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Museonjohtajan katsaus

”PAREMPAA KUIN HYVÄÄ  
– KESKISUOMALAINEN KUVATAIDE                  MATKALLA TULEVAISUUTEEN”

Vuosi 2015 oli keskisuomalaisen kuvataiteen juhla-
vuosi, jota ryydittivät alueen taiteilijaseurojen pyöreät 
vuodet. Jyväskylän taiteilijaseura täytti 70 vuotta, Ää-
nekosken taiteilijaseura 40 vuotta ja Saarijärven taitei-
lijaseura Siena 50 vuotta. Juhlat jatkuvat vuonna 2016 
kun Keuruun taiteilijaseura täyttää 30 vuotta.

Juhlavuosi näkyi erityisen vahvasti Jyväskylän taide-
museon näyttelyissä. Vuoden aloitti komeasti kokoel-
manäyttely Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin, jo-
ka esitteli alueen kuvataidetta 1950-luvulta 1970-lu-
vun alkuvuosiin. Kesänäyttelynä nähtiin maailmalle 
muuttaneen, Petäjävedellä syntyneen ja Jyväskylän 
sekä Keski-Suomen taide-elämässä vahvasti vaikutta-
neen Veikko Hirvimäen 1980-luvun tuotantoa sekä 
nykyteoksia. Syksyllä avautui Jyväskylän osuus Mat-
kalla maan keskipisteeseen näyttely- ja tapahtumako-
konaisuudesta, johon nivoutuivat osin aiemmin ja osin 
samaan aikaan esillä olleet näyttelyt Keuruun museos-
sa ja Saarijärvellä Galleria Jarskassa ja Saarijärven mu-
seossa.

Matka maan keskipisteeseen -hanke oli jotain uutta, 
jota ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman yhteistyö-
kumppaneitamme. Uusi ja erilainen ei aina ole hel-
poin lähtökohta, ei varsinkaan silloin kun aluesidon-
naiselle nykytaidekatselmukselle oheistapahtumineen 
haetaan ulkopuolista rahoitusta. Monet pakit saim-
me, mutta Keski-Suomen Liitto lähti kyytiin. Kiitos sii-
tä. Kokonaisuudesta ei tullut ehkä kaikkea sitä, mistä 
alun perin haaveilimme. Se oli kuitenkin reipas askel 
suuntaan, johon on hyvä edetä – tulevaisuuteen. Tä-
hän viittaa myös Hannu Castrénin arviointi sanoma-
lehti Keskisuomalaisessa 24.11.2015: 

Ensimmäinen keskisuomalaisen nykytaiteen 
näyttely on niin korkeatasoinen, että se antaa 
haastetta kaikille maakunnan taiteilijoille.  
Juuri tällaista taiteellisen itsereflektion vauhditta-
mista onkin kaivattu. Ei pelkästään hyvää vaan 
vielä parempaa!

Työtä tehtiin paljon ja pitkään. Kokoelmanäyttely val-
mistui avauskuntoon jo edellisen vuoden lopulla, 
mutta lukuisat tapahtumat pitkäkestoisen näyttelyn ai-
kana välillä jopa ylityöllistivät henkilökuntaa ja yhteis-
työkumppaneita. Innostuneet asiakkaat ja hyvä palau-
te auttoivat kuitenkin jaksamaan ja innostumaan ker-
rasta toiseen uudestaan. Juhlavuoteen kuuluivat myös 
uudet verkkojulkaisut, jotka jäävät elämään näyttelyi-
den jälkeenkin.

Ennakkoon mietitytti, jaksaako alueen taide vetää 
yleisöä koko vuoden. Huoli oli turha. Vuodesta tuli 
menestys. Jyväskylän taidemuseon kokonaiskävijä-
määrä ylsi tähänastiseen ennätykseen ja oli 37 000 
kävijää. Toukokuussa käyttöön otettu museokortti toi 
museoon uusia kävijöitä, myös muualta Suomesta. 

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamon paja- ja näyt-
telytoiminta jatkui vilkkaana. Keskuksen toiminta-
vuotta leimasivat kansainväliset näyttely- ja yhteis-
työprojektit. Yhteistyötä tehtiin mm. englantilaisten, 
skotlantilaisten ja ruotsalaisten toimijoiden kanssa. 
Marraskuun pajalla työskenteli Ratamon vuosittaisen 
residenssin turvin liettualainen taidegraafikko Vladi-
mir Leleiva.

Vuosi oli kokonaisuudessaan parempaa kuin hyvää. 
Kiitos jaksamisesta, venymisestä ja innostumisesta 
museon työntekijöille, siviilipalvelusmiehelle, harjoit-
telijoille, työssäoppijoille, kulttuuriluotseille ja yhteis-
työkumppaneille. Erityiskiitos Keuruun ja Saarijärven 
museoille, juhliaan viettäneille taiteilijaseuroille sekä 
taiteilijoille ja – taiteelle!

Päivimarjut Raippalinna
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”PAREMPAA KUIN HYVÄÄ  
– KESKISUOMALAINEN KUVATAIDE                  MATKALLA TULEVAISUUTEEN”

Museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna ja museolehtori Sirpa Turpeinen tutkivat 
Tiina Pyykkisen kuutionmuotoista Hiljaisuudella on pitkät varjot -valoinstallaatiota. 
Kuva: Elina Puranen.
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NÄYTTELYTOIMINTA
Leena Lokka, Jaana Oikari, Päivimarjut Raippalinna, Sirpa Turpeinen

Jyväskylän taidemuseon Holvin ja Ratamon näyttelyi-
den painopiste on keskisuomalaisessa ja Keski-Suo-
meen liittyvässä taiteessa, valtakunnallisessa nykytai-
teessa sekä kansainvälisessä, valtakunnallisessa ja pai-
kallisessa taidegrafiikassa. 

Holvissa oli vuoden aikana kolme päänäyttelyä ja nel-
jä gallerianäyttelyä. Kolmannessa kerroksessa on ollut 
esillä vuodesta 2010 alkaen Suomen Taidegraafikot 
ry:n kokoelmanäyttely Oravien aarteita. Pasi Rauha-
lan Kotimuseo -näyttely on installoitu osaksi kokoel-
manäyttelyä 2013. Kuvataiteilija Pasi Rauhala uudisti 
näyttelyä kertomusvuoden syksyllä.

Galleria Ratamossa oli yhteensä 12 näyttelyä, joista 
kuusi oli taidemuseon järjestämiä taidegrafiikkanäyt-
telyitä ja kuusi Luovan valokuvauksen keskuksen jär-
jestämiä taidevalokuvanäyttelyitä. 

LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon Holvin  
yleisötapahtumat ja tilaisuudet

LIITE 2 Ratamon yleisötilaisuudet ja muut  
tapahtumat, kurssit ja työpajat

PÄÄNÄYTTELYT

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin. 
Kuvataidetta Keski-Suomessa 1947–1973.
24.5. saakka

Abstrakti taide ja modernismin monet suunnat rantau-
tuivat Suomeen sotien jälkeen. Taidemaalarit, kuvan-
veistäjät ja graafikot siirtyivät sankoin joukoin uusien 
taidesuuntien pariin. Näyttely kuvasti keskisuomalai-
sen kuvataiteen muutosta vuosina 1947–1973 lähtö-
kohtana Jyväskylän kaupungin taidekokoelman teok-
set. Joulukuussa 2014 avatussa näyttelyssä oli esillä 
lähes sata teosta kolmen vuosikymmenen ajalta. Yh-
teensä neljä näyttelyn sisällön kannalta keskeistä te-
osta lainattiin näyttelyyn EMMA – Espoon modernin 
taiteen museosta, Keski-Suomen museosta ja Saarijär-
ven museosta.

Näyttelyn nimi Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin 
löytyi vuoden 1957 Uudesta Kuvalehdestä. Artikke-
lissaan toimittaja kirjoitti Korpilahden kuvataidekurs-
seista, jotka tarjosivat hänestä tasokkaan vaihtoehdon 
ulkomaisille opintomatkoille. 

Taiteilijat olivat: 
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 muse-
ossa harjoittelijana ollut runoilija Kai Kajander. Tutki-
mustyöhön osallistuivat myös opiskelijat Hannu Heik-
kilä, Henna Hietainen, Milja Leskinen sekä Elina Oja-

Kamarikuoro PiCCante johdatteli 1950- ja 1960-luvun tunnelmiin Ehtiihän sinne 
Pariisiin myöhemminkin -näyttelyn avajaisissa. Kuva: Elina Puranen.
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niemi. Tutkijoiden tuottamaa aineistoa muokkasi lu-
kuisiin 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 alku-
vaiheessa muihin tehtäviin. Taiteilijoita esittelevät in-
folaatikot suunnitteli ja rakensi museomestari Jarkko 
Kaunismäki. Taiteilijoiden kuvat laatikoihin kiinnitti 
Hannele Torniainen. Näyttelyn ripustuksesta vastasi-
vat Jarkko Kaunismäki ja Jaana Oikari, joka myös va-
litsi näyttelyn teokset ja toimi näyttelyn kuraattorina.

Tammikuussa 2015 julkaistiin näyttelytyöryhmän tuot-
tama ja Anssi Harjulan teknisesti toteuttama verkkojul-
kaisu, joka esittelee laajasti näyttelyn sisältöä: http://
ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/. Näyttelyn tee-
maa ja yksittäisiä teoksia avattiin monesta eri näkö-
kulmasta taidehetkissä, luennoilla, opastuksissa sekä 
myös draamaesityksen keinoin. Tarkempia tietoja löy-
tyy toimintakertomuksen Museokasvatus ja yleisötyö-
osiosta sekä liitteestä 1.

Näyttelyn avajaiset järjestettiin 15.1. ja niissä esiintyi 
Kamarikuoro PiCCante. Näyttelyn taitelijoista paikalla 
olivat Kaarina Katainen, Maija Kumpulainen-Sokka ja 
Väinö Rusanen, jotka kukitettiin. 

Veikko Hirvimäki 
Kohtaamisia
5.6.–13.9.

Veikko Hirvimäen (s. 1941) näyttelyn painopiste oli 
2000-luvun eläinaiheisissa puuveistoksissa sekä mo-
niosaisissa installaatioissa. Esillä oli myös edellisten 
vuosikymmenten teoksia, jotka osoittavat, että Hirvi-
mäki käsitteli aiemmin kiveä ja pronssia samalla ta-
valla kuin nykyistä päämateriaaliaan puuta – rakenta-
malla ja kaiken tarkkaan hyödyntäen. Työskentelytapa 
on antanut mahdollisuuden keveään ja pinnaltaan rik-
kaaseen ”valon kosketukseen” kuten kuvaveistäjä itse 
asian ilmaisee.

Näyttelyssä oli yhteensä 38 teosta, joista yhdeksän 
moniosaista installaatiota oli ripustettu Holvin ylim-
män kerroksen pitkälle seinälle yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Taiteilijan omistamien teosten lisäksi kokoel-
mateoksia oli lainassa Jyväskylän kaupungin taide-
kokoelmista, Keski-Suomen museon Voitto ja Hellevi 
Toivaisen kokoelmasta, Porin taidemuseon talletusko-
koelmasta ja Wäinö Aaltosen museosta sekä yksityis-
kokoelmista.

Maalarina kuvataiteilijan uransa aloittanut Veik-
ko Hirvimäki tuli suomalaisten tietoisuuteen 1980– 
1990-lukujen julkisilla veistoksillaan, joista tunnetuin 
on Mika Waltarin Kuningasajatus-muistomerkki Hel-

Museovieras tutustumassa vuoden 1962 Cygnaeuksen kansalaiskoulun 
seinämaalauskilpailun teosehdotuksiin Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin 
-näyttelyssä. Kuva: Elina Puranen.

Rakkaustarinoita taiteessa -draamaesitys perustui fiktiivisen hahmon, Pirkko Särmän, 
muisteluihin keskisuomalaisesta kuvataide-elämästä. Pirkko Särmää esitti näyttelijä 
Kirsi Sulonen. Kuva: Elina Puranen.

Veikko Hirvimäki ripustamassa installaatiotaan. Kuva: Ilkka Haurinen. 

http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/
http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/
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singissä. Petäjäveteläissyntyinen Hirvimäki on asu-
nut ja työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta Sveitsin 
Ballaiquesissa yhdessä puolisonsa Françoise Jaquetin 
kanssa. Jaquetin näyttely oli samaan aikaan esillä Hol-
vin galleriassa.

Näyttelyn yhteydessä julkistettiin Heli Lukkarisen toi-
mittama, Galerie Forsblomin kustantama Veikko Hir-
vimäki -kirja. Hirvimäen veistoksia vuosilta 2001–
2015 esittelevässä julkaisussa on kaksi artikkelia. Ku-
vataidekriitikko, kuvataiteilija Hannu Castrén kirjoitti 
Hirvimäen henkilöhistoriasta ja filosofi Tuomas Ne-
vanlinna analysoi veistoksissa esiintyvien eläinhah-
mojen merkityksiä.

Näyttelyjärjestelyistä vastasi Päivimarjut Raippalinna 
ja ripustustyöstä Jarkko Kaunismäki. Taiteilija osallistui 
ripustukseen ja avajaisiin. 

Matkalla maan keskipisteeseen 
Nykytaidetta Keski-Suomessa 2015
2.10.–10.1.2016 

Näyttelysuunnittelun tähtäimessä oli uuden näyttely-
konseptin rakentaminen. Valmistelutyö alkoi jo vuo-
den 2013 alussa, kun Jyväskylän Taiteilijaseuran, Jy-
väskylän taidemuseon, Keuruun ja Saarijärven muse-
oiden sekä Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen 
toimipisteen edustajat pohtivat, miten kehittää alueel-
lista näyttelytoimintaa. Tavoitteena oli, että taiteilijat 
saisivat tuotantoaan esille laajemmin kuin jo perin-
teeksi muodostuneessa taiteilijaseuran vuosinäyttelys-
sä, jossa teoksia on 1–3/taiteilija. Myös maakunnasta 
pois muuttaneita haluttiin houkutella näyttelymatkal-
le kotiseudulleen. Pirkanmaan Triennaali ja Pohjoisen 
Biennaali toimivat hyvinä esimerkkeinä alueellisista 
nykytaidenäyttelyistä, joissa useat toimijat olivat yh-
distäneet voimavaransa. 

Sovittiin myös, että keskisuomalaisen nykytaiteen kat-
selmus toteutetaan 2015, jolloin Jyväskylän taiteilija-
seura täyttää 70, Saarijärven taiteilijaseura Siena 30, 
Äänekosken taiteilijaseura 40 vuotta ja Keuruun tai-
teilijaseura seuraavana vuonna 50 vuotta. Tavoitteik-
si kirjattiin, että kyseessä on pilottihanke, ja että vas-
taava projekti järjestetään jatkossa joka viides vuosi. 
Haluttiin myös nostaa esille taidekasvatuksellisia läh-
tökohtia sekä kuvataiteilijan toimeentulokysymys. Tar-
koituksena oli tehdä painettu julkaisu ja verkkojulkai-
su. Lisäksi todettiin, että pilottihanke ei toteutuisi il-
man ulkopuolista rahoitusta. 

Jyväskylän taidemuseo sai museovirastolta kielteisen 
päätöksen hakiessaan avustusta alueelliseen osallista-
vaan yleisöyhteistyöhön. Samoin opetus- ja kulttuu-

riministeriöltä tuli kielteisiä päätöksiä, kun avustusta 
haettiin useasta eri rahoituksesta näyttelykokonaisuu-
den toteuttamiseen, tuottajan palkkaan, kuvataiteen 
palveluiden ja tuotteiden myyntiin ja markkinointiin, 
ohjelmatuotannon palkkoihin ja matkoihin, taiteilijoi-
den tuotantotukiin ja näyttelykorvauksiin. Saarijärven 
museo haki tuloksetta opetus- ja kulttuuriministeriöl-
tä avustusta osallistavaan yleisötyöhön. Myöskään Jy-
väskylän Taiteilijaseuran hakemus Suomen kulttuuri-
rahastolle painetun sekä e-julkaisun ja luentosarjan 
toteuttamiseksi ei tuottanut tulosta. 

Keski-Suomen liitolle jätettiin hakemus huhtikuussa 
2014. Keski-Suomen kehittämisrahastosta myönnet-
tiin kesäkuussa 2015 neuvottelujen ja hakemuksen 
päivityksen jälkeen 15 000 euron avustus (19 % ta-
lousarvion kuluista) kuraattoreiden, valokuvaajan se-
kä projektisihteeriksi rekrytoidun kirjoitusammattilai-
sen palkkakuluihin sekä verkkojulkaisuun ja markki-
nointiin. 

Näyttelyn kuraattoreiksi palkattiin kuvataiteilija Sa-
muli Heimonen ja taidehistorioitsija, freelancer-tutki-
ja Teija Isohauta, jotka tekivät taiteilija- ja teosvalin-
nat sekä näyttelyiden ripustukset. Helmikuussa 2014 
lanseerattiin portfoliohaku ja määräpäivään mennessä 
saapui 162 portfoliota. Kesäkuussa julkistettiin 20 va-
litun taiteilijan nimilista. Vuoden 2015 alussa kuraat-
torit jalkautuivat pohtimaan teosvalintoja taiteilijoiden 
työhuoneille Helsinkiin, Saloon ja Turkuun sekä Kes-
ki-Suomeen. Lontoossa asuvaan Henna Vainioon he 
olivat yhteydessä sähköpostilla. 

Avajaispuheen kuuntelijoita Veikko Hirvimäen Kohtaamisia-
näyttelyssä. Kuva: Elina Puranen.
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Näyttelyhankkeen nimi Matkalla maan keskipistee-
seen viittaa Jules Vernen tieteiskirjaan, jossa tunkeu-
dutaan tiedon tuolle puolen, jännittävään ja salaperäi-
seen tuntemattomaan – mahdollisuuksien rajoille. Ni-
mi-idean isä on taiteilija Pekka Suomäki.

Näyttelykokonaisuus oli esillä neljässä näyttelypai-
kassa: Keuruun ja Saarijärven museoissa, Galleria 
Jarskassa sekä Jyväskylän taidemuseossa. Verkkojul-
kaisu (http://matkalla.keskisuomentaide.fi/) valmis-
tui 17.6.2015. Sivustolta löytyy taiteilijoiden haastat-
teluja sekä video- ja valokuvatallenteita työhuoneil-
ta. Kuraattoreiden ajatuksia taiteilijoista ja teoksista on 
editoitu dialogimuotoon. Lisäksi sivustolle on koottu 
näyttelyihin liittynyt laaja tapahtumaohjelma. 

Saarijärven ja Keuruun näyttelyt
Keuruun museo 12.6.–20.9.  
Kirsi Tapper ja Nora Tapper
Galleria Jarska, Juhola (Saarijärvi) 13.6.–16.8.  
Naoji Ishiyama
Saarijärven museo 23.9.–29.11.  
Jan Ijäs, Kati Immonen, Kapa (Martti Kapanen),  
Jyrki Markkanen, Mika Natri, Anna Ruth,  
Henna Vainio, Sirpa Varis 

Galleria Jarskassa ja Keuruun museossa avajaisia vie-
tettiin 11.6. Maakuntajohtaja, dosentti Anita Mikko-
nen Keski-Suomen liitosta avasi Galleria Jarskan näyt-
telyn ja Keski-Suomen taidetoimikunnan puheen-
johtaja, kuvataiteilija Maija Holma Keuruun museon 
näyttelyn. Kuraattorit esittelivät näyttelyt avajaisvie-
raille, joita Jyväskylästäkin oli saapunut bussilastilli-
nen. Saarijärven museon avajaisissa 23.9. näyttelyn 
esitteli kuraattori Teija Isohauta. Jyväskylästä Saarijär-
velle oli jälleen matkannut bussillinen avajaisvieraita. 

Jyväskylän taidemuseon näyttely
Jyväskylän taidemuseo 2.10.2015–10.1.2016
Tuomo Blomqvist, Marjatta Holma,  
Arja Karppinen-Rekola, Kalle Leino,  
Päivi Meriläinen, Tiina Pyykkinen, Kyllikki Rämänen, 
Kimmo Schroderus ja Noora Schroderus

Näyttelyssä oli teoksia yhdeksältä taiteilijalta. Ripus-
tuksesta vastasi Teija Isohauta, joka oli sijoittanut ylä-
kerrokseen ”maalausgallerian” ja alempiin kerroksiin 
”kuvanveistäjien installaatioita ja veistoksia”. Tiina 
Pyykkinen toteutti tilaan valoinstallaation, jonka tuo-
tantokustannuksiin taidemuseo osallistui valokaluston 
osalta. Kimmo ja Noora Schroderuksen oli tarkoitus 
tehdä näyttelyyn uusi yhteisteos, mutta teknisten on-
gelmien vuoksi molemmat esiintyivät omissa nimis-
sään ja heidän teoksensa saapuivat Jyväskylään Hel-
singistä Galleria Sculptorin näyttelystä. 

Nykytaidetta Keski-Suomessa 2015 -näyttelyn kuraattorit Samuli 
Heimonen ja Teija Isohauta työn touhussa. Kuva: Jari Kuskelin.

Ryhmäkuvassa Jyväskylän taidemuseon Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn 
taitelijat: vasemmalta Kimmo Schoderus, Noora Schroderus, Tiina Pyykkinen, Kalle 
Leino, Arja Karppinen-Rekola, Kyllikki Rämänen, Tuomo Blomqvist ja Marjatta Holma. 
Kuvasta puuttuu Päivi Meriläinen. Kuva: Jari Kuskelin.

