

Aiemmin valmistuneet viisi verkkojulkaisua ovat
Checkpoint Leonardo (www.checkpointleonardo.
fi), joka on taiteen ja tieteen vuorovaikutusta tutkiva näyttely. Tunne maisema (www.tunnemaisema.
fi) ja Maisemapaikka (www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka) avaavat näkymiä paikkaan ja sen kulttuu
riseen merkitykseen kuvataiteen ja ympäristönlukutaidon näkökulmasta. Näyttelyt kertovat myös
maalausten maisemissa noin sadan vuoden aikana
tapahtuneista muutoksista. Oravien aarteita -näyttely (http://www3.jkl.fi/taidemuseo/oravienaarteita/)
esittelee grafiikkaa 1960-luvun kotimiljöössä. Näkemyksiä -näyttely (www.avoinmuseo.fi/nakemyksia)
kertoo ensimmäisistä keskisuomalaisista kuvataiteilijoista ja siitä ympäristöstä ja maailmasta, jossa he elivät ja jota he kuvasivat taiteessaan.
Verkkonäyttelyt toimivat myös oppimateriaalina, ja
osaan niistä liittyy verkko-oppitehtäviä peruskou
lulaisille, mutta myös aikuisille ja seniori-ikäisille.

Näyttely näyttelyssä eli Oravien perheen kotiin
installoitiin keväällä 2013 Pasi Rauhalan Kotimuseo
-niminen teos, jossa taiteilija Pasi Rauhalan (s. 1978)
alter ego on tehnyt aikamatkan 1960-luvulle. Paikkasidonnaisessa installaatiossa kuvitteelliset elämänvaiheet perustuvat päiväkirjoihin, jotka on kirjoittanut ammattikirjoittaja Martta Kaukonen. Taiteilija ei
ole antanut ohjeita osallistumisesta vuorovaikutteiseen teokseen vaan luottaa siihen, että teos avautuu museovieraille heidän omista lähtökohdistaan.

Niemisjärven koulun
3.–4.-luokan oppilaiden
asiakaspalautetta.
Kuva: Elina Puranen.
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MUSEOKASVATUS JA YLEISÖTYÖ
Sirpa Turpeinen

Vuonna 2014 Jyväskylän taidemuseon yleisötyötä
leimasivat kansainvälisyys ja mediakasvatus. Iso merkitys oli myös vuoden 2015 Ehtiihän sinne Pariisiin
myöhemminkin ja Matkalla maan keskipisteeseen
näyttelyihin liittyvän yleisötyön suunnittelulla. Suunnittelua tehtiin kahdessa näyttelytiimissä osana museolehtorin Sibelius Akatemian Yleisötyön ytimessä
-koulutusta.

Media(taide)kasvatusta museossa
Jyväskylän koulujen kulttuuriopetussuunnitelman
mukaiset 6.-luokkalaisten käynnit toteutettiin keväällä ohjatusti 4.–27.3. Space_Man_Technology_Order
sekä Oravien aarteet ja Pasi -näyttelyihin. Koululaisia ohjasivat taidemuseon järjestämälle yleisötyön
kurssille osallistuneet Jyväskylän yliopiston ja Humakin opiskelijat. Kurssi korvasi yliopiston taidekasvatuksen valinnaisen kurssin TAIA290 Yleisötyö 5 op.
Ohjauksia tekivät opiskelijat Maria Aho, Anna Kantanen, Milka Räisänen, Aino Leväniemi, Hannu Heikkilä ja Essi Rönkkö. Lisäksi ohjauksissa oli mukana
työharjoittelijana Humakin kulttuurituotannon opiskelija Anna Vaccari. Loput kuudesluokkalaisista tutustuivat syksyllä AV-arkin videoteoksiin ja Hannes
Heikuran valokuviin museopedagogiikan harjoittelijoiden Henna Keski-Mäenpään ja Emma Takkisen
johdolla.

non vaihto-opiskelijoita työharjoitteluun. Keväällä taidemuseossa työskentelivät ranskalainen Sarah
Buisson 6.2.–23.5. ja portugalilainen Michelle Rebelo 3.3.–3.6. Heidän lisäkseen puolalainen Dagmara
Bator teki taidemuseolle nuorisoprojektin vapaaehtoistyönä. Syksyllä työharjoittelussa oli saksalainen
Kerstin Tscherbakova 2.9.–10.10.
Sarah Buisson ja Michelle Rebelo suunnittelivat ja toteuttivat opiskelijatiimissä suomalaisten ja maahanmuuttajanuorten kanssa taideprojektin Take Off Your
Shoes, Please! He innostivat monikulttuurikeskus
Gloriassa nuoria miettimään mikä heidän mielestään
tekee kodista kodin ja kuvaamaan heille merkityksellisimmän asian. Valokuvista tehtiin näyttely Galleria Gloriaan. Avajaisten yhteydessä nuoret järjestivät
lämminhenkisen tapahtuman, jossa tutustuttiin toisiin yhteistoiminnallisten tehtävien ja leikkien avulla.
Dagmara Bator toteutti Facebokiin ryhmän, jonne hän kutsui kansainvälisiä nuoria ottamaan kuvia
asunnoistaan. Project Hollow´n tarkoituksena oli etsiä ja vaihtaa samalla hauskoja sisustusideoita siitä,

Space_Man_Technology_Order -näyttelyssä tutkittiin
mediataidetta ja tehtiin omia tulkintoja teoksista kirjoittamalla, piirtämällä ja keskustelemalla. Syksyllä
katsottiin kolme keskenään erilaista suomalaista videoteosta, perehdyttiin käsikirjoittamisen ja elokuvan teon perusteisiin Hannes Heikuran valokuvia ja
omaa mielikuvitusta käyttäen.
Taidemuseossa ja Suomen käsityön museossa järjestettiin kaksi mediakoulutusta myös henkilöstölle
Linkkipaja 2 ja MobiiliMetkaa Museossa -koulutus,
6.–7.11. Niiden avulla perehdyttiin mitä mediakasvatus museoissa on ja voisi olla esimerkiksi lisätyn
todellisuuden avulla.

Kansainvälisyyttä kotinurkilla
Jyväskylän taidemuseon yhteistyökumppani Humak
tarjosi taidemuseolle kansainvälisiä kulttuurituotan-
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mitä nuoret ovat keksineet tehdä kierrätysmateriaaleista. Jyväskylässä asuvien nuorten valokuvista tehtiin näyttely taidemuseon tuulikaappiin. Näyttelyn
avajaisiin kutsuttiin osallistuneet nuoret ja heidän ystävänsä.
Kerstin Tscherbakova osallistui enemmän taidemuseon yleisötyöhön, kuten kulttuuriluotsitoimintaan.
Hän toteutti omana projektinaan valokuvatyöpajan
kansainvälisille vaihto-opiskelijoille. Kuvat julkaistiin
Instagramissa.

Nuoret keskiössä
Jyväskylän taidemuseo osallistui Keski-Suomen museon ja Suomen käsityön museon kanssa Miittimesta:Museo -hankkeeseen, jonka tavoitteena oli toteuttaa nuorten ideoita ja toiveita. Japanilaisen popkulttuurin harrastajat toteuttivat kuhunkin kolmeen
museoon yhtä osa-aluetta esitelleen näyttelyn tapahtumineen. Taidemuseossa japanilaisen sarjakuvan ja
animen harrastajien Tsukiai ry toteutti Mangan sivuilla -näyttelyn. Keski-Suomen museossa oli esillä pieni
näyttely nukkeiluharrastuksesta ja käsityön museossa
cosplaysta eli pukuiluharrastuksesta.
Taidemuseossa toteutettiin yhteistyössä Corpus ry:n
eli Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden, museologian,
taidehistorian ja taidekasvatuksen ainejärjestön ja Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kanssa pyhäinpäivän
tapahtuma 1.11. Alkuillan ohjelmasta vastasi seurakunta kirkkokonsertilla ja osallistumalla Ulla Aatisen
Valon kylä -teoksen pystytykseen lahjoittamalla hautakynttilöitä ja tiedottamalla tapahtumasta Henki ja
elämä -lehdessä. Loppuillan ohjelmasta vastasi Corpus ry klo 24 saakka. Ohjelmassa oli Kahvila Kultavatkain, taskuhirviö-työpaja museon Taikatilassa,
julkista neulontaa Corpuksen käsityökerhon kanssa,
löytöretki Hannes Heikuran valokuviin keskustelevan kuvan tarkastelun menetelmällä, musiikkiliikuntaa kulttuuriluotsi Pirjo Suopelan kanssa ja lopuksi
Suvi Behmin, Jonas Sutisen ja Oskar Repon runo-,
musiikki- ja valokuvaesitys. Illassa vieraili noin 380
kävijää.
Lisäksi nuoret järjestivät Blogikirppiksen osana Humakin Oranssi Myrsky -tapahtumaa 22.11. klo 12–
15. Muotibloggaajien kirppispöytien lisäksi nuoret
pitivät Taikatilassa brunssikahvilaa. Tapahtuma veti
yleisöä paitsi ostamaan myös tutustumaan näyttelyihin. Kävijöitä tapahtumassa oli lähes 390.

Asiakasraateja ja vapaaehtoistoiminnan
kehittämistä
Edellisen vuoden asiakasraadin tapaamisen aiheena
oli museokaupan kehittäminen. Vuonna 2014 haluttiin kuulla raadin mielipiteitä Ehtiihän sinne Pariisiin
myöhemminkin -näyttelyn sisällöstä ja esillepanosta
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sekä yleisötyöstä, kuten luentojen aiheista ja museokaupan tuotteista. Raatiin osallistui kahdeksan henkilöä, joista osa oli mukana jo vuonna 2013. Kaksi
osallistujista oli kulttuuriluotseja, yksi opiskelija, yksi
kaupungin hallinnossa työskentelevä, kaksi taiteilija/
käsityöläistä ja kaksi muutoin kiinnostunutta.
Kulttuurijohtaja Mari Aholaisen johdolla aloitettiin
kulttuuriluotsitoiminnan kehittäminen kutsumalla
koolle ohjausryhmä. Ryhmään kuuluivat Marin itsensä lisäksi luotsitoiminnan koordinaattori Hanne
Laitinen, Vaparin vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Anne Laimio, museolehtori Sirpa Turpeinen sekä
kulttuuriluotsit Pirkko Rissanen, Marita Riikonen ja
Sirkku Suvikorpi. Ohjausryhmä on neuvoa-antava tukijoukko kulttuuriluotsikoordinaattorille. Ohjausryhmän ensimmäisenä tehtävänä oli laatia toiminnalle
strateginen suunnitelma, jossa määritellään mitä toiminta on ja miten sitä kehitetään.
Kulttuuriluotsit järjestivät taidemuseossa yleisölle
perjantaiporinoita ja tekivät luotsauksia näyttelyihin
(488 hlöä). Taidemuseon tiloissa järjestettiin luotseille tapaamisia, koulutusta ja työnohjausta. Valtakunnallinen kulttuuriluotsikoordinaattoreiden tapaaminen järjestettiin taidemuseossa 20.3. Samalla
juhlittiin NCK:n (Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik) myöntämää vuoden 2014 pedagogista palkintoa, joka luovutettiin Jyväskylän kulttuuriluotsitoiminnalle Ruotsissa Östersundissa 5.2.2014.

Yleisötyön ytimessä -koulutus
osana yleisötyötä
Museolehtori Sirpa Turpeinen osallistui Sibelius Akatemian järjestämään täydennyskoulutukseen Yleisötyön ytimessä – yleisöyhteistyön keinot ja johtaminen -erikoistumisohjelma (30 op) 18.2.–16.12.2014.
Koulutuksen sisältöalueet olivat yleisötyöprojektien
johtaminen, yleisötyön strategia, johtaminen, vuorovaikutustaidot, esimiesviestintä, yleisölähtöisyys,
yleisöjen moninaisuus ja saavutettavuuden huomioiminen, markkinointi ja yritysyhteistyö, varainhankinta, tuotteistaminen ja yleisötyön vaikuttavuus.
Koulutus rakentui työssä oppimisesta ja sitä tukevasta
teoria-aineksesta. Turpeisen yleisötyön projektina oli
tehdä yhteistyökumppaneidemme kanssa yleisöyhteistyön suunnitelma vuoden 2015 juhlavuodelle ja
sen päänäyttelyille Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin ja Matkalla maan keskipisteeseen.
LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja
tilaisuudet

GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS RATAMO
Jukka Partanen

Toimintavuotta leimasi lukuisat näyttely- ja muut
yhteistyöprojektit. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin
englantilaisten, skotlantilaisten, irlantilaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja liettualaisten toimijoiden
kanssa. Ratamon residenssissä työskenteli marraskuun ajan liettualainen Joana Kairiene. Vuoden aikana Ratamon toiminnoissa päästiin lähes 8 300 käyntikertaan, joka on runsaat 200 enemmän kuin edellisenä vuotena. Luku sisältää paitsi galleriavieraat
myös kurssi- ja työpajakäynnit.

