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YHDESSÄ TEHDESSÄ  
SYNTYY ENNÄTYKSIÄ

Vuosi 2017 tullaan muistamaan Suomi 100 -juhlavuo-
tena, jolloin museot ja erityisesti taidemuseot saavut-
tivat uusia kävijäennätyksiä. Jyväskylän taidemuseon-
kin kävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
peräti yli 15 prosenttia ja samalla ylitettiin ensimmäi-
sen kerran taidemuseon historiassa 40 000 käyntiker-
ran raja. Saavutus on erinomainen pelkästään jo sen 
vuoksi, että museon näyttelytoiminta oli pintaremon-
tin vuoksi pysähdyksissä koko tammi- ja helmikuun 
ajan. Myös museokaupan myynti kasvoi edellisestä 
vuodesta.

Ennätysvuoden takeena oli suuren yleisömenestyk-
sen saanut Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttely. Siinä 
esiteltiin ensimmäistä kertaa Suomalaisten taidesääti-
öiden yhdistyksen (STSY) jäsenten arvokkaat taideko-
koelmat pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Näyttely, 
joka esitteli Suomen taiteen merkkiteoksia 1800-luvun 
lopusta 2010-luvulle teemoittain, sai liikkeelle taide-
museon ennätysyleisön, runsaat 15 000 näyttelyvie-
rasta. Näyttelyä täydensi taideteosten tulkintoihin liit-
tyvä laaja yleisöyhteistyöhanke, johon osallistui run-
saat 100 kansalaista, opiskelijaa ja eri tieteenalojen 
asiantuntijaa. Tulkinnoista tehtiin videoita ja tulkintoja 
koottiin omaksi verkkonäyttelyksi.

Taidemuseon näyttelyprojektit edellyttävät yhä enem-
män merkittävää yhteistyötä muiden toimijoiden kans-
sa. Toimintavuoden aikana kumppaneina ovat toimi-
neet Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen ja mui-
den yhteistyötahojen lisäksi Lappeenrannan ja Kajaa-
nin taidemuseot, Yleisradio, Ateneumin taidemuseo ja 
Jyväskylän taiteilijaseura.

Jyväskylän kaupunkistrategian mukaisesti taidemuseo 
haluaa edistää osallisuutta kaikessa toiminnassaan. 
Loppuvuodesta perustettiin taidemuseon asiakasraati, 
johon ilmoittautui 23 eri-ikäistä ja -taustaista kaupun-
kilaista. Raatilaisten tehtävänä on ottaa kantaa ja osal-
listua paitsi museon toiminnan kehittämiseen myös tu-
levaisuudessa sen arkitoimintaan. 

Kokoelmapuolella merkittävin resurssilisäys oli määrä-
aikaisen paperikonservaattorin rekrytointi. Hänen teh-
tävinään olivat kehystämättömien teosten kuntokartoi-
tukset sekä teosten uudelleen suojaus sekä teosten siir-
täminen metallisiin arkistolaatikoihin Holvin säilytys-
tilassa. 

Museon pidennettyä avoinnaoloaikaa on aikaisem-
min toteutettu muun muassa Yläkaupungin Yössä ja La-
te Nights -tapahtumissa. Taidemuseon pääsy mukaan 
ensimmäistä kertaa syksyn Valon Kaupunki -tapahtu-
maan oli suuri menestys. Kolmen päivän aikana, jol-
loin museo oli avoinna klo 22 asti, museossa vieraili 
runsaat 3 000 kävijää, mikä vastaa perinteisen Joului-
sen Taidebasaarin kävijämäärää.

Koska museoala elää tällä hetkellä suurten muutosten 
aikaa, on tärkeää, että taidemuseolla on selkeä näke-
mys siitä, mihin suuntaan museotamme lähdetään ke-
hittämään lähitulevaisuudessa. Sen vuoksi koko henki-
lökuntamme on ollut vuoden aikana työstämässä tai-
demuseon strategista toimintasuunnitelmaa vuosiksi 
2018–2020. Kehittämiskohteiksi valitsimme osallisuu-
den, näkyvyyden sekä kokoelmatyön ja tutkimuksen. 
Työ tulee vielä jatkumaan vuoden 2018 puolella. 

Mahtava vuosi on siis taas takana. Se on vaatinut hen-
kilökunnalta, jos ei nyt verta niin ainakin paljon hikeä 
ja ehkä myös vähäsen kyyneleitä. Yhdessä tätä työtä 
tehdään. Kiitokset siis jälleen kerran myös tilapäisille 
työntekijöille, sivareille, kesätyöntekijöille, harjoitteli-
joille, työssäoppijoille, työkokeilijoille, työpajaohjaajil-
le, luennoitsijoille, kouluttajille, kuraattoreille, valoku-
vaajille, webdesignereille, graafisille suunnittelijoille, 
kielenkääntäjille, konservaattoreille, muusikoille ja en-
nen kaikkea kulttuuriluotseille, jotka ovat löytäneet tai-
demuseosta toisen kotipesänsä. Ja tietenkin suurin kii-
tos kuuluu taiteilijoille, niin eläville kuin edesmenneil-
lekin, ilman heitä meitäkään ei olisi olemassa.

Jukka Partanen
intendentti
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Museon ikkunaan heijastuu valaistussuunnittelija 
Elisa Hillgenin uv-väreillä tuunaama Sata vuotta, tuhat 
tulkintaa -näyttelyjuliste. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Juho Karjalaisen näyttelyn avajaisissa esiintyi kitaraduo Joonas Widenius & Petri Kumela. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Avajaisvieras sai näyttelykirjaan signeerauksen taidegraafikko Juho Karjalaiselta. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

NÄYTTELYTOIMINTA
Seija Heinänen, Leena Lokka, Jukka Partanen, 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. 

Kertomusvuonna Holvissa tehtiin pintaremonttia ja 
näyttelytoiminta käynnistyi vasta maaliskuun puolel-
la. Vuoden aikana oli neljä päänäyttelyä ja kaksi gal-
lerianäyttelyä. Kolmannessa kerroksessa on ollut esil-
lä vuodesta 2010 alkaen Oravien aarteita – grafiikkaa 
1960-luvun kodissa -kokoelmanäyttely, jonka osak-
si installoitiin vuonna 2013 Pasi Rauhalan Kotimuseo. 
Galleria Ratamossa oli vuonna 2017 seitsemän taide-
museon järjestämää grafiikkanäyttelyä ja kuusi Luovan 
valokuvauksen keskuksen järjestämää valokuvanäytte-
lyä. 