Nautiskellen. Kuva: Elina Puranen.



10   Jyväskylän taidemuseo toimintakertomus 2015

Jyväskylän taidemuseon avajaisissa 1.10. näyttelyn 
avasi maakuntajohtaja dosentti Anita Mikkonen ja 
esitteli kuraattori Samuli Heimonen. 

Näyttelytyöryhmä: 
Heimonen Samuli, 
kuvataiteilija, kuratointi, 2014–2015
Isohauta Teija, 
taidehistorioitsija, kuratointi, 2014–2015
Kajander Kai, projektisihteeri/tekstien editointi, 
Jyväskylän taidemuseo, 1.3.–31.5.2015
Korhonen Laura, projektikoordinaattori / tiedotus 
ja markkinointi, Jyväskylän taidemuseo, 1.9.2014 
alkaen 
Kotilainen Kari, museonjohtaja, Saarijärven museo
Kuskelin Jari, valokuvaaja, Jyväskylän taidemuseo, 
1.3.2015 alkaen
Kuukka Ilkka, ma. pääsihteeri, Taiteen 
edistämiskeskus, Keski-Suomen toimipiste, tammi-
maaliskuu 2013
Lokka Leena, amanuenssi, Jyväskylän taidemuseo, 
projektinjohtaja
Oikari Jaana, amanuenssi, Jyväskylän taidemuseo, 
keskisuomalaisen nykytaiteen dokumentoinnin 
koordinointi
Pulkkinen Ritva, museonjohtaja, Keuruun museo
Raippalinna Päivimarjut, museotoimenjohtaja, 
Jyväskylän museopalvelut
Rautio Tuula, projektisihteeri/valmistelutyö, 
Jyväskylän taidemuseo, 1.1.–31.5.2014
Revonkorpi Minja, puheenjohtaja, Jyväskylän 
taiteilijaseura, 1.1.2015 alkaen
Suomäki Pekka, puheenjohtaja, Jyväskylän 
taiteilijaseura, 31.12.2014 saakka
Tolonen Katri, vs. amanuenssi, Keuruun museo, 
tammi–maaliskuu 2013
Turpeinen Sirpa, museolehtori, Jyväskylän 
taidemuseo, yleisötyön koordinointi 
 
Verkkojulkaisu-työryhmä 
Anssi Harjula, Harjula web&dev, verkkojulkaisun 
suunnittelu ja tekninen toteutus
Leena Lokka, toimitus 
Teija Isohauta ja Samuli Heimonen, kuraattoreiden 
tekstit, maalis-huhtikuu 2015
Kai Kajander, sisällön ja rakenteen ideointi, tekstien 
editointi, kuraattoreiden tekstien muokkaaminen 
dialogimuotoon
Jari Kuskelin, valokuvat 
Jaana Oikari, keskisuomalaisen nykytaiteen 
dokumentointi
Laura Korhonen, Ritva Pulkkinen, Sirpa Turpeinen, 
sisällön ja rakenteen ideointi
Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen, Pia Vasama, 
oikoluku 

 
Rahoittajat: 
Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo
Keski-Suomen liitto / Keski-Suomen 
kehittämisrahasto 
Keuruun kaupunki 
Saarijärven museo, Saarijärven kaupunki
Beda, Katri ja Aune Heralan säätiö
Saarijärven Mannilan Taidesäätiö

Yhteistyökumppanit: 
Keuruun Taiteilijaseura 
Kuvataideseura Siena 
Kaupunkikerroin / Taiteen edistämiskeskus /  
Keski-Suomen toimipiste
Tapperien Taideseura 
Valon kaupunki 
JAPA Jyväskylän kestävä kehitys 
Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut 
KUOMA Kulttuuriympäristön tutkimuksen 
maisterikoulutus 
Maaseudun sivistysliitto 
Jyväskylän kansalaisopisto 
Keskisuomalainen 
Keuruun kansalaisopisto 
Keuruun Megamarket 
Saarijärven kansalaisopisto 
Saarijärven kulttuuritoimi 
Tarvaalan kyläyhdistys 
Vaissi Oy

MATKALLA 
 MAAN 
       KESKI
PISTEESEEN

Logon ja näyttelyn graafisen aineiston 
suunnitteli Teija Lammi.
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GALLERIANÄYTTELYT 
Vastapainoksi 1950- ja 1960-lukujen kokoelmateok-
sia esittelevälle Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin 
-näyttelylle järjestettiin galleriassa kolmen mediatai-
denäyttelyn sarja, jonka taiteilijavalinnoista vastasivat 
mediataiteen läänintaiteilijana Taiteen edistämiskes-
kuksessa edellisvuonna työskennellyt Soile Ollikai-
nen yhteistyössä Leena Lokan kanssa. Valittuja taitei-
lijoita, Guido van der Wervea (s. 1977), Erkka Nissistä  
(s. 1975) ja Johanna Ketolaa (s. 1978), yhdistävät di-
gitaalisten teknologioiden lisäksi kuuluminen samaan 
ikäryhmään sekä yhteydet Keski-Suomeen ja kansain-
välisiin taideverkostoihin.

Guido van der Werve 
Kehäpäätelmä Circular Reasoning
16.1.–22.2.

Hollantilaissyntyinen Guido van der Werve asuu ja 
työskentelee Amsterdamissa, Berliinissä ja Jämsässä 
Hassin kylällä, jossa hän omistaa yhdessä kuvataitei-
lija Johanna Ketolan kanssa entisen kansakoulun. Hä-
nen taiteellinen työskentelynsä muodostuu videoper-
formansseista, elokuvista, videoteoksista ja taidekir-
joista. Viime vuosina hänen teoksiaan on ollut esillä 
muun muassa yksityisnäyttelyissä New Yorkin Moder-
nin taiteen museossa, the High Linella New Yorkissa, 
Fondazione Giulianissa Roomassa ja de Hallen Haar-
lem -museossa Hollannissa. Van der Werven Num-
mer veertien, home -videoperformanssi voitti 2013 
Golden Calf -palkinnon Amsterdamissa parhaana ly-
hytelokuvana. 

Guido van der Werve kertoi juoksemisen ja triathlo-
nin näkyvän taiteellisessa työskentelyssään. Nummer 
dertien, effugio C / Numero 13, effugio C / You’re al-
ways only half a day way / Olet aina puolen päivämat-
kan päässä (kesto 12 tuntia, HD-video, Hassi, Suomi, 
2011) -teoksessa van der Werve juoksee lenkkiä Jäm-
sän talonsa ympäri. Puolen vuorokauden aikana mat-
kaa kertyy noin sata kilometriä eli 2,5 maratonin ver-
ran. Teoksessa näemme kuinka heinäkuinen ilta hä-
märtyy yöksi ja aamu valkenee. Maahan iskeytyvien 
kengänpohjien monotonista, yhä raskaammaksi käy-
vää läpsettä rytmittävät lähimetsien lintujen aamuyön 
huudot. 

Nummer negen / Numero yhdeksän / The day I didn’t 
turn with the world / Päivä jolloin en kääntynyt maa-
ilman mukana (kesto 8’40”, time-lapse -valokuvista 
HD-video, pohjoisnapa, 2007) -teoksessa Guido van 
der Werven seisoo maantieteellisellä pohjoisnavalla 
ja kääntyy vastapäivään maapallon pyöriessä jalkojen 
alla myötäpäivään. Hän on myös säveltänyt teoksen 
musiikin. 

Guido van der Werve valitsi näyttelyyn kaksi video-
performanssia, joiden hän katsoi muodostavan keske-
nään mielenkiintoisen kokonaisuuden ja ”sopivan Kes-
ki-Suomeen”. Taiteilija installoi yhdessä Jarkko Kaunis-
mäen kanssa teokset galleriatilaan. Lisäksi hän osal-
listui näyttelyn avajaisiin, jossa näyttelyjärjestelyistä 
vastannut Leena Lokka esitteli hänet yleisölle. Jyväsky-
lässä ollessaan van der Werve lenkkeili päivittäin Har-
jun maastossa. 

Erkka Nissinen
27.2.–12.4.

Jyväskyläläissyntyinen Erkka Nissinen on asunut Hel-
singissä, Hongkongissa ja Amsterdamissa. Hän opis-
keli Lontoossa University College Slade School of Fi-
ne Artissa sekä Helsingissä Kuvataideakatemian ti-
la-aikataiteen osastolla, josta valmistui kuvataiteen 
maisteriksi vuonna 2001. Nissisen teoksia on esitet-
ty niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin museoissa 
ja gallerioissa, kuten Ellen de Bruijne Project Space 
ja Smart Projects Space -gallerioissa Amsterdamissa, 
1646-näyttelytilassa Haagissa, Helsingin taidemuseon 
Kluuvin galleriassa ja Amos Andersonin taidemuseos-
sa. Rotterdamin taidemessuilla 2011 Nissinen sai te-
oksestaan Rigid Regime (2009) Illy Prize -palkinnon ja 
AVEK-palkinto hänelle myönnettiin 2013. 

Helmikuussa 2015 Nissinen oli residenssissä New Yor-
kissa ja valmisteli piakkoin avautuvaa Amsterdamin 
näyttelyään. Hän ilmoitti, ettei pysty matkustamaan 
Jyväskylään ja lähetti näyttelyä varten useita vaihto-
ehtoisia videoita. Taidemuseon henkilökunta ja Soile 
Ollikainen valitsivat esitettäväksi 2014 valmistuneen 

Guido van der Werven Numero yhdeksän / Päivä jolloin en kääntynyt 
maailman mukana -videoteos installoituna museon galleriaan. 
Kuva: Jari Kuskelin.
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videoteoksen Tilaa massa tilassa massa litassa maalit: 
ali tila. (kesto 15’ 29’’). 

Teoksessa Nissinen on sovittanut yhteen joukon se-
kalaisia digitaalisia formaatteja sekä luonut tapahtu-
marikkaan juonikuvion. Hän käyttää HD-videon terä-
väpiirtokuvaa sekä digitaalista animaatiota raikkaalla 
otteella ja hyödyntää muuan muassa musikaalityyliä, 
slapstick-komiikkaa sekä saippuasarjoja, metafyysis-
tä filosofiaa ja lasten loruja. Ennalta arvaamaton huu-
mori pakottaa katsojan pohtimaan hyvän ja huonon 
maun välistä olematonta rajaa.

Teoksen installoi Jarkko Kaunismäki ja näyttelyjärjes-
telyistä vastasi Leena Lokka. 

Johanna Ketola  
Laakso L447
17.4.–24.5 

Jyväskyläläissyntyinen Johanna Ketola on kuvataiteili-
ja, joka on valmistunut valokuvaajaksi Lahden Muo-
toiluinstituutista 2003 ja kuvataiteen maisteriksi Tai-
deyliopiston Kuvataideakatemiasta kymmenen vuotta 
myöhemmin. Ketola työskentelee valokuva-, video- ja 
installaatiotaiteen parissa. Hän asuu sekä Berliinissä 
että Jämsässä, Hassin kylän entisellä kansakoululla.

Laakso L447 on kutsuteos, joka on toteutettu osana 
Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen toimipis-
teen vuonna 2014 toteuttamia Taidemajakka ja Me-
diataide kartalle -hankkeita. Tavoitteina olivat julkisen 

tilan elävöittäminen yhteisötaiteen keinoin, teosten to-
teuttaminen erityisesti pienillä paikkakunnilla ja maa-
kunnissa, taiteilijoiden toimeentulo- ja työskentely-
edellytysten parantaminen sekä julkisen taiteen esiin-
tuominen kaupunkikuvassa. Lisäksi pyrittiin paranta-
maan mediataiteen saavutettavuutta. Teos oli ennen 
Jyväskylän taidemuseon näyttelyä esillä Jämsän Kivi-
pankissa. Jyväskylän näyttely sai tukea Taiteen edistä-
miskeskuksen mediataiteen jaostolta ja Keski-Suomen 
taidetoimikunnalta.

Laakso L447 on saanut nimensä teollisesti valmiste-
tusta, synteettisestä vihreästä maalista, jonka sävy 
kuvastaa valmistajan mukaan laaksoa. Teos koostuu 
kaksiosaisesta videoteoksesta, valokuvista ja veistok-
sellisista elementeistä. Laakso L447 on kuvitteellinen 
paikka, jossa luonnollinen, luonnoton ja niiden väli-
muodot sekoittuvat. Teos tarkastelee inhimillistä luon-
tosuhdetta 2000-luvulla, erityisesti kulutustuotteina 
myytävien luonnon representaatioiden kautta. Ke-
tola kertoo teoksen syntyneen kahden kokemuksen 
ristivedosta: maaseudulla vietettyjen vuosien aikana 
hän on haltioitunut metsistä ja hiljaisuudesta, mutta 
samalla länsimainen kulutuskulttuuri sekä pilaantuva 
ympäristö ovat muuttuneet kaupungin hälyn ja infra-
struktuurin puuttuessa ympäriltä aikaisempaa todelli-
simmiksi.

Laakso L447 -teos kuvattiin talvella 2014 Jämsässä 
Hassin kylän lähimetsissä. Tuottamisesta, kuvaukses-
ta, ohjauksesta, skenografiasta, editoinnista ja instal-
laatioiden valmistuksesta vastasi Johanna Ketola. Mu-
siikintekijä Petri Alanko toteutti äänimaailman. Pro-
jektissa avustajina ja/tai tukijoina oli joukko paikallisia 

Johanna Ketolan Laakso L447 -teoksessa sekoittuvat luonnollinen ja 
luonnoton sekä niiden välimuodot. Kuva: Johanna Ketola.



13   Jyväskylän taidemuseo toimintakertomus 2015

asukkaita, toimijoita ja yrityksiä: Aimo Enroos, Irma 
Ekman, Kaisa Ekosaari, Piia Heinävaara ja Vitja-koira, 
Matti Harju, Minna Harju, Hanneli Hiiri, Minna Kau-
konen, Vuokko Lehtonen, Tuula Merisalo, Jenni Nie-
minen, Arto Niiranen, Sari Pylsy, Anni Roivas, Kim-
mo Sarastenpää, Marjaana Seelbach, Minna Taipalus, 
Heikki Toivonen ja Eevaliisa Veijanen sekä Jämsän 
seudun luonnonystävät, Erätukku, Retkitukku, Rautia 
Jämsä, Tarvikekeskus Jämsä, Börjes Kotimäki ja Ara-
mara Ratsastus. 

Näyttelyn installoinnista vastasi Johanna Ketola yh-
dessä Jarkko Kaunismäen kanssa. Näyttelyjärjestelyis-
tä vastannut Leena Lokka haastatteli Johanna Ketolaa 
avajaisissa.

Françoise Jaquet 
Ajan siivellä
5.6.–13.9. 

Sveitsiläinen Françoise Jaquet asuu ja työskentelee 
puolisonsa Veikko Hirvimäen kanssa Sveitsin Ballai-
quesissa. Kuvanveistäjäpariskunnan erilliset näyttelyt 
järjestettiin samaan aikaan Jyväskylän taidemuseossa. 

Hauraat ainekset muuttuvat Françoise Jaquet’n käsis-
sä vaatteiksi, pesiksi tai sydämiksi kutomalla, virkkaa-
malla tai punomalla. Materiaalinsa, muun muassa le-
vät, jäkälät, sammaleet, puun juuret ja oksat, hän löy-
tää luonnosta. Veistoksissaan hän suosii erilaisia luon-
nonmuotoja: simpukankuoria, hyönteisten kotiloita, 
kasveja tai niiden osia.

Ajan kulku, metamorfoosit, todellisuuden monimut-
kaisuus ja suhteellisuus ovat läheisiä teemoja Françoise 
Jaquet’lle. Omien sanojensa mukaan hän haluaa tuoda 
esille palasia yhteiseen alitajuntaamme hautautuneista 
mysteereistä. Hänen teoksensa avaavat oven mieliku-
vituksen ja runouden maailmaan, joka uhkaa hautau-
tua tehokkuuden ja kuluttamisen ihanteiden alle.

Erilaisia ajan käsitteitä tutkiva näyttely rakentui nel-
jästä kokonaisuudesta: epävarmuuden aika (pe-
sät), myyttien aika (taikavaatteet), päiväunelmien ai-
ka (mielikuvitukselliset pyydykset) sekä ajan kulku 
(evolutiiviset paperit).

Näyttelyjärjestelyistä vastasi Päivimarjut Raippalinna 
ja ripustustyöstä Jarkko Kaunismäki. Taiteilija osallistui 
näyttelyn ripustukseen ja avajaisiin. 

KOKOELMANÄYTTELY

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

Jyväskylän taidemuseon näyttelytilan kolmanteen ker-
rokseen, Säästöpankin pankinjohtajan entiseen asun-
toon, on rakennettu ja sisustettu 1960-luvun koti. 
Näyttelyn nimi viittaa kodissa asuvaan kuvitteelliseen 
Oravien perheeseen ja esillä oleviin grafiikan vedok-
siin, joita perhe on ostanut ja perinyt vuosien saatossa. 
Vedokset kuuluvat taidemuseolle deponoituun Suo-
men Taidegraafikot ry:n kokoelmaan. Yli 5 300 vedok-
sen kokoelmasta esillä on 91 teosta 51 taiteilijalta. 

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin -näyttelyn yksi 
teos (Onni Kosonen, Abstrakti maalaus, 1955) ripus-
tettiin osaksi Oravien aarteita -näyttelyä ja se oli esillä 
24.5.2015 asti. 

Pasi Rauhalan Kotimuseo, Koti-ikävä 
-näyttely Suomen taidegraafikot ry:n 
kokoelmanäyttelyssä
1.10.2015 alkaen 

Kuvataiteilija Pasi Rauhala (s. 1978) pyrkii paikkasidon-
naisessa installaatiossaan ymmärtämään aiempien su-
kupolvien elämää siirtämällä oman synnyinvuotensa 
30 vuotta ajassa taaksepäin. Rauhala pohtii teokses-
saan, mitä hänestä olisi tullut ja mihin olisi päätynyt, 
jos syntymäaika olisi ollut toinen. Samalla hän on ra-
kentanut itselleen uuden identiteetin, suvun ja koko 
elämän. 

Pasi Rauhalan Kotimuseo -projekti alkoi kesällä 2011 
Hämeenlinnan taidemuseon piharakennuksessa, jos-
sa kuvitteellinen Pasi Rauhala eli 1970-luvun vai-
heitaan. Jyväskylän taidemuseossa Oravien aartei-
ta -kokoelmanäyttelyn osaksi rakennettu kotimuseo 
oli järjestyksessään viides ja avautui yleisölle touko-
kuussa 2013. Jyväskylässä Pasi elää 1960-luvun vii-
meisiä vuosia integroituen Oravien aarteita -näyttelyn 
1960-luvun sisustukseen ja Oravien perheen tarinaan.

Pasi Rauhala uudisti taidemuseon tilauksesta näyttelyä 
vuonna 2015. Uudistuksen myötä tapaamme Oravil-
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la Pasin lisäksi häneen ihastuneen Ritvan. Pasin huo-
neeseen asettunut tyttö yrittää herättää kysymyksillään 
keittiöpöydän äärellä istuvan Pasin huomion. Pasi tui-
jottaa valokuva-albumin kuvia, joissa on viitteitä hänen 
kokemaansa koti-ikävään. Pasi Rauhala ei halua antaa 
yleisölle ohjeita miten lähestyä tai osallistua vuorovai-
kutteiseen teokseen vaan luottaa teoksen avautuvan 
kullekin museovieraalle tämän omista lähtökohdista.

Teoksen käsikirjoitus perustuu kuvitteellisiin päiväkir-
joihin, jotka on kirjoittanut ammattikirjoittaja Martta 
Kaukonen. Teos sisältää Pasin ja Ritvan lisäksi muita-
kin henkilöhahmoja, joiden olemassaolo kuuluu ääni-
nä lankapuhelimessa tai näkyy valokuva-albumin vi-
deoissa. Näyttelijät: Noomi Sutinen (Ritva – video), Ei-
no Rauhala (Pasi lapsena – video), Mammu Rauhala 
(Pasin äiti – video), Johanna Ahonen (Maijan äiti – ää-
ni), Jukka Heiskanen (Hälytyskeskuksen mies – ääni), 
Laura Järvinen (Kamreeri Oravan sihteeri – ääni), Bal-
biina Käki (Neitiaika – ääni), Riitta Laine (Birgit Lohjan 
sosiaalivirastosta – ääni), Jarkko Mänttäri (Tete Termite 
bändi – ääni), Mammu Rauhala (Maija – ääni), Marita 
Riikonen (Oravien mummi – ääni).

Lahtelaissyntyinen Pasi Rauhala asuu ja työskentelee 
Lohjalla. Hän on valmistunut sekä Kuvataideakatemi-
asta että Aalto-yliopiston Median laitokselta. Rauha-
lan käsittelemät teemat liittyvät arkeen ja elämään. 
Teokset ovat usein paikkasidonnaisia installaatioita, 
jotka tavalla tai toisella ovat vuorovaikutuksessa kat-
sojaan. Rauhala pelaa teoksissaan usein mittakaavalla 
ja yllyttää ihmiset leikkiin mukaan.

Pasi Rauhala installoi teoksen. Näyttelyjärjestelyis-
tä vastasi Jukka Partanen. Avajaisia vietettiin ”jatkoi-
na” Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn avajais-
ten yhteydessä. Pasi tarjosi jatkoilla pullosta ”kirkasta” 
harvoille ja valituille.