Grafiikkakeskuksen näyttelyt
Galleria Ratamossa
Galleriassa pidettiin vuoden aikana yhteensä 13
näyttelyä, joista Jyväskylän taidemuseo järjesti kuusi ja Luovan valokuvauksen keskus seitsemän näyttelyä. Näyttelyitä järjestettiin yhdessä Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden, Live Herring -yhdistyksen ja Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa.
Grafiikkanäyttelyissä esiteltiin gallerian näyttelypolitiikan mukaisesti sekä paikallista, valtakunnallista että kansainvälistä grafiikkaa. Näyttelykävijöiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta lähes 300:lla.

Raiteen vierestä – Jyvässeudun lasten
ja nuorten taidetta

den vuoden ennustuksen mekaaniselta linnulta ja
tutustua roboteille suunnattuun lemmikkieläinkauppaan. Näyttelyssä oli teoksia kolmelta mediataiteilijalta: Jinhee Kimiltä, Matti Niinimäeltä ja Lasse Ursinilta. Näyttelyn järjesti Live Herring -yhdistys.
Jinhee Kimin teos A Fortune Telling Bird perustuu
kiinalaiseen perinteeseen, missä ennustaja käyttää
koulutettuja lintuja valitsemaan ennustuksen. Kimin
teoksessa oikean siivekkään korvaa mekaaninen lintu, joka yhden kolikon suuruista uhrausta vastaan hakee yhteisöpalvelu Twitteristä sopivan ennustuksen
näyttelykävijää askarruttavaan kysymykseen.
Matti Niinimäki on Helsingissä asuva ja työskentelevä mediataiteilija, joka tekee pääasiassa vuorovaikutteisia installaatioita. Niinimäen teoksissa kohtaavat
kierrätysmateriaalit, löydetyt esineet, sensoriteknologia sekä arjen oivallukset
Lasse Ursin työskentelee pääasiassa kineettisten veistosten parissa. Ursin käyttää töissään valmiita esineitä, joilla hän tekee mielivaltaisia kokeiluja. Hän
liittää esineisiin sähkömoottoreita ja itse keksimiään
mekanismeja. Näiden avulla esineet tuottavat esteettisiä kokemuksia luodessaan ääniä, piirustuksia,
maalauksia ja liikettä.

2.–12.1.

Näyttely esitteli Jyväskylän seudulla asuvien nuorten
vapaa-ajallaan tekemää taidetta. Kaikki halukkaat
taiteen harrastajat saivat tarjota näyttelyyn 1–3 omaa
teostaan. Näyttely keräsi 11 taiteilijan alkua iältään
13–24-vuotta. Esillä oli monipuolinen ja värikäs kattaus nuoria kiinnostavaa taidetta. Mukana oli maalauksia, grafiikkaa, valokuvia, piirustuksia ja sarjakuvia. Näyttely järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.

Live Herring ´14
23.1.–2.3.

Live Herring ’14 -näyttely jatkoi kolmen vuoden välein järjestettävien mediataidenäyttelyiden sarjaa.
Pääosassa olivat koneet ja robotit. Näyttely kokosi
yhteen teoksia, jotka käsittelevät koneiden ja robottien ihmismäisiä piirteitä ja tapoja. Galleriassa saattoi törmätä taidetta tehtaileviin koneisiin, saada uuLasse Ursinin teoksia Live Herring ’14 -näyttelyssä.
Kuva: Naoji Ishiyama.

19

Jyväskylän taidemuseo toimintakertomus 2014

Istvan Orosz: Piirretty aika
6.–30.3.

Unkarilainen maalari, julistetaiteilija, graafikko ja
animaatioelokuvien tekijä Istvan Orosz on tunnettu
matemaattisen tarkoista teoksistaan, joissa hän kuvaa
mahdottomuuksia, optisia illuusioita ja anamorfoseja. Yksi Oroszin opettajista oli Rubikin kuution keksinyt Ernö Rubik. Oroszin geometrista taidetta on sen
perspektiivien ja hätkähdyttävien illuusioiden takia
verrattu hollantilaisen M. C. Escherin taiteeseen.
Galleria Ratamossa oli esillä 28 viivasyövytystä ja
kolme anamorfoosia. Anamorfoosi tarkoittaa vääristynyttä projektiota tai perspektiiviä, jota katsojan pitää
katsoa tietystä pisteestä tai erityisvälineillä. Näyttely
järjestettiin yhteistyössä Balassi-Instituutti / Unkarin
kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa. Näyttelyn avasi
keskuksen edustajana suunnittelija Jukka Haverinen.

Ella Kettunen, Annamari Kinnunen ja
Kukka Pitkänen: Perimmäistä olevaa
5.–29.6.
Näyttelyssä esiteltiin kolmen Saimaan ammattikorkeakoulusta keväällä 2013 valmistuneen kuvataiteilijan töitä. Näyttely koostui teoksista, jotka käsittelevät ihmiselämää ja ihmisenä oloa sen monilta eri puolilta. Näyttelykokonaisuus sai alkunsa vertauskuvista ja sananlaskuista
sekä niihin sidotuista oivalluksista ja opeista. Osa teoksista pohjaa juuri sanontoihin avaten ja kommentoiden
niitä kuvallisesti ja osa käsittelee ihmiselämän perimmäisiä teemoja ilman sanallista viitekehystä.

Marjo Hyttinen: Jälkiä

Luovan valokuvauksen keskus ry:n
järjestämät näyttelyt Galleria Ratamossa
David Muth: Preface
4.–4.5.

Johanna Ketola: Shine on you Eevaliisa
8.5.–1.6.

Perttu Saksa
3.–27.7.

Erkki Salomaa ja Marko Hämäläinen
31.7.–24.8.

Kangas-projekti
25.9.–19.10.

Mobile2014@FINLAND
23.10.–16.11.

Keski-Suomen valokuvataiteen
11. aluenäyttely
18.12.–11.1.2015

Näyttelyt ulkomailla
The Ratamo 6 pack -vierailunäyttely oli esillä 24.6.–
12.7. Liettuassa, Vilnius Graphic Art Centressä. Näyttelyn taiteilijat olivat Tuomas Hallivuo, Naoji Ishiyama, Elli Manninen, Jyrki Markkanen, Aino-Kaarina Pajari ja Iana Vulpe. Näyttelyn ripustukseen ja avajaisiin
osallistui Ratamon puolesta Tuomas Hallivuo.

28.8.–21.9.

Yleisötyö

Marjo Hyttinen on lappilainen kuvataiteilija. Jälkiänäyttely dokumentoi taiteilijan omaa elinympäristöä
vesien ja tehtaiden maisemassa Perämeren, Kemijoen ja Jokisuun leikkauspisteessä. Valokuvissa sekä
grafiikanvedoksissa Marjo Hyttinen käsittelee kulutuksen ja hyvinvoinnin kääntöpuolta, häviämätöntä
roskaa ja kertautuvia jäteröykkiöitä. Teokset ottavat
kantaa, mutta samanaikaisesti niissä on läsnä ristiriita, joka muuttaa roskakasautumat kauneudeksi.

Vuoden aikana Galleria Ratamon näyttelyihin kävi
tutustumassa 56 ryhmää, joista opastuksia järjestettiin 12:lle ryhmälle. Opastuksissa tutustuttiin esillä
olevaan näyttelyyn sekä keskuksen tiloihin ja muuhun toimintaan.

Tuomas Hallivuo: Neljä huonetta ja heittiö
20.11.–14.12.

Galleria Ratamossa esillä olleet Tuomas Hallivuon
teokset olivat kaikki uusia, tähän näyttelyyn tehtyjä
syväpainovedoksia. Teokset ovat päiväkirjamaisia,
hieman humoristisia ja myös pohdiskelevia. Uusimpia teoksia tehdessään Hallivuo on miettinyt paljon
omaa suhdettaan taiteeseen, kyseenalaistanut monia
”sääntöjä”, etsinyt uusia reittejä, ja pyrkinyt itselleen
mahdollisimman luontevaa tapaan piirtää. Hallivuon
teosten aiheita ovat mm. yksinäisyys, yhteisö, onnellisuus, erotiikka, etsintä, turva ja yksilö.
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LIITE 2 Ratamon yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat

Grafiikan paja
Vuoden aikana Grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä
29 taiteilijaa ja harrastajaa, joista vuosikäyttäjiä oli
18. Pajaa vuokrattiin enimmäkseen koko vuodeksi, mutta sitä oli mahdollista vuokrata myös lyhyemmäksi ajaksi. Paja oli käytössä päivittäin klo 06–02
välisenä aikana. Pajakäyntejä kertyi vuodessa yhteensä 1 974.
Käyttäjät ovat voineet myös ostaa käyttöönsä kuparilaattoja, vaneria ja syväpainopaperia. Syksyllä otettiin käyttöön Tukholmasta saatu semiautomaattinen
serigrafiapöytä.

Vierashuoneisto

Galleriakauppa

Ratamon vierashuoneisto sijaitsee osoitteessa Kauppakatu 12 A 1. Noin 50 m2:n huoneisto käsittää kaksi
erillistä huonetta sekä yhteisen keittiön ja kylpyhuoneen. Sinne voidaan majoittaa kolme vierasta kerrallaan. Vierashuoneisto oli vuoden aikana vilkkaassa
käytössä. Pajan vierailevien taiteilijoiden lisäksi vierashuoneistoa käytettiin taidemuseon vieraiden majoittamiseen. Sitä vuokrattiin myös muiden kulttuurialan toimijoiden vieraille. Vuoden aikana yöpymiskertoja kertyi yhteensä 425.

Galleriakaupassa on myynnissä enimmäkseen paikallisten graafikoiden vedoksia ja valokuvia sekä taidepostikortteja. Kaupan toimintaperiaatteita uudistettiin siten, että taidepostikortteja ostettiin myyntiin
usealta taiteilijalta, mutta grafiikan vedokset ja valokuvat ovat myyntitilillä. Keväällä kassakone vaihtui uudempaan malliin, jolloin oli mahdollista ohjelmoida omat nappulansa eri tuoteryhmille.

Taitelijaresidenssit
Ratamolla on vuosittain haussa kuukauden pituinen
taiteilijaresidenssi yhdelle ulkomaiselle graafikolle.
Vuoden 2014 taiteilijaresidenssiin tuli kahdeksan hakemusta eri puolilta maailmaa. Residenssiin valittiin
unkarilainen Zsolt Molnar, joka joutui kuitenkin viime hetkellä peruuttamaan tulonsa. Molnarin tilalle
residenssiin valittiin liettualainen Joana Kairiene, joka työskenteli Ratamossa 7.–27.11.
Muut taiteilijavieraat:
8.–29.4.
Mazatl (Meksiko), Äkkigallerian residenssitaiteilija.
5.5.–31.7.
Camille Roux ja Emmanuelle Giora (Ranska)
8.8.–8.9.
Joanna Monks ja Rosie Shepley (Iso-Britannia)

Kansainväliset yhteistyöprojektit
Vuonna 2010 käynnistyneen Connections North -residenssi- ja näyttelyprojektin suunnittelua jatkettiin.
Yhteistyökumppaneina ovat Chrysalis Arts, Gargrave
(Englanti), Highland Print Studio (Skotlanti) ja Algården, Borås (Ruotsi).
Näyttelyvaihtoprojekti Vilnius Graphic Art Centren
(Liettua) kanssa aloitettiin Ratamon vierailunäyttelyllä Vilnassa 24.6.–2.7.

The Ratamo 6 pack -näyttely oli kesällä Vilnassa.
Kuva: Naoji Ishiyama.