PÄÄNÄYTTELYT

Juho Karjalainen

Taidegraafikko

10.3.–21.5.

Näyttelyssä oli esillä 28 Juho Karjalaisen suurikokoista 
syövytystekniikalla toteutettua grafiikan vedosta, nel-
jä piirustusta, lukuisa määrä luonnospiirustuksia ja Ika-
ros-teoksen kaksi värilaattaa. Teokset ajoittuvat vuosil-
le 2000–2017. 

Näyttelyteosten pääteema oli klassinen miesvarta-
lo, johon Karjalainen siirtyi vuonna 1993. Uusimmis-
sa, vuonna 2016 ja 2017 valmistuneissa, teoksissaan 
Karjalainen on palannut eläinaiheisiin. Näyttelyssä oli 
esillä susiaiheinen teossarja, joka on syntynyt saksa-
laisen runoilijan Wilhelm Müllerin (1794–1827) runo-
kokoelman Winterreise innoittamana. Vuonna 1827 
Franz Schubert säveltäsi runoista samannimisen lau-
lusarjan, jota kuvaillaan lied-taiteen kuningasteoksek-
si. Näyttelyn viimeisenä päivänä yleisöllä oli mahdolli-
suus kuunnella Schubertin laulusarja Juho Karjalaisen 
teosten äärellä. 
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Edellinen Juho Karjalaisen yksityisnäyttely Jyväskyläs-
sä oli esillä Alvar Aalto -museossa vuonna 1979, jolloin 
Karjalainen toimi Keski-Suomen ensimmäisenä läänin-
taiteilijana kolmivuotiskauden 1978–1980. Kausi käyn-
nistyi eurooppalaistyylisen grafiikan työpajan perusta-
misella nykyisen Nikolainkulman kivijalkaan. Jyväsky-
län aika oli tärkeä myös oman työskentelyn kannalta, 
sillä Karjalainen palasi pitkän tauon jälkeen metalligra-
fiikkaan ja ryhtyi kehittämään omaa akvatintasovellu-
tustaan, jossa hän syövyttää laattaa suoraan typpiha-
polla ilman lakkausta.

Jyväskylän taidemuseon ja Lappeenrannan taidemu-
seon yhteistyönä toteutettu Juho Karjalaisen näyttely 
oli esillä Jyväskylän lisäksi myös Kajaanin taidemuse-
ossa 15.6.–3.9.2017 ja Lappeenrannan taidemuseossa 
23.9.2017–7.1.2018. 

Näyttelyjulkaisu: Juho Karjalainen taidegraafikko 
Artikkeli: Heikki Malme, Pääosassa ihminen – 
A man in the spotlight
Toimitus: Mikko Pirinen ja Jukka Partanen
Taitto: Päivi Veijalainen / Huhtikuu
Julkaisijat, kustantajat: Jyväskylän taidemuseo ja 
Lappeenrannan taidemuseo, 2017
Jyväskylän taidemuseon julkaisuja 6

Video: Taidegraafikko Juho Karjalainen, kesto 10 min
Käsikirjoitus: Leena Lokka ja Jukka Partanen
Kuvaus: Jari Kuskelin
Tuottaja: Jyväskylän taidemuseo
Video kuvattiin Juho Karjalaisen kotona Haminan 
Kolsilassa 1.2.2017  

Juho Karjalainen oli läsnä vaimonsa Leenan kanssa 
näyttelyn avajaisissa, joissa esiintyi kitaraduo Joonas 
Widenius & Petri Kumela. Naoji Ishiyama painoi kak-
si erilaista kangaskassia Karjalaisen teosten pohjalta. 
Kassit olivat myynnissä näyttelyn ajan museokaupassa.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa

9.6.–8.10.

Vuoden päänäyttely esitteli Suomen taiteen merkkite-
oksia 1800-luvun lopusta 2010-luvulle. Suuren suosi-
on saaneen, interaktiivisen ja museon kaikkien aiko-
jen näyttelykohtaisen kävijäennätyksen (15 056) teh-
neen näyttelyn avulla herätettiin lukuisien uusien kä-
vijöiden mielenkiinto kuvataidetta kohtaan. Näyttely 
haastoi etsimään tuttuihin teoksiin uusia näkökulmia 
omien tulkintojen ja kokemusten välityksellä. Näyttely 
ja teostulkintoja tuottanut ja tallentanut yleisötyöhanke 
olivat osa valtakunnallista, Keski-Suomen ja Jyväskylän 
Suomi100 -ohjelmaa sekä Suomen museoliiton Yhtei-
nen perintö -hanketta.

Kuvataidetta lähestyttiin näyttelyssä neljän teeman 
kautta: Suomalaiset kuvissa, Kansallista kuvastoa, Sota 
ja ahdistus meissä sekä Mielenmaisemia ja tunnelmia. 
Teosten välityksellä saatiin aikaan myös keskustelua: 
Mitä henkilökuvat paljastavat ihmisestä? Miten nykyi-
sin tulkitaan kansallismaisemia? Vertautuvatko suoma-
laisten sotamuistot nykyhetkeen, pakolaisuuteen, pel-
koon? 