VERKKONÄYTTELYT
Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn kuraattorei-
den keskusteluja, näyttely- ja tapahtumainfo sekä kes-
kisuomalaisen nykytaiteen tallennus (http://matkalla.
keskisuomentaide.fi/) julkaistiin 17.6.2015.

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin -näyttelyn 
verkkoaineisto, joka julkistettiin tammikuussa 2015, 
kertoo suomalaisesta ja keskisuomalaisesta kuvatai-
teesta 1950- ja 1960-luvuilla. (http://ehtiihanpariisiin.
keskisuomentaide.fi/).

Aiemmin valmistuneet viisi 
verkkojulkaisua ovat:
Check point Leonardo (www.checkpointleonardo.fi) 
on tai teen ja tieteen vuorovaikutusta tutkiva verkko-
aineisto (2013). 

Tunne maisema (www.tunnemaisema.fi) ja Maise-
mapaikka (www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka) 
avaavat näkymiä paikkaan ja sen kulttuu riseen mer-
kitykseen kuvataiteen ja ympäristönlukutaidon näkö-
kulmasta. Verkkojulkaisut kertovat myös maalausten 
maise missa noin sadan vuoden aikana tapahtuneista 
muu toksista (2011 ja 2012). 

Oravien aarteita -verkkonäyttely (http://www3.jkl.fi/
taidemuseo/oravienaarteita/) esittelee grafiikkaa 1960-
lu vun kotimiljöössä (2010). 

Näkemyksiä -näyttely (www.avoinmuseo.fi/nakemyk-
sia) kertoo ensimmäisistä keskisuomalaisista kuvatai-
teilijoista ja siitä ympäristöstä ja maailmasta, jossa he 
elivät ja jota he kuvasivat taiteessaan (2005). 

“Haloo Pasi hei! Pitäiskö kuunnella jotain musaa? Koska 
ne Oravat oikein tulee kotiin? Saatko sä kauan olla yksin? 

Pasii? Mihin sää nyt jäit?”

“Koti-ikävä”
2.10.2015 alkaen Oravien perheessä

Jyväskylän taidemuseo
Kauppakatu 23

Pasi Rauhalan Kotimuseo 

www.kotimuseo.com

Tiedote Koti-ikävä -näyttelystä. Kuva ja taitto: Pasi Rauhala.

http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia
http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia
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Verkkonäyttelyt toimivat myös oppimateriaalina, ja 
osaan niistä liittyy verkko-oppitehtäviä peruskou-
lulaisille, mutta myös aikuisille ja seniori-ikäisille.

LAINATTAVAT 
PIENOISNÄYTTELYT
Elävät värit -näyttelyn ovat koonneet teoksistaan Jy-
väskylän taidemuseossa työskentelevä naisten vertais-
ryhmä Leidit eli Liisa Kirveskangas, Sirkka Lyytikäinen, 
Totti Lundstedt, Maisa Ulvinen ja Ilse Saares. Näytte-
lyn mukana kulkee väreistä kertova matkalaukku, jon-
ka virikemateriaalia voidaan käyttää myös ilman näyt-
telyä esimerkiksi vanhainkodeissa ja hoitolaitoksissa. 
Vuonna 2015 Elävät värit -näyttely lainattiin Kypärä-
mäen ja Väinönkadun palvelukeskuksiin sekä Keljon-
kadun vanhainkotiin. Jokaisessa kohteessa Leidit kävi-
vät itse ripustamassa näyttelyn ja pitämässä vanhuksil-
le värituokion ja maalaustyöpajan. 

Hyvää tietä Hyssymaahan -näyttely perustuu Mari 
Mörön ja Anna-Liisa Hakkaraisen samannimiseen ku-
vakirjaan. Mörön runot ja Hakkaraisen eläinaiheiset 
maalaukset saattelevat päivän touhuista unen maail-
moihin. Näyttely soveltuu kirjastojen satutuokioihin, 
päiväkoteihin ja alakoulujen iltapäiväkerhotoimin-
taan. Vuoden aikana näyttelyä lainattiin yhteen päivä-
kotiin ja kouluun.

Tähtilaukku ja Kolina – näyttely lapsille ja isovan-
hemmille. Kun taitelija Outi Markkasen Tähtilaukku 
avataan, ulos virtaa tuhansia tarinoita, unelmia, haa-
veita – tavoittamattomia kuin tähdet taivaalla. Tarinoi-
den lisäksi laukusta löytyy musiikkia ja taitelija Marja 
Kolun teos Kolina, joka vie ajatukset arkeen ja keitti-
öön, jonka puiset ruoanlaittovälineet ovat saaneet uu-
den merkityksen taideteoksessa.

Näkemyksiä on opetuspaketti, joka kuvaa millaista 
elämä oli taiteilijoiden teoksissa pikkukaupungissa ja 
maaseudulla sata vuotta sitten. Taitelijan matkalaukku 
sisältää taitelijatarvikkeita ja kuvitteelliselle taiteilijalle 
kuuluneita henkilökohtaisia esineitä. Näyttely sovel-
tuu alakoululaisille ja muistelutyöhön sekä moniaisti-
suutensa vuoksi myös näkövammaisille ja erilaille op-
pijoille.

Vertaisryhmä Leidit ovat kokoontuneet taidemuseon suojissa jo 10 vuotta. 
Kuva: Hanne Laitinen.

Näkemyksiä-pienoisnäyttelyn taiteilijan matkalaukku. 
Kuva: Sirpa Turpeinen.  
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MUSEOKASVATUS JA YLEISÖTYÖ
Sirpa Turpeinen

Jyväskylän museopalveluiden pedagogisen strategian 
tavoitteena oli, että vuoteen 2016 mennessä Jyväsky-
län museopalvelut on valtakunnallinen osaamis- ja op-
pimiskeskus, jonka painopisteenä on museopalvelui-
den tutkiminen ja kehittäminen yhteistyössä yliopiston 
ja muiden oppilaitosten kanssa. Jyväskylän taidemu-
seon osalta yhteistyö Humanistisen ammattikorkea-
koulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, ammatilli-
sen opettajakorkeakoulun, Jyväskylän ammattiopis-
ton ja Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitoksen 
kanssa on tiivistynyt ja löytänyt uusia muotoja.

”Kartutamme yhdessä yhteisömme kanssa ihmiskun-
nan kulttuurista pääomaa.” Toiminta-ajatusta on to-
teutettu levittämällä keskustelevan kuvan tarkastelun 
menetelmää ja tuottamalla uutta asiakkaiden osalli-
suuden mahdollistavaa toimintaa kuten Avoin paja, 
Aikuisten värikylpy, Leidit-vertaisryhmän ja kulttuuri-
luotsien toiminnan tukeminen.

Yhteistyökumppaneiden kanssa tehtiin yleisöyhteis-
työsuunnitelma vuoden 2015 päänäyttelyille Ehtiihän 
sinne Pariisiin myöhemminkin ja Matkalla maan kes-
kipisteeseen. Samalla toteutettiin koko vuoden kestä-
vä asiakastyytyväisyyskysely, jonka avulla selvitettiin 
mm. mistä asiakkaamme tulevat ja kuinka paljon on 
tavoitettu uusia museokävijöitä.

Opastuksia rakkaudesta taiteeseen
Yleisöopastusten, vertaisopastusten, kuraattorien kier-
rosten ja tilausopastusten rinnalle kehitettiin Ehtiihän 
sinne Pariisiin myöhemminkin -näyttelyyn draama-
opastus Teatterikoneen kanssa. Näyttelijä Kirsi Sulo-
nen sai museolta materiaalia, jonka pohjalta hän laati 
käsikirjoituksen. Käsikirjoitusta tarkennettiin vielä yh-
dessä museon henkilökunnan kanssa.

Rakkaustarinoita taiteessa -draamaesitys perustui fik-
tiivisen hahmon, Pirkko Särmän, muisteluihin. Pirk-
ko oli keskisuomalaisten taiteilijoiden muusa ja malli 
vuosikymmenten ajan. Hän rakasti taidetta ja taiteili-
joita sekä oli todistamassa montaa eri rakkaustarinaa 
elinaikanaan. Rakkaustarinoita taiteessa oli myös tilat-
tavissa ryhmille, mutta yhtään tilausta ei tullut pääasi-
assa viimetippaan jääneen markkinoinnin vuoksi.

Kulttuuriluotsit ovat osallistuneet tunnollisesti heille järjestettyihin 
näyttelyiden opastuksiin. Kuva: Elina Puranen.

Henna Hietainen ja Henna Keski-Mäenpää johdattelivat yleisöä 
1950- ja 1960 -lukujen kuvataiteeseen puolen tunnin Taidehetkissä. 
Kuva: Aki Laukkanen.
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Toinen uusi opastusmuoto Ehtiihän sinne Pariisiin 
myöhemminkin -näyttelyssä olivat puolen tunnin 
opastukset eli Taidehetket. Niitä pitivät opiskelijat 
Henna Keski-Mäenpää ja Henna Hietainen tiistai- ja 
perjantai-iltapäivisin. Joka toinen opastus oli keskus-
televa osallistujien tulkintaan perustuva ja joka toinen 
tietoon perustuva taidehistoriallinen opastus.

Luentoja, teehetkiä, työpajoja, tapahtumia 
Taidemuseossa järjestettiin näyttelyihin liittyviä lu-
entosarjoja yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston 
kanssa, mutta myös yksittäisiä luentoja. Teehetket 
ovat rentoja tapaamisia taiteilijoiden tai näyttelyn teki-
jöiden kanssa. Taitelijat kertovat itsestään, tekemises-
tään ja teoksistaan omalla persoonallisella äänellään, 
vastaavat yleisön kysymyksiin ja osallistuvat synty-
vään keskusteluun. Syksyllä luovuttiin teen tarjoami-
sesta, mutta jatkettiin taiteilijatapaamisten järjestämis-
tä. Kuhunkin teehetkeen ja taiteilijatapaamiseen on 
osallistunut 10–40 henkilöä.

Yleisölle järjestettävät grafiikan työpajat korvattiin 
näyttelyihin liittyvillä työpajoilla ja tapahtumilla. Syk-
syllä toteutettiin Pyhäinpäivän intuitiivinen maalaus-
työpaja ja Intuitiivisen kirjoittamisen työpaja. Taide-
museossa ovat kokoontuneet myös kaikille avoimet 
jooga- ja shindo-ryhmät iltaisin kevätkaudella 12 ker-
taa ja syyskaudella 12 kertaa.

Miittimesta Museo: Late Nights -iltoja
Kevään Late Nights -iltaa (museo avoinna klo 21.00 
asti) vietettiin kulttuuriympäristön suojelun merkeis-
sä Suoja Support -tapahtumana. Jyväskylän yliopis-
ton Kulttuuriympäristön maisteriopiskelijat (KUOMA) 
halusivat virittää positiivista ajattelua Suoja-rakennuk-
sen tulevaisuudesta työpajojen, performanssin ja ul-
koilmaelokuvaesityksen avulla. 

Päivällä ohjelmassa oli ohjattuja taide- ja arkkiteh-
tuurikierroksia Kirkkopuistossa ja muistojen pyykki-
naru Suoja-talon nurkalla. Taidemuseossa pidettiin 
työpaja lapsille ja perjantaiporinoissa kulttuuriluot-
sit kertoivat Suoja Support -tapahtumasta ja keräsivät 
ihmisten muistoja Suoja-talosta. Illan työpajassa pai-
nettiin kassiin tai t-paitaan itse suunniteltu rakennus-
suojeluenkeli, ohjaajina olivat Anni Saastamoinen ja 
Mari Liimatainen. Taidemuseossa pyöri nonstoppina 
Hanna Tyvelän koostama multimediaesitys Suoja-ra-
kennuksen vaiheista ja aulassa herkkuja tarjoili opis-
kelijoiden kahvila Kultavatkain. Illan päätti Tia Maria 
Kolibrin ja Maire Karuvuoren autonpesuperformanssi 
Horonkäristys Anger Management Master Class: Exhi-
bit A Kauppakadulla museon edessä. Performanssi oli 
esimakua heidän seuraavana viikonloppuna toteutta-
mastaan työpajasta. 

Museopedagogi Kaija Kaitavuori Erwin Wurmin Minuuttiveistoksena: 
”Take off one shoe and listen to it for a while”. Yleisöluento 20.11. 
Kuva: Kaijan ystävä.

Syksyn Late Nights  Art After Dark -työpajassa tehtiin 
galaksimaalauksia. Kuva: Sirpa Turpeinen.

Lapset tutkivat museon eteen katuun ilmestynyttä Jim Bachor´n mosaiikkia. 
”Onks angribööds oikeesti lintu?” Kuva Elina Puranen.
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Syksyllä Humakin ensimmäisen vuoden opiskelijat 
järjestivät taidemuseon Late Nights -tapahtuman nuo-
rille teemalla Art After Dark. Ohjelmassa oli avaruus-
musiikkia, galaksimaalaustyöpaja ja Papu-kahvila, jos-
sa oli esillä yleisön kahvimaalauksia. Ohjelman aloitti 
Pasi Rauhalan taiteilijatapaaminen.

Uutta toimintaa: Avoin paja ja  
Aikuisten värikylpy 
Uusi toimintakokonaisuus, Soivat vauvojen värikylvyt, 
toteutettiin kolme kertaa sekä keväällä että syksyllä. 
Niitä ohjasivat Leena Pantsu ja Hannele Torniainen. 
Anne Sarja-Kolu ideoi uudeksi tilattavaksi työpajaksi 
taidemuseolle Aikuisten värikylvyn. Sen tuottamiseen 
osallistui Humakin kulttuurituottajaopiskelija Minna 
Rahkola, joka teki työpajasta projektisuunnitelman.

Syksyllä taidemuseo aloitti toisen kokeilun avaamal-
la Taikatilaan Avoimen taidepajan kaikille halukkaille 
perjantaisin 9.10.–4.12. klo 12–17. Maksuton taidepa-
ja toimii ilman opetusta, mutta paikalla on vertaisoh-
jaaja innostamassa kuvan tekemiseen. Leidit ohjasivat 
kaksi pajaa ja muut pajat ohjasi yhteisöpedagogiksi 
Humakissa opiskeleva Laura Suhonen. Kävijöitä oli 
15–60 hlöä/työpaja. Pajan avulla on tavoitettu uusia 
asiakkaita: lapsia ja nuoria, opiskelijoita, kuntoutujia, 
muistisairaita, kotiäitejä lapsineen ja isovanhempia 
lapsenlapsineen sekä maahanmuuttajia.

Avoimesta pajasta tehtiin asiakaskysely, johon saa-
tiin yli 60 vastausta. Käyttäjiltä tiedusteltiin mielipitei-
tä mm. pajan aukioloajasta, tiedottamisesta sekä siitä, 
millaista tekemistä he halusivat. Suurin osa kannatti 
aukioloajaksi klo 14–17 ja toivoi tietoa pajoista www-
sivujen, Facebookin tai sähköpostin kautta.

Syksyllä toteutettiin asiakaskysely myös lasten synty-
mäpäiväjuhlista eli Harlekiinin kekkereistä. Kyselyn 
toteuttivat Humakin opiskelijat Hannele Hirvonen, Elli 
Hokkanen ja Veera Moilanen taidemuseolle tekemäs-
sään projektisuunnitelmassa, joka oli otsikoitu Harle-
kiinin kekkerit ja sujuva sijoitustoiminta. Kyselyssä sel-
vitettiin myös asiakkaiden mielipiteitä kekkereiden so-
veltamisesta aikuisille. Kaikkiaan kekkereitä järjestet-
tiin tilauksesta 11 kertaa.

Keskustelevaa kuvan tarkastelua
Keskustelevan kuvan tarkastelun eli VTS-menetelmän 
suosio on levinnyt nopeasti. Erityisen kiinnostuneita 
siitä ovat olleet Jyväskylän yliopiston opettajakoulu-
tuslaitoksen opiskelijat ja opettajat. Opiskelijoille on 
järjestetty sekä koulutustilaisuuksia että keskustelevaa 
kuvan tarkastelua käyttäviä näyttelyopastuksia. Me-
netelmän käyttöä on Jyväskylässä opetettu myös muil-
le opettajille ja varhaiskasvattajille sekä KEOS-tapah-
tuman työpajassa. Taidemuseo on järjestänyt koulu-
tustilaisuuksia myös Keuruun ja Saarijärven museoissa 

opettajille, museoiden henkilöstölle ja muille kiinnos-
tuneille. Opettajina näissä työpajoissa ovat olleet Jo-
hanna Hottola ja Sirpa Turpeinen.

Taidemuseo oppimisympäristönä 
Taidemuseosta on tullut entistä suositumpi oppimis-
ympäristö kouluille ja oppilaitoksille, mikä näkyy mm. 
siinä, että Jyväskylän ammattiopiston omatoimiset 
museokäynnit ovat lisääntyneet huomattavasti. Osit-
tain syynä on opettajien rohkaistuminen näyttelyi-
den hyödyntämiseen ja osittain opetussuunnitelmien 
muutostyö kohti laaja-alaista osaamista ja ilmiöoppi-
mista. 

Perusopetuksen kulttuuriopetussuunnitelmaa toteut-
tavat 6.-luokkien Kulttuurikompassikäynnit suuntau-
tuivat taidemuseoon keväällä ja syksyllä. Keväällä 
näyttelyihin tutustui 22 opetusryhmää ja syksyllä 28 
ryhmää, 1–2 luokkaa kerrallaan. LIITE 1.

Keväällä järjestettiin Jyväskylän yliopiston opiskelijoil-
le yleisötyön kurssi, jonka tavoitteena oli perehdyttää 
opiskelijoita käytännön museokasvatustyöhön. Kurs-
sille osallistuneet yliopiston opiskelijat Laura Ruotsa-
lainen, Eeva Halkosaari ja Mari Aarnipelto ohjasivat 
yhdessä Humakin kulttuurituottajaopiskelijan Nina 
Leskelän ja työkokeilussa olleen kuva-artesaanin Teea 
Ovaskaisen kanssa Jyväskylän koulujen 6.luokkien 
kompassikäyntejä. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opet-
tajakorkeakoulun kanssa toteutettiin valinnainen pi-
lottikoulutus Taide oppimisen välineenä 22.1.–28.3. 
Museolehtori Sirpa Turpeinen osallistui monitaiteisen 
oppimiskokonaisuuden suunnitteluun yhdessä lehto-
ri Kaija Hannulan ja muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Kurssi alkoi lähiopetusjaksolla eri toimipisteis-
sä. Taidemuseon osuudessa opiskeltiin Keskustelevan 
kuvan tarkastelun (VTS) -menetelmää museolehtorei-
den Mari Jalkasen (Taite-yksikkö Tampereella) ja Sirpa 
Turpeisen ohjauksessa. Iltapäivällä opiskeltiin digitari-
nointia elokuvakasvattaja Sisko Vähämäen ohjaukses-
sa. Sirpa Turpeinen osallistui muiden ohjaajien kans-
sa helmikuussa opiskelijoiden webinaariin ja kurssin 
koontitilaisuuteen. 

Kurssin aikana opiskelija Johanna Hottola suoritti Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun, ammatillisen opetta-
jakorkeakoulun opetusharjoittelunsa taidemuseossa 
11.2.–30.4. Hän esitteli ja opetti Keskustelevan kuvan 
tarkastelun (VTS) -menetelmää taiteen ja kulttuurin 
opiskelijoille, kulttuuriluotseille, Jyväskylän ammat-
tiopiston opiskelijoille ja Jyväskylän ammattikorkea-
koulun sosiaali- ja terveysalan kuntoutuksen ohjaajan 
AMK-tutkinto-opiskelijoille.

Opiskelijat ovat järjestäneet taidemuseossa myös 
omaan opiskeluunsa liittyneitä tapahtumia.  Jyväsky-
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län ammattiopiston lasten ja nuorten hoitoon ja huo-
lenpitoon suuntaavat lähihoitajaopiskelijat järjestivät 
toiminnallisen iltapäivän lapsiryhmille samoin kuin 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskeli-
jat. Molempiin tapahtumiin kutsuttiin ryhmiä päivä-
kodeista ja iltapäiväkerhoista. 

Vuoden aikana harjoitteli museossa museolehto-
rin ohjauksessa joukko opiskelijoita eri oppilaitoksis-
ta. Jyväskylän ammattiopistossa valokuvausta opis-
kellut Aki Laukkanen dokumentoi tapahtumia ja te-
ki pieniä taittoja, kuten flyereita ja esitteitä. Humakin 
kansainväliset vaihto-opiskelijat, ranskalaiset Camille 
Dubourgeat  ja Flora Rebiscoul, osallistuivat tapahtu-
mien suunnitteluun ja toteutukseen. He pitivät mm. 
ranskalaista pop up -kahvilaa Ehtiihän sinne Pariisiin 
myöhemminkin -näyttelyn aikana 1950-luvun pariisi-
laiseksi katukahvilaksi lavastetussa aulassa. He osallis-
tuivat myös lasten työpajoihin ja järjestivät opiskeluto-
vereilleen ”aarrejahdin”, julkisten teosten bongauskil-
pailun sekä illanvieton taidemuseolla. 
   
Kulttuurituottajaopiskelija Nina Leskelä Humakista ja 
työkokeilija kuva-artesaani Teea Ovaskainen osallistui-
vat 6.-luokkalaisten kompassikäyntien suunnitteluun ja 
ohjaukseen. Sen lisäksi he kehittivät Ehtiihän sinne Pa-
riisiin myöhemminkin -näyttelyyn kuvasuunnistuksen 
lapsille. Teean ja Ninan ohjaamiin Kuvasuunnistuksiin 
osallistui useita päiväkoteja ja alakouluja. 
  