Keski-Pohjola -yhteistyöprojekti käynnistettiin. Yhteistyökumppaneina ovat Lademoen Kunstnerverksteder, Trondheim (Norja) ja Härke Kollektiva Grafikverkstad, Östersund (Ruotsi). Projektitapaaminen
Kristina C. Karlsenin ja Ellen Sofie Griegerin (Lademoen Kunstnerverksteder) kanssa järjestettiin Ratamolla 8.–9.10.
Työmestari Naoji Ishiyama kävi tutustumassa Cork
Printmakers -työpajaan ja sen toimintaan Irlannissa
30.9.–18.10. Samalla hän keskusteli tulevasta yhteistyöprojektista sekä piti työnäytöksen työpajassa ja
Crawford Collegessa.

Ratamon residenssitaiteilija Joanna Kairiene kahvitauolla.
Kuva: Naoji Ishiyama.
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MUSEOKAUPPA
Paula Jurvelin

Museokaupan myynti on kasvanut parina viime vuonna huomattavasi: se kaksinkertaistui vuoteen 2013 ja
nelinkertaistui vuoteen 2012 verrattuna. Museokaupassa kävi ostoksilla yhteensä 3 124 asiakasta. Kesällä esillä olleeseen Kuutti Lavosen näyttelyyn liittyneet
tuotteet (kirja, korttisarja, juliste ja grafiikan pajalla
painettu kangaskassi) olivat erityisen hyviä myyntiartikkeleita.

Myyntituotteet
Museokauppa on vakiinnuttanut asemansa hyvänä postikorttikauppana. Kortteja on ostettu myyntiin
seuraavilta taiteilijoilta: Anna-Liisa Hakkarainen, Auli Halttunen, Tuula Haverinen, Päivi Hintsanen, Hanna Holma, Maija Holma, Johanna Juvonen & Biagio
Rosa, Arja Jäppinen, Eila Kinnunen, Tiina Lempiäinen-Trzaka, Kaisa Lipponen, Olga Malytcheva, Jonna
Markkula, Anthony Murphy, Piippa Mutikainen, Juha Myllymäki, Piia Myllyselkä, Anna Näveri / Rattografia, Ilona Rytkönen, Pekka Suomäki, Sirkka-Liisa

Särkkä, Daga Ulv / Amusantti, Riitta Uusitalo, Riitta
Vauhkonen. Myytäviä kortteja hankittiin myös korttitukuista, kuten Come to Finland, Joutomaa, Korttien
Talo, Livingstone ja Putinki Oy.
Taidemuseon antislogan-tuotteina (Jyväskylän taidemuseo: Tuntematon kotimaassa ja ulkomailla, ”Onks
tää ollu tässä kauan?”, Tuntematon jo vuodesta 1998)
myyntiin teetettiin kortteja ja kasseja. Lisäksi museon
kokoelmateoksista valmistui kymmenen postikortin
tuotesarja. Idea saatiin museon asiakasraadilta. Tuoteperhettä laajennetaan magneeteilla ja muistikirjoilla. Museokaupan pysyviin myyntituotteisiin kuuluvat
myös SEO – Sinuna en ostaisi -tuotteet, Mum’s-korut
ja Caring Hands -hyväntekeväisyyskorut.
Museokaupassa myydään myös näyttelyjulkaisuja
omista näyttelyistä sekä keskisuomalaisia taiteilijoita
esittelevät julkaisuja. Poesia-kustantamon runokirjat,
Atena Kustannuksen museokauppaan sopivat julkaisut sekä erityisesti lapsille suunnatut Aurinko Kustannuksen tuotteet ovat myös museokaupan pysyvissä
valikoimissa. Muu valikoima vaihtelee eri näyttelyiden ja sesonkien mukaan.

Museokaupan vieras
Edellisenä vuonna aloitettua Museokaupan vieras
-kokeilua jatkettiin. Toiminnan avulla on tarkoitus
tuoda esiin taidealan keskisuomalaista osaamista ja
edistää tuotteiden myyntiä. Museokaupan vieras ei
liity Jyväskylän taidemuseon näyttelyihin, vaan on
osa asiakaspalvelua ja museokaupan toimintaa.
Museokaupan vieraat vuonna 2014:
Päivi Hintsanen 29.11.2013–12.1.2014
Arja Jäppinen 31.1.–2.3.
Tuula Haverinen 7.3–6.4.
Sirkka-Liisa Särkkä 13.6.–16.7.
Sari Kanala 18.7–7.9.
Ulla Aatinen 26.9.–14.11.

Museon antislogan-tuotteisiin kuuluvia kasseja.
Kuva: Tuula Rautio.
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TIEDOTUS
Leena Lokka

Taidemuseon oto-tiedottajana toimi amanuenssi Leena Lokka. Museopedagogiikan tiedotuksesta vastasi
museolehtori Sirpa Turpeinen, Grafiikkakeskuksen
ja Galleria Ratamon tiedotuksesta intendentti Jukka
Partanen ja ns. menovinkkitiedotuksesta museoassistentti Paula Jurvelin. Facebook-tiedotusta hoiti Tuula
Rautio toukokuuhun saakka ja Elina Puranen syyskuusta lähtien. Kutsuvierasosoitteistoa päivitti museoassistentti Anna-Leena Pesonen.
Web-designer Päivi Hintsasen taidemuseon verkkosivujen layout päivitettiin julkaisujärjestelmään kertomusvuoden tammikuussa. Graafinen suunnittelija
Jyrki Markkanen päivitti vuonna 1998 suunnittelemansa taidemuseon logon vastaamaan nykypäivän
vaatimuksia. Mustavalkoisesta logosta on olemassa
seuraavat versiot: neliönmuotoinen tekstitön, tekstillinen (kielet suomi, englanti sekä suomi / englanti) ja
ympyränmuotoinen tekstillinen (suomi / englanti).

Näyttely- ja tapahtumatiedottaminen
Leena Lokka laati yhteistyössä vastuuhenkilöiden
kanssa näyttelyistä ja tapahtumista viestintäsuunnitelmat. Sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden sekä
kaupunkiorganisaation tiedotuskanavat olivat myös
käytössä.
Avajaiskutsut ja näyttelytiedotteet lähetettiin kutsuvieraille joko paperitulosteina tai sähköisinä linkkeinä. Näyttelyjulisteet jaettiin museoiden, kirjaston,
yliopiston sekä muutaman yrityksen ilmoitustauluille. Ennen avajaisia näyttelyistä järjestettiin tiedotustilaisuudet, joihin kutsuttiin viestimien edustajien lisäksi joissakin tapauksissa myös kulttuuriluotsit sekä taidemuseon henkilökunta. Taidemuseon
Silmänkääntäjä-esite tehtiin tammikuussa Holvin ja
Galleria Ratamon näyttelyistä. Keväällä sekä syksyllä
toteutettiin flyerit näyttelyihin liittyvistä sekä muista
tapahtumista. Silmänkääntäjän ja flyerit taittoi Jyrki
Markkanen.
Jyväskylän päivien ja taidemuseon 16. syntymäpäiväviikon ohjelman kokosi ja siitä tiedotti kulttuuripalvelut-yksikkö. Yläkaupungin Yötä (17.5.) markkinoi
pääasiassa tapahtumaorganisaatio. Kulttuurisuunnistuksen (14.9.) ohjelman sekä tiedotuksen hoiti kulttuuripalvelut-yksikkö. Jouluista taidebasaaria
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(13.–14.12.) markkinoitiin osana ensimmäistä kertaa toteutettua Jyväskylän seudun Jyväskylä Joulukylä
-tapahtumakokonaisuutta.

Tiedotusyhteistyötä
Tammikuussa kaikkien Jyväskylän museoiden kävijämääristä sekä toukokuussa Museoviikon tapahtumista ilmoitettiin yhteisillä tiedotteilla. Suomen käsityön
museon ja taidemuseon kesänäyttelyt esiteltiin matkailuväellä, kaupunkioppaille, hotellien henkilökunnalle sekä kulttuuriluotseille 10.6.
Kaupungin kulttuuriyksiköiden Aaltoja-lehti ilmestyi
tammikuussa ja elokuussa. Tammikuun numerossa
markkinoitiin Kuutti Lavosen Amanda ja Lavinia -näyttelyä ja elokuussa Hannes Heikuran Zonea sekä AVParkki- ja Maiju Ahlgrénin Mukavuusalue-näyttelyä.
Matkailumarkkinoinnissa taidemuseo oli esillä Jyväskylän seudun matkailuesitteessä. Lisäksi se oli mukana kulttuuritoimijoiden Jyväskylän seudun kaupunkikartta – Cityopas 2014 -yhteisilmoituksessa.

Palautetta asiakkailta
Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin Holvissa Space_
Man_Technology_Order- ja Yliveto-näyttelyiden aikana 28.3.–16.5. Vastauksia oli yhteensä 28. Taidemuseo oli mukana Itä-Suomen yliopiston Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen ja Suomen
museoliiton heinä-elokuussa toteuttamassa pilottitutkimuksessa, jossa kerättiin kyselylomakkeella aineistoa asiakkailta kulttuurimatkailun vaikuttavuustutkimusta varten.

Graafikko Jyrki Markkanen päivitti vuonna
1998 suunnittelemaansa museon logoa.

KÄVIJÄTILASTOJA
Paula Jurvelin, Sari Koskinen

Vuonna 2014 museon kävijämäärä oli 34 887. Holvin näyttelytilassa kävijöitä oli 26 598, mikä oli 701
enemmän kuin vuonna 2013. Maksaneiden asiakkaiden määrä nousi edellisvuodesta 2 554:ään, mikä on kaksinkertainen määrä vuoteen 2013 verrattuna. Maksaneita kävijöitä kävi erityisen paljon (1 853)
Kuutti Lavosen näyttelyssä 6.6.–7.9. Ilmaiskävijöitä
oli 24 044, joista perjantain ilmaispäivinä museon
näyttelyihin tutustui 20 %. Galleria Ratamon kokonaiskävijämäärä 8 289 sisältää myös kurssi- ja työpajakäynnit , joita oli 3 193. Gallerian näyttelykävijöitä
oli 5 096, joka on 281 enemmän kuin edellisvuonna.
Holvin museokaupassa asioineita oli 3 124, mikä on
727 asiakasta enemmän kuin vuonna 2013.
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 oli
ilmainen alle 18-vuotiaille ja opintoihin liittyen opiskelijoille. Perjantaisin sisäänpääsy oli ilmainen kaikille Holvissa vierailleille. Ratamon ja Holvin gallerianäyttelyihin sisäänpääsy on ilmainen kaikkina
päivinä. Holviin pääsi ilmaiseksi Keski-kirjastojen kirjastokortilla 1.1.–31.1. ja 1.11–31.12. Kirjastokorttikampanjaa hyödynsi 555 asiakasta.
Museo oli avoinna yleisölle yhteensä 3 940 tuntia.
Holvi oli avoinna 293 ja Galleria Ratamo 275 päivänä.
Ryhmävierailuja Holvissa oli yhteensä 322 kappaletta. Ryhmien mukana näyttelyihin tutustui 4 598 kävijää, joista koululaisten ja opiskelijoiden osuus oli 3

855. Ratamossa ryhmiä kävi yhteensä 56. Opastuksia järjestettiin Holvissa yhteensä 74 ja niihin osallistui 1 416 henkilöä. Opastuksista 49 suuntautui koululaisille ja niihin osallistui yhteensä 947 koululaista.
Galleria Ratamossa järjestettiin 12 opastusta.
Työpajoja pidettiin Holvissa yhteensä 95 ja niihin
osallistui 705 henkilöä. Työpajoihin on laskettu mukaan grafiikanpajat, näyttelyihin liittyvät työpajat,
kulttuuriluotsien lukupiirit, leidien maalauspajat,
jomon shindo, jooga ja Värejä vauvoille -työpajat.
Ratamossa vuoden aikana kursseille ja työpajoihin
osallistui 134 henkilöä. Kurssikäyntejä kertyi yhteensä 1 219.
Kävijämääriltään suurimmat vuosittaiset yleisötapahtumat olivat Yläkaupungin Yö, Jouluinen taidebasaari ja museon 16-vuotissyntymäpäivät. Muita
suosittuja tapahtumia olivat Olli Marttilan näyttelyn
päättäjäiset (169), Jyväskylän Taiteilijaseuran teosvälitystapahtuma (619), Late Nights, pyhäinpäivän tapahtuma (380) ja Pimé Café (145). Kuutti Lavosen
näyttelyn oheisohjelmat olivat myös yleisön suosikkeja: kaksi teehetkeä (200) ja (90), Barokin taide -luento (64) ja Hannu Castrénin kuraattorin kierros (90
osallistujaa). Museon tiloissa järjestettiin 11 kertaa
Harlekiinin kekkerit eli lasten syntymäpäiväjuhlat,
joihin osallistui yhteensä 130 juhlijaa.
LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja
tilaisuudet
LIITE 2 Ratamon yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat

Jyväskylän taidemuseon Holvin ja Galleria Ratamon kävijät
2009

2010

2011

2012

2013

2014

22 438

25 347

23 686

23 668

25 897

26 598

1 293

1 987

3 076

1 002

1 287

2 554

ilmaiskävijät

21 145

23 360

20 610

22 666

24 610

24 044

- perjantait

4 649

5 795

2 634

3 195

4 498

4 770

- museokaupan kävijät

1 517

1 321

1 636

2 002

2 397

3 124

3 784

4 746

4 744

4 956

8 053

8 289

26 222

30 101

28 516

28 624

33 950

34 887

Taidemuseon Holvi
maksavat

Galleria Ratamo*
Kaikki kävijät yhteensä
*nimellä Galleria Harmonia syksyyn 2012 saakka
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Holvin opastukset, työpajat ja ryhmät
2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 776

1 742

1 885

1 312

2 634

1 416

952

1 122

1 260

677

1 653

947

Työpajakävijät

1 382

726

1 953

1 238

2 202

705

Ryhmäkävijät yhteensä

3 673

4 866

4 520

3 856

5 404

4 598

1 095

3 523

3 564

2 717

4 342

3 855

Opastukset yhteensä
- koululaisopastukset

- opintoryhmät

Suurimmat vuosittaiset tapahtumat Holvissa
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Yläkaupungin yö

1020

988

885

736

1 150

864

Jouluinen taidebasaari

4053

4060

4040

3954

2 971

2 654

-

373

-

410

524

-

182

722

612

738

313

288

66

63

70

53

144

130

Kulttuurisuunnistus
Taidemuseon synttärit
Harlekiinin kekkerit

Internet-palvelujen käyttäjät
Jyväskylän taidemuseon internet-sivustoilla oli vuoden aikana yhteensä 37 657 käyttäjää.
Jyväskylän taidemuseon (www.jkl.fi/taidemuseo)
verkkosivusto: 21 084 käyttäjää
Grafiikka- ja valokuvauskeskus Ratamon
(www.jkl.fi/ratamo) verkkosivusto: 9 072 käyttäjää
Tunne maisema (www.tunnemaisema.fi) ja Maisemapaikka (www.tunnemaisema.fi/maisemapikka)
-verkkojulkaisut: yhteensä 6 531 käyttäjää
Checkpoint Leonardo (www.checkpointleonardo.fi)
-verkkonäyttely: 960 käyttäjää

Facebook-tilastoja
Jyväskylän taidemuseo
Taidemuseon facebook-sivujen tuhannes tykkääjä
saavutettiin 5.9.
Sivutykkäykset:
1.1.2014 799 kpl ja 31.12.2014 1 173 kpl.
Tykkääjät: naisia 76 % ja miehiä 24 %.
Julkaisuista eniten tykkäyksiä (87) sai Jouluinen taidebasaari 23.11.
Julkaisun nähneitä enimmillään:
1 717 (24.3.Bengalintiikeri-DVD-levyjen keräyskampanja Marko Kaiposen taideteokseen).
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Julkaisua klikanneita enimmillään:
Jouluisen taidebasaarin tapahtumakuvia kolmessa
eri julkaisussa 13.12 klikattu yhteensä
1 584 kertaa (807 + 599 + 178).
Käynnit aikajanalla päivässä:
Enimmillään 35 (13.10, 17.10. ja 29.10.),
keskiarvo 10 kävijää.

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo
Sivutykkäykset:
1.1.2014 245 kpl ja 31.12. 356 kpl.
Tykkääjät: naisia 65 % ja miehiä 35 %.
Julkaisuista eniten tykkäyksiä (76) sai 6.11. Ratamon
jättiläiset!
Julkaisun nähneitä enimmillään:
651 (6.11.Ratamon jättiläiset!)
Julkaisua klikanneita enimmillään:
402 (21.8. Ratamon brittiläiset taiteilijavieraat Joanna Monksin ja Rosie Shepleyn tapaat pajalla syyskuun 8. asti).
Käynnit aikajanalla päivässä:
Enimmillään 15 (21.8.) kävijää.
Jyväskylän taidemuseon ja Ratamon sivut tavoittivat
ihmisiä 27 eri maasta.

KOKOELMATOIMINTA
Jaana Oikari

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat
Jyväskylän kaupungin taidekokoelman runkona ovat
kaupungin taidehankinnat, mutta kokoelma sisältää
myös pieniä lahjoituskokoelmia. Teosostot ovat perustuneet asiantuntijoiden eli taidealan ammattilaisten hankintapäätöksiin vuodesta 1962. Tällä hetkellä työryhmään kuuluvat museonjohtaja Päivimarjut
Raippalinna, amanuenssit Jaana Oikari ja Leena Lokka sekä intendentti Jukka Partanen.
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmassa on pääasiassa keskisuomalaista nykytaidetta. Kokoelmaan
kuuluu myös kotimaista ja kansainvälistä taidegrafiikkaa, koska Jyväskylässä toimii Grafiikan paja.
Myös Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelma on deponoitu Jyväskylään. Lisäksi kaupungissa järjestetään
kansainvälinen Graphica Creativa -triennaali. Jyväskylän taidemuseon taideteostietokannan mukaan
vuonna 2014 Jyväskylän kaupungin taidekokoelmissa oli 6 830 teosta. Jyväskylän taidemuseon kokoelmista lainattiin näyttelyihin vuoden aikana yhteensä
12 teosta sekä lisäksi kokoelmiin kuuluvia esineitä.
LIITE 3 Teos- ja muut lainat näyttelyihin

Teoshankinnat
Jyväskylän taidemuseon hallinnoimaa Jyväskylän
kaupungin taidekokoelmaa kartutetaan kokoelmapoliittiseen ohjelmaan kirjattujen periaatteiden ja vuotuisen hankintasuunnitelman mukaisesti. Hankintojen ja lahjoitusten keskeisimpänä valintaperusteena
on taiteilijoiden keskisuomalaisuus. Keskisuomalaisiksi taiteilijoiksi määritellään alueella syntyneet,
alueella pysyvästi asuvat tai jossakin elämänsä vaiheessa asuneet taiteilijat. Hankintaperusteena voi olla myös teoksen aiheen sidos Keski-Suomeen.
Vuoden 2014 teoshankinnat painottuivat alueellisen
näyttelytoiminnan dokumentointiin. Hankintoja tehtiin taiteilijoilta, joiden teoksia oli esillä Jyväskylän
taidemuseossa ja Galleria Ratamossa, Keski-Suomen
museossa sekä paikallisissa gallerioissa. Lisäksi hankittiin kaksi teosta suoraan taiteilijoilta täydennyksinä kokoelmiin. Juhani Petäjäniemen teoksia hankittiin hänen Pienestä taidesalongistaan, kuten edellisenäkin vuonna.
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Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien kartuttamiseen oli talousarviossa varattu 50 000 euroa. Hankintoihin käytettiin lisäksi taidemuseon määrärahasta
5 090 euroa. Vuoden aikana tehtiin 23 hankintapäätöstä ja ostettiin 34 teosta, joista kaksi on teossarjoja.
LIITE 4 Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan

Kokoelmien hoito
Vuoden 2014 kokoelmateosten kunnostuksessa keskityttiin kaupungin kokoelmia esittelevän Ehtiihän
sinne Pariisiin myöhemminkin. Kuvataidetta KeskiSuomessa 1947–1973 -näyttelyn teosten kunnostamiseen. Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien museokokoelmaa esittelevään näyttelyyn valittiin 75 teosta, joista taiderestauroija Kirsi Nousiainen kunnosti
vuoden aikana 63 teosta. Suurempia konservointeja
vaati 32 teosta ja loput pienempiä, kuten homepuhdistuksia.
Valituista teoksista kaikkiaan 42 oli sijoitettuna 29 eri
yksikköön, joten jo teosten hakeminen ja välivarastointi oli iso tehtävä museomestari Jarkko Kaunismäelle ja siviilipalvelusmies Joni Nurmiselle. Aikoinaan
useat teokset olivat hankinnan yhteydessä jääneet
kuvaamatta tai niistä löytyi vain tunnistekuvan tasoinen otos, joten välivarastoinnin aikana valokuvaaja
Jari Kuskelin kuvasi 66 teosta. Teoskuvia tarvittiin tutkimustyössä ja näyttelyn suunnittelussa, mutta myös
näyttelystä tehdyssä verkkojulkaisussa, näyttelyesitteessä ja tiedotuksessa. Teoskuvia ottivat myös valokuvaajaharjoittelijat Heidi Naumanen ja Jarko Törmänen.
Jyväskylän kaupunginhallituksen päätös poistaa vanha Lyseo-rakennus koulukäytöstä kosketti myös Jyväskylän taidemuseota. Rakennukseen oli sijoitettu
22 kaupungin kokoelmiin kuuluvaa teosta, jotka jouduttiin sisäilmaongelmien vuoksi pakkaamaan ilmatiiviisti ja siirtämään pois rakennuksesta odottamaan
puhdistusta. Ongelmaksi muodostui Helmer Selinin
suurikokoinen (240 cm x 360 cm) Pieta-teos, luonnos
freskoa varten, vuodelta 1956. Teos oli sijoitettu ns.
vanhan puolen aulan portaikkoon ja se oli aikoinaan
nähtävästi tuotu paikoilleen ennen koulun uutta lisärakennusta. Teoksen purkaminen kehyksistään osoit-

tautui mahdottomaksi, joten sitä ei saatu rakennuksen nykyisistä ovista ulos. Teos jouduttiin jättämään
aulaan odottamaan kunnes uudisrakennus puretaan
ja teos saadaan kuljetettua ulos. Taiderestauroija Kirsi Nousiainen tarkisti teoksen kunnon ja teokselle rakennutettiin pyörillä liikuteltava teoslaatikko.

Deponointikokoelmat

den ja henkilökunnan mieltymykset. Tiloihin valittiin Lehtisen teoksista erilaisia asetelmia, maisemia
ja muotokuvia. Teoksissa oli esimerkiksi paljon erilaisia puutarha-aiheita, joista voi tunnistaa erilaisia
vanhempienkin ihmisten suosimia perennoja, kuten kultapalon, sormustinkukan ja ritarinkannuksen.
Teoksissa näkyy myös vanhoja työmenetelmiä ja agraarikulttuuriin liittyviä maisemia, kuten laiduntavia
lehmiä tai lehdesten, eläinten talvirehun, tekoa.

Jyväskylän taidemuseolle on sijoitettu hoidettavaksi
seuraavat kokoelmat: Kokoelma / teosten lukumäärä /
deponointivuosi / omistaja
Alfred Kordelinin säätiön taidekokoelman osakokoelman 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 kokoelman osatalletus / 54 / 1994 / Suomen valtio
Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelma / 5014 / 1981 /
Suomen Taidegraafikot ry
Suomen Taiteilijaseuran kokoelman osatalletus / 3 /
1982 / Suomen Taiteilijaseura
Terhi Tapperin kokoelma / 2 / 2009 / Terhi Tapper

Sijoitustoiminta
Vuosittain kaupungin taidekokoelmista sijoitetaan
mittava määrä teoksia kaupungin ja valtion yksiköihin. Vuonna 2014 sijoitettujen teosten määrä oli
poikkeuksellisen pieni, koska kokoelmatoiminnan
resurssit suunnattiin kokoelmanäyttelyn valmisteluun
ja toteuttamiseen. Vuoden aikana vain 44 teosta sijoitettiin neljään eri yksikköön. Edellisvuonna sijoitettiin 269 teosta 13 eri kohteeseen. Kaiken kaikkiaan
kokoelmista oli vuoden 2014 lopussa sijoitettuna 2
028 teosta.
Mielenkiintoinen sijoitus toteutettiin Keljon vanhainkotiin. Edellisenä vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaterapiaopiskelijat Jenna Mäkelä ja
Marjo Seppälä tekivät opinnäytetyönään tutkimuksen Keljon vanhainkotiin soveltuvasta taiteesta. Tämä
opinnäytetyö ja 2013 Anneli Lehtisen testamentissaan kaupungin kokoelmiin lahjoittamat teokset lähtökohtanaan museologian harjoittelija Sini Ylimartimo valitsi Keljon vanhainkotiin sijoitettavat teokset.
Anneli Lehtisen testamenttilahjoitus koostui suureksi
osaksi hänen miehensä taiteilija Urho Lehtisen teoksista. Sini otti teosvalinnoissa huomioon paitsi vanhainkodin sisustuksen, myös vanhainkodin asukkai-
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Maiju Ahlgrenin Mukavuusalue-näyttelyn aikana
kasvoi puussa ”tupsuomenoita” vastapäätä museota.
Facebook-sivuilla ollut Elina Purasen kuvamanipulaatio
oli museon tykätyimpiä kuvia.