Esillä oli maalauksia, veistoksia, taideteollisuutta, gra-
fiikkaa ja valokuvia seuraavilta taiteilijoilta: Ilmari Aal-
to (1891–1934) / Wäinö Aaltonen (1894–1966) / Lau-
ri Ahlgren (1929–) / Nina Ahlstedt (1853–1907) / Hel-
mi Biese (1867–1933) / Juhana Blomstedt (1937–2010) / 
Rut Bryk (1916–1999) / Alvar Cawén (1886–1935) / Eva 
Cederström (1909–1995) / Marcus Collin (1882–1966) 
/ Fanny Churberg (1845–1892) / Gösta Diehl (1899–
1964) / Albert Edelfelt (1854–1905) / Carolus Enckell 
(1945–) / Antti Favén (1882–1948) / A.W. Finch (1854–
1930) / Hilda Flodin (1877–1958) / Akseli Gallen-Kalle-
la (1865–1931) / Pekka Halonen (1865–1933) / Juhani 
Harri (1939–2003) / Alpo Jaakola (1929–1997) / Tapio 
Junno (1940–2006) / Eero Järnefelt (1863–1937) / Birger 
Kaipiainen (1915–1988) / Kimmo Kaivanto (1932–2012) 
/ Klaus Kalima (1918–2017) / Inari Krohn (1945–) / Irma 
Kukkasjärvi (1941–2011) / Väinö Kunnas (1896–1929) 
/ Viktor Kuusela (1925–2017) / Ville Lenkkeri (1972–) 
/ Jukka Mäkelä (1949–) / Martti Mäki (1947–) / Jarmo 
Mäkilä (1952–) / Reima Nevalainen (1984–) / Yrjö Ollila 
(1887–1934) / Unto Pusa (1913–1973) / Juho Rissanen 
(1873–1950) / Kauko Räsänen (1926–2015) / Matti Saa-
nio (1925–2006) / Tyko Sallinen (1879–1955) / Helene 
Schjerfbeck (1862–1946), Arvo Siikamäki (1943–) / Sul-
ho Sipilä (1895–1949) / Juha Soisalo (1941–2016) / Wil-
ho Sjöström (1873–1944) / Reidar Säreistöniemi (1925–
1981) / Aukusti Tuhka (1895–1973) / Aimo Tukiainen 
(1917–1996) / Hannu Väisänen (1951–) / Rafael Wardi 
(1928–) / Victor Westerholm (1860–1919) / Sofia Wilk-
man (1956–) / Tapio Wirkkala (1915–1985).

Tulkintoja, tulkintoja…
Teokset ja teemat taustoitettiin tutkimustyön tulokse-
na, joten esillä oli aikalaiskritiikkiä, taidehistorioitsijoi-
den ja tutkijoiden näkökulmia sekä taiteilijoiden omia 
tulkintoja teoksistaan. Talvella ja keväällä ennen näyt-
telyn avautumista noin sata henkilöä teki näyttelyteok-
sista tulkintoja kuvien pohjalta. Yleisötyöryhmiin va-
littiin seniori-ikäisiä, koululaisia, maahan muuttanei-
ta opiskelijoita, erityisryhmäläisiä ja kulttuuriluotseja. 
Tulkintoja tallennettiin äänitteinä ja/tai videoina. Ää-
nitteitä litteroitiin teksteiksi ja videoita editoitiin teos-
kohtaisiksi koosteiksi, joita oli esillä myös näyttelyssä 
(kesto 33 min). Näyttelyn ja yleisötyöhankkeen valmis-
tumisprosessista pidettiin blogia vuosina 2016 ja 2017. 
https://satavuottatuhattulkintaa.wordpress.com/blogi/ 
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Lisätulkintoja näyttelyteoksiin toivat Jyväskylän yli-
opiston taide- ja kulttuuriaineiden opiskelijoiden osa-
na opintojaan tekemät tulkinnat sekä yliopiston eri lai-
tosten professoreiden ja opetushenkilökunnan kir-
joittamat e-kirjan artikkelit. Myös näyttelykävijöil-
lä oli mahdollisuus kirjoittaa verkkonäyttelyn sivuille 
tai museon aulaan teoskuvakoosteen viereen muuta-
man sanan kiteytys näyttelyssä olleista teoksista. Au-
lan kommenteissa nousi henkilökohtaisten assosiaati-
oiden lisäksi esiin viittauksia muun muassa elokuviin, 
musiikkiin, julkisuuden henkilöihin, politiikkaan ja ym-
päristöasioihin, laulujen sanoihin, erilaisiin sloganeihin 
sekä yleensäkin ajankohtaisessa keskustelussa olleisiin 
aiheisiin. Niin sanottua vanhaa taidetta tulkittiin siis 
myös nykyilmiöiden näkökulmasta, mikä oli yksi näyt-
telyn tavoitteista.

Lisäksi yleisöllä oli mahdollisuus äänestää näyttelyn 
parasta teosta. Eniten ääniä sai Albert Edelfeltin ”Suk-
kaa kutova tyttö” (86 ääntä). Toisen sijan jakoivat 78 
äänellä Helene Schjerfbeckin ”Hiljaisuus” ja Fanny 
Churbergin ”Kuutamomaisema”.  Kolmanneksi suosi-
tuin teos oli Reidar Säreistöniemen ”Huurrekoivikko” 
(54 ääntä). Äänestäneiden (748) kesken arvottiin kuu-
kausittain kirjapalkinto. 

Näyttelyn teemoja käsittelevään verkkonäyttelyyn 
www.tuhattulkintaa.fi koottiin tulkintoja 45 teoksesta. 
Tulkinnat löytyvät verkkonäyttelystä kunkin teoksen 
kohdalta teksteinä ja/tai videoina klikkaamalla teos-
kuvaa http://www.tuhattulkintaa.fi/teokset/. Muutami-
en teosten kohdalta löytyy myös Jyväskylän kaupun-
gin kirjaston antamia kirjallisuusvinkkejä. Opetusma-
teriaaliksikin soveltuva verkkonäyttely on esillä ainakin 
seuraavat viisi vuotta, jonka ajan on myös mahdollista 
tehdä teoksista uusia tulkintoja. Sivustolle tehtiin vuo-
den loppuun mennessä eli noin puolessa vuodessa pe-
räti 82 300 sivuavausta ja kävijöitä verkkonäyttelyssä 
oli 16 500. 

Runsaasti tapahtumia
Näyttelyn aikana museossa järjestettiin 62 tapahtu-
maa, joissa oli neljän kuukauden aikana lähes 4 600 
kävijää: luentoja, keskustelutilaisuuksia, erityisopas-
tuksia, kuten biologin ja Suomen historian näkökul-
mat, queer-opastus, VTS-teostulkintahetkiä ja kuraat-
torinkierroksia. Noin 900:lle koululaiselle järjestettiin 
työpaja ja näyttelyopastus. Lisäksi tarjottiin musiikki- 
ja tanssiesityksiä sekä Luovan kirjoittamisen ja Social 
Dreaming -työpajoja. Näyttely oli mukana myös Jyväs-
kylän Kesän, Valon kaupungin, Tutkijoiden yön sekä 
Vanhusten viikon tapahtumissa ja Kulttuurisuunnistuk-
sessa. Valon kaupunki -tapahtumaan kolmen päivän 
ajaksi merkittiin näyttelystä viisi teosta, joissa luotiin 
tunnelmaa erityisesti valon ja varjojen avulla. Museon 
kadulle avautuvissa ikkunoissa oli esillä samanaikai-

sesti valaistussuunnittelija Elisa Hillgenin uv-tusseilla ja 
-väreillä tuunaamat suurikokoiset näyttelyjulisteet, jot-
ka herättivät valaistuna ihastusta syksyn pimeydessä. 