Syksyllä saimme yleisötyöhön vahvistukseksi italia-
laisen suomen kielen opiskelijan Roberta Majellon ja 
kaksi työkuntoutujaa Outi Ramulan ja Pirjo Sutisen. 
Heidän kanssaan toteutimme ohjatut 6.-luokkalaisten 
museokäynnit. Outi suunnitteli ja ohjasi työpajat Pir-
jon avustuksella ja museolehtori ohjasi ryhmät muse-
ossa Robertan avustuksella. Yhteensä 36 ohjausta. 

Yhteisöpedagogiksi Humakissa opiskeleva Laura Su-
honen suoritti taidemuseossa kaksi harjoittelua pe-
räkkäin. Laura ohjasi lukuisia museokierroksia niin 
päiväkotilapsille, ala- ja yläasteikäisille kuin toisen 
ja kolmannen asteen opiskelijoille. Hän tutustui kes-
kustelevan kuvan tarkastelun (VTS) -menetelmään ja 
osallistui iMovie-kurssille, jossa hyödynnettiin iPadin 
eri sovelluksia opetuskäyttöön. Laura avusti vauvojen- 
ja naisten värikylvyissä, veti Avoimia pajoja ja osallis-
tui nuorten Late Nights -illan järjestelyihin.  

Vapaaehtois- ja vertaistoiminta
Kevät ja syyskaudella jatkuivat (13 kertaa) Kulttuuri-
luotsien porinat, joissa luotsit keskustelivat perjantai-
sin parin tunnin ajan museovieraiden kanssa, nautti-
vat kupin kahvia, jakoivat näyttely- ja taidekokemuk-
sia sekä verkostoituivat. Porinoilla toisilleen tuntemat-
tomat ihmiset keskustelevat taiteesta. Keskustelua on 
käyty sekä senhetkisestä näyttelystä että taidekoke-
muksista laajemminkin. 

Kulttuuriluotsitapaamisia ja luotsien jatkokoulutuksia 
on järjestetty taidemuseossa säännöllisesti. Kevääl-
lä heitä innostettiin myös tekemään itse taidetta. Mu-
seolehtori on osallistunut kulttuuriluotsitoiminnan ke-
hittämiseen ohjausryhmässä. Museolehtori osallistui 
myös valtakunnalliseen kulttuuriluotsikoordinaatto-
reiden tapaamiseen, jossa vaihdettiin kokemuksia ja 
pohdittiin toiminnan kehittämistä taidemuseossa. Ym-
päristöluotsitoiminnasta kerrotaan toimintakertomuk-
sen tutkimus-osiossa.

Vertaisryhmä Leidit jatkoi kokoontumisiaan taidemu-
seossa noin kerran viikossa. 

LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon Holvin yleisötapahtu-
mat ja tilaisuudet

Kulttuurisuunnistuksessa 20.9. muotipaja veti isoja ja pieniä 
suunnittelijoita luomaan asukokonaisuuksia Kimperin tilkuista. 
Kuva: Sirpa Turpeinen.
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GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS RATAMO
Jukka Partanen

laasia dadaistisen teostensa lähtökohtina 1960-luvun 
puolivälistä lähtien. Näyttelyä täydensivät muutamat 
taiteilijan perikunnalta lainatut teokset. 

Syksyllä 2014 ilmestyi taidehistorioitsija Anna Korte-
laisen kirja Kivipiirtäjä – Taiteilija Antti Niemisen elä-
mä (Gummerus). Kortelainen kertoi mielenkiintoisella 
luennollaan tarinan Antti Niemisen elämästä ja hänen 
taiteestaan avajaisten yhteydessä 11.2. 

Connections North:  
Mirror Images / Peilikuvia  
9.5.–14.6.

Näyttelyssä oli esillä teoksia 40 englantilaiselta, skot-
lantilaiselta, ruotsalaiselta ja jyväskyläläiseltä graafi-
kolta. Projektissa olivat mukana Chrysalis Arts (Eng-
lanti), Highland Print Studio, Inverness (Skotlanti), Al-
gården, Borås (Ruotsi) ja Grafiikka- ja valokuvakes-
kus Ratamo. Mirror Images -teema liittyi paikkaan ja 
identiteettiin sekä erityisesti ympäristöön, jossa taitei-
lija elää ja työskentelee. Ratamoa näyttelyssä edusti-
vat Tuomas Hallivuo, Naoji Ishiyama, Jonna Jantunen, 
Emma Lappalainen, Jyrki Markkanen, Timea Mucsi, 
Aino-Kaarina Pajari, Anna Ruth, Rita Vargas ja Iana 
Vulpe. 

Ratamon avajaisissa 8.5. oli suora skype-yhteys sa-
manaikaisesti avattaviin näyttelyihin Inspired by…gal-
leryyn Danby Moors Centerissä Englannissa ja Algår-
deniin Ruotsissa.  

Kaupunkikerroin 2015.  
Merja Nieminen & James Andean: 
Re:****Sitruuna ja meduusa  
sekä Juhana Moisander: Game of Cards 
18.6.–12.7.

Mediataiteen näyttely oli osa Kaupunkikerroin 2015 
näyttely- ja tapahtumakokonaisuutta, joka koostui 
mediataiteen lisäksi katu-, ympäristö- ja performans-
sitaiteesta. Kaupunkikerroin oli Taiteen edistämiskes-
kuksen projekti, joka liittyi keskisuomalaisen taiteen 
juhlavuoden tapahtumiin. Näyttelyssä oli esillä kaksi 

Toimintavuoden aikana oltiin mukana useissa yhteis-
työprojekteissa. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin eng-
lantilaisten, skotlantilaisten, ruotsalaisten ja liettualais-
ten toimijoiden kanssa. Marraskuun ajan Ratamossa 
työskenteli vuosittaisen residenssin turvin liettualai-
nen Vladimir Leleiva. Vuoden aikana Ratamon toi-
minnoissa päästiin runsaaseen 8 300 käyntikertaan, 
joka oli kutakuinkin sama kuin edellisenä vuonna. Lu-
ku sisältää sekä galleriavieraat että kurssi- ja työpaja-
käynnit. 

Grafiikkakeskuksen näyttelyt  
Galleria Ratamossa
Ratamossa oli vuoden aikana yhteensä 12 näyttelyä, 
joista Jyväskylän taidemuseo järjesti kuusi ja Luovan 
valokuvauksen keskus kuusi. Näyttelyitä järjestettiin 
yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen, englantilai-
sen Chrysalis Artsin, skotlantilaisen Higland Print Stu-
dion ja ruotsalaisen Ålgårdenin sekä liettualaisen Vil-
niaus Grafikos Meno Centrasin kanssa. Näyttelyissä 
esiteltiin gallerian näyttelypolitiikan mukaisesti sekä 
paikallista, valtakunnallista että kansainvälistä grafiik-
kaa. Näyttelykävijöiden määrä laski edellisestä vuo-
desta runsaalla 80:lla. 

Galleriatilan isoihin ikkunoihin hankittiin pimennys-
rullaverhot ja pienemmät yläikkunan peitettiin tarroil-
la. Näin mahdollistetaan näyttelytilan käyttö videote-
oksiin.

Antti Niemisen (1924–2007)  
muistonäyttely Kivipiirtäjän kevät:  
Teoksia Suomen Taidegraafikoiden 
kokoelmasta
12.2.–8.3.

Vuonna 2014 tuli kuluneeksi 90 vuotta turkulaisen tai-
degraafikon Antti Niemisen syntymästä. Nieminen oli 
syntyjään viipurilainen, jonka perheen sodat veivät 
evakkoon eri puolille Suomea, kesällä 1944 aina Keski- 
Suomeen, Karstulaan asti. Antti Nieminen on jäänyt 
suurelle yleisölle suhteellisen tuntemattomaksi taitei-
lijaksi, vaikka hän oli yksi ensimmäisistä suomalaisista 
taidegraafikoista, jotka käyttivät valokuvaa ja kuvakol-
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videoteosta, Merja Niemisen ja James Andeanin yh-
teistyössä tekemä koko tilan täyttävä ja tietokoneoh-
jattu projisointi Re:**** Sitruuna ja meduusa sekä Ju-
hana Moisanderin tilateos A Game of Cards.

Alexandra Schewski, Jan Kromke ja 
Johanna Pihlajamaa: Grayscale
13.8.–6.9.

Taiteilijaryhmä tutustui toisiinsa Saksassa Itäme-
ren rannalla Künstlerhaus Lukasissa Pihlajamaan ja 
Schewskin työskennellessä siellä residenssistipendil-
lä lokakuun 2013. Kuukauden kuluessa tekijät päätyi-
vät toteuttamaan uuden yhteisnäyttelyprojektin. Tai-
teilijoiden teokset eivät ole sukua niinkään sisällön tai 
aiheen kautta. Taideteosten vuorovaikutuksen käyn-
nistää pikemminkin pelkistetyt muodot sekä mustan 
ja valkoisen hienovaraiset nyanssit. Näyttelyn nimi 
Grayscale on tämän yhteyden merkki. Se alleviivaa 
toonien merkitystä taiteilijoiden teoksissa. Esillä oli 
grafiikkaa, maalauksia ja piirustuksia. 

Vilniaus Grafikos Meno Centras 
-vierailunäyttely
10.9.–4.10. 

Liettualainen Vilniaus Grafikos Meno Centras saapui 
Galleria Ratamoon vastavierailulle. Vilnan grafiikka-
keskus on vuodesta 2000 toiminut taiteilijavetoinen 
kulttuurikeskus, joka järjestää näyttelyitä, seminaareja 
ja kursseja, tekee erilaisia taideprojekteja sekä kerää 
ja myy taidetta. Keskuksen kolme grafiikan työtilaa 
on taiteilijoiden käytössä. Vilnan grafiikkakeskus toi 
Ratamoon kaksi ilmaisultaan erilaista taiteilijaa. Lida 
Dubauskien.e kuvaa vedoksissaan usein tyhjiä huone-
tiloja. Pelottavan tuntuiset, hämärät käytävät ja kella-
ritilat luovat salaperäisen tunnelman vaihtuvine valoi-
neen ja varjoineen. Egl .e Vertelkait .e tekee taas valoku-
vapohjaisia, kollaasinomaisia ja käsitteellisiä teoksia. 
Taiteilijaa kiinnostaa aika ja sen kerrostumat sekä jäl-
jelle jääneet merkit ja dokumentit eletystä elämästä.

Reetta Ahonen
3.12.–10.1.

Imatralaista taidegraafikkoa Reetta Ahosta kiinnostaa 
erityisesti ihmisen suhde ympäristöön. Hän itse kat-
selee ympäristöään usein epäsuorasti, heijastumina, 
valoina ja varjoina tai erilaisina kerrostumina. Ahonen 
tunnetaan suurikokoisista, monivärisistä puupiirroksis-
ta, mutta Ratamoon hän toi lisäksi suuren tilateoksen 
Lehtimaja, joka on tehty läpikaiverretusta vanerista. 
Rakennelman ulkopintaan heijastettiin mustavalkoista, 
mykkää videokuvaa haavanlehtien havinasta tuulessa.

Taidehistorioitsija Anna Kortelainen kertoi Antti Niemisen elämästä ja 
taiteesta. Kuva: Naoji Ishiyama.

Connections North -näyttelyn avajaisissa oli suora skype-
yhteys Englantiin ja Ruotsiin. Kuva: Naoji Ishiyama.

Ratamon residenssitaitelija Vladimir Leleiva Grafiikan pajalla. 
Kuva: Jukka Partanen.
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Näyttelyt ulkomailla
Connections North. Mirror Images -näyttely oli esillä 
9.5.–15.6.  Inspired by … gallery, The Moors 
 National Park Centre, Danby, Englanti
9.5.–24.5.  Algården, Borås, Ruotsi 
20.6.–17.7.  Brewery Arts Centre, Kendal, Englanti 
24.7.–7.10  Dales Countryside Museum, Hawes, 
 Englanti
16.10.–28.10.  Caithness Horizons Old Town Hall, 
 Thurso, Skotlanti

Grafiikan paja
Vuoden aikana grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä 
23 taiteilijaa ja harrastajaa, joista vuosikäyttäjiä oli 15. 
Pajaa vuokrattiin enimmäkseen koko vuodeksi, mutta 
sitä oli mahdollista vuokrata myös lyhyemmäksi ajak-
si. Paja oli käytössä päivittäin klo 06–02 välisenä ai-
kana. Pajakäyntejä kertyi vuodessa yhteensä 2 010.

Käyttäjät ovat voineet ostaa pajalta käyttöönsä kupa-
rilaattoja, vaneria ja syväpainopaperia. Syksyllä han-
kittiin pajalle käytettynä toinen sähkökäyttöinen syvä-
painoprässi.

LIITE 2. Grafiikan pajan kurssit ja työpajat

Yleisötyö
Vuoden aikana Galleria Ratamon näyttelyihin tutustui 
82 ryhmää, joista suurin osa oli koululuokkia. Opas-
tuksia järjestettiin 21 ryhmälle. Opastuksissa tutustut-
tiin esillä olevaan näyttelyyn sekä keskuksen tiloihin 
ja muuhun toimintaan. 

LIITE 2. Yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat

Taiteilijaresidenssit
Ratamolla on vuosittain haussa kuukauden pituinen 
taiteilijaresidenssi yhdelle ulkomaiselle graafikolle. 
Vuoden 2015 taiteilijaresidenssiin tuli 14 hakemus-
ta eri puolilta maailmaa. Residenssiin valittiin liettu-
alainen Vladimir Leleiva, joka työskenteli Ratamossa 
19.10.–18.11.

Grafiikan pajan muut taiteilijavieraat: 
Pierre Brunet (Ranska) 8.–30.9. 

Vierashuoneisto
Ratamon vierashuoneisto sijaitsee osoitteessa Kaup-
pakatu 12 A 1. Noin 50 m2:n huoneisto käsittää kaksi 
erillistä huonetta sekä yhteisen keittiön ja kylpyhuo-
neen. Sinne voidaan majoittaa kolme vierasta kerral-
laan. Kiinteistössä oli käyttövesi- ja viemäriremontti, 
jonka vuoksi vierashuoneisto oli poissa käytöstä 1.7.–
16.10. Ratamolla vierailevien taiteilijoiden lisäksi huo-

neistoa käytettiin taidemuseon vieraiden majoittami-
seen. Sitä vuokrattiin myös muiden kulttuurialan toi-
mijoiden vieraille. Vuoden aikana yöpymiskertoja oli 
173. Yöpymiskertojen väheneminen edellisvuoteen 
(425) verrattuna johtui vierashuoneiston remontista. 

Galleriakauppa
Ratamon galleriakaupassa on myynnissä taitelijoilta 
ostettuja taidepostikortteja, grafiikan vedoksia, valo-
kuvia sekä paperihelmiä. Myynnissä on myös grafiik-
ka- ja valokuvakirjoja sekä kuparilaattoja, vaneria ja 
syväpainopaperia graafikoille ja kurssilaisille. 

Kansainväliset yhteistyöprojektit
Näyttelyvaihto Vilnan grafiikkakeskuksen (Vilniaus 
Grafikos Meno Centras) kanssa jatkui vuonna 2015 
liettualaisten taiteilijoiden näyttelyllä Galleria Rata-
mossa 10.9.–4.10. Myös vuonna 2010 käynnistynyt 
yhteistyö Connections North -taiteilijavaihto- ja näyt-
telyvaihtoprojektin kanssa jatkui ja tulee jatkumaan 
myös tulevina vuosina. Kumppaneina ovat Chrysalis 
Arts, Gargrave (Englanti) ja Highland Print Studio, In-
verness (Skotlanti) sekä Algården, Borås (Ruotsi). 

Rahoituksen puutteen vuoksi Keski-Pohjola -yhteis-
työprojekti päätettiin jättää toteuttamatta, mutta han-
kesuunnittelu jatkui yhteistyökumppaneina Lademo-
en Kunstnerverksteder, Trondheim (Norja) ja Härke 
Kollektiva Grafikverkstad, Östersund (Ruotsi).

Luovan valokuvauksen keskus ry:n 
järjestämät näyttelyt Galleria Ratamossa
15.1.–8.2. 
Nobuyuki Kobayashi: 
Portrait of Nature – Myriads of Gods 

12.3.–5.4. 
Jaakko Heikkilä:  
Jeesus seisoo Ruottin puolela.

9.4.–3.5. 
Hanna Koikkalainen & Anne-Mari Kivimäki: 
Lakkautettu kylä. Suistamo musiikkina ja kuvina. 

16.7.–9.8. 
Anne Tamminen: Eläintarha IV 
Heikki Humberg: Human Nature 

10.10.–1.11. 
Tero Puha: Blocked States

5.11.–29.11. 
Mobile Nordic@2015
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MUSEOKAUPPA
Paula Jurvelin

omana tuotantona Grafiikan pajassa painettu kassi se-
kä näyttelyjuliste, pinssit, magneetit ja kortit.

Jyväskylän taidemuseossa on myynnissä yksinoikeu-
della Päivi Hintsasen Värityksiä olemattomiin kerto-
muksiin -värityskirjaa. Vuoden 2015 suositummaksi 
yksittäiseksi tuotteeksi nousi tamperelaisen Pia Wes-
terholmin Kommunikointikortit eli korttisarja siitä mil-
tä voi tuntua.

Museokaupan vieras
Vuonna 2013 aloitettua Museokaupan vieras -kokei-
lua jatkettiin. Toiminnan avulla on tarkoitus tuoda 
esiin taidealan keskisuomalaista osaamista ja edistää 
tuotteiden myyntiä. Museokaupan vieras ei liity Jyväs-
kylän taidemuseon näyttelyihin, vaan on osa asiakas-
palvelua ja museokaupan toimintaa.

Museokaupan vieraat vuonna 2015:
23.1.–6.3.  Maija Holma
13.3.–26.4.  Piia Myllyselkä
8.5.–16.7.  Vicki ja Rune Snellman
17.7.–13.9.  Herkkusuukorut/ Maaria Salminen

Museokaupan myynti on kasvanut viime vuosina 
huomattavasti. Vuonna 2015 ei ollut varsinaista myyn-
tipiikkiä, vaan myynti oli tasaista lukuun ottamatta vil-
kasta joulumyyntiä. 

Museokaupassa kävi ostoksilla yhteensä 3 167 asia-
kasta. Lokakuun alussa museokaupassa siirryttiin käyt-
tämään Blockware-kassajärjestelmää.

Myyntituotteet
Museokauppa on vakiinnuttanut asemansa hyvänä 
postikorttikauppana. Kortteja on ostettu myyntiin seu-
raavilta taiteilijoilta: Melita Balabin, Anna-Liisa Hak-
karainen, Auli Halttunen, Päivi Hintsanen, Maija Hol-
ma, Johanna Juvonen & Biagio Rosa, Eila Kinnunen, 
Tiina Lempiäinen-Trzaska, Kaisa Lipponen, Olga Ma-
lytcheva, Jonna Markkula, Anthony Murphy, Piip-
pa Mutikainen, Juha Myllymäki, Piia Myllyselkä, Ilo-
na Rytkönen, Maarit Siltamäki, Rune Snellman, Vicki 
Snellman, Pekka Suomäki, Daga Ulv/Amusantti, Riitta 
Uusitalo. Myytäviä kortteja hankittiin myös korttitu-
kuista, kuten Come to Finland, Joutomaa, Korttien Ta-
lo, Livingstone ja Putinki Oy.

Taidemuseon antislogan-kasseja teetettiin myyntiin 
englanninkielisinä versioina (Jyväskylä Art Museum: 
”Unknown since 1998”, ”Unknown in Finland and 
abroad”). Lisäksi museon kokoelmateoksista teetettiin 
kymmenen magneetin sarja, kolme erilaista muistikir-
jaa sekä kaksi erilaista mikrokuituliinaa. Veikko Hirvi-
mäen näyttelyyn sekä Matkalla maan keskipisteeseen 
-näyttelyyn suunnitteli taiteilija Pekka Suomäki SEO-
henkisiä (Sinuna en ostaisi) -tuotteita, pinssejä ja mag-
neetteja. Jyväskylän taidemuseo teetti jyväskyläläisel-
lä Papu-paahtimolla oman luomukahvisekoituksen, 
joka on myynnissä museokaupassa.

Kaupassa myydään myös museon näyttelyihin liitty-
viä sekä keskisuomalaisia taiteilijoita esitteleviä julkai-
suja. Museokaupan pysyviin myyntituotteisiin kuulu-
vat SEO-tuotteet, Mum ś-korut ja Caring Hands -hy-
väntekeväisyyskorut. Poesia-kustantamon runokirjat, 
Atena Kustannuksen museokauppaan sopivat julkai-
sut sekä erityisesti lapsille suunnatut Aurinko Kustan-
nuksen ja Nemo-kustantamon tuotteet. Muu valikoi-
ma vaihtelee eri näyttelyiden ja sesonkien mukaan. 
Näyttelykohtaiseksi myyntituotteeksi alkaa vakiintua 

Näkymä museokaupan ikkunasta. Perusvalikoiman lisäksi esillä oli 
valaisimia Valon kaupunki -tapahtuman ajan. Kuva: Elina Puranen.
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TIEDOTUS
Leena Lokka

jista. Kiinnostuksen museokäyntiin oli herättänyt yli 
puolella kuvataide, seuraavaksi suosituin syy oli ilmai-
nen sisäänpääsy (36 %). Vastaajissa oli jyväskyläläisiä 
kaksi yhtä vieraspaikkakuntalaista kohti. Eri puolilta 
maakuntaa museoon oli vastanneista saapunut 4,5 %.