KIRJASTO JA ARKISTO
Jaana Oikari

Kirjasto
Jyväskylän taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjallisuutta, joka tukee museon kokoelmien tutkimusta.
Painopistealueina ovat keskisuomalaista taidetta, taidegrafiikkaa ja museon omien kokoelmien taiteilijoita koskeva kirjallisuus. Grafiikkaa ja taidevalokuvaa
käsittelevä kirjallisuus sijoitetaan Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamoon.

seon toimintaa, keskisuomalaista kuvataidetta sekä
taidegrafiikkaa ja valokuvataidetta.
Vuonna 2014 taidemuseon tietokannassa oli 28 487
lehtileikettä. Niitä ovat leikanneet Holvin valvojat ja
luetteloineet tietokantaan valvoja Elina Puranen ja
työkokeilussa ollut Tuomo Tawast.

Vuonna 2014 kirjaston kartunta koostui lähinnä museoiden julkaisuvaihtosopimuksen kautta tulleista
näyttelyjulkaisuista sekä muutamista alan tutkimuksista. Kirjaston kartunta luetteloidaan tietokantaan,
jossa oli vuoden 2014 lopussa 7 131 nidettä. Kirjoja
ovat vuoden mittaan luetteloineet työkokeilussa ollut
Tuomo Tawast ja Jaana Oikari. Museon henkilökunnan lisäksi kirjasto on ollut myös muiden tutkijoiden
ja opiskelijoiden käytössä.

Kuva-arkisto
Jyväskylän taidemuseon kuva-arkistoon kuuluu noin
52 690 kuvatallennetta, joista 36 811 on sähköisessä muodossa. Sähköisten kuvien määrä on laskenut
vuodesta 2013, koska sähköisestä arkistosta poistettiin useissa eri kansioissa olleita samoja kuvia sekä
useita eri versioita samoista kuvista. Vuonna 2014
tallenteet karttuivat kokoelmien teoskuvista ja näyttelydokumentoinneista. Valokuvaajina ovat vuoden
aikana toimineet työmestari Naoji Ishiyama ja valokuvaaja Jari Kuskelin.

Yleisöpiirustus Mangan sivuilla -näyttelyssä. Kahdeksan
vuotiaan Vedan näkemys Totoro-hahmosta.
Kuva: Elina Puranen.

Lehtileike- ja asiakirja-arkisto
Arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyttelykohtaisesti arkistoitavista asiakirjoista, museopedagogisten projektien asiakirjoista sekä lehtileikkeistä. Näyttelyistä ja projekteista arkistoidaan lehdistö- ja näyttelytiedotteet, lehtikirjoitukset sekä muu kuraattorilta
saatava materiaali.
Lehtileikkeet leikataan arkistoon Keskisuomalaisesta, Helsingin Sanomista sekä Suur-Jyväskylän lehdestä. Muissa lehdissä ilmestyvä materiaali arkistoidaan
mahdollisuuksien mukaan. Arkistokokoelmaan kerätään kirjoituksia, jotka käsittelevät Jyväskylän taiteilijaseuran jäseniä, Jyväskylän taidemuseota, taidemu-
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Maiju Ahlgrénin Meitsie Diy -yleisötyöpajassa syntyneet
työt olivat esillä Mukavuusalue-näyttelyssä.
Kuva Elina Puranen.
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TUTKIMUS
Seija Heinänen

Tutkimustoiminnan painopiste oli vuonna 2014 museon omaa tuotantoa olleen Ehtiihän sinne Pariisiin
myöhemminkin -näyttelyn taustatutkimuksessa. Seija
Heinänen teki laajaa tutkimusta sekä Suomen 1950ja 1960-lukujen kuvataiteesta että ajanjakson keskisuomalaisen kuvataide-elämän ilmiöistä ja taiteilijuudesta.
Keski-Suomen osalta tutkimuksessa keskityttiin paikallisten taideyhdistysten, taideseurojen ja toimikuntien yhteistyöhön ja toimitaan sekä alueen taiteilijoihin. Tutkimuksessa kartoitettiin myös näyttelytoimintaa, ulkomaanmatkoja ja ilmiöitä, joista paikallisella
ja valtakunnallisella tasolla keskusteltiin. Kyseiset
vuosikymmenet olivat abstraktin taiteen läpimurron aikaa. Tyylisuunnat vaihtuivat Suomessa varsinkin 1960-luvulla tiheään tahtiin, mikä näkyy myös
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin hankituissa
teoksissa. Informalismi näkyi selkeimmin, voimakas
yhteiskunnallinen kantaaottavuus vähiten ja installaatiot eivät lainkaan. Keskisuomalaisen kuvataiteen
tutkimuksessa hyvänä lähdeaineistona olivat KeskiSuomen museon paikallisesta kuvataiteesta keräämä
runsas lehtileikeaineisto, noin 1 200 lehtileikekirjan
sivua.
Tutkimusartikkelit valmistuivat joulukuussa 2014
ja julkaistiin 15.1.2015 nettiartikkeleina näyttelyyn
liittyvällä verkkosivustolla (http://ehtiihanpariisiin.
keskisuomentaide.fi/artikkelit/). Laajempi artikkeli
tai julkaisu keskisuomalaisesta 1950- ja 1960-lukujen kuvataiteesta ilmestyy myöhemmin, jos rahoitus
järjestyy. Nettisivustolla on myös intendentti Jukka
Partasen artikkeli Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta, harjoittelija Kaj Kajanderin artikkeli Korpilahden kuvataidekursseista 1948–1957 ja museologian
harjoittelija Milja Leskisen artikkeli Keski-Suomen
julkisesta taiteesta.
Tutkimusaineistoista ja internetistä koostettiin tietoa
myös näyttelyssä ja sen nettisivustolla olevaan aikajanaan: kesätyöntekijä Henna Hietanen, Jaana Oikari ja Jukka Partanen Suomen ja maailman yleistapahtumista ja Seija Heinänen Suomen ja Keski-Suomen
kuvataiteen näkökulmasta. Aikajana (http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/aikajana/) koostuu tietoiskumaisista tapahtumista maailmalta ja Suomesta
vuosina 1945–1973.
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Vuoden aikana täydennettiin myös museon aiempien tutkimusprojektien tietoja. Seija Heinänen kävi
keväällä haastattelemassa taidemaalari Pekka Halosen Kuhmoisissa viettämään aikaan liittyen Halosten
kanssa samassa pihapiirissä asunutta 92-vuotiasta Aili Liskiä.

Yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa
Syksyllä aloitti kaksi Jyväskylän yliopiston taidehistorian opiskelijaa proseminaarityönsä museon ehdottamasta keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyvistä
aiheista. Tekeillä on myös pro gradu -tutkimus Jyväskylän kaupungin taidekokoelmista 1970–1990-luvuilta.
Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ja Kansallisgallerian kokoelmahallintaosaston kanssa käynnistettiin yhteistyöneuvottelut
kuvataidearkistojen tutkimusaineistojen valinta- ja
kartuntaperiaatteiden linjausyhteistyön aloittamisesta. Esimerkkinä käytetään Kain Tapperin arkistoaineistoa.

Ympäristökasvatus
Sekä Keski-Suomen että valtakunnallista kulttuuriperintöstrategiatyötä ja ympäristö-kasvatusta, joka kuuluu myös taidemuseon tehtäviin, on pidetty vireillä
luennoimalla aiheesta sekä markkinoimalla museon
tuottamia verkkoaineistoja (www.tunnemaisema.fi
ja www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka) sekä olemalla mukana Maaseudun Sivistysliiton koordinoimassa valtakunnallisessa ympäristöluotsitoiminnan
kehittämisessä. Ympäristöluotsitoiminta sai alkunsa
Jyväskylän taidemuseon toimintakokeilusta vuonna
2013 ja se on nykyisin osa Jyväskylän kulttuuripalvelujen kulttuuriluotsitoimintaa. Maaseudun Sivistysliitto on käynnistämässä ympäristöluotsitoimintaa
useissa kaupungeissa eri puolilla Suomea. Myös Jyväskylään on suunnitteilla ympäristöluotsikoulutusta
yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.
Taidemuseo oli mukana järjestämässä ohjelmaa ympäristöhallinnon valtakunnallisille Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäiville, jotka pidettiin Jyväskylässä 20.–21.8.2014. Päivien järjestäjinä olivat
Keski-Suomen ely-keskus ja Suomen ympäristökes-

kus. Ohjelmaan kuului Seija Heinäsen esitys kuvataiteen suhteesta maisemaan ja paikkaan esimerkkinä
Pekka Halosen Kuhmoisissa maalaamat maisemat,
joihin iso bussillinen väkeä kävi myös tutustumassa
paikanpäällä hänen opastuksellaan.
Museon edustajana Seija Heinänen osallistui Jyväskylän kaupungin ydinkeskustaa kiertävän Kehä
Vihreän kehittämissuunnitelman ideointityöpajaan
2.12.2014. Osallistavan selvitysprosessin tavoitteena oli koota aiheesta kiinnostuneita tahoja ideoimaan Kehä Vihreän tulevaisuuden visioita ja pohtia
mm. alueen opastuksen, valaistuksen ja taiteen periaatelinjauksia.

Julkaisut
Jyväskylän taidemuseon julkaisuja -sarjassa ilmestyi
Leena Lokan toimittama näyttelyluettelo Kuutti Lavonen. Piirretyt vuodet, Drawing Years, joka keskit-

Kuutti Lavonen signeerasi näyttelyn
avajaisissa Piirretyt vuodet -kirjaansa.
Kuva: Jari Kuskelin.
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tyy taiteilijan grafiikkatuotantoon. Kirjan taittoi Teija
Lammi (Grafemi Oy). Julkaisun kustansivat Jyväskylän taidemuseo ja Kuutti Lavonen. Lisäksi ilmestyi
museon toimintakertomus.

ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA
Päivimarjut Raippalinna

Keski-Suomen aluetaidemuseona toimivan Jyväskylän taidemuseon alueellinen toiminta on integroitu
kiinteäksi osaksi museon muuta toimintaa. Museolla ei ole alueellisesta toiminnasta vastaavaa amanuenssia vaan tehtävät on sisällytetty mm. kokoelmista vastaavan amanuenssin, tutkimuksesta vastaavan
suunnittelijan sekä museolehtorin ja museonjohtajan
tehtäviin.
Alueellisen toiminnan uusi nelivuotinen sopimuskausi alkoi vuoden 2014 alusta ja jatkuu vuoden
2017 loppuun. Neuvottelut käytiin 11.2.2014 Museovirastossa Helsingissä. Neuvotteluihin osallistuivat museon edustajina Seija Heinänen, Jaana Oikari,
Päivimarjut Raippalinna ja Sirpa Turpeinen. Museoviraston edustajina neuvotteluihin osallistuivat Carina Jaatinen, Eija Liukkonen ja Anu Niemelä.

Alueellisen toiminnan tavoitteet
sopimuskaudelle 2014–2017
• Alueellisen taidekokoelmapoliittisen ohjelman
loppuunsaattaminen
• Keskisuomalaiseen taiteeseen liittyvän uuden
tiedon tuottaminen ja saavutettavuus
• Alueellisen yhteistyön syventäminen, osaamisen
kehittäminen ja hyvien toimintamallien
välittäminen
Vuoden 2014 alueellisessa toiminnassa keskityttiin
erityisesti kahteen jälkimmäiseen tavoitteeseen liittyviin toimenpiteisiin. Ne kytkeytyvät keskisuomalaisen taiteen teemavuoteen 2015, jolla juhlistetaan
mm. Jyväskylän taiteilijaseuran 70-vuotista taivalta.