Huomio markkinointiin
Näyttelyn markkinointiin kiinnitettiin erityishuomio-
ta ostamalla palveluja helsinkiläiseltä Pink Eminence 
-viestintätoimistolta, Visit Jyväskylältä ja Sanoma me-
dialta. Panostettiin myös näkyvyyteen sosiaalisessa 
mediassa eli facebookissa, instagramissa ja twitterissä. 
Näyttelystä tehtiin myös videoteasereita vimeoon. Val-
takunnallisessa näkyvyydessä oma merkityksensä oli 
myös Suomi 100 -tiedotuksella sekä Helsingin Sano-
milla. Pieniä juttuja näyttelystä ilmestyi kesän aikana 
myös aikakauslehtien minne mennä -palstoilla. Asia-
kaspalautteen mukaan tehokas ”tiedotusväline” oli 
myös näyttelyssä käyneiden tuttavien suositus.

Kesän ajan museon sisäänkäynnin edessä jalkakäytä-
vällä oli graafikko Naoji Ishiyjaman näyttelyn logosta 
suunnittelema suurikokoinen ja värikäs katutarra, 
joka varsinkin puhelimen kameran läpi katsottuna 
loi kolmiulotteisen, visuaalisen harhan. Näyttelyn 
markkinointiin liittyi myös pääsylipun hintaan sisälty-
nyt suomen- ja englanninkielinen esite, jossa avattiin 
näyttelyn teemoja ja esiteltiin 13 näyttelyn teosta sekä 
näyttelyyn liittyvät tapahtumat. 

Kommentteja
Näyttely sai erinomaista asiakaspalautetta (n=681). 
Muutama vastaajista kertoi käyneensä näyttelyssä kak-
si jopa kolme kertaa. Esimerkkejä kommenteista: ”opin 
uutta ja teokset saivat ajattelemaan”, ”teoksia, joita ei 
näillä korkeuksilla usein näe”, ”loistavasti koottu”, ”läpi-
leikkaus kansakunnan muistiin”, ”teokset koskettivat”, 
”hurmioiduin”. ”Tämä pisti muistot liikkeelle ja loppu-
päivän aikataulut sekaisin. Eli tarkoittaa sitä, että oli 
ihan helvetin hyvä näyttely!”, huikkasi mies museos-
ta poistuessaan. Myös pari negatiivista palautetta tu-
li tekstien asettelusta ja tekstien koosta, kuten yleensä 
kaikista näyttelyistä, joissa on tekstiä esillä. Pettyneitä 
oltiin myös siksi, että teoksiin ei saanut koskea. Näytte-
lyssä oli salivalvojat, joita ei yleensä ole Jyväskylän tai-
demuseon näyttelyissä. 

Yhteistyössä
Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn järjesti Jyväs-
kylän taidemuseon kanssa yhteistyössä Suomalaisten 
taidesäätiöiden yhdistys (STSY). Mukana olivat Alfred 
Kordelin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta Serlachi-
uksen taidesäätiö, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, 
Taidesäätiö Merita ja UPM-Kymmenen Kulttuurisää-
tiö. Näyttelyn teokset olivat lainassa kyseisten säätiöi-
den taidekokoelmista ja ne olivat ensimmäistä kertaa 
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Museon ulko-oven edessä jalkakäytävällä oli kolmiulotteisen, visuaalisen harhan luonut 
katutarra, jonka suunnitteli taidegraafikko Naoji Ishiyama. Kuva: Naoji Ishiyama.

Väkeä tulvi Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyyn ajoittain sisääntuloaulan täydeltä.  
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Näyttelyn avasi europarlamentaarikko Henna Virkkunen (taimmaisena), vasemmalla takana 
näyttelyn kuraattori Seija Heinänen. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Anna Blomster tulkitsee opaskierroksellaan näyttelyn teoksia biologin näkökulmasta. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Wenzel Hagelstam kertoi taiteen arvioimisesta, ostamisesta ja myymisestä sekä taiteesta 
sijoituskohteena. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Lokakuun alussa keskusteltiin taiteen monenlaisista arvoista. Keskustelijoina vasemmalta Nina 
Zilliacus, Anu Kehusmaa ja Tarja Talvitie, puheenjohtajana toimi Teija Luukkanen-Hirvikoski. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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yhteisnäyttelyssä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. 
STSY:n näyttelytyöryhmään kuuluivat toiminnanjohta-
ja Anna-Maria Wiljanen UPM-Kymmenen Kulttuurisää-
tiöstä, intendentti Nina Zilliacus Villa Gyllenbergin tai-
demuseosta ja pääkuraattori Laura Kuurne Serlachius- 
museoista. 

Näyttelyn ja yleisötyöhankkeen  
yhteistyökumppanit:
Alfred Kordelinin säätiö, Fortumin Taidesäätiö, Gösta 
Serlachiuksen taidesäätiö, Humanistinen ammattikor-
keakoulu, Jokihovin palvelutalo, Jyväskylän kansalais-
opisto, Jyväskylän kaupunginkirjasto, Jyväskylän kau-
punki ja kaupungin kulttuuripalvelut, Jyväskylän Kesä, 
Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tut-
kimuksen laitos, Jyväskylän yliopiston opettajankou-
lutuslaitos, Jyväskylän yliopisto/Tutkijoiden yö, Kehi-
tysvammaisten teatteriryhmä Villiviini, Keski-Suomen 
liitto, Kotiseutupäivät, kulttuuriluotsit, Monikulttuuri-
keskus Gloria, Museovirasto/ innovatiiviset hankkeet 
2016–2017, Puistokadun päiväkotikoulun 5. luokka, 
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Suomalaisten tai-
desäätiöiden yhdistys, Taidesäätiö Merita, Taidetutki-
muskeskus Recenart, UPM–Kymmenen Kulttuurisää-
tiö, Valon kaupunki /Jyväskylä.