Näyttely- ja tapahtumatiedottaminen
Leena Lokka laati yhteistyössä näyttelyiden vastuu-
henkilöiden kanssa näyttelykohtaiset viestintäsuunni-
telmat. Sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden sekä 
kaupunkiorganisaation tiedotuskanavat olivat myös 
käytössä.

Avajaiskutsut ja näyttelytiedotteet lähetettiin kutsuvie-
raille joko paperitulosteina tai sähköisinä. Näyttelyju-
listeet jaettiin museoiden, kirjaston, yliopiston sekä 
muutaman yrityksen ilmoitustauluille. Ennen avajaisia 
näyttelyistä järjestettiin tiedotustilaisuudet, joihin kut-
suttiin viestimien edustajien lisäksi myös kulttuuriluot-
sit sekä taidemuseon henkilökunta. Holvin ja Galleria 
Ratamon Silmänkääntäjä-näyttelyesite tehtiin poikke-
uksellisen myöhään vasta huhtikuussa. Esitteen taittoi 
Jyrki Markkanen.

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin -näyttely sai 
paikallista näkyvyyttä, kun Keskisuomalainen julkai-

Kertomusvuonna Jyväskylän taidemuseon Holvissa ja 
Grafiikka- ja valokuvauskeskus Ratamossa syntyi kä-
vijäennätys 37 036. Kävijöitä oli 2 100 enemmän kuin 
edellisvuonna. Nousun aiheutti pääasiassa koululais- 
ja opiskelijaryhmien sekä Jouluisen taidebasaarin (12.–
13.12.) kävijämäärien lisääntyminen. 

Taidebasaarin osalta nousuun vaikuttivat erityises-
ti panostaminen ulkoiseen näkyvyyteen pihakadulla 
sekä mukanaolo Jyväskylän seudun Jyväskylä Joulu-
kylä -tapahtumakokonaisuuden yhteismarkkinoinnis-
sa. Museolehtorin osallistuminen kuvataideopettajien 
yhteistapaamisiin lisäsi koululaisten ja opiskelijoiden 
ryhmävierailuja.

Museo on yleisesti tunnettu
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi vuoden aikana 
yhteensä 309 henkilöä, joista naisia oli 205 ja miehiä 
70. Iältään kaksi suurinta kävijäryhmää olivat nuoret 
aikuiset (27 %) ja 56–65 -vuotiaat (22 %). Lähes puo-
lella vastanneista on korkeakoulututkinto. Mistä sait 
tietoa museostamme -kysymykseen lähes 40 % vasta-
si museon olevan yleisesti tunnettu. Tiedon tuttavilta 
ja sukulaisilta oli saanut neljännes, samoin lehtiartik-
keleista ja lehti-ilmoituksista. Sen sijaan Facebookin 
tietolähteekseen ilmoitti vain kolme prosenttia vastaa-

Hirvimäen Saapuminen VI -teos havahdutti Kohtaamisia -näyttelyn avajaiskutsussa. 
Veistos hankittiin Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan. Kutsun taitto graafikko Teija Lammi.

Veikko Hir vimäki
Kohtaamisia

5.6. – 13.9.2015

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin torstaina 4.6. klo 18

Teehetki Françoise Jaquet’n ja Veikko Hirvimäen kanssa 
perjantaina 5.6. klo 16.30–17.30

Jyväskylän taidemuseon Holvi | Kauppakatu 23 | puh. 014 266 4391 | 
avoinna ti–su klo 11-18 | www.jyvaskyla.fi/taidemuseo
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si yhteensä 19 kuvallista pikkuartikkelia näyttelyn tai-
teilijoista. Valtakunnallista näkyvyyttä kuvataideken-
tällä toi Taide-lehden näyttelykritiikki. Matkalla maan 
keskipisteeseen -näyttelyä markkinoitiin yhteistyössä 
Keuruun ja Saarijärven museoiden, Jyväskylän taitei-
lijaseuran sekä Taiteen Edistämiskeskuksen Keski-Suo-
men toimipisteen kanssa. Viisi kertaa ilmestyneessä 
Matkalla maan keskipisteeseen -uutiskirjeessä markki-
noitiin kuvataidenäyttelyitä ja tapahtumia Jyväskyläs-
sä, Keuruulla ja Saarijärvellä. Myös Keskisuomalainen 
julkaisi useita näyttäviä artikkeleita näyttelystä: ennak-
kojuttu maaliskuussa, ns. buffi lokakuussa sekä kritiik-
ki marraskuussa. Näyttely oli esillä ostetuin mainoksin 
Jyväskylän ylioppilaslehden syksyn numeroissa. 

Tiedotusyhteistyötä 
Keskisuomalaiset kuvataiteilijat olivat näyttävästi esillä 
Keski-Suomen päivän (18.4.) sekä ensimmäistä kertaa 
Jyväskylän lisäksi Keuruulla ja Saarijärvellä toteutetun 
Kulttuurisuunnistuksen (20.9.) tiedotuksessa. Taide-
museo osallistui tuttuun tapaan Jyväskylän päivien ja 
taidemuseon 17. syntymäpäiväviikon sekä Yläkaupun-
gin Yön (16.5.) yhteismarkkinointiin. Jyväskylän muse-
oiden kävijämääristä sekä Museoviikon tapahtumista 
ilmoitettiin yhteisillä tiedotteilla. 

Kaupungin kulttuuriyksiköiden Aaltoja-lehti ilmestyi 
tammikuussa ja elokuussa. Tammikuun numerossa 
markkinoitiin Matkalla maa keskipisteeseen -näyttelyä 
ja elokuussa Tommi Toijan näyttelyä. 

Matkailumarkkinoinnissa taidemuseo oli esillä Jyväs-
kylän seudun matkailuesitteessä sekä Ryhmämatkat-
esitteessä. Lisäksi se oli mukana kulttuuritoimijoiden 
Jyväskylän seudun kaupunkikartta – Cityopas 2015 
-yhteisilmoituksessa. 

Taidemuseon oto-tiedottajana toimi amanuenssi Lee-
na Lokka. Museopedagogiikan tiedotuksesta vastasi 
museolehtori Sirpa Turpeinen, Grafiikkakeskuksen ja 
Galleria Ratamon tiedotuksesta intendentti Jukka Par-
tanen ja ns. menovinkkitiedotuksesta museoassisten-
tit Paula Jurvelin ja Anna-Leena Pesonen. Facebook-
tiedotuksesta vastasi museonvalvoja Elina Puranen. 
Amanuenssi Laura Korhonen osallistui tapahtumien 
sekä Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn tiedo-
tukseen. Kutsuvierasosoitteistoa päivitti Anna-Leena 
Pesonen.

Illalla 12.12. Taidebasaarin aikaan museon edessä pihakadulla. 
Kuva: Elina Puranen.

Jouluisen taidebasaarin Merry Art -näyteikkunan ja basaarin 
visuaalisen ilmeen suunnitteli taitelija Jonna Suurhasko.  
Kuva: Elina Puranen.

Taidebasaarin tunnelmaa museon sisällä, kävijöitä kahden 
päivän aikana peräti 3 697. Kuva: Sanna Lahti.



26   Jyväskylän taidemuseo toimintakertomus 2015

KÄVIJÄTILASTOJA
Paula Jurvelin, Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen, Pia Vasama

Vuonna 2015 museon kävijämäärä oli 37 036, jo-
ka on Jyväskylän taidemuseon ennätys. Holvissa oli 
kävijöitä 28 708 eli 2 110 enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Ratamon kokonaiskävijämäärä 8 328 sisäl-
tää myös kurssi- ja työpajakäynnit, joita oli 3 314. Ra-
tamon näyttelykävijämäärä 5 014 on 82 vähemmän 
kuin edellisvuonna. 

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 il-
mainen alle 18-vuotiaille ja opintoihin liittyen opiske-
lijoille. Perjantaisin sisäänpääsy oli ilmainen kaikille 
taidemuseossa vierailleille. Ratamon ja Holvin galle-
rianäyttelyihin sisäänpääsy on ilmainen kaikkina päi-
vinä. Holviin pääsi ilmaiseksi Keski-kirjastojen kirjas-
tokortilla 1.1.–31.1. ja 1.11.–31.12. Kirjastokorttikam-
panjaa hyödynsi 550 asiakasta. Suomen museoliiton 
Museokorttien myynti aloitettiin 5.5.2015. Kahdek-
sassa kuukaudessa museokortteja (hinta 54 €) myytiin 
136 kpl. Museokorttikäyntejä tehtiin yhteensä 493.

Museo oli avoinna yleisölle yhteensä 3 966 tuntia. Hol-
vi oli avoinna 284 ja Galleria Ratamo 282 päivänä.

Ryhmävierailujen määrä Holvissa oli yhteensä 347. 
Ryhmien mukana näyttelyihin tutustui 5 298 kävijää, 
joista koululaisten ja opiskelijoiden osuus oli 4 700. 
Ratamossa ryhmiä kävi yhteensä 82. Opastuksia jär-

jestettiin Holvissa yhteensä 102 ja niihin osallistui 
2 416 henkilöä. Opastuksista 65 suuntautui koulu-
laisille ja niihin osallistui yhteensä 1 533 koululaista. 
Galleria Ratamossa järjestettiin 21 opastusta. 

Työpajoja järjestettiin Holvissa yhteensä 64 ja nii-
hin osallistui 520 henkilöä. Uuden kassajärjestelmän 
käyttöönoton (1.10.2015) jälkeen museon omiin työ-
pajoihin laskettiin ainoastaan grafiikanpajat, näyttelyi-
hin liittyvät työpajat ja Värejä vauvoille -työpajat sekä 
muut yksittäiset työpajat. Kulttuuriluotsien lukupiirit, 
leidien maalauspajat, jomon shindo ja jooga tilastoi-
tiin loppuvuoden ajan muiden järjestämiksi tapahtu-
miksi. Ratamon järjestämille taidegrafiikan kursseille 
ja työpajaan osallistui yhteensä 64 henkilöä. 

Kävijämääriltään suurimmat vuosittaiset yleisötapah-
tumat olivat Yläkaupungin Yö ja Jouluinen taidebasaa-
ri. Muita suosittuja tapahtumia olivat Jyväskylän taitei-
lijaseuran teosvälitystapahtuma (351), Kulttuurisuun-
nistus (433) ja Late Nights, Art After Dark (467). Soiva 
perhepäivä (126) ja Lasten museopäivä (111) tavoitti 
runsaasti lapsiasiakkaita perheineen.

Museon tiloissa järjestettiin 11 kertaa Harlekiinin kek-
kerit eli lasten syntymäpäiväjuhlat, joihin osallistui yh-
teensä 115 juhlijaa. 

LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja tilaisuudet

LIITE 2 Ratamon yleisötilaisuudet ja muut tapahtumat, kurssit ja työpajat

 Taidemuseon Holvin ja Ratamon kävijät
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Taidemuseon Holvi    22 438      25 347      23 686      23 668      25 897      26 598      28 708   

- maksaneet      1 293        1 987        3 076        1 002        1 287        2 554        2 020   

- ilmaiskävijät    21 145      23 360      20 610      22 666      24 610      24 044      26 688   

- perjantait      4 649        5 795        2 634        3 195        4 498        4 770        4 693   

- museokaupan kävijät      1 517        1 321        1 636        2 002        2 397        3 124        3 167   

Ratamo*      3 784        4 746        4 744        4 956        8 053        8 289        8 328   

 Kaikki kävijät yhteensä    26 222      30 101      28 516      28 624      33 950      34 887      37 036   

*näyttelytila nimellä Galleria Harmonia syksyyn 2012 saakka
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Lisäksi sivustot, joilla ei ole kävijätilastointia:

Checkpoint Leonardo -verkkonäyttely, http://www.checkpointleonardo.fi/
Oravien aarteita – grafiikkaa 1960-luvun kodissa -verkkosivusto, http://www3.jkl.fi/taidemuseo/oravienaarteita/ 
Näkemyksiä – ensimmäiset keskisuomalaiset taiteilijat aikansa kuvaajina, http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia/ 

 Opastukset, työpajat ja ryhmät Holvissa
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Opastuksiin osallistuneet      1 776        1 742        1 885        1 312        2 634        1 416        2 606   

- koululaisia         952        1 122        1 260           677        1 653           947        1 533   

Työpajakävijät      1 382           726        1 953        1 238        2 202           705           520   

Ryhmäkävijät yhteensä      3 673        4 866        4 520        3 856        5 404        4 598        5 284   

- opintoryhmät      1 095        3 523        3 564        2 717        4 342        3 855        4 700   

 Suurimmat tapahtumat Holvissa
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Yläkaupungin yö      1 020           988           885           736        1 150           864        1 020   

Jouluinen taidebasaari      4 053        4 060        4 040        3 954        2 971        2 654        3 697   

Kulttuurisuunnistus   -          373     -          410           524    -         433   

Jyväskylä-päivät         265           722           656        1 051           313           313           274   

 Internet-palvelujen käyttäjät                 Käyntikerrat         Avatut sivut 

www.jkl.fi/taidemuseo         19 072   

www.jkl.fi/ratamo           8 453   

www.tunnemaisema.fi           6 163            27 828   

www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka              971              1 217   

www.ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi           8 436            28 700   

www.matkalla.keskisuomentaide.fi           4 787            36 029   

Yhteensä         47 882            93 774   

Facebook-tilastoja
Jyväskylän taidemuseo
Julkaisuja 271, tapahtumia 15

Sivutykkäykset: 1.1.2015 1 173 kpl ja 31.12.2015 1 587 kpl. 
Kasvua 414. Faneista naisia 76 % ja miehiä 21 %

Eniten tykkäyksiä: 161 kpl, 
Jouluinen taidebasaari NUT! 12.12.

Yksittäisen julkaisun nähneitä enimmillään: 5 135, 
Tip Tap, mikä tuuri!. 5.12.

Julkaisua klikanneita enimmillään: 2 949, 
Taidebasaari 2015 valokuva-albumi 12.12.

Jyväskylän taidemuseon sivut tavoittivat ihmisiä 45 eri 
maasta.

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo
Julkaisuja 74, tapahtumia 5, jakoja 67

Sivutykkäykset: 1.1.2015. 356 kpl ja 31.12.2015 514 kpl. 
Kasvua 158. Faneista naisia 64 %, miehiä 26 %.

Eniten tykkäyksiä: 152 kpl, 
Video Veturitallien pihan 3d-maalauksesta, 27.6.

Yksittäisen julkaisun nähneitä enimmillään: 3 309, 
Video Veturitallien pihan 3D-maalauksesta, 27.6.

Julkaisua klikanneita enimmillään: 371, 
Video Veturitallien pihan 3D-maalauksesta, 27.6.

Ratamon sivut tavoittivat ihmisiä 37 eri maasta. 
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KOKOELMATOIMINTA 
Jaana Oikari

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat
Jyväskylän kaupungin taidekokoelman runkona ovat 
kaupungin taidehankinnat, mutta kokoelmiin kuu-
luu myös pienempiä lahjoituskokoelmia. Kokoelmaa 
on kartutettu pääasiassa kaupungin taidehankinnoin. 
Hankinnat ovat perustuneet taidealan ammattilaisista 
koostuneiden asiantuntijoiden hankintapäätöksiin jo 
vuodesta 1961. Vuonna 2015 työryhmään kuuluivat 
museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna, ama-
nuenssit Jaana Oikari ja Leena Lokka sekä intendentti 
Jukka Partanen.

Kokoelmassa on pääasiassa keskisuomalaista taidetta, 
mutta siihen kuuluu myös kotimaista ja kansainvälistä 
taidegrafiikkaa. Tähän ovat vaikuttaneet kaupungissa 
toimiva grafiikan työpaja, Suomen Taidegraafikot ry:n 
kokoelman deponointi Jyväskylään sekä kansainväli-
nen Graphica Creativa -triennaali. Vuoden 2015 lo-
pussa Jyväskylän kaupungin taidekokoelmassa oli tai-
deteostietokannan mukaan 6 923 teosta.

Jyväskylän taidemuseon kokoelmista lainattiin näytte-
lyihin vuoden aikana yhteensä 10 teosta ja kokoelmiin 
kuuluvia luonnoksia ja esineitä.

LIITE 3 Teos ja muut lainat näyttelyihin

Teoshankinnat 
Jyväskylän taidemuseon hallinnoimaa Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmaa kartutetaan kokoelmapoliitti-
seen ohjelmaan kirjattujen periaatteiden ja vuotuisen 
hankintasuunnitelman mukaisesti. Hankintojen ja lah-
joitusten vastaanottamisen keskeisimpänä valintape-
rusteena on taiteilijoiden keskisuomalaisuus. Keski-
suomalaisiksi taiteilijoiksi määritellään alueella synty-
neet, alueella pysyvästi asuvat tai jossakin elämänsä 
vaiheessa asuneet taiteilijat. Hankintaperusteena voi 
olla myös teoksen aiheen sidos Keski-Suomeen. Mui-
ta painopisteitä ovat kotimainen ja kansainvälinen tai-
degrafiikka.

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien kartuttami-
seen oli talousarviossa varattu 50 000 euroa. Vuoden 
aikana tehtiin 18 hankintapäätöstä ja hankittiin 24 te-
osta. Hankintamäärärahasta jäi käyttämättä 599,71 
euroa.

Vuoden 2015 teoshankinnat painottuivat alueellisen 
näyttelytoiminnan dokumentointiin. Hankintoja teh-
tiin taiteilijoilta, joiden teoksia oli esillä Jyväskylän 
taidemuseossa ja Galleria Ratamossa, Keski-Suomen 
museossa sekä paikallisissa gallerioissa. Erityisesti 
hankinnoissa painottui keskisuomalaisille taiteilijoil-
le suunnattu näyttely Matkalla maan keskipisteeseen. 
Nykytaidetta Keski-Suomessa 2015. Hankintamäärä-
rahoista noin 30 000 euroa käytettiin tämän näytte-
lyn hankintoihin. Erityismaininnan ansaitsee Saarijär-
ven museon ja Jyväskylän taidemuseon yhteishankin-
ta, joka on Jan Ijäksen mediateos Solitude in Year Zero 
vuodelta 2012.

LIITE 4 Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taideko-
koelmaan 

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

Alfred Kordelinin säätiön taidekokoelman osakokoel-
man talletus / 13 / 1974 / Alfred Kordelinin säätiö 
Erkki Santasen kokoelma / 63 / 1990 / Erkki Santasen 
perikunta 
Oiva Syyrakin kokoelma / 26 / 1995 / Oiva Syyrakin 
perikunta 
Suomen Säästöpankkien Valtion taidemuseon koko-
elman osatalletus / 54 / 1994 / Suomen valtio
Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelma / 5 014 / 1981 / 
Suomen Taidegraafikot ry
Suomen Taiteilijaseuran kokoelman osatalletus / 3 / 
1982 / Suomen Taiteilijaseura
Terhi Tapperin kokoelma / 2 / 2009 / Terhi Tapper

Kokoelmien hoito ja säilytys
Jyväskylän taidemuseolla on säilytystilaa näyttelytilo-
jen yhteydessä sekä Jyväskylän museopalveluiden yh-
teisessä kokoelma- ja konservointikeskuksessa, jossa 
taidemuseon säilytystila on kooltaan 160,5 m2. Kehys-
tetyt suurikokoiset teokset on sijoitettu verkkoseinille, 
pienemmät kehystetyt teokset ovat hyllyissä. Teoksia 
on sijoitettu myös liukuvaunuhyllyihin. Osa liukuvau-
nun hyllyistä on varustettu metalliritilällä, johon veis-
tokset saa tarvittaessa kiinnitettyä.
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Kesällä 2015 jouduttiin tilan puutteen vuoksi osa suu-
remmista teoksista siirtämään arkiston yhteydessä ole-
vaan tilaan, jossa sisäilma on samankaltainen kuin ko-
koelmakeskuksessa. Teosten kunnostusta taidemuseo 
on hoitanut ostopalveluna. Teoksia on kunnostanut 
Kirsi Nousiainen.

Sijoitustoiminta
Vuosittain kaupungin taidekokoelmista sijoitetaan 
mittava määrä teoksia kaupungin ja osin valtion yksi-
köihin. Vuoden aikana sijoitettiin 101 teosta 12 yksik-
köön. Sijoituksista palautettiin taidemuseoon takaisin 
22 teosta seitsemästä yksiköstä. Kaikkiaan kokoelmis-
ta oli vuoden 2015 lopussa sijoitettuna 1 841 teosta.