Kohti keskisuomalaisen
taiteen teemavuotta
Jo vuonna 2013 käynnistyneet teemavuoden 2015
valmistelut jatkuivat edelleen. Teemavuoden näyttelyitä on museon näyttelyohjelmassa kolme, joista
ensimmäinen, alueen 1950- ja 1960-lukujen taidetta
esittelevä kokoelmanäyttely, avattiin yleisölle joulukuun 2014 lopussa. Kesällä 2015 tulee esille Veikko
Hirvimäen näyttely retrospektiivisine osioineen, jonka jälkeen on vuorossa laajamittainen eri toimijoiden
yhteistyönä toteutettava keskisuomalaisen nykytaiteen suurkatselmus.
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Syksyllä 2015 avattava Matkalla maan keskipisteeseen -näyttely on ensimmäinen alueen nykytaidekatselmus, joka on tarkoitus järjestää jatkossa viiden
vuoden välein. Sen toteutukseen osallistuvat Jyväskylän taidemuseon lisäksi Keuruun museo ja Saarijärven museo sekä Jyväskylän taiteilijaseura. Keväällä
2014 tehtyyn taiteilijahakuun vastasi 106 taiteilijaa,
joista kuraattorit Samuli Heimonen ja Teija Isohauta valitsivat näyttelyyn 20 taiteilijaa. Näyttelyt ovat
esillä vuoden 2015 aikana Keuruun taidemuseossa,
Galleria Jarskassa Saarijärvellä, Saarijärven museossa ja Jyväskylän taidemuseossa. Vuoden aikana kokonaisuudelle haettiin rahoitusta eri lähteistä, mutta
tuloksetta.
Osin alueellisen nykytaidekatselmuksen myötä uudeksi alueellisen toiminnan kehittämisalueeksi on
noussut alueen taiteen dokumentointi. Lähtölaukauksen kehittämistyölle antoi amanuenssi Jaana Oikarin
osallistuminen Suomen museoliiton nykydokumentointikoulutukseen. Osana koulutusta oli määrä toteuttaa nykydokumentointiprojekti, joksi Jyväskylän
taidemuseossa valikoitui keskisuomalaisen nykytaiteen dokumentointi. Dokumentointihanketta suunniteltiin vuoden 2014 aikana ja se toteutetaan vuonna
2015 liittyen Matkalla maan keskipisteeseen näyttely- ja tapahtumakokonaisuuteen. Dokumentointiprojektista vastaa työryhmä, johon kuuluvat Keuruun
museon johtaja Ritva Pulkkinen, Saarijärven museon
johtaja Kari Kotilainen sekä Jyväskylän taidemuseon
amanuenssi Jaana Oikari.
Keskisuomalaista 1950- ja 60-luvun kuvataidetta esittelevä kokoelmanäyttely Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin, valmistui vuoden lopulla ja on avoinna
24.5.2015 asti. Näyttelyyn liittyy myös samanniminen verkkosivusto. Näyttelyä taustoittava tutkimus ja
teosvalinnat palvelevat myös museokokoelman muodostamista.

Julkiset taidehankinnat
Jyväskylän kaupungin kiinteistöjen ja yleisten alueiden taidetyöryhmä toimii Tilapalvelun ja Kaupunkirakennepalveluiden asiantuntijaelimenä taidehankintoja koskevissa kysymyksissä. Taidemuseota työryhmässä edustavat näyttelytoiminnasta vastaava
Leena Lokka, kokoelmista vastaava amanuenssi Jaa-

na Oikari ja museonjohtaja Päivimarjut Raippalinna.
Jälkimmäinen toimii myös työryhmän puheenjohtajana. Sihteerinä toimii Jaana Oikari.
Vuoden aikana valmistui kolme julkista teosta. Keltinmäen päiväkotiin valmistui Antti Jokisen teoskokonaisuus, joka koostuu seitsemästä eri tilaan sijoitetusta valokuvasta. Kuvat on tulostettu suoraan kattoon
asennetuille akustolevyille. Eri vuodenaikoja edustavat kuvat on otettu eri puolilla Jyväskylää. Vuonna
2012 järjestettyjen kutsukilpailujen pohjalta valmistuivat touko-kesäkuussa Äijälänrannan asuntomessualueen pääteos sekä teos messualueen läheisyyteen
liittyvälle ulkoilureitille, Jyväsjärven rantaraitille. Pääteoksena toteutettiin espoolainen kuvanveistäjä Pekka
Jylhä teos Puutarhan taivas ja rantaraitille valmistui jyväskyläläislähtöisen Elisa Lientolan teos Alku.

Jyväskylän vuoden 2014 asuntomessualueelle valmistui kuvanveistäjä Pekka Jylhän teos Puutarhan taivas.
Jyväskylän kaupungin kiinteistöjen ja yleisten alueiden taidetyöryhmään kuuluvat asiantuntijoina taidemuseon
henkilökunnasta Päivimarjut Raippalinna, Leena Lokka ja Jaana Oikari. Kuva: Tiina Ekosaari.
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HALLINTO JA TALOUS
Päivimarjut Raippalinna, Pia Vasama

Jyväskylän taidemuseo toimii Jyväskylän kaupungin
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa osana
kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualuetta, jota johtaa vastuualuejohtaja Ari Karimäki.
Museopalveluita johtaa museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna, joka toimii myös Jyväskylän
taidemuseon johtajana. Museopalveluihin kuuluvat
myös Keski-Suomen museo ja Suomen käsityön museo, joilla kummallakin on oma johtajansa. KeskiSuomen museon johtaja Heli-Maija Voutilainen toi-

mii museotoimenjohtajan sijaisena. Intendentti Jukka
Partanen toimii taidemuseon johtajan sijaisena.
Talousarvion mukainen museopalveluiden yhteenlaskettu toimintakate vuonna 2014 oli 4 053 900 euroa. Jyväskylän taidemuseon toimintamenot olivat
1 253 465 euroa ja toimintatulot 102 820. Omatoiminen tuotto kasvoi edellisvuodesta 24 600 euroa.

Jyväskylän taidemuseo
TALOUS (EUR)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
102 820

Toimintatulot

42 336

40 629

92 160

97 381

92 322

123 189

170 370

150 158

124 261

Pääsymaksut

8 328

6 123

5 440

5 064

4 100

9 620

14 566

5 920

6 888

15 505

Muut tuotot

25 155

21 448

41 127

55 980

62 346

57 937

61 989

63 079

69 725

85 715

8 853

13 059

45 593

36 337

25 876

55 632

93 815

81 159

47 648

1 600
1 253 465

Tuet ja avustukset
Toimintamenot

863 410

903 262

970 206

1 037 942

1 129 703

1 201 648

1 285 400

1 332 557

1 300 392

Henkilöstömenot

414 420

461 767

486 628

559 758

575 420

626 102

640 043

658 520

605 328

566 469

Palvelut, aineet

195 162

226 941

240 017

218 387

273 408

284 308

313 725

311 516

312 005

307 136

Vuokrat

253 828

214 554

243 561

259 797

280 875

291 238

331 632

362 521

383 059

379 860

Toimintakate

821 074

862 632

878 046

940 560

1 037 381

1 078 459

1 115 030

1 182 399

1 176 131

1 150 646

TILAT
Pia Vasama

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, museomestarin työtilat
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Museonkauppaan vuonna 2013 tehtyä remonttia viimeisteltiin vielä syksyllä 2014. Muuratpuu Pohjonen
Oy asensi lisätilauksena ovet palvelutiskin alahyllyihin. Henkilökunnan käyttämään alakerran säilytys- ja taukotilaan teetettiin pieni keittiö joulukuussa 2014. Keittiöjätti Oy toimitti kalusteet, jotka asensi
Timpermannit Oy. Loppuvuodesta parannettiin myös
taidemuseon sisäänkäynnin ulkovalaistusta Annukka
Larsenin jo aiemmin tekemän suunnitelman mukaisesti. Muutoksen toteutti Are Oy.

HENKILÖKUNTA
Päivimarjut Raippalinna museotoimenjohtaja,
museonjohtajana 1.2.2013–31.1.2014
Tiina Ekosaari
Seija Heinänen
Naoji Ishiyama
Paula Jurvelin
Jarkko Kaunismäki
Sari Koskinen
Sanna Lahti
Leena Lokka
Jaana Oikari
Jukka Partanen
Anna-Leena Pesonen
Elina Puranen
Sirpa Turpeinen
Pia Vasama

museonvalvoja, osa-aikainen
suunnittelija
työmestari
museoassistentti
museomestari
museonvalvoja, osa-aikainen/
tp. toimistosihteeri 31.7. asti
museonvalvoja, osa-aikainen
amanuenssi
amanuenssi
intendentti
museoassistentti
museonvalvoja, osa-aikainen
museolehtori
hallintosihteeri, toisen
tehtävän hoito 31.7. asti

Sijaiset ja tilapäinen henkilökunta
Henna Hietainen
Jonna Jantunen
Joonas Lehtinen
Joni Nurminen
Tuula Rautio

kesätyöntekijä 2.–30.6.
tapahtumajärjestäjä 8.–15.12.
siviilipalvelusmies 7.3. asti
siviilipalvelusmies 3.3.–8.12.,
tekninen avustaja 9.–19.12.
kulttuurituottaja 30.5. asti

Museologian harjoittelijat (180 tuntia)
Hannu Heikkilä
Milja Leskinen
Sini Ylimartimo

13.1.–21.2.
1.4.–6.5.
13.–17.1.

Muut harjoittelijat
Kai Kajander
Toni Leviäkangas
Emma Sorri
Ville Suhonen
Tuomo Tawast
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22.9.2014–28.2.2015
18.8.–30.11. Työllisyyden
kuntakokeilu
2.9.–31.10. TE-keskus
10.3.–1.4. KK-Kunto/
työvalmennus
14.4.–13.7. Työllisyyden
kuntakokeilu
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Työssäoppijat
Sarah Buisson
Michelle Rebelo
Heidi Naumanen

6.2.–23.5. Humak/Erasmus
3.3.–2.6. Humak/Erasmus
2.6.–31.7. Jyväskylän
ammattiopisto/av-linja
Emma Takkinen
8.9.–10.10. JY/äidinkieli ja
kirjallisuus
Henna Keski-Mäenpää 8.9.–7.11. JY/taidehistoria
Ninna Koirikivi
13.10.–7.11.Keski-Suomen
opisto/nuoriso- ja vapaa-ajan
ohjaaja
Stiina Laakkonen
5.3.–19.6. Jyväskylän
ammattiopisto/liiketalous
Otto Puusaari
13.10.–28.11.Humak
Nurmijärvi / yhteisöpedagogiikka
Suvi Rauhala
11.11.–20.12. Jyväskylän
ammattiopisto/matkailu
Kerstin Tscherbakova 1.9.–10.10. Humak/kv. harjoittelu
Jarko Törmänen
22.4.–22.6. Lapin YO/
elokuvatuotanto
Anna Vaccari
7.1.–14.2. Humak/
kulttuurituotanto

Taide- ja apuohjaajat
Ulla Aatinen, Pauliina Aho, Tuomas Hallivuo, Tiia
Heinonen, Jonna Jantunen, Henna Keski-Mäenpää,
Heidi Kyllönen, Petra Ojaniemi, Sirkka-Liisa Särkkä,
Tiia Savelius, Otto Puusaari

Muut
Hannu Castrén
Tiina Ekosaari
Tuomas Hallivuo
Paula Hotti
Samuli Heimonen
Teija Isohauta
Jonna Jantunen
Jari Kuskelin
Olli Marttila
Asko Mäkelä
Heidi Naumanen
Anna Ruth
Ilkka Saarikoski
Joonas Salusjärvi
Titta Soini

asiantuntija
graafikko
taiteilija
kääntäjä
kuraattori
kuraattori
taiteilija
valokuvaaja
taiteilija
luennoitsija
graafinen suunnittelija
kääntäjä
taidemalli
taitelija
tanssija

Museon henkilökunta ja kulttuuriluotsit olivat 12.6. opintomatkalla Tyrväällä, jossa
tutustuttiin mm. Kuutti Lavosen ja Osmo Rauhalan Pyhän Olavin kirkon maalauksiin.
Kuva: Henna Hietanen.

Opetus ja luennot
Seija Heinänen
Akseli Gallen-Kallela ja Pekka Halonen Keski-Suomessa. Luento 25.3. Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistyksen jäsenille. Korpilahti.

Checkpoint Leonardo Project and Space_Man_
Technology _Order Exhibition as Learning Projects.
Lecture 22.5. Jyväskylä University. Students of Serbia. Jyväskylä Art Museum.