Näyttely sai taloudellista tukea Suomi 100 -hankera-
hoituksista: 30 000 euroa Jyväskylän kaupungilta sa-
livalvonnan järjestämiseen ja 5 000 euroa Keski-Suo-
men liitolta näyttelykuluihin. Suomalaisten taidesääti-
öiden yhdistys maksoi e-kirjan kustannuksista 4 500 
euroa. Yhdistyksen jäsensäätiöt maksoivat kokoelmi-
ensa teoskuljetukset ja teosvakuutukset, Jyväskylän 

taidemuseo maksoi kaikki muut kulut. Sata vuotta, tu-
hat tulkintaa -yleisöyhteistyöhanke sai rahoitusta vuo-
sille 2016 ja 2017 Museoviraston innovatiivista hank-
keista yhteensä 32 000 euroa.

Avajaiset
Näyttelyn avasi europarlamentaarikko Henna Virk-
kunen ja tervehdyssanat lausui Suomalaisten taidesää-
tiöiden yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Henrik 
de la Chapelle. Museon puolesta vieraat toivotti terve-
tulleeksi näyttelyn kuraattori Seija Heinänen. Musiikki-
muunnelmia esitti hanurilla Matti Ekman. Museossa oli 
ensimmäistä kertaa mahdollisuus tutustua näyttelyyn 
jo tuntia ennen avajaisohjelman alkamista. Kokeilu 
sai hyvää palautetta, joten avajaiskonseptia käytetään 
myös tulevissa näyttelyissä. Kaikille avoimiin avajaisiin 
osallistui 299 henkilöä. Jyväskylän kaupunki järjesti 
kutsuvieraille vastaanoton avajaisten jälkeen kaupun-
gintalon juhlasalissa.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttely
Käsikirjoitus, kuratointi, koordinointi, hankkeen 
johtaminen: Seija Heinänen
Tutkimus ja tekstit: Seija Heinänen, Marja-Liisa 
Rajaniemi
Tekstien oikoluku: Anna-Leena Pesonen, Marja-Liisa 
Rajaniemi, Pia Vasama
Käännökset englanniksi: Anna Ruth
Tekstien tulostus: Grano Oy ja Ammattiopisto Paino
Näyttelyrakenteiden suunnittelu, näyttelyn tekstien 
taitto: Jonas Hakaniemi

Tuntemattomaksi jääneen näyttelykävijän piirrostulkinta Helene 
Schjerfbeckin maalauksesta Hiljaisuus. Kuva: Elina Puranen.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -kuraattorinkierroksella esittelyvuorossa on näyttelyn fokus-
teos eli Taidesäätiön Meritan kokoelmaan kuuluva Helene Schjerfbeckin Hiljaisuus (1907). 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Rakenteiden valmistus, tekniikka: Jarkko Kaunismäki
Teosripustus: Seija Heinänen, Tauri Kankaanpää, 
Jarkko Kaunismäki
Teostarkastukset: Riikka Köngäs
Graafinen suunnittelu (logo, kutsu, juliste): 
Teija Lammi, Grafemi
Tiedotus, markkinointi ja sen suunnittelu: 
Seija Heinänen, Laura Korhonen, Leena, Lokka,
Anna-Maria Wiljanen
Some-viestintä: Sari Koskinen
Salivalvojat: Millamari Kalliola, Atte Koskinen, Sofia 
Kyllönen, Sanna Lahti, Sanni Leimio, Suvi Meskus, 
Essi Monto, Elina Peiponen, Vilho Polamo, Emma 
Sorri
Yleisötyö: Sirpa Turpeinen
Tapahtumien järjestäminen: Seija Heinänen, Laura 
Korhonen, Sirpa Turpeinen
Avustajat: Anna Blomster, Tuija Kantell, Atte 
Koskinen, Hilkka Rauhala, Veera Ruotsalainen
Tuotanto: Jyväskylän taidemuseo ja Suomalaisten 
taidesäätiöiden yhdistys

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -video,  
esillä näyttelyssä, kesto 33 min
Ohjaus, kuvaus, editointi: Kari Toiviainen
Näyttelyteosten tulkitsijat: Jessica Arppe, Gabriella 
Farkas, Katri Halinen, Juha Halmu, Josh Hand, 
Lauren Hand, Essi Hokkanen, Tuukka Hämäläinen, 
Martin Höjmann, Geehae Kang, Nikolai Krupen, 
Paavo Laitinen, Ritva Loimio, Liisi Paananen, Pirkko 
Rissanen, Gabriela Rokkila, Arja Räty, Ilari Suortamo, 
Sirkku Suvikorpi, Lauri Takatalo, Tiina Tarvainen, 
Pihla Tiihonen, Kalle Vilander ja nimimerkki ”Nainen 
90 vuotta”.
Tekstitykset suomi/englanti: Anna Blomster, Veera 
Ruotsalainen, Kari Toiviainen
Tuotanto: Jyväskylän taidemuseo, 2017

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -esitevihko, 40 sivua
Tekstit: Seija Heinänen, Marja-Liisa Rajaniemi
Käännökset englanniksi: Anna Ruth
Toimitus: Seija Heinänen
Taitto: Teija Lammi, Grafemi
Julkaisija: Jyväskylän taidemuseo, 2017

Jyväskylän yliopiston henkilökunnan tulkintoja 
näyttelyn teoksista -video, 
esillä museon aulassa 28.9.–8.10., kesto 20 min
Ohjaus, kuvaus, editointi: Kari Toiviainen
Näyttelyteosten tulkitsijat: Tiina Kiviniemi,  
Anna-Leena Kähkönen, Antti Lehtinen, Anssi Lindell, 
Antti Lokka, Pasi Nieminen, Jussi Toppari.
Tuottaja: Jyväskylän taidemuseo, 2017
Video valmistui Tutkijoiden yö -tapahtumaan 28.9.

Oi maamme!

Lyhytelokuvia ja videoteoksia

suomalaisuudesta

20.10.–3.12.