Työllisyyspalveluista Jussi Paakki ja Kari Autio siirtävät Kimmo Jylhän teosta Aapiskukot (1971) kuvattavaksi kokoelmakeskuksen pihalla. Suuren kokonsa 
vuoksi teoksen ainoa mahdollinen kuvauspaikka oli ulkona, kokoelmakeskuksen seinää vasten. Onneksi teoksen materiaali lastulevy mahdollisti teoksen 
siirtämisen ulos, kuivana ja lämpimänä elokuun päivänä. Mutta myös tilapäisen työvoiman kanssa töitä tehtäessä pitäisi aina muistaa taideteoksen 
vaatimat varotoimet eli valkoiset puuvillahanskat käteen teoksia siirrettäessä! Kuva: Ilkka Haurinen.
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KIRJASTO JA ARKISTO
Jaana Oikari

Kirjasto
Jyväskylän taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjal-
lisuutta, joka tukee museon kokoelmien tutkimusta. 
Painopistealueina on keskisuomalaista taidetta, tai-
degrafiikkaa ja museon omien kokoelmien taiteilijoi-
ta koskeva kirjallisuus. Grafiikkaa ja taidevalokuvaa 
käsittelevä kirjallisuus on sijoitettu Ratamoon, muu 
kirjallisuus on käsikirjastossa museon toimitiloissa. 
Vuonna 2015 kirjaston kartunta koostui lähinnä mu-
seoiden julkaisuvaihtosopimuksen kautta saaduis-
ta näyttelyjulkaisuista sekä alan tutkimuksista. Kirjas-
ton kartunta luetteloidaan tietokantaan, jossa oli vuo-
den 2015 lopussa 7 271 nidettä. Kirjoja ovat vuoden 
mittaan luetteloineet museologian harjoittelija Reet-
ta Hanhikoski ja Jaana Oikari. Museon henkilökun-
nan lisäksi kirjasto on ollut myös muiden tutkijoiden 
ja opiskelijoiden käytössä. 

Kuva-arkisto
Taidemuseon kuva-arkistoon kuuluu 53 473 kuva-
tallennetta, joista 37 594 on sähköisessä muodossa. 
Vuonna 2015 tallenteet karttuivat kokoelmien teos-
kuvista, näyttelydokumentoinnista ja keskisuomalai-
sen taiteen nykydokumentoinnista sekä keskisuoma-
laisten kuntien teosinventointiin liittyvistä teoskuvista. 
Valokuvaajina ovat vuoden aikana toimineet työmes-
tari Naoji Ishiyama, valokuvaaja Jari Kuskelin, työko-
keilija Ilkka Haurinen sekä tutkija Elisa Lindell.

Lehtileike- ja asiakirja-arkisto
Arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyttelykoh-
taisesti arkistoitavista asiakirjoista, museopedagogis-
ten projektien asiakirjoista sekä lehtileikkeistä. Näyt-
telyistä ja projekteista arkistoidaan lehdistö- ja näytte-
lytiedotteet, lehtikirjoitukset sekä muu kuraattoreiden 
kokoama materiaali. 

Lehtileikkeitä leikataan Keskisuomalaisesta, Helsingin 
Sanomista sekä Suur-Jyväskylän lehdestä. Muissa leh-
dissä ilmestyvä materiaali arkistoidaan mahdollisuuk-
sien mukaan. Arkistokokoelmaan kerätään kirjoituk-
sia, jotka käsittelevät Jyväskylän taiteilijaseuran jäse-
niä, Jyväskylän taidemuseota, taidemuseon toimintaa, 
keskisuomalaista kuvataidetta sekä taidegrafiikkaa ja 
valokuvataidetta. 

Vuoden 2015 lopussa taidemuseon tietokannassa oli 
29 816 lehtileikettä. Lehtileikkeiden tallentamisesta ja 
luetteloinnista huolehtivat työkokeilijat Petri Kukkola 
ja Pekka Lavia, siviilipalvelusmies Arho Mahlamäki, 
valvoja Elina Puranen sekä harjoittelija Emma Sorri.

Keskisuomalaisen taiteen 
nykydokumentointi
Nykytaiteen dokumentointi on kenttätyötä uusien ai-
neistojen keräämiseksi arkistoon. Dokumentoinnissa 
tallennetaan tietoa taiteilijan työskentelystä, elämäs-
tä ja arjesta. Samalla tunnistetaan ja säilytetään tie-
toa keskisuomalaisesta nykytaiteesta tulevia sukupol-
via varten. 

Vuonna 2015 Jyväskylän taidemuseossa tehdyssä do-
kumentoinnissa tallennettiin tietoja keskisuomalaisista 
nykytaiteilijoista ja taideilmiöistä. Menetelminä käy-
tettiin teemahaastattelua, valokuvausta, videokuva-
usta sekä havainnointia. Dokumentointi liittyi Jyväs-
kylän taidemuseon – Keski-Suomen aluetaidemuseon 
sekä Keuruun museon ja Saarijärven museon yhdessä 
järjestämään näyttelykokonaisuuteen Matkalla maan 
keskipisteeseen. Nykytaidetta Keski-Suomessa 2015. 

Helmikuussa 2014 julkaistiin portfoliohaku Keski-Suo-
messa syntyneille / asuville / työskenteleville tai muu-
alla asuville, mutta keskisuomalaisiksi itsensä tuntevil-
le taiteilijoille. Hakijoilta ei vaadittu taiteilijaseurajäse-
nyyttä eikä taidealan opintoja. Kevään aikana kuraat-
torit Samuli Heimonen ja Teija Isohauta tutustuivat 
portfolioihin, joita määräpäivään mennessä saapui 
162. Portfoliot tallennettiin Jyväskylän taidemuseon 
arkistoon dokumentteina alueen nykytaiteesta. Kesä-
kuussa julkistettiin kuraattoreiden nimilista 20 valitus-
ta taiteilijasta, jotka kutsuttiin nykytaiteen dokumen-
tointiprojektiin. Taiteilijahaastattelut toteutettiin huhti- 
ja toukokuussa 2015. Haastattelut tehtiin taiteilijoiden 
työhuoneilla Salossa, Turussa, Helsingissä, Saarijärvel-
lä ja Jyväskylässä. Lontoossa asuva ja työskentelevä 
Henna Vainio vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Tallennuksessa syntyvä digitaalinen aineisto, valoku-
vat, videomateriaalit sekä äänitiedostot tallennettiin 
museon valokuva-, äänite- ja kuva-arkistoon. Haas-
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tattelun jälkeen äänitallenne litteroitiin eli puhtaak-
sikirjoitettiin tekstimuotoon. Aineistosta koottiin do-
kumentointiraportti, joka julkaistiin verkkojulkaisuna 
näyttelyyn liittyvien verkkosivujen yhteydessä syys-
kuussa 2015 (http://matkalla.keskisuomentaide.fi/tai-
teilijan-elamaa/). Dokumentoinnissa kertynyttä ai-
neistoa käytettiin verkkojulkaisun lisäksi myös Matkal-
la maan keskipisteeseen -näyttelyn tiedotuksessa.

Dokumentoinnista vastasi työryhmä, johon kuuluivat 
Keuruun museon johtaja Ritva Pulkkinen, Saarijärven 
museon johtaja Kari Kotilainen sekä Jyväskylän taide-
museon amanuenssi Jaana Oikari. Valokuvaaja Jari 
Kuskelin vastasi videoinneista ja nauhoituksista sekä 
valokuvauksesta. Projektisihteeri Kai Kajander kirjoitti 
taiteilijoiden raporttiosuuksien tiivistelmätekstit. 

Taitelijoita haastattelivat (taitelijoiden nimet kaksois-
pisteen jälkeen) ja litteroinnit ja haastatteluraportit 
kirjoittivat:

 – Projektitutkija Hannu Heikkilä:  
Tuomo Blomqvist, Jan Ijäs, Kalle Leino, Tiina 
Pyykkinen, Kyllikki Rämänen, Nora Tapper

 – Museologian tallennusharjoittelija Erika Karstinen: 
Sirpa Varis

 – Humak-harjoittelija Nina Leskelä:  
Jyrki Markkanen

 – Amanuenssi Jaana Oikari:  
Marjatta Holma, Kati Immonen, Päivi Meriläinen, 
Mika Natri, Anna Ruth, Noora Schroderus ja 
Kimmo Schroderus

 – Museonjohtaja Ritva Pulkkinen:  
Kirsi Tapper

 – Museologian tallennusharjoittelija Essi Rönkkö: 
Arja Karppinen-Rekola 

 – Museologian tallennusharjoittelija ja museologian 
harjoittelija Emilia Sippola:  
Naoji Ishiyama, Martti Kapanen (Kapa)

Kevään nykydokumentointiprojektissa keskisuomalaisia taiteilijoita haastateltiin ja 
kuvattiin heidän työskentely-ympäristöään. Kalle Leinon työhuoneelta. 
Kuva: Jari Kuskelin.

Nora Tapperin työhuoneelta. 
Kuva: Jari Kuskelin.

Arja Karppinen-Rekolan työhuoneelta. 
Kuva: Jari Kuskelin.

http://matkalla.keskisuomentaide.fi/taiteilijan-elamaa/
http://matkalla.keskisuomentaide.fi/taiteilijan-elamaa/
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TUTKIMUS 
Seija Heinänen

Laajan taustatutkimuksen pohjalta käsikirjoitettiin 
museon omaa tuotantoa ollut Ehtiihän sinne Pariisiin 
myöhemminkin -näyttely (17.12.2014–24.5.2015). Tut-
kimustulokset julkaistiin nettiartikkeleina näyttelyn 
verkkosivustolla (http://ehtiihanpariisiin.keskisuomen-
taide.fi/artikkelit/) tammikuussa 2015. 

Vuoden alussa jatkui 1950- ja 1960-lukujen keskisuo-
malaisiin taiteilijoihin ja kuvataidekeskusteluihin liitty-
nyt lehtileikkeiden tutkimus. FT Seija Heinänen ker-
toi tutkimustuloksistaan otsikolla Lehdissä kirjoitettua. 
Museonjohtaja emeritus, taidekriitikko Markku Valko-
nen kysyi Onko kanto taidetta ja kertoi saman ajan-
jakson kotimaisesta kuvataide-elämästä. Kuvataiteilija 
Hannu Castrén muisteli keskisuomalaisia taiteilijoita 
kävelyluennollaan. Jyväskylän taidemuseo toteutti lu-
entosarjan yhteistyössä Jyväskylän ja Saarijärven kan-
salaisopistojen kanssa.

Loppuvuoden tutkimustoiminnan painopiste oli Suo-
malaisten taidesäätiöiden jäsenyhdistys ry:n (STSY) 
noin 14 000 teoksen läpikäynti ja taustatutkimus. 
Samalla aloitettiin Jyväskylän taidemuseon vuoden 
2017 päänäyttelyn ja museon Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden näyttelyn sisällön suunnittelu ja käsikir-
joituksen tekeminen. Rinnakkain edellisen hankkeen 
kanssa on työn alla kansainvälisen Graphica Creati-
van eli 14. kansainvälisen grafiikan triennaalin (syk-
sy 2016) taiteilijoiden, varsinkin ns. vanhan grafiikan 
taiteilijoiden taustatutkimus sekä nykytaiteilijoiden ja 
teosten valintaan liittyvät prosessit. Graphica Creati-
van näyttelytyöryhmään kuuluvat taiteilija Kuutti La-
vonen, intendentti Jukka Partanen ja suunnittelija Sei-
ja Heinänen.

Museon tutkimustoiminnan nettisivuja uudistettiin ja 
laajennettiin (suomi/englanti) loppuvuodesta. Sivuil-
la on lyhyet esittelyt tutkimushankkeista sekä koosteet 
keskisuomalaiseen kuvataiteeseen liittyvistä opinnäy-
tetöistä sekä taidemuseon ja sen edeltäjän, aluetaide-
museona toimineen Alvar Aalto -museon kuvataide-
osaston julkaisuista. (http://www.jyvaskyla.fi/taidemu-
seo/tutkimus)

Yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa
Vuoden aikana valmistui kolme keskisuomalaiseen 
kuvataiteeseen liittyvää opinnäytetyötä, joista kaksi 

ensimmäistä ovat museon ehdottamia aiheita. Henna 
Keski-Mäenpään laaja keskisuomalaisten valokuvaa-
jien (Lasse Anttonen, Pekka Helin, Mikko Hietaharju, 
Ilkka Keskinen, Martti Kapanen eli Kapa, Matti Sal-
mi, Toivo Salonen) toiminnasta kertova taidehistori-
an proseminaarityö on otsikoitu Fotogenesis. Ryhmän 
toiminta ja tavoitteet suomalaisen valokuvataiteen 
1980-luvun kontekstissa. Taidehistorian kandidaatin-
tutkielmana valmistui Aino Nurmesniemen työ nimel-
tään Mielenmaisemia ja maiseman kuvia. Maiseman 
kuvaamisen tavat Maija Kumpulainen-Sokan taitees-
sa sekä Elina Ojaniemen taidekasvatuksen prosemi-
naarityö Anna Ruthin ja Juho Jäppisen organisoimas-
ta galleriatoiminnasta, nimeltään Äkkigalleria – riske-
jä on otettava! Itseorganisoidun galleriatilan syntymä, 
toiminta ja dynamiikka. 

Vuoden aikana valmistui myös taidehistorian väitös-
kirja, jossa toisena tutkimuskohteena oli Jyväskylän 
taidemuseossa kymmenisen vuotta sitten alkunsa saa-
nut vapaaehtoisten kulttuuriluotsitoiminta. Kiinalaisen 
Jing Yangin väitöstutkimus on otsikoitu Benefit-orient-
ed Socially Engaged Art. Two Cases of Social Work 
Experiment. Hän kehitti tutkimuksessaan sosiaalisesti 
sitoutuneen taiteen arviointikriteerejä. Alkuvuodesta 
2016 väitöskirja sai Jyväskylän yliopiston Agora Cen-
terin väitöskirjapalkinnon.

Seija Heinänen luennoi lokakuussa yliopistolla tai-
dehistorian ja taidekasvatuksen opiskelijoille otsikol-
la Taide kontekstissa. Yhteistyötä on ollut myös yli-
opiston kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterioh-
jelman (KUOMA) kenttätyöprojektin suunnittelussa. 
Teemana on taiteilija Pekka Halonen ja Kuhmoisten 
Kivikoski.

Kulttuuriympäristökasvatus
Kulttuuriperintöstrategiatyötä ja kulttuuriympäristö-
kasvatusta, joka kuuluu myös taidemuseon tehtäviin, 
on pidetty vireillä osallistumalla yhteistyöryhmien toi-
mintaan ja markkinoimalla museon verkkoon tuotta-
mia maisemaan ja lähiympäristöön liittyviä nettiai-
neistoja (www.tunnemaisema.fi ja www.tunnemaise-
ma.fi/maisemapaikka).

Museo on ollut mukana myös Maaseudun Sivistyslii-
ton koordinoimassa valtakunnallisessa ympäristöluot-

http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/artikkelit/
http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/artikkelit/
http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/tutkimus
http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo/tutkimus
http://www.tunnemaisema.fi
http://www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka
http://www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka
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sitoiminnan kehittämisessä. Ympäristöluotsitoiminta 
sai alkunsa Jyväskylän taidemuseon toimintakokei-
lusta vuonna 2013 ja se on nykyisin osa Jyväskylän 
kulttuuripalvelujen kulttuuriluotsitoimintaa. Seija Hei-
nänen on taidemuseon edustajana ympäristöluotsitoi-
minnan ohjausryhmässä, jossa suunniteltiin alkuvuo-
desta 2015 ympäristöluotsikurssin sisältöjä. Suunnitte-
luyhteistyössä ovat mukana museon lisäksi Jyväskylän 
kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut, Jyväskylän yli-
opiston kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterioh-
jelma KUOMA, Jyväskylän kaupungin rakennepalve-
lut ja Japa ry. 

Ympäristöluotsikurssin (30 t), jolla oli 20 innokasta 
osallistujaa, koordinoi Jyväskylän kaupungin kulttuu-
ripalveluissa osana opintojaan Hanna Veander. Ympä-
ristöluotsikurssiin kuului mm. taidemuseolla järjestet-
ty taiteilija Kristiina Ljokkoin yleisöluento ympäristö- 
ja biotaiteesta otsikolla Urbaani, teknologiavälitteinen 
luontosuhde, jota markkinoitiin myös Matkalla maan 
keskipisteeseen -näyttelyn ohjelmassa. 

Kuvataiteilija Kristiina Ljokkoi kertoi tieteen ja taiteen vuorovaikutuksesta sekä 
ympäristö- ja biotaiteesta yleisöluennolla 23.10. Kuva: Elina Puranen.
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ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA
Elisa Lindell, Jaana Oikari, Päivimarjut Raippalinna

Keski-Suomen aluetaidemuseona toimivan Jyväskylän 
taidemuseon alueellinen toiminta on integroitu kiinte-
äksi osaksi museon muuta toimintaa. Alueelliset teh-
tävät on hajautettu mm. kokoelmatoiminnasta vastaa-
valle amanuenssille, museolehtorille, tutkimuksesta 
vastaavalle suunnittelijalle ja museonjohtajalle.

Kuvataidetta Keski-Suomessa 
Vuonna 2015 jatkuivat edellisvuosina käynnistyneet 
suurhankkeet, jotka liittyvät museoviraston kanssa 
käydyissä aluetaidemuseotoiminnan 4-vuotisneuvot-
teluissa (2014–2017) asetettuihin tavoitteisiin. Niitä 
ovat taidekokoelmapoliittisen ohjelman loppuunsaat-
taminen, uuden tiedon tuottaminen keskisuomalaises-
ta taiteesta sekä saavutettavuuden lisääminen. Jälkim-
mäistä edustavat jo aiemmin toimintakertomukses-
sa esillä olleet näyttelyt Ehtiihän sinne Pariisiin myö-
hemminkin ja Matka maan keskipisteeseen sekä niihin 
liittynyt tutkimus ja dokumentointi. Näyttelyihin liit-
tyi huomattava määrä erilaisia tapahtumia myös Keu-
ruulla ja Saarijärvellä. Jyväskylässä jo vuosia järjestet-
ty Kulttuurisuunnistus levittäytyi ensimmäistä kertaa 
myös näille paikkakunnille. Kulttuurisuunnistus toteu-
tetaan yhteistyössä Sanomalehti Keskisuomalaisen ja 
eri kulttuuritoimijoiden kanssa. Tällä kertaa järjestely-
vastuussa olivat Jyväskylän museot/taidemuseo. 

Jyväskylästä järjestettiin bussikuljetukset Matkalla 
maan keskipisteeseen -näyttelyiden avajaisiin Galleria 
Jarskaan, Keuruun museoon ja Saarijärven museoon. 
Näyttelyn yhteydessä kokeiltiin myös henkilöstövaih-
toa Jyväskylän taidemuseon ja Keuruun museon välil-
lä. Museonjohtaja Ritva Pulkkinen osallistui noin kuu-
kauden mittaisella työpanoksella näyttelykokonaisuu-
den toteutukseen ja vastaavasti Jyväskylän taidemu-
seon kokoelmista vastaava amanuenssi Jaana Oikari 
Keuruun museon kokoelmapoliittisen ohjelman koos-
tamiseen. 

Jyväskylän taidemuseon, Keuruun museon, Saarijär-
ven museon sekä paikkakuntien kansalaisopistojen 
kanssa järjestettiin syksyllä keskisuomalaista nykytai-
detta esittelevä luento. Luennoitsijoina toimivat kuva-
taiteilija Hannu Castrén ja kokoelma-amanuenssi Jaa-
na Oikari. Keväällä yhteisluentosarja järjestettiin Saa-
rijärven kansalaisopiston kanssa liittyen Ehtiihän sin-
ne Parisiin myöhemminkin -näyttelyyn. 1950- ja 1960 

-lukujen keskisuomalaisesta taiteesta luennoivat tutki-
ja Seija Heinänen, taidekriitikko Markku Valkonen ja 
kuvataiteilija Hannu Castrén.

Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn yhteydessä 
toteutettiin myös ensimmäinen alueellinen yhteishan-
kinta. Jyväskylän taidemuseo ja Saarijärven museo 
hankkivat näyttelystä Jan Ijäksen videoteoksen.

Keskisuomalaisten kuntien taideinventointi
Museoviraston Kehittämispalvelut koordinoivat maa-
kunnittain valtakunnallisen taidekokoelmakartoituk-
sen vuonna 2013. Keski-Suomessa kysely lähetettiin 
17 kuntaan ja kolmelle yhteisölle / yksityiselle tahol-
le, jotka omistavat taidekokoelman. Kyselyyn vastasi 
kuitenkin vain viisi kuntaa. Lokakuussa 2015 käynnis-
tettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadulla rahoi-
tuksella hanke, jonka tarkoituksena on saada kaikki-
en Keski-Suomen kuntien omistamat taidekokoelmat 
luetteloiduksi ja osaksi aluekokoelmapoliittista ohjel-
maa. Yhteistyökumppaneina ovat ne kunnat, joilla on 
kuvataidekokoelmia sekä ne alueen museot, joiden 
toimintaan kuuluu kuvataide eli Keski-Suomen mu-
seo, Keuruun museo, Saarijärven museo ja Äänekos-
ken taidemuseo. Hankkeessa eivät ole mukana Han-
kasalmen ja Uuraisten taidekokoelmat, koska ne on 
inventoitu Jyväskylän taidemuseon koordinoimana jo 
vuonna 2011.

Projektitutkija Elisa Lindell inventoi kolmen kuukau-
den aikana Toivakan, Petäjäveden, Multian, Luhan-
gan, Kivijärven, Karstulan ja Joutsan kuntien taideko-
koelmat, joissa oli yhteensä 397 teosta. Hanke jatkuu 
muiden kuntien osalta vuonna 2016. 