Tunne maisema ja Maisemapaikka -verkkosivut. Luento 12.11. Jyväskylän yliopiston ympäristökasvatuksen maisteriohjelman ja OKL:n opiskelijoille. Jyväskylän yliopisto.

Osallistuminen ja koulutus
TAKO seminaari 20.–21.1. Suomen kansallismuseo,
Helsinki. Jaana Oikari.

Ympäristöluotsitoimintakokeilu. Luento 11.12. Jämsän ammattiopisto/Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon opiskelijoille. Jyväskylä.

Mediataide kartalle -työpaja 7.2. Live Herring, Jyväskylä. Jaana Oikari.

Sirpa Turpeinen
Museopedagogiikka I, II ja III. Luennot 28.1., 30.1. ja
ohjattu museokäynti 4.2. Museologian perusopinnot/
Jyväskylän yliopisto.

Opetusministeriön järjestämä kuulemistilaisuus korotettua valtionosuutta saaville museoille, teattereille
ja orkestereille 12.2. Helsinki. Päivimarjut Raippalinna.

Monen taideorganisaation yhteisen yleisöstrategian
laatimisen prosessi – strategian nivoutuminen koko
kaupungin kulttuuristrategiaan. Luento 19.2. Yleisötyön ytimessä – yleisöyhteistyön keinot ja johtaminen. Aalto-yliopisto. Sibelius Akatemian täydennyskoulutus. Helsinki.

Yleisötyön ytimessä – yleisöyhteistyön keinot ja johtaminen erikoistumisohjelma (30 op) 18.2.–16.12.
Aalto yliopisto, Sibelius Akatemia, Helsinki. Sirpa
Turpeinen.

Taidemuseo tutuksi 23.9. Kulttuuriluotsikoulutuksen
peruskurssi. Jyväskylän taidemuseo.
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Kuluttakaa kulttuuria! Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijoiden järjestämä valtakunnallinen
museologian seminaari 2.–3.4. Jyväskylän yliopisto.
Sirpa Turpeinen.

Korotettua valtionosuutta saavien museoiden johtajien kokoukset 8.4. ja 10.9. Helsinki. Päivimarjut
Raippalinna.

Valon kaupunki Jyväskylän kansainvälisen seminaarikiertueen ”Light in the City” päätöstapahtuma 23.–
25.10. Eskilstuna, Ruotsi. Leena Lokka.

Tutustuminen Jyväskylän yliopiston tiedemuseon
näyttelykeskus Soihtuun 9.5. Anna-Leena Pesonen,
Seija Heinänen, Jaana Oikari, Jarkko Kaunismäki,
Paula Jurvelin, Päivimarjut Raippalinna, Leena Lokka, Naoji Ishiyama.

Taidemuseopäivät 28.–29.10. Mänttä, Leena Lokka.

Poikkitaideristeily Korpilahdelle 30.5. Anna-Leena
Pesonen.
Opintomatka Tyrväälle, Suomalaisen kirjan museo
Pukstaavi ja Pyhän Olavin kirkko 12.6. Sirpa Turpeinen, Seija Heinänen, Jaana Oikari, Päivimarjut Raippalinna, Pia Vasama, Anna-Leena Pesonen, Jukka
Partanen, Leena Lokka, Jarkko Kaunismäki.
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät 20.–
21.8. Keski-Suomen ely-keskus ja Suomen ympäristökeskus, Jyväskylä, Petäjävesi ja Kuhmoinen. Seija
Heinänen.
Nordic Light -hankkeen Eskilstunan valotaiteen verkostoitumis- ja esittelytapahtuman valotaiteilijoiden
valintaraadin jäsen 2.9. Jyväskylä. Seija Heinänen.
Kenen museo? Museot ja yhteisöllisyys. Museoalan
teemapäivät 11.–12.9. Museovirasto, Helsinki. Seija
Heinänen.
Kansainvälinen museoalan ICEE-konferenssi, International Committee for Exhibitions & Exchange 24.9.
ICOM eli International Council of Museums. Helsinki. Seija Heinänen.
Opastettu löytöretki Someen 24.9. Keski-Suomen
museo, Jyväskylä. Paula Jurvelin, Sirpa Turpeinen,
Jaana Oikari, Leena Lokka.
TAKO seminaari 20.10. Suomen kansallismuseo,
Helsinki. Jaana Oikari.
Nykydokumentoinnin monimuotokoulutus 2.10.,
20.10 ja 28.11. Suomen museoliitto, Helsinki. Jaana
Oikari.
Jyväskylän lyseon toimintakonseptikartoitus, ohjausryhmä. Päivimarjut Raippalinna.
Jyväskylän lyseon toimintakonseptikartoitus, Työpaja II, Museot. Seija Heinänen, Paula Jurvelin, Jarkko
Kaunismäki, Leena Lokka, Jaana Oikari, Jukka Partanen, Päivimarjut Raippalinna, Sirpa Turpeinen, Pia
Vasama.
Maakuntamuseoiden kokoelmavastaavat 21.10. Helsingin kaupunginmuseo. Jaana Oikari.
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Ympäristösivistyksen parlamentti 6.11. Maaseudun
Sivistysliitto, Jyväskylä. Seija Heinänen.
Linkkipaja 2 ja MobiiliMetkaa Museossa -koulutus,
6.–7.11. Jyväskylä. Sirpa Turpeinen.
Av-teknologian työpaja 19.11, Jyväskylä. Jarkko Kaunismäki, Leena Lokka, Anna-Leena Pesonen.
Näyttely- ja museotutkimuksen forum 21.11. Museovirasto ja Turun yliopisto. Ateneumin taidemuseo,
Helsinki. Seija Heinänen.
Jyväskylän ydinkeskustan Kehä Vihreän kehittämissuunnitelman ideointityöpaja 2.12. Jyväskylän kaupungin rakennepalvelut, Jyväskylä. Seija Heinänen.
Jyväskylän kaupungin museoiden strategiailtapäivä
4.12. Keski-Suomen museo, Jyväskylä. Seija Heinänen, Paula Jurvelin, Jarkko Kaunismäki, Leena Lokka,
Jaana Oikari, Jukka Partanen, Anna-Leena Pesonen,
Päivimarjut Raippalinna, Sirpa Turpeinen, Pia Vasama.
Kehä Vihreän ohjausryhmä, Päivimarjut Raippalinna.
Kuokkalan kirkon taidetyöryhmä, Leena Lokka.
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Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja tilaisuudet
Näyttelyihin liittyvät yleisötilaisuudet
Olli Marttila – Muistikuvia Litorinamereltä sekä 6 taiteilijaystävää 11.10.2013–12.1.2014
10.1. Teehetki taiteilijoiden kanssa. Olli Marttila, Päivimarjut Raippalinna sekä Titta Soini ja Astrid.
12.1. klo 13–15 Näyttelyn päättäjäiset
		 klo 13 Olli Marttilan pastellimaalausdemonstraatio
		 klo 13.45 ja 14.45 Titta Soinin ja Astrid-hahmon Viimeisen ihmisen tanssi kivillä -teos.
		 Esiintyjät: Titta Soini ja Astrid-hahmo. Koreografia: Titta Soini. Astrid-hahmo ja varusteet: Joonas
		 Salusjärvi & Co. Musiikki: Bob Dylan & The Band.
Kuutti Lavonen – Amanda ja Lavinia 6.6.–7.9.
6.6. Teehetki Kuutti Lavosen kanssa
5.9. Teehetki Kuutti Lavosen kanssa
22.8. Kuraattorin kierros kuvataidekriitikko Hannu Castrénin kanssa
29.8. Barokin taide -luento, FL Marja-Liisa Rajaniemi
6.9. Näyttelyn päättäjäiset, joissa esiintyi Mieskuoro Sirkkojen yhtye.
Työpajat:
23.8. Elävän mallin piirtäminen, Reetta Ojala
30.8. Grafiikka, Reetta Ojala
30.–31.8. Harmonisen laulun työpaja, Kirsti Autio
Hannes Heikura, ZONE 19.9.–30.11.
19.9. Teehetki Hannes Heikuran kanssa
23.11. Huomioita hämärän hetkistä. Kuvajournalisti Hanna-Kaisa Hämäläinen, TaM, yhteistyössä
		 Photo Do -yhdistyksen kanssa.
Maiju Ahlgren, Mukavuusalue 17.10–23.11.
17.10. Teehetki Maiju Ahlgrenin kanssa
17.10. Meitsie diy -työpaja
Mangan sivuilla – japanilaisen sarjakuvan harrastus 28.11.2014–11.1.2015
29.11. Joulun origamipaja, Suomi-Japani seura

Taidemuseon muut tapahtumat
Perjantaiporinat, keskusteluja kulttuuriluotsien kanssa
15.8., 29.8., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11.
Teehetket museokaupan vieraan kanssa
31.1. Arja Jäppinen
7.3. Tuula Haverinen
13.6. Sirkka-Liisa Särkkä
26.9. Ulla Aatinen
9.1.
7.2.
26.2.
12.3.
20.3.
21.3.

Taitoisa-hankkeen esittely
Mediataide kartalle, Soile Ollikainen
Keskisuomalaisen taiteen katselmus 2015. Tiedotustilaisuus taiteilijahausta.
Kuvailutulkkaus ja näkövammaisten kanssa toimiminen. Heli Hietaharju-Mölsä
Kullttuuriluotsikordinnaattorien iltajuhla
Vapaan taiteen äärellä -yksityistilaisuus

Jyväskylän taidemuseon 16-vuotissyntymäpäivät la 22.3. ja su 23.3.
la 22.3. klo 13–16 syntymäpäiväkahvitarjoilu
		 klo 18 God is in my typewriter -monologi Anne Sextonin elämästä
su 23.3. klo 13–14.30 suomalais-virolainen Kolleegium S! ja Mind Less Company-ryhmä:
		 Kuvataiteen kohti markkinarakoja -symposiumin yleisötilaisuus.
6.5. Muistelutyöpaja. Lähihoitajaopiskelijoiden muistelutuokio vanhuksille.
16.5. Project Hollow, avajaiset tuulikaapissa
Yläkaupungin Yö taidemuseossa la 17.5.
		 klo 17 Impropaatti, lyhyitä makupaloja improvisaatioteatterin maailmasta
		 klo 18 Pilviä hipovaa sahansoittoa, sahansoittoa pianon säestyksellä: Evergreenistä
		 rock-balladeihin
		 klo 19 OKE, kansanmusiikkia monella tapaa
		 klo 20 Tankotanssiryhmä Calypso, tanssia, temppuja ja akrobatiaa tanssitangoilla
		 klo 18–21 Horonkäristys, performanssiräpduo, taiteilijat Tiia-Mari Kolibri ja Maire Karuvuori
11.6.
4.9.
13.–14.9.
25.9.
9.10.
10.10.
16.10.
24.10.
25.10.
29.10.

Vapaaehtoisten kevättapaaminen
Jyväskylän viiniklubin tasting
Jyväskylän Taiteilijaseuran teosvälitystilaisuus
Tunnelukkokoulutus, Nuorkauppakamari
Asiakasraati. Teemana kokoelmanäyttelyn ideoiden testaus, museokaupan tuotteet
Nuorisovaltuusto tapaa Tony Melvillen taidemuseossa
Kansallinen lastenliitto, perheiden kulttuuripäivä
Pimé Café, Keski-Suomen näkövammaiset ry
Keski-Suomen Diabetes yhdistys, perhekerho
Vapaaehtoiskoordinaattorit, vastaanotto

1.11. Late Nights, pyhäinpäivän tapahtuma
		 klo 16–24 Valon kylä, Ulla Aatisen vaeltava teos Kirkkopuistossa
		 klo 16–24 Pyhäinpäivän ilta taidemuseossa
		 klo 18–23 Kahvila Kultavatkain – tarjolla suolaista ja makeaa esteettisin ja eettisin periaattein
		 klo 18–22 Taskuhirviö-työpaja Taika-tilassa
		 klo 20–22 Julkista neulontaa (tai tupsuja) Corpuksen käsityökerhossa
		 klo 19 ja 20 Löytöretki Hannes Heikuran valokuviin, keskusteleva kuvan tarkastelu,
		 Henna Keski-Mäenpää
		 klo 21 Ääntä ja liikettä – heittäytyminen Hannes Heikuran valokuviin musiikkipedogogi
		 Pirjo Suopelan kanssa
		 klo 22 Arat sanat, Suvi Behmin runot kohtaavat Joonas Sutisen musiikin
4.11.
6.-7.11.
19.11.
21.11.
21.11.
22.11.