Näyttelyn ytimen muodostivat Mika Taanilan,  Sami 
van Ingenin,  Timo Wrightin, Toni Knuutilan  ja  Lau-
ri Hein  sekä Tehonrakentajat-taiteilijaryhmän lyhyt-
elokuvat ja videoteokset, joiden materiaalina taiteili-
jat olivat käyttäneet Ylen vanhoja arkistofilmejä. Esil-
lä oli myös taustoiltaan erilaisten suomalaisten niin 
Oi maamme! -videotyöpajoissa kuin itsenäisesti teh-
tyjä lyhytelokuvia. Näyttely oli osa Ylen Suomi 100  
-juhlavuoden ohjelmaa ja tavoitteena oli saada ylei-
sö tekemään sekä katsomaan lyhytelokuvia ja samalla 
pohtimaan Suomi- suhdettaan.

Tuottaja Minna Lindroos kertoi lokakuussa 2015 Ylen 
etsivän toimitussihteeri Harto Hännisen ideoimalle 
joukkoistetulle videotaideprojektille yhteistyökump-
paneita. Yle oli pyytämässä mukaan myös ”nimekkäitä 
videotaiteilijoita” ja hakemassa ulkopuolista rahoitusta 
videotuotantoihin. Neuvottelut aloitettiin, sillä yhteis-
työ Ylen kanssa koettiin mielenkiintoiseksi. 

Seija Heinänen ja Leena Lokka tapasivat Minna Lind-
roosin Jyväskylässä kesäkuussa 2016, kun projektille 
myönteinen rahoituspäätös oli varmistunut. Lindroos 
kertoi projektin olevan Ylen verkkoviestinnän kärki-
hanke, jolla haluttiin kiinnittää huomio maahanmuut-
tajiin ja muihin vähemmistöryhmiin sekä tuoda mo-
nenlaista näkökulmaa suomalaisuuteen. Palaverissa 
pohdittiin näyttelyn ja videotyöpajojen järjestämisen 
lisäksi mahdollisuuksia kytkeä taidemuseon Sata vuot-
ta, tuhat tulkintaa -projekti Ylen hankkeeseen.

Näyttelyn taiteilijavalinnoista, sisällöstä ja ripustus-
suunnitelmasta vastasi Harto Hänninen. Yksittäisten 
teosten esillepanon lisäksi hän oli jakanut filmimate-
riaalia kolmeen ”elokuvateatteriin”: Kino Kannanotos-
sa peräänkuulutettiin yhtäläisiä oikeuksia kaikille, Kino 
Oudossa tunnelma oli epätodellinen ja selittämätön, 
Kino Työssä verrattiin sodanjälkeisen ajan optimistis-
ta aherrusta oman aikamme työelämän murrokseen. 
Lyhytelokuvien lisäksi esillä oli Tehonrakentajien Val-
vomo-installaatio sekä Aika on kypsä -videohologram-
mi. Jyväskylän taidemuseon Oi maamme! -työpajois-
sa 7.9. ja 20.10. syntyneet videot toivat paikallisväriä 
näyttelyyn.

Näyttely jatkui Oravien aarteita -kokoelmanäyttelyti-
lassa Harto Hännisen Ylen vanhoista arkistofilmeistä 
kokoamalla reilun puolen tunnin ”ohjelmalla”, jota 
yleisö sai katsoa 1960-luvun tyylisen olohuoneen te-
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levisiosta. Museon edessä, pihakadun ”lasikuutiossa” 
pyöri Harto Hännisen Oi maamme! -materiaalista leik-
kaama markkinointifilmi.

Tekniikkapainotteisesta ripustuksesta vastasivat Har-
to Hänninen ja museomestari Jarkko Kaunismäki. Te-
honrakentajat-ryhmän Heidi Hemmilä ja Laura Lauk-
kanen olivat myös installoimassa teoksia. Sami van In-
gen kävi hyväksymässä Saippuakauppias-teoksensa ri-
pustuksen. Museon projektorit, monitorit, kuulokkeet 
ja muu äänikalusto olivat kutakuinkin kokonaisuudes-
saan käytössä. Julisteen, flyerin, sähköisen kutsun sekä 
seinä-, ikkuna- ja Pihakadun lasikuution teippauksen 
suunnitteli kuopiolainen Mikko Roininen.

Avajaisissa toimittaja Minna Joenniemi lausui terveh-
dyssanat ja toimi juontajana. Harto Hänninen kertoi 
avajaisvieraille Oi maamme! -projektista. Idea syn-
tyi Hännisen halusta tarjota kansalaisille mahdolli-
suus tehdä omalla mobiililaitteella lyhytelokuvia men-
neiden vuosikymmenten filmeistä. Ohjeistus editoin-
tiohjelman lataamisesta ja käytöstä, arkistomateriaa-
lin jako verkossa sekä eri puolilla Suomea järjestetyt 
videotyöpajat tuottivat yli 370 videota 11–80-vuoti-
ailta harrastajilta ja ammattilaisilta. Avajaisissa taitei-
lijoista paikalla olivat Tampereella toimiva Tehonra-
kentajat-taiteilijaryhmä (Miska Allonen, Heidi Hemmi-
lä, Matti Hyvönen, Laura Impola, Jussi Jääskeläinen, 
Laura Laukkanen, Fanni Maliniemi, Ismo Torvinen) ja 
kuopiolainen Lauri Hei.  Viimeksi mainittu viihdytti 
yleisöä esittämällä runona Koskapa meillä olisi aikaa  
-videoteokseensa aakkostamansa sanat Pikavierailu 
Suomessa -lyhytelokuvan (1955) selostustekstistä.

Jyväskylän lisäksi näyttely oli esillä 2017 Kuopion tai-
demuseossa sekä suppeampana versiona Kiasmassa. 
Osana toista näyttelyä se oli esillä 2017 Kajaanin tai-
demuseossa ja 2018 Kansallismuseossa. Syksyllä 2017 
videoita oli esillä Oi maamme! -ohjelmasarjassa Yle 
Teemalle. Kaikki lyhytfilmit ovat esillä Yle Areenassa.