Teokset inventoidaan käyttäen apuna kuntien teos-
luetteloita, teostiedostoja ja tietoja teoshankinnoista. 
Projektitutkija matkusti kullekin paikkakunnalle ja lu-
etteloi teokset ottaen samalla teoksista tunnistekuvat. 
Teostiedot ja kuvat liitetään Jyväskylän taidemuseon 
teostietokantaan. Käynnin yhteydessä sovittiin myös 
kuntien taidekokoelmista vastaavien henkilöiden 
kanssa niistä toimintatavoista, joilla teostiedot inven-
toinnin jälkeen hankituista teoksista siirtyvät museon 
teostietokantaan. Kunnat ovat olleet kiinnostuneita 
projektista ja halukkaita saamaan tiedot ajan tasalle, 
yhteistyö puolin ja toisin on sujunut mutkattomasti. 
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Syksyn inventoinneissa ovat olleet mukana museolo-
gian harjoittelijat Reetta Hanhikoski ja Maija Penttinen 
sekä työkokeilija Alisa Murtolahti. Hankkeen koordi-
naattorina ja projektitutkijan ohjaajana on Jyväskylän 
taidemuseon kokoelma-amanuenssi Jaana Oikari. 

Kuntien taidekokoelmien inventoinnissa toteutetaan 
TAKO (ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoel-
mayhteistyöverkosto) -yhteistyössä linjattuja teemoja, 
sillä Jyväskylän taidemuseo kuuluu Pooli 6:een: taide, 
oppi ja kokemus. 

Alueellinen AV-laitelainaamo
Jyväskylän taidemuseo on tehnyt yhteistyötä Live Her-
ring ry:n kanssa mediataiteen edistämiseksi alueella. 
Mediataide kartalle -projektin tarkoituksena on mm. 
alueellisen av-laitelainaamon kehittäminen taiteilijoi-
den ja pienten toimijoiden käyttöön. Projekti käynnis-
tettiin vuonna 2014 ja sille saatiin AVEK:n CreaDemo-
rahoitusta vuodelle 2015 toimintamallin kehittämistä 
varten. Taidemuseo on antanut tilojaan ja laitteitaan 
projektin käyttöön. Museomestari Jarkko Kaunismäki 
on toiminut teknisenä asiantuntijana lainaamotoimin-
nan kehittämisessä. 

Julkiset taidehankinnat
Jyväskylän kaupungin kiinteistöjen ja yleisten aluei-
den taidetyöryhmä toimii Tilapalvelun ja Kaupunkira-
kennepalveluiden asiantuntijaelimenä taidehankintoja 
koskevissa kysymyksissä. Taidemuseota työryhmässä 
edustavat näyttelytoiminnasta vastaava amanuenssi 
Leena Lokka, kokoelmista vastaava amanuenssi Jaa-
na Oikari (sihteeri) ja museotoimenjohtaja Päivimarjut 
Raippalinna (puheenjohtaja). 

Vuoden aikana valmistui kaksi julkista teosta, jot-
ka ovat Jukka Silokunnaksen Huhtikset-seinämaala-
us Huhtasuon yhtenäiskoululle ja Anne Meskanen- 
Barmannin Hyppy-veistos Ruusupuiston alikulkutun-
neliin.

Galleria Jarskan Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn 
avajaisväkeä Juholan pihapiirissä. Kuva: Elina Puranen.

Nora Tapperin Pyörre-teos Keuruun museon Matkalla maan keskipisteeseen 
-näyttelyssä. Kuva: Elina Puranen.

Ikkunasta nähtyä  – Saarijärven museon Matkalla maan keskipisteeseen 
-näyttelyn avajaisvieraita. Kuva: Elina Puranen.
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HALLINTO JA TALOUS
Päivimarjut Raippalinna, Pia Vasama

TILAT
Pia Vasama

Jyväskylän taidemuseo toimii Jyväskylän kaupungin 
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa osana 
kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuu-
aluetta, jota johtaa palvelujohtaja Ari Karimäki. Mu-
seopalveluita johtaa museotoimenjohtaja Päivimarjut 
Raippalinna, joka toimii myös Jyväskylän taidemuse-
on johtajana. Museopalveluihin kuuluvat myös Kes-
ki-Suomen museo ja Suomen käsityön museo, joilla 
kummallakin on oma johtajansa. Keski-Suomen mu-
seon johtaja Heli-Maija Voutilainen toimii museotoi-

menjohtajan sijaisena. Intendentti Jukka Partanen toi-
mii taidemuseon johtajan sijaisena. 

Toteutuneen talousarvion mukainen museopalve-
luiden yhteenlaskettu toimintakate vuonna 2015 oli 
4 351 387 euroa. Jyväskylän taidemuseon toimintame-
not olivat 1 332 973 euroa ja toimintatulot 109 814.

Jyväskylän taidemuseo
TALOUS (EUR) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Toimintatulot 40 629 92 160 97 381 92 322 123 189 170 370 150 158 124 261 102 820 109 814

Pääsymaksut 6 123 5 440 5 064 4 100 9 620 14 566 5 920 6 888 15 505 12 286

Muut tuotot 21 448 41 127 55 980 62 346 57 937 61 989 63 079 69 725 85 715 86 454

Tuet ja avustukset 13 059 45 593 36 337 25 876 55 632 93 815 81 159 47 648 1 600 11 074

Toimintamenot 903 262 970 206 1 037 942 1 129 703 1 201 648 1 285 400 1 332 557 1 300 392 1 253 465 1 332 973

Henkilöstömenot 461 767 486 628 559 758 575 420 626 102 640 043 658 520 605 328 566 469 623 370

Palvelut, aineet 226 941 240 017 218 387 273 408 284 308 313 725 311 516 312 005 307 136 323 203

Vuokrat 214 554 243 561 259 797 280 875 291 238 331 632 362 521 383 059 379 860 386 400

Toimintakate 862 632 878 046 940 560 1 037 381 1 078 459 1 115 030 1 182 399 1 176 131 1 150 646 1 223 159

Jyväskylän taidemuseon toiminta sijoittuu 
neljään eri kohteeseen:

Toimistotilat, Vapaudenkatu 28, 1. krs
Holvi, vaihtuvat näyttelyt, Kauppakatu 23
Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo, 
Veturitallinkatu 6
Kokoelmakeskus, 
säilytystiloja, museomestarin työtilat

Ratamon vierashuone sijaitsee Kauppakatu 12:ssa. 
Asuinkiinteistössä toteutettiin viemäri- ja käyttövesi-
putkiston saneeraus heinä-syyskuussa 2015. Samalla 
uusittiin huoneiston kylpyhuone ja lattiapinnat. Vie-
rashuone oli remontin vuoksi suljettuna 1.7.–16.10.
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HENKILÖKUNTA

Muut harjoittelijat
Ilkka Haurinen  4.5.–27.9. Työllisyyden kuntakokeilu
Kai Kajander  22.9.2015–29.2.2016 KK-Kunto/
 työvalmennus
Petri Lavia  1.6.–30.8. Työllisyyden kuntakokeilu
Alisa Murtolahti  1.9.2015–27.2.2016 TE-palvelut
Teea Ovaskainen  15.1.–3.7. TE-palvelut
Outi Ramula  10.8.–18.9. Verve/TaitoReitti Oy 
Emma Sorri  7.1.–8.5. TE-palvelut
Pirjo Sutinen  17.8.–2.10. Peurunka - aikuisten 
 ammatillinen kuntoutus

Taide- ja työpajanohjaajat, oppaat
Tuomas Hallivuo, Henna Hietainen, Ari-Pekka Kivinen, 
Heidi Keski-Mäenpää, Timea Mucsi, Aino-Kaarina Pajari, 
Leena Pantsu, Jarna Pihlajamäki, Outi Ramula, Anne 
Sarja-Kolu, Laura Suhonen, Hannele Torniainen

Luennoitsijat
Hannu Castrén, Kaija Kaitavuori, Anna Kortelainen, 
Markku Valkonen

Näyttelykuraattorit
Samuli Heimonen, Teija Isohauta

Taiteilijat
Tuomo Blomqvist, Tuomas Hallivuo, Marjatta Holma, 
Arja Karppinen-Rekola, Johanna Ketola,  
Maija Kumpulainen-Sokka, Kalle Leino, Päivi Meriläinen, 
Tiina Pyykkinen, Väinö Rusanen, Kyllikki Rämänen, 
Kimmo Schroderus, Noora Schroderus, Reetta Sironen, 
Kirsi Tapper, Sirpa Varis

Valokuvaajat
Jari Kuskelin, Eeva Murtolahti

Muut
Sakurako Ishiyama muusikko
Jonna Jantunen  tapahtumajärjestäjä
Hanne Laitinen kulttuuriluotsikoordinaattori
Anne Rantakylä museonvalvoja
Anna Ruth kielenkääntäjä
Essi Silokunnas verhoilija

Vakinainen henkilökunta 
Päivimarjut Raippalinna museotoimenjohtaja
Tiina Ekosaari museonvalvoja, osa-aikainen; 
 graafinen suunnittelija
Seija Heinänen suunnittelija 
Naoji Ishiyama työmestari 
Paula Jurvelin museoassistentti 
Jarkko Kaunismäki museomestari
Laura Korhonen projektisihteeri, osa-aikainen
Sanna Lahti museonvalvoja, osa-aikainen
Leena Lokka amanuenssi
Jaana Oikari amanuenssi 
Jukka Partanen intendentti 
Anna-Leena Pesonen museoassistentti 
Elina Puranen museonvalvoja, osa-aikainen
Sirpa Turpeinen museolehtori 
Pia Vasama hallintosihteeri 

Sijaiset ja tilapäinen henkilökunta
Hannu Heikkilä kesätyöntekijä 27.4.–26.5.
Jonna Jantunen tapahtumajärjestäjä 17.11.–20.11. ja 11.12.
Kai Kajander projektiassistentti 2.3.–29.5. ja 13.7.–14.8.
Jari Kuskelin valokuvaaja 2.3.–30.6. ja 10.8.–9.10.
Elisa Lindell projektitutkija 28.9.2015–27.4.2016
Janne Viitaniemi siviilipalvelusmies 16.2.–28.7.
Arho Mahlamäki siviilipalvelusmies 18.8.2015–7.6.2016

Museologian harjoittelijat (180 tuntia) 
Reetta Hanhikoski 7.9.–9-10.
Maija Penttinen 2.11.–13.12.
Emilia Sippola 7.4.–15.5.

Työssäoppijat
Camille Dubourgeat  20.3.–16.5. Humak/Erasmus
Johanna Hottola  11.2.–30.4. Jamk/Aokk
Aki Laukkanen  2.2.–10.4. Jao/valokuvaus
Nina Leskelä  2.3.–17.4. Humak/kulttuurituottaja
Roberta Majello  24.8.–2.10. Jao/maahanmuuttajakoulutus
Minna Rahkola  1.2.–17.3. Humak/kulttuurituotanto
Anne Rantakylä  1.6.–31.7. Saimaan amk/taidegrafiikka
Flora Rebiscoul  20.3.–16.5. Humak/Erasmus
Gabriela Rokkila  24.11.–18.12. Jao/maahanmuuttajakoulutus
Laura Suhonen  6.10.–18.12. Humak/yhteisöpedagogiikka
Sara Väisänen  13.1.–20.2. Jao/matkailu
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Opetus ja luennot
Seija Heinänen
Lehdissä kirjoitettua. Keskisuomalaista kuvataide-
elämää 1950- ja 1960-luvuilla. Yleisöluento 12.3. Jy-
väskylän taidemuseo ja Jyväskylän kansalaisopisto. 
Jyväskylä.

Lehdissä kirjoitettua. Keskisuomalaista kuvataide-elä-
mää 1950- ja 1960-luvuilla. Yleisöluento 9.4. Saarijär-
ven museo ja Saarijärven kansalaisopisto. Saarijärvi.

Taide kontekstissaan. Luento 1.10. taidehistorian ja 
taidekasvatuksen opiskelijoille. Jyväskylän yliopisto. 
Jyväskylä. 

Sirpa Turpeinen
Museologian perusopinnot, yleisötyön luento 22.1. 
ja 27.1., ekskursio taidemuseoon 29.1. Jyväskylän yli-
opisto. Jyväskylä.

Taide oppimisympäristönä -valinnainen kurssi, pilot-
ti 23.1.–28.3. Sirpa Turpeinen yhtenä kouluttajista. 
Jamk/Aokk. Jyväskylä.

Sirpa Turpeinen ja Johanna Hottola
Taide oppimisympäristönä -koulutus varhaiskasvatuk-
sen, koulujen ja museon henkilöstölle, 9.9. Jyväsky-
län taidemuseo ja Kulttuuriaitta. Keuruu. 

Taide oppimisympäristönä -koulutus varhaiskasvatuk-
sen, koulujen ja museon henkilöstölle, 24.9. Jyväsky-
län taidemuseo ja Kulttuuriaitta. Saarijärvi. 

Taide oppimisympäristönä -koulutus varhaiskasvatuk-
sen ja alakoulujen henkilöstölle, 6.10. Jyväskylän tai-
demuseo ja Kulttuuriaitta. Jyväskylä. 

Taide oppimisympäristönä -koulutus yläkoulujen ja 
keskiasteen opettajille, 7.10. Jyväskylän taidemuseo 
ja Kulttuuriaitta. Jyväskylä. 

Osallistuminen ja koulutus
Asiakasraati-koulutus 22.1. Jyväskylän museopalve-
lut, Keski-Suomen museo. Seija Heinänen, Paula Jur-
velin, Sirpa Turpeinen.

Taidehistoriapäivät. Teemana kulttuuriympäristö, kä-
sitteet, keinot ja konkretia 12.–13.2. Taidehistorian 
seura ja Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä. Seija Heinä-
nen.

Käsityöwikin muokkaustalkoot eli editathon Johanna 
Janhosen opastamana 16.2. Suomen käsityön museo. 
Jyväskylä. Jaana Oikari, Elina Puranen.

Ihana tulevaisuus I ja II – Jyväskylän taidemuseon 
strategiat 9.3. ja 26.3. Jyväskylän taidemuseo, Jyväs-
kylä. Seija Heinänen, Naoji Ishiyama, Paula Jurvelin, 
Jarkko Kaunismäki, Leena Lokka, Jaana Oikari, Jukka 
Partanen, Anna-Leena Pesonen, Päivimarjut Raippa-
linna, Sirpa Turpeinen, Pia Vasama. 

Vapaaehtoistoiminta työyhteisön voimavarana -kou-
lutus 1.4. Jyväskylän kaupunki,  Jyväskylä. Paula Jur-
velin, Sirpa Turpeinen. 

Museoetiikka. Eettiset näkökulmat kulttuuriperintö-
työssä 16.–17.4. Jyväskylän yliopisto, museologian se-
minaari. Jyväskylä. Seija Heinänen.

Opintomatka, kohteena Serlachius-museot Mänttä-
Vilppulassa 22.4. Seija Heinänen, Naoji Ishiyama, 
Paula Jurvelin, Jarkko Kaunismäki, Leena Lokka, Juk-
ka Partanen, Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen, 
Päivimarjut Raippalinna, Sirpa Turpeinen, Pia Vasa-
ma.

Museokortti-webinaari 27.4. Suomen Museoliitto, Jy-
väskylä. Paula Jurvelin, Sanna Lahti, Elina Puranen. 

Lapset kuvissa -koulutus 13.5. Lastenoikeusjärjestö 
Plan ja Suomen valokuvataiteen museo, Jyväskylä. 
Sirpa Turpeinen.

Valtakunnalliset Museopäivät 18.–19.5. Suomen Mu-
seoliitto, Lappeenranta. Jukka Partanen.

Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteen seminaari: 
Yleisötyötä Euroopassa 27.5. Kansainvälisen liikku-
vuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Helsinki. Sirpa 
Turpeinen.

Museopedagogiikasta yleisötyöhön – Ajattelutavan 
murros NYT 28.5. Pedaali, Helsinki. Sirpa Turpeinen.

Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelman päivittä-
minen ja uudistaminen -työpaja 3.6. Keski-Suomen 
ely-keskus, Jyväskylä. Seija Heinänen.

Hyvää ja turvallista asiakaspalvelua! 4.–5.6.2015. 
Suomen museoliitto, Jyväskylä. Sanna Lahti, Anna-
Leena Pesonen.

CIDOC Summer School 2015, Museum Documenta-
tion, Principles and Practice. 8.–12.6. Jyväskylän yli-
opisto, Jyväskylä. Jaana Oikari.

Kesäretki Keuruulle ja Saarijärvelle Matkalla maan 
keskipisteeseen -yhteistyönäyttelyiden avajaisiin 11.6. 
Seija Heinänen, Naoji Ishiyama, Paula Jurvelin, Jark-
ko Kaunismäki, Leena Lokka, Jaana Oikari, Jukka Par-
tanen, Anna-Leena Pesonen, Päivimarjut Raippalin-
na, Sirpa Turpeinen, Pia Vasama. 
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Metodifestivaali. Tutkimuksen metodit 19.–20.8. 
Tampereen yliopisto, Tampere. Seija Heinänen.

Bussiristeily Matkalla maan keskipisteeseen -näytte-
lyn avajaisiin Saarijärven museoon 23.9. Seija Heinä-
nen, Naoji Ishiyama, Leena Lokka, Anna-Leena Peso-
nen, Sirpa Turpeinen, Pia Vasama.

TAKO-syysseminaari, aineeton kulttuuriperintö sekä 
taidemuseot  29.9. Suomen kansallismuseo, Helsinki. 
Jaana Oikari.

Näyttelykuraattoreiden matka Pariisiin. Graphica 
Creativa 2016 -näyttelyn yhteistyöneuvotteluja, taitei-
lijatapaamisia ja teosvalintoja 4.–8.10. Seija Heinä-
nen, Jukka Partanen.

Muistio/tilinpäätökset, kirjaukset 10.11. Talouskeskus, 
Jyväskylän kaupunki. Paula Jurvelin, Pia Vasama.

Helsingin taidemuseo HAM:in toiminta- ja yleisötyö-
strategioiden esittely sekä taidenäyttelyihin tutustu-
mista. Henkilöstön työhyvinvointimatka 11.11. Sei-
ja Heinänen, Naoji Ishiyama, Paula Jurvelin, Jarkko 
Kaunismäki, Leena Lokka, Jaana Oikari, Jukka Parta-
nen, Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen, Päivimar-
jut Raippalinna, Sirpa Turpeinen, Pia Vasama. 

Ecxel 2010 -perusteet 24.11. ja 26.11. Tietohallinto, 
Jyväskylän kaupunki. Paula Jurvelin.

Museo 2015 -koulutustilaisuus 17.12. Keski-Suomen 
museo, Jyväskylä. Seija Heinänen, Jaana Oikari, Juk-
ka Partanen, Päivimarjut Raippalinna.



LIITE 1 

Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja tilaisuudet 

NÄYTTELYIHIN LIITTYVÄT YLEISÖTILAISUUDET

Mangan sivuilla. Japanilaisen sarjakuvan harrastus 27.11.2014–11.1.2015
9.1. Teehetki

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

Opastukset: 
23.1., 20.2., 6.3., 24.4.  Yleisöopastus, Henna Hietanen, Seija Heinänen
3.3., 10.3, 17.3., 24.3., 31.3.  Taidehetki oppaan kanssa, Henna Hietanen
6.3., 13.3., 20.3., 27.3.  Taidehetki oppaan kanssa, Henna Keski-Mäenpää

Luennot:
 26.2.  Onko kanto taidetta? kuvataidekriitikko, museonjohtaja emeritus Markku Valkonen
 12.3.  Lehdissä kirjoitettua – keskisuomalaista kuvataide-elämää 1950- ja 1960-luvuilla,  
  tutkija, FT Seija Heinänen
 26.3.  Taiteilijamuistoja, kuvataiteilija ja kuvataidekriitikko Hannu Castrén

Teehetket:
 20.3.  taiteenkerääjä Voitto Toivainen
 17.4.  kuvataiteilijat Väinö Rusanen ja Maija Kumpulainen-Sokka
 16.5.  taiderestauroija Kirsi Nousiainen

11.3., 18.3., 25.3. Rakkaustarinoita -draamaesitykset, Kirsi Sulonen, Teatterikone
13.3., 21.3., 27.3., 18.4., 16.5. Pop up -kahvila museon aulassa

Guido van der Werve Kehäpäätelmä Circular Reasoning 16.1.–22.2. alagalleria
 16.1. Teehetki 

Johanna Ketola, Laakso L447 17.4.–24.5 alagalleria 
 18.4. Teehetki

Veikko Hirvimäki, Kohtaamisia 5.6.–13.9.
 5.6.  Teehetki Françoise Jaquet’n ja Veikko Hirvimäen kanssa

Opastukset: 
 14.8. ja 28.8.  Yleisöopastus, kuvataiteilija, taidekriitikko Hannu Castrén 
 10.9.  Luomuviinejä ja kuvataidetta Sveitsistä ja sen ympäristöstä,  
  Jyväskylän viiniklubin viinitasting ja opastus, Sirpa Turpeinen 

Françoise Jaquet, Ajan siivellä 5.6.–13.9. alagalleria 

 12.9.  Näyttelyiden päättäjäiset koko perheelle
  klo 15–16 Hannu Castrénin näyttelyopastus 
  klo 13–16 Riemukkaiden hahmojen työpaja
  klo 16–17 SO III: Televisio aina päällä -konsertti 

Matkalla maan keskipisteeseen, Nykytaidetta Keski-Suomessa 2015, 2.10.–10.1.2016
 9.10.  Kuraattorinkierros, Teija Isohauta
 4.12.  Kuraattorinkierros, Samuli Heimonen



Luennot:
 23.10.  Urbaani, teknologiavälitteinen luontosuhde, kuvataiteilija, TaM Kristiina Ljokkoi. 
  Luento kuului ympäristöluotsikurssin opetusohjelmaan. 
 20.11.  Nykytaiteen ilmiöitä meillä ja maailmalla. Taide ja osallisuus, museopedagogi,  
  taidehistorioitsija Kaija Kaitavuori
 25.11.  Nykytaiteen dokumentointiprojekti, kokoelma-amanuenssi Jaana Oikari ja  
  taidekriitikko, kuvataiteilija Hannu Castrén 

Taiteilijatapaamiset:
 2.10.  Kalle Leino, Tiina Pyykkinen, Marjatta Holma sekä Kimmo Schroderus ja Noora Schroderus
 13.11.  Tuomo Blomqvist, Arja Karppinen-Rekola, Päivi Meriläinen ja Kyllikki Rämänen

TAIDEMUSEON MUUT TAPAHTUMAT

Perjantaiporinat, keskusteluja kulttuuriluotsien kanssa
30.1., 13.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.