Muistikaveri, muistiyhdistyksen koulutustilaisuus vapaaehtoisille
Linkkipaja 2 ja MobiiliMetkaa Museossa -koulutus
Av-teknologia työpaja, Soile Ollikainen, Jarkko Kaunismäki
Musiikillinen tuokio päiväkotilapsille, Jamk, Leena Pantsu
Oranssi myrsky: Rytmihäiriö kuoro
Oranssi myrsky: Blogi kirpputori ja brunssikahvila, Humakin opiskelijat

13.–14.12. Jouluinen TAIDEBASAARI ja Kahvila Kanelitanko
Myyjät: Ulla Aatinen, Atena Kustannus Oy, Henna Autio, Tuomas Hallivuo ja Segond Hand by Supikoira,
Anna-Liisa Hakkarainen, Anita Hannunen, Eveliina Harju, Tuula Haverinen, Päivi Hintsanen, Maija Holma,
Chikako Ishiyama, Naoji Ishiyama, Jyväskylän konserttisalin tukiyhdistys, Arja Jäppinen, Jussi Jäppinen,
Kampus Kustannus, Eila Kinnunen, Anna Koivisto, Tarja Konttinen, Maria Koski-Lammi,Virpi Lehto, Sari
Linna, Raija Luukkanen, Olga Malytcheva, Marjo Manninen, Materia ry, Päivi Meriläinen, Piia Myllyselkä,
Kirsi Neuvonen, Aino-Kaarina Pajari, Sveta Peura, Pipa Rauhamäki, Saskiat ry, Pekka Suomäki, Ippa Särkkä,
Sirkka-Liisa Särkkä, Riitta Uusitalo, Rita Vargas, Pia Westerholm

Muistikuvia Litorinamereltä ja 6 taitelijaystävä -näyttelyiden päättäjäisissä 12.1.
tanssija Titta Soini ja Astrid-hahmo esittivät teoksen Viimeisen ihmisen tanssi kivillä.
Lisäksi oli mahdollista seurata Olli Marttilan pastellimaalausta.
Kuvat: Jari Kuskelin.

Tekemistä pienille ja isoille
Harlekiinin kekkerit
15.3., 5.4., 12.4., 7.6., 6.9., 7.11., 19.11., 21.11., 23.11., 30.11.
14.2. ja 4.4. Suurella sydämellä ja siveltimellä. Leidien avoimet maalauspajat.
10.–11.6. Osallistava ja julkisen taiteen työpaja, vetäjinä Al Paldrok (EST), Alexis Harrington (USA) sekä Shea
Cote (USA).
11.6. Äänitaidetyöpaja, vetäjinä Eric Lemay (FRA), Terho Sire (FIN), Peter Rosvik (FIN).
Jooga-ryhmä kevät- ja syyskaudella kerran viikossa, 2x12 kertaa
Jomon-Shindo ryhmä kevät- ja syyskaudella kerran viikossa, 2x12 kertaa
Värejä vauvoille, ohjaajana taidekasvattaja Sirkka-Liisa Särkkä
15.10., 22.10., 29.10., 12.11., 19.11. ja 26.11.
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Muskari ryhmä12.5., Leena Pantsu
Taikatilassa kokoontuivat lisäksi eläkeläisten naisten vertaisryhmä Leidit ja Luotsien lukupiiri.
Myös kulttuuriluotsit järjestivät tapaamisiaan Taikatilassa.

Museon työpajatilassa työskentelivät muun muassa Leidit: Liisa Kirveskangas
(vas.), Totti Lundstedt, Sirkka Lyytikäinen, Ilse Saares ja Maisa Ulvinen.
Kuva: Hanne Laitinen.
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Ratamon yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat
Taidemuseo järjesti Ratamossa kuudet näyttelyavajaiset. Lisäksi Jyväskylän Opiskelijakameraseura ja
Jyväskylän Kameraseura järjestivät näyttelytiloissa kuvailtoja kerran kuukaudessa.
30.1. klo 12–15 Maahanmuuttajien tutustumiskäynti
1.–2.2. klo 11–17 Taide XYZ-asteikolla -työpaja. Kuopiolaisen kuvataiteilijan Sampsa Kuhan työpajassa
		 seikkailtiin Oculus Rift -virtuaalimaailmassa, Live Herring ’14.
8.2.
		
		
		

Live Herring ´14 tapahtumapäivä:
klo 12 Taiteilijatapaaminen, Kasperi Mäki-Reinikka
klo 13–17 Brain Poetry -taideteoskone tuottaa runoja teoksen käyttäjän aivosähkökäyristä
klo 13.30 Keskusteluopastus näyttelyyn

1.–2.3. 11–15 Arduinotyöpaja, ohjaajana Matti Niinimäen, Live Herring ’14
2.3. klo 11.30–15 Live Herringin apurahakahvitilaisuus
2.3. klo 12. Jinhee Kim ja Lasse Ursin esittelivät omaa tuotantoaan ja kertoivat Live Herring ´14
		 -näyttelyssä esillä olevista teoksista
29.9. klo 12–14 Veturitallien tettiläiset, Naoji Ishiyaman työnäytös
12.11. klo 12–14 Residenssitaiteilija Joana Kairienen taiteilijatapaaminen
25.11. klo 14–16 Kulttuuriluotsien päättötilaisuus
28.11. klo 16.30–18 Tuomas Hallivuon teehetki
2.12. klo 10–11 Nuorten Vaikuttajapäivä Veturitalleilla, Tuomas Hallivuon näyttelyopastus
Lisäksi pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina pidettiin Veturitallien toimijoiden
yhteinen talopalaveri.

Ratamon Grafiikan pajan kurssit ja työpajat
13.1.–14.4. maanantaisin klo 13–15.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Taidegrafiikan päiväryhmä,
		 ohjaajana Jonna Jantunen, 13 osallistujaa.
7.1.–8.4. tiistaisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Puupiirros,
		 ohjaajana Tuomas Hallivuo, 12 osallistujaa.
8.1.–9.4. keskiviikkoisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Monivärimetalligrafiikka,
		 ohjaajana Tuomas Hallivuo, 13 osallistujaa.
9.1.–10.4. torstaisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Taidegrafiikka,
		 ohjaajana Jyrki Markkanen, 13 osallistujaa.
18.–19.2. klo 12.30–15.30 Onerva Mäen koulun kurssi,
		 ohjaajana Jyrki Markkanen, 8 osallistujaa.
9.3. klo 14–17 Avoin kankaanpainantatyöpaja. Järjestäjänä Kulttuuriyhdistys TUFF
		 Space Jamien Pre-partyjen yhteydessä Veturitalleilla.

14.–17.7. klo 10–16 Kesäkurssi. Syväpainotekniikat,
		 ohjaajana Tuomas Hallivuo, 9 osallistujaa.
1.9.–1.12. maanantaisin klo 13–15.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Taidegrafiikan päivä-ryhmä,
		 ohjaajana Jonna Jantunen, 13 osallistujaa.
2.9.–2.12. tiistaisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Puupiirros,
		 ohjaajana Aino-Kaarina Pajari, 12 osallistujaa.
3.9.–3.12. keskiviikkoisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Monivärimetalligrafiikka,
		 ohjaajana Tuomas Hallivuo, 13 osallistujaa.
4.9.–4.12. torstaisin klo 18–20.30, Jyväskylän kansalaisopisto, Taidegrafiikka,
		 ohjaajana Jyrki Markkanen, 13 osallistujaa.
24.10. klo 13–15 SKV:n tyhytyöpaja,
		 ohjaajana Ulla Aatinen, 15 osallistujaa.
Vuoden aikana kursseille ja työpajoihin osallistui yhteensä 134 henkilöä.
Kurssikäyntejä kertyi yhteensä 1 219.

Grafiikan pajan kurssille osallistujia.
Kuva: Naoji Ishiyama.
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Teos- ja muut lainat näyttelyihin
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmista
Äänekosken taidemuseo, 23.5–30.9.2014
014486 Hämäläinen, Väinö: Hirvenhiihtäjä, 1920, grafiikka
0127 Hämäläinen, Väinö: Jyväskylän vanha tori, grafiikka
Hämeenlinnan taidemuseo, 2.10.2014–26.1.2015
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
Alvar Aalto museo, 17.11.2014–23.1.2015
013914 Per Stenius: Tumma kompositio, 1939, maalaus

Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmasta
Nurmijärvi, Palojoki, Villen työhuone -pysyväisnäyttely 10.6.2006 – syksy 2014
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.
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Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan
Auerniitty, Mikko: Kangas. Katoava tehdas, 2014, valokuva, pigmenttimustevedos
Hallivuo, Tuomas: Kolmio, 2014, grafiikka, viivasyövytys, akvatinta
Heikkilä, Jussi: Kiinannakkeli (Sitta villosa), 2014, käsitetaide, sekatekniikka
Heikkilä, Jussi: Globefish (pallokala), 2014, käsitetaide, sekatekniikka
Heikkilä, Jussi: ...mustakulma albatrossina (Diomedea melanophris), 2010, veistos, sorvattu koivu, bambu
Heinonen, Mika: Vincent’s Still My Chief, 2014, veistos, siveltimet, kelopuun oksat
Hyttinen, Marjo: Garbage Patch, 2012, grafiikka, fotogravyyri
Hämäläinen, Marko: lat: 69.574 lon: 26.419 (aalto), 2012, valokuva, väripigmenttituloste ja fotosec, 1/5
Jantunen, Jonna: Sarjasta Focus and Beyond, 2014, sekatekniikka, öljyväri, muovi
Jula Jari: Impulssi, 2014, maalaus, sekatekniikka kankaalle
Kankaanpään taidekoulun 4. vuosikurssin kuvataideopiskelijat 2010–2014: Kankaanpään taidekoulun
4. vuosikurssin grafiikan salkku, grafiikka
Kapanen, Martti (Kapa): Kangas. Katoava tehdas -sarjasta 5 teosta, 2014, valokuva, pigmenttimustevedos
Koivisto, Anna: Outo suku, Leo I, 2011, valokuva, pigmenttivedos
Koivisto, Anna: Outo suku, Leo II, 2011, valokuva, pigmenttivedos
Korkiakoski, Sami: Fiilis, 2014, maalaus, akryyli- ja öljyväri, spray kankaalle
Lavonen, Kuutti: L’ultima, 2014, grafiikka, litografia, 2/60
Lavonen, Kuutti: Helmi, 2014, piirros lyijykynä, pastelli
Lavonen, Kuutti: Parisiana, 2012, grafiikka, serigrafia
Lavonen, Kuutti: Heure asienne, 2008, grafiikka, serigrafia
Niinimäki, Matti: Terraario, 2014, uusmediateos, installaatio, muovinen terraario, hiekka, mikropiirit,
led-valot, kaiuttimet, solenoidi, elektroniset komponentit, mikrokontrolleri
Ojanen, Maija: Vaihdokas, 2013, maalaus, vesiväri ja guassi paperille
Ojanen, Maija: Tutkimusmatkaaja, 2013, maalaus, vesiväri ja guassi paperille
Orosz, István: Korppi, 2008, grafiikka, viivasyövytys, peilisylinteri
Petäjäniemi, Juhani: Sarja, 25 teosta, pienveistos, tuloste
Reinikainen, Raimo: Isä Maa, 1973, piirros, hiili ja pastelli
Revonkorpi, Minja: Sumu on kaunista, 2014, maalaus akryyliväri pleksille
Ruth, Anna: Linopiirrossarjasta kolme teosta, 2013, grafiikka, linopiirros
Ruth, Anna: Flowers of Peace, 2013, maalaus, akryyliväri kankaalle
Tapper, Nora: Aamu (Ruokakomero), 2006, veistos, leppälauta, sisätila
Valo, Jaakko: Unto ja karvamato, 1980, maalaus, akryyliväri
Vargas Rita: Pink Swimming, 2014, grafiikka, silkkipaino (viisi väriä), editio: 2
Vargas Rita: Premonition, 2014, grafiikka, silkkipaino (viisi väriä), editio: 4
Viherlehto, Olavi: (ei nimeä), 1982, grafiikka, puupiirros
Waskilampi, Matti: Väinämöisen ensimmäinen sotaan lähtö (triptyykki), 1983, grafiikka, viivasyövytys