Jyväskylän Taiteilijaseura Juhlatuulella

15.12.2017–4.3.2018

Näyttelyaika Jyväskylän Taiteilijaseuran vuosinäytte-
lylle sovittiin puheenjohtaja Minja Revonkorven kans-
sa keväällä 2016. Näyttelyn avautumista vielä vuoden 
2017 puolella pidettiin tärkeänä, sillä se juhlisti Suo-
men 100-vuotista itsenäisyyttä. Juhlavuoden merkeis-
sä taiteilijaseura halusi nostaa tämän päivän kuvataitei-
lijoiden rinnalle 120 vuotta sitten syntyneen taidemaa-
lari Urho Lehtisen (1887–1982). Lehtinen oli taiteilija-
seuran perustajajäseniä, joka oli muuttanut Jämsään 
Suomen itsenäistyessä vuonna 1917.

Oi maamme! -näyttelyn Tehonrakentajat-taiteilijaryhmän jäseniä 
Valvomo-installaationsa edessä. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Still-kuva Tomi Knuutilan Oi maamme! -videoteossarjasta.  
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Museon edustalla kulkevalla pihakadulla oli lasikuutio, jossa pyöri yötä päivää 
Harto Hännisen Oi maamme! -materiaalista leikkaama näyttelyn esittelyvideo. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Jyrytyksen sijaan näyttelyyn saivat tuoda esille teok-
siaan kaikki halukkaat seuran jäsenet. Mukana oli 78 
taiteilijaa ja yksi taiteilijapari yhteensä 175 teoksella. 
Seuran näyttelytyöryhmän muodostivat Tuomas Hal-
livuo, Maija Holma, Jonna Suurhasko ja Timo Säleki-
vi. Työryhmä suunnitteli näyttelyn ripustuksen ja osal-
listui myös ripustamiseen yhdessä Jarkko Kaunismäen 
kanssa. 

Juhlatuulella -näyttelyyn osallistuneet Jyväskylän Taiteilijaseuran jäsenet yhteiskuvassa näyttelynsä avajaisissa. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Jyväskylän Taiteilijaseura Juhlatuulella -näyttelyn avajaisissa esitti tanssi-improvisaation 
Anne-Maarit Kinnunen. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Juhlatuulella -näyttelyn avasi Jyväskylän  taitelijaseuran puheenjohtaja Maija Holma. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Avajaisissa julkistettiin seuran julkaisema kirja Jyväs-
kylän Taiteilijaseura Juhlatuulella, jonka tekstit kirjoit-
tivat Ville Hänninen, Pasi Luhtaniemi, Olli-Pekka Ten-
nilä, Johannes Lahtinen ja Eeva Rohas. Taiteilijaseuran 
puheenjohtaja Maija Holma avasi näyttelyn. Hannu-
Pekka Auraneva otti taiteilijoista esittelyn jälkeen yh-
teiskuvan. Tanssitaiteilija Anne-Maarit Kinnunen esitti 
tanssi-improvisaation.
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GALLERIANÄYTTELYT

Hautamäki – Havia – Somervuori

10.3.–21.5.

Joulukuussa 2014 museotoimenjohtaja, taidemuseo-
johtaja Päivimarjut Raippalinna, Leena Lokka ja Veik-
ko Halmetoja neuvottelivat taidemuseon toimistos-
sa näyttely-yhteistyöstä. Muutama päivä myöhemmin 
Halmetoja jätti tarjouksen Ilari Hautamäen, Sami Ha-
vian ja Kim Somervuoren maalausnäyttelyn järjestämi-
sestä. 

Näyttelysopimus allekirjoitettiin 17.2.2017. Kuratointi-
työ sisälsi seuraavat asiat: yhteydenpito museon henki-
lökunnan ja taiteilijoiden välillä, vierailut taiteilijoiden 
työhuoneilla, kokonaisuuden suunnittelu ja teosten va-
linta yhdessä taiteilijoiden kanssa sekä näyttelyn esit-
tely avajaisten yhteydessä, näyttelyn kokonaisilmeen ja 
ripustuksen suunnittelun sekä osallistumisen ripustuk-
seen, näyttelytekstien (seinätekstit ja tiedote) laadinta 
sekä some-tiedotukseen osallistuminen. Sopimus sisäl-
si myös matka- ja majoituskulut eli kaksi edestakaista 
junamatkaa Helsinki-Jyväskylä sekä neljä hotelliyötä.

Veikko Halmetoja valitsi näyttelyyn kolme nuoren pol-
ven maalaria: Ilari Hautamäki (s. 1983, Helsinki), Sami 
Havia (s.1982, Säkylä) ja Kim Somervuori (s.1975, Hel-
sinki).  Halmetojan mukaan näyttelyn punainen lanka 
kulki maalauksen ja piirroksen rajalla. Teoksissa ky-
seenalaistettiin maalausten ja piirrosten perinteisiä vas-
takkainasetteluja: ovatko teokset esittäviä vai abstrak-
teja, missä kulkee värin raja, mitä voi sanoa mustaval-
koiseksi. 

Esillä oli yhteensä 16 teosta, joukossa öljymaalauksia, 
sekatekniikkatöitä ja piirustusinstallaatio. Veikko Hal-
metoja suunnitteli ripustuksen ja Jarkko Kaunismäki ri-
pusti teokset. Tulo- ja lähtötarkastuksen teki Jaana Oi-
kari. Leena Lokka vastasi näyttelyjärjestelyistä. 
Näyttely avattiin samanaikaisesti Juho Karjalaisen 
näyttelyn kanssa. Veikko Halmetoja esitteli näyttelyn 
ja taiteilijat avajaisvieraille.

Hautamäki – Havia – Somervuori -näyttelyn kuraattori Veikko Halmetoja. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Ilari Hautamäki teoksensa vierellä. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Kim Somervuori teoksensa vierellä. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Klassikot kiertueella

Eero Järnefeltin 

Raatajat rahanalaiset / Kaski, 1893

31.10.–10.12.

Päivimarjut Raippalinna neuvotteli kiertonäyttelystä 
Ateneumin taidemuseon johtaja Susanna Pettersso-
nin kanssa keväällä 2016. Näyttelyaika varmistui kesä-
kuussa 2016. Klassikot kiertueella oli hyväksytty osak-
si Valtioneuvoston kanslian organisoimaa Suomi 100 
-hanketta, jonka myöntämä tuki mahdollisti laajan 
kahden teoksen kiertonäyttelyn järjestämisen. Näyt-
telysopimuksen mukaisesti Ateneum vastasi teoksen 
vakuutuksesta, kuljetuksesta, pakkausmateriaaleista 
ja tulotarkastuksesta. Taidemuseo sai käyttöönsä run-
saasti Ateneumin tuottamaa museopedagogista sekä 
tiedotus- ja markkinointimateriaalia.

Ateneumin rakastetuimpiin kuuluvat klassikot – He-
lene Schjerfbeckin Toipilas (1888) ja Eero Järnefeltin 
Raatajat rahanalaiset / Kaski (1893) – vierailivat 11 suo-
malaisessa taidemuseossa. Toipilas nähtiin Maarian-
haminassa, Tampereella, Kokkolassa, Kemissä, Inaris-
sa ja Raumalla. Kaski oli esillä ennen Jyväskylää Turus-
sa, Hämeenlinnassa, Lappeenrannassa ja Joensuussa. 

Ateneumissa kiertonäyttelyn järjestelyistä vastasi tuo-
tantokoordinaattori Katja Ikäläinen ja taidemuseos-
sa järjestelyistä vastasi Leena Lokka. Tulotarkastuk-
sen teki Ateneumin konservaattori Pia Hurri, teoksen 
ripusti Jarkko Kaunismäki, lähtötarkastuksesta vastasi-
vat Jaana Oikari ja Tuija Kantell. Avajaisissa Leena Lok-
ka haastatteli Katja Ikäläistä, joka muun muassa kertoi 
avajaisvieraille missä kaikkialla Kaski oli vieraillut sit-
ten valmistumisvuotensa 1893.

LIITE 1.  Jyväskylän taidemuseon Holvin näyttelyihin 
liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet 

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. 

Konservaattori Pia Hurri tekee Eero Järnefeltin Kaski-maalaukselle tulotarkastusta. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Jyväskylän 6.-luokkalaiset tutkivat Kaski-maalausta Oskari Luoman opastuksella. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Marja-Liisa Rajaniemen Kaski-teos aikansa kuvastajana -luentoa saapui kuulemaan 
ihmisiä gallerian täydeltä. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Näyttelyn nimi viittaa kodissa asuvaan kuvitteelliseen 
Oravien-perheeseen ja esillä oleviin grafiikan vedok-
siin, joita perhe olisi ostanut ja perinyt vuosien saa-
tossa. Vedokset kuuluvat taidemuseolle deponoituun 
Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmaan. Noin 5 300 
vedoksen kokoelmasta esillä on 91 teosta 51 taiteili-
jalta.
 

Pasi Rauhalan Kotimuseon Koti-ikävä 
-näyttely Suomen taidegraafikot ry:n 
kokoelmanäyttelyssä

1.10.2015 alkaen 

Kuvataiteilija Pasi Rauhala (s. 1978) pyrkii paikkasi-
donnaisessa, vuorovaikutteisessa installaatiossaan ym-
märtämään aiempien sukupolvien elämää siirtämällä 
oman synnyinvuotensa 30 vuotta ajassa taaksepäin. 
Rauhala pohtii teoksessaan, mitä hänestä olisi tullut ja 
mihin olisi päätynyt, jos syntymäaika olisi ollut toinen. 
Samalla hän on rakentanut itselleen uuden identitee-
tin, suvun ja koko elämän. 

Pasi Rauhalan Kotimuseo -projekti alkoi kesällä 2011 
Hämeenlinnan taidemuseon piharakennuksessa, jossa 
kuvitteellinen Pasi Rauhala eli 1970-luvun vaiheitaan. 
Jyväskylän taidemuseossa Oravien aarteita -kokoelma-
näyttelyn osaksi rakennettu kotimuseo oli järjestykses-
sään viides ja avautui yleisölle toukokuussa 2013. Jy-
väskylässä Pasi elää 1960-luvun viimeisiä vuosia in-
tegroituen Oravien aarteita -näyttelyn 1960-luvun si-
sustukseen ja Oravien perheen tarinaan. Pasi Rauhala 
uudisti taidemuseon tilauksesta installaatiotaan 2015. 
Lahtelaissyntyinen Pasi Rauhala asuu ja työskentelee 
Lohjalla. 

VERKKONÄYTTELYT
Sata vuotta, tuhat tulkintaa -verkkonäyttely www.tu-
hattulkintaa.fi julkistettiin 8.6.2017. Sivusto esittelee 
45 Suomen taiteen merkkiteosta 1800-luvun lopusta 
2010-luvulle. Teokset on valittu Suomalaisten taide-
säätiöiden yhdistyksen (STSY) jäsenten kokoelmista. 
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 -ohjel-
maan kuulunut näyttely kertoo tulkintojen välityksel-
lä omaa tarinaansa suomalaisuudesta ja kuvataiteesta. 
Näyttelyn teemoina ovat Suomalaiset kuvissa, Kansal-
lista kuvastoa, Sota ja ahdistus meissä sekä Mielenmai-
semia ja tunnelmia. 

Opetusmateriaaliksi soveltuva verkkonäyttely on inte-
raktiivinen, joten teoksista on mahdollista tehdä myös 
omia tulkintoja. 

Oravien aarteita -näyttelyssä diskopallo loi tunnelmaa kotibileisiin. 
Kuva: Lauren Hand.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -verkkonäyttely sisältää runsaasti erilaisia 
teostulkintoja, myös videoituja. Videot ohjasi, kuvasi ja editoi Kari Toiviainen. 
Taustalla näkyy osa Sofia Wilkmanin Matka-teoksesta 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

http://www.tuhattulkintaa.fi
http://www.tuhattulkintaa.fi
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Aiemmin valmistuneet verkkonäyttelyt

Mobiiliopas Jyväskylän kirkkopuistosta ja 
sen historiasta, 2016 
http://tarinasoitin.fi/jyvaskylankirkkopuisto  
Jyväskylän taidemuseon ja Keski-Suomen museon 
tuottaman mobiilioppaan sisältö koostuu videoista, va-
lokuvista, äänitteistä ja teksteistä. Sisältöreitit johdatta-
vat puiston, veistosten ja muistomerkkien sekä raken-
nusten taustoihin. 

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin, 2015 
http://ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi/
Sivusto kertoo keskisuomalaisesta ja suomalaisesta ku-
vataiteesta ja taiteilijoista 1950- ja 1960-luvuilla.

Matkalla maan keskipisteeseen, 2015 
http://matkalla.keskisuomentaide.fi/
Keskisuomalaista nykytaidetta -dokumentointiprojek