Avoin paja
9.10., 16.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 4.12.

 Teehetket museokaupan vieraan kanssa
 30.1.  Maija Holma
 13.3.  Piia Myllyselkä
 8.5.  Rune ja Vicki Snellman

 14.1.  Kulttuuriluotsit, kevään tapahtumat
 19.1.  Luotsi-ilta
 21.1.  Luotsikoulutus
 22.1.  Valikko-tapaaminen
 23.1.  Taide oppimisympäristönä

 12.2.  Matkalla maan keskipisteeseen, tiedotustilaisuus taiteilijoille
 19.2.  Matkalla maan keskipisteeseen, tiedotustilaisuus viestimille
 19.2. TAIKE, Kankaan prosenttikulttuurihankkeen esittely Jyväskylän taiteilijaseuran jäsenille
 19.2.  Jyväskylän taiteilijaseuran yleiskokous

 13.3.  Late Nights, Suoja support -tapahtuma klo 12–21
  klo 14–16 Perjantaiporinat – kulttuuriluotsit kertovat Suoja Support -tapahtumasta ja  
  keräävät muistoja Suoja-talosta 
  klo 14.15 Taidehetki-opastus näyttelyyn ja yhden kuvan tarkastelu, Henna Keski-Mäenpää 
  klo 16.30–17.30 Teehetki museokaupan vieraan, Piia Myllyselän kanssa 
  klo 17–20 Rakennussuojeluenkelityöpaja aikuisille. Ohjaajina Anni Saastamoinen ja  
  Mari Liimatainen 
  klo 18–20 Multimediaesitys Suojan vaiheista nonstoppina  
  klo 18–20 Aulassa kahvila Kultavatkain 
  klo 20–20.30 Performanssi Horonkäristys Anger Management Master Class: Exhibit A.

 14.–15.3.  Horonkäristys Anger Management Master Class – Advanced Self Help Work shop 
 18.3.  Luotsi-ilta
 19.–20.3.  Albumit auki -kiertue

 21.3.  Jyväskylän taidemuseon 17-vuotissyntymäpäivät
  Taikatilassa kauneushoitola ja kampaaja 
  Synttäritarjoilua ”pariisilaisessa” Café Muse śsa 
  klo 12 Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin -näyttelyn yleisöopastus 
  klo 13 ja 14 keskusteleva kuvantarkastelutuokio 
  klo 15.00 esiintyy Kamarikuoro PiCCante 



 21.3.  Rivot runot
 24.3.  Humak-iltavastaanotto
 27.3.  Soiva perhepäivä, Jamkin varhaisiän musiikkikasvatuksen opiskelijat

Kuvasuunnistus lapsille, Teea Ovaskainen ja Nina Leskelä 
10.4., 17.4., 24.4., 29.4., 4.5., 5.5., 6.5., 7.5., 8.5., 13.5., 21.5., 22.5.

 13.4.  PLAN, Lapset kuvissa -koulutus
 16.4.  Museologian seminaarin iltajuhla
 18.4.  klo 13 ja 15 Kirkkopuiston kierros
 21.4.  Grafiikanpaja Harlekiinin kekkereiden ohjaajille
 23.4.  Luotsi-ilta
 27.4.  Norjan suurlähettilään vierailu taidemuseossa
 28.4.  Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kokous ja näyttelyyn tutustuminen
 30.4.  Grafiikanpaja harjoittelijoille

 5.5.  Luotsitapaaminen
 7.5.  Luotsien torstaitohinat
 12.5.  Mediapankki-palaveri
 12.5.  Kulttuuriluotsit, Jyväskylän Kesän tiedotus

 16.5.  Yläkaupungin Yö taidemuseossa 
  klo 15 alkaen Café Muse 
  klo 16.30–17.15 Taiderestauroija Kirsi Nousiainen 
  klo 18.00–20.45 DJ Wonderlust Kirkkopuistossa
  klo 18.30–19.00 Volver
  klo 20.00–20.30 Väitettyä, viiniä ja ilmaisia jumalia

 21.5.  Luotsien torstaitohinat
 22.5.  Pimé Cafe

 12.6.  Kesänäyttelyiden opastus luotseille ja henkilökunnalle
 17.6.  Taiteilijapysäkki, Pauliina Lapio
 8.7.  Paikka- ja tilannesidonnaiset performanssit -luento, performanssitaiteilija Roi Vaara 
 18.8.  Albumit auki -koulutus
 31.8.  Luotsitapaaminen

 7.9.  Jamk, vauvamuskari
 11.9. Laitteistokoulutus
 11.–12.9.  Ympäristöluotsikoulutus
 16.–20.9.  Jyväskylän taiteilijaseuran teosvälitystapahtuma
 19.9.  Jyväskylän taiteilijaseuran juhlagaala
 20.9.  Kulttuurisuunnistus

 2.10.  Taike, ikääntyneet, Pauliina Lapio
 2.10.  Ympäristöluotsikoulutus
 2.10.  Kuvataideopettajienliiton iltajuhla

 2.10.  Late Nights: Valokahvila ja Tiina Pyykkisen valoinstallaatio klo 18–22

 6.10.  Koulutuspäivä opettajille (VTS-menetelmä), päivähoito ja alakoulu
 7.10.  Koulutuspäivä opettajille (VTS-menetelmä), yläkoulu ja keskiaste
 8.10.  Lasten museopäivä
 15.10. Luotsitapaaminen
 19.10.  Prosenttiperiaate-palaveri
 19.10.  Oranssi myrsky -palaveri
 23.10.  Ympäristöluotsikoulutus
 29.10.  Kuvataideopettajien Werme -tapaaminen taidemuseossa, VTS-menetelmän harjoittelu



 1.11.  Intuitiivinen maalaustyöpaja, Anne Sarja-Kolu
 14.11.  Live Herring 10  v.
 16.11.  Luotsi-ilta
 18.11.  Lasten museopäivä
 21.11. ja 28.11.  Intuitiivisen kirjoittamisen työpaja, Jarna Pihlajamäki
 24.11.  Ympäristöluotsikoulutus

 27.11  Oranssi myrsky – Art After Dark
  klo 18–21 DJ Jese 
  klo 18–19 Pasi Rauhalan taiteilijatapaaminen 
  klo 18–20 Galaksimaalaustyöpaja

 30.11.  Museomuskari taidemuseossa
 3.12.  Naisten värikylpy -työpaja, testaus
 10.12.  Ympäristöluotsikoulutus

 12.–13.12.  Jouluinen TAIDEBASAARI ja Kahvila Kanelitanko
  13.12. klo 13–15 Jyväskylän Suomi-Japani Yhdistyksen järjestämä origamityöpaja

Taidebasaarin myyjät: Ulla Aatinen, Atena Kustannus, Henna Autio, Catalysti transcultural artists / Anna Ruth, 
Tiina Ekosaari / Marianne Tiitinen, Anna-Liisa Hakkarainen, Auli Halttunen / Tiina Lempiäinen-Trzaska, Anita 
Hannunen, Eveliina Harju / Maria Koski-Lammi, Tuula Haverinen, Päivi Hintsanen, Chikako Ishiyama / Naoji 
Ishiyama, Eila Kinnunen / Piia Myllyselkä, Kirsi Neuvonen, Raija Luukkonen, Olga Malytcheva, Viivi Manni-
nen, Merja Metsänen, Pipa Rauhamäki, Maarit Siltamäki, Ippa Särkkä / Eija Juutilainen, Sirkka-Liisa Särkkä, 
Ulla Tulonen, Rita Vargas

TEKEMISTÄ PIENILLE JA ISOILLE

Harlekiinin kekkerit
24.1., 15.2., 22.3., 28.3., 12.4., 17.4., 9.5., 8.8., 7.11., 15.11., 19.12.

Jooga-ryhmä kevät- ja syyskaudella kerran viikossa, vuoden aikana 24 kertaa
Jomon-Shindo ryhmä kevät- ja syyskaudella kerran viikossa, vuoden aikana 24 kertaa

Soiva vauvojen värikylpy: 22.10., 29.10. ja 5.11., ohjaajina Leena Pantsu ja Hannele Torniainen
Ryhmä1: 1–2 -vuotiaille klo 9.00–9.45, Ryhmä 2: 4–9 -kuukautisille klo 10.00–10.45

Taikatilassa kokoontuivat lisäksi naisten vertaisryhmä Leidit ja Luotsien lukupiiri lähes viikoittain. Myös kult-
tuuriluotsit järjestivät tapaamisiaan Taikatilassa.

Kaupungin kulttuuriopetussuunnitelman mukaiset 6.-luokkalaisten Kompassikäynnit

 ti 3.3. klo 12–14 Palokan yhtenäiskoulu
 ke 4.3. klo 12–14 Korpilahden yhtenäiskoulu
 ke 11.3. klo 9–11  Vaajakosken koulu
 to 12.3. klo 9–11 Luonnetjärvi 6B ja 6C
 pe 13.3. klo 9–11  Pupuhuhdan koulu
  klo 12–14 Keljonkangas 6A ja 6B
 to 19.3. klo 9–11  Vaajakummun koulu 6A ja 6B
  klo 12–14 Keski-Palokka 6A ja 6B
 pe 20.3. klo 9–11  Keljonkankaan koulu 6C
 ti 24.3. klo 9–11 Jokelan koulu 6C
 ke 25.3. klo 9–11  Jokelan koulu 6B
  klo 12–14 Norssi 6B
 to 26.3. klo 9–11  Vesangan koulu
  klo 12–14 Tikkalan 5.–6.lk
 ti 25.8.  klo 9–11  Keltinmäki 6A
  klo 12–14  Jyskän 6C
 ke 26.8.  klo 9–11  Halssilan koulu 6A
 to 27.8.  klo 9–11  Kypärämäki 6A
 pe 28.8.  klo 9–11  Kuokkalan yhtenäiskoulu 6A

 ti 1.9.  klo 9–11  Mankolan koulu
  klo 12–14  Kypärämäki 6B
 ke 2.9.  klo 9.30–11.30  Tikan koulu 6A
 to 3.9.  klo 9–11  Keltinmäki
  klo 12–14  Halssilan 6B
 pe 4.9.  klo 9–11  Pohjanlampi 6B
 ma 7.9.  klo 9–11  Keltinmäen 6C
 ti 8.9.  klo 9–11  Jyskän 6B
  klo 12–14  Puistokadun päiväkotikoulu
 ke 9.9.  klo 9–11  Kypärämäen koulu 6M
 to 10.9.  klo 9–11  Tikan koulu 6B
  klo 12–14  Tikan koulu, 6C
 pe 11.9.  klo 9–11  Jyskän 6B
 ti 20.10.  klo 12–14  Pohjanlampi 6C
 ke 28.10.  klo 12–14  Korpilahden yhtenäiskoulu
 to 29.10.  klo 12–14  Huhtasuon koulu
 ti 3.11.  klo 9–11  Lohikosken koulu
 ke 4.11.  klo 9–11  Lehtisaaren koulu
 ke 11.11.  klo 9–11  Puuppolan koulu
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Ratamon yleisötilaisuudet, tapahtumat, kurssit ja työpajat

GRAFIIKAN PAJAN KURSSIT JA TYÖPAJAT
Jyväskylän kansalaisopiston grafiikan kurssit
12.1.–13.4. ja 7.9.–7.12. ma klo 13–15.30, Grafiikan päiväryhmä, opettajana taidegraafikko Jonna Jantunen
13.1.–7.4. ja 8.9.–1.12. ti klo 18–20.30, Puupiirros-kurssi, opettajana taidegraafikko Aino-Kaarina Pajari
7.1.–8.4. ja 9.9.–2.12. ke klo 18–20.30, Taidegrafiikka-kurssi, opettajana taidegraafikko Jyrki Markkanen
8.1.–9.4.ja 10.9.–3.12. to klo 18–20.30, Monivärigrafiikka-kurssi, opettajana taidegraafikko Tuomas Hallivuo

1.6.–12.6. Jyväskylän Nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä järjestämällä nuorten ympäristöleirillä Naoji 
Ishiyama maalasi nuorten kanssa 3D-maalauksen ja valokuvataiteilija Rune Snellman rakensi Camera 
obscuran Veturitallien etupihalle

22.6.–25.6. päivittäin klo 10–16, Syväpaino-kurssi, ohjaajana taidegraafikko Tuomas Hallivuo

6.7.–9.7. päivittäin klo 10–16, Serigrafia – aloitteleville ja edistyneimmille aloitteleville, ohjaajana 
taidegraafikko Timea Mucsi

19.10. klo 13–14 T-paitatyöpaja Veturitallien henkilöstölle, ohjaajana taidegraafikko Naoji Ishiyama

19.10 ja 26.10. klo 11–12 ja 4.11. ja 11.11. klo 12–14, TAIKUN grafiikkakurssi, opettajana taidegraafikko 
Rita Vargas

6.11. klo 18.30–20.30 Kumileimasinyleisötyöpaja, ohjaajana Naoji Ishiyama 

Vuoden aikana kursseille ja työpajoihin osallistui yhteensä 142 henkilöä. 
Kurssikäyntejä kertyi yhteensä 1304.

YLEISÖTILAISUUDET JA MUUT TAPAHTUMAT 
Taidemuseo järjesti Ratamossa kuudet näyttelyavajaiset. Lisäksi Jyväskylän Opiskelijakamerat ja Jyväskylän 
Kameraseura kokoontuivat kuvailtoihin keväällä ja syksyllä kerran kuukaudessa.

 11.2.  klo 17 Taidehistorioitsija Anna Kortelainen luento Antti Niemisestä
 16.4.  klo 19–20 Anne-Mari Kivimäki & co -yhtyeen konsertti 
 24.4.  klo 13, 16, 17 ja 18 Anne-Mari Kivimäki: Sijaton sielu -elokuva & säestys
 25.7.  klo 14 ja 16 EI TARINOITA -tanssi-installaatio
 26.7.  klo 14 EI TARINOITA -tanssi-installaatio
 6.9.  klo 13–14 Johanna Pihlajamaan, Alexandra Schewskin ja Jan Kromken taiteilijatapaaminen 
 15.9. ja 22.9.  klo 18–19 Shindo-ryhmä 

Veturitallien juhlaviikko yhteistyössä Jyväskylän Nuorisopalveluiden kanssa
 2.–6.11.  klo 15 Avoimet ovet Veturitalleilla
 3.–5.11.  klo 18–19 Avoimet ovet: Kansalaisopiston kurssit
 5.11.  klo 16–17 Vladimir Leleivan taiteilijatapaaminen
 6.11.  klo 18–22 Veturitallien synttäriviikon päätapahtuma: teatteria, musiikkia, tanssia ja tulishow,  
  tutustumista Veturitallien toimintaan ja tiloihin
 
 14.11.  klo 17–18 Buba Wii Aa -jazzyhtyeen konsertti
 11.12.  klo 17–22 Veturitallien yhteiset pikkujoulut ja jatkot Veturitallien kiinteistön uuden omistajan 
   Samppa Lajusen liikekumppaneiden kanssa. 

 16.12.  klo 13–14 Joulupuuro Ratamon käyttäjille

Pääsääntöisesti joka kuun ensimmäisenä maanantaina pidettiin Veturitallien toimijoiden yhteinen talopalaveri. 
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Teos- ja muut lainat näyttelyihin  
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta

Äänekosken taidemuseo, 21.5.2015–
Kalle Carlstedtin taidekokoelmaan liittyviä luonnoksia: 
014328: 670, 014328: 656, 014328: 655, 014328: 648, 014328: 513, 014328: 185, 014328: 156,  
014328: 150, 014328: 143, 014328: 116_a, b, c, 014328: 97, 014328: 96, 014228, 014153, 014328: 585, 
014328: 149, 014328: 143, 014328: 123

Kalle Carlstedtin arkistokokoelmaan kuuluvia luonnoksia sekä esineitä:
Kansiosta KC 21 Luonnos Konginkangas Sosko 1915 
Kansiosta KC 35 Luonnos SOSKO Konginkangas KC 
Kansiosta KC 22 Luonnos Konginkangas 15? Lauri ja Tauno

Kalle Carlstedtin arkistokokoelmaan kuuluvia esineitä:
Työmies-aski (sisällä nupeja); ruskea paperipussi (sisällä hartsikiteitä); pahvinen vesiväripaletti (12 värinappia); 
Kotka-aski (sisällä 7 kpl metallikaivertimia); Kerho-aski (sisällä 3 kpl vaaleanpunaisia paketteja joissa ohuita 
neuloja ja1 ruskea paketti ruostuneita neuloja ja irtoneuloja); lasinen pullo Pelikan-tussia; suurikokoinen kan-
gastullo; pienikokoinen flanellitullo; metallinen palettikuppi klipsillä; 2 pientä valkoista posliinikuppia; sininen 
posliinikuppi; pieni korkki; puuvartinen metallikaiverrin; ruosteinen harppi; puupiirrin (keskiosa irti); puinen 
viivoitin; puinen kulmaviivoitin; pahvirasia, jossa 6 ohutta puuvartista irtoteräistä mustekynää, kolme värilii-
dunpätkää; paperipaketti alunaa; kaksi tuntematonta messinkiesineitä; pitkä puulista; lasinen koeputki; varre-
ton taltta; varreton puukko; pieni taltta; metallinen kourutaltta; messinkilieriö; peltinen vesivärilaatikko jonka 
sisällä irtovärejä ja muutama irtoterä; punnitusvaaka max 50 g; kuusi vesiväripensseliä; Arabian iso posliini-
nen kahvikuppi ja -lautanen; maalarin puinen matka-aski, jonka lokeroissa n. 34 värituubia sekä n.19 erimit-
taista pensseliä (askin nahkahihna katkennut); saranallinen puinen paletti ja metallinen palettikuppi; puinen 
tarvikeaski, lukko rikki; ripa korjattu vahvalla pellavalangalla, joka rispaantunut

Käpy Galleria, Konnevesi, 15.6.–7.8.2015
Taiteilija Virpi Vanaksen teoksia
014461:220, Ilta puutarhassa, 1996, öljymaalaus
014498, Keitaalla, Erämaan lähteellä, 1973, öljymaalaus
01276, Syntymäpäivä, 1973, öljymaalaus
01268, Häämatka, 1973, akryyli maalaus
013063, Kesäyö, 1994, öljymaalaus
013129, Duetto, 1995, öljymaalaus

Tampereen Taidemuseo, 12.9.2015–10.1.2016
0712, Cawén, Alvar, Poika ongella, 1907, öljymaalaus
0454, Cawén, Ragni, Satama Italiassa, öljymaalaus
1023_Korpilahti, Cawén, Alvar, Verkonpaikkaaja, 1907, öljymaalaus
102_Korpilahti, Cawén, Alvar, Kuulantyöntäjä, 1908, öljymaalaus



LIITE 4

Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan

Ahonen, Reetta: Prato I–IV sarjasta Baaseja, 2011, puupiirros 

Blomqvist, Tuomo: Koivunmantokuoriaiskaiverrus, 2015, veistos

Hirvimäki, Veikko: Saapuminen VI, 2013, veistos

Immonen, Kati: Kaatunut oluttölkki, 2014, akvarelli

Ijäs, Jan: Solitude in Year Zero, 2012, video (yhteishankinta Saarijärven museon kanssa)

Jaquet, Francoise: Mekko Morganille, veistos

Kapa (Martti Kapanen): Yön hetkiä, viisiosainen sarja, 2015, valokuva

Karjalainen, Pertti: Uni, 2014, akryylimaalaus

Kromke, Jan: Landscape 110.12, 2015, öljymaalaus

Leino, Kalle: Eggplant, 2015, öljymaalaus

Leino, Kalle: Polo Ralph Lauren, 2014, öljymaalaus

Malytcheva, Olga: Kaupunginjohtaja M. Andersson, 2015, öljymaalaus

Markkanen, Jyrki: Koivikko 1, 2013, veistos

Markkanen, Jyrki: Koivikko 2, 2014, veistos

Markkanen, Jyrki: Koivikko 3, 2015, veistos

Meriläinen, Päivi: Yölaulu, 2015, akvarelli

Meriläinen, Päivi: Siemen, 2015, akvarelli

Mikkonen, Tapani: Kosketus, grafiikansalkku, 2014, litografia

Pakarinen, Sergei: Nimetön, 1954, grafiikka

Pitkänen, Pekka: Portteja, veistos

Ruth, Anna: Artefact 4 Kataja, 2015, lyijykynä

Ruth, Anna: Artefact 6 Haapa, 2015,lyijykynä

Tapper, Nora: Pöytä ja pullo, 2014, veistos
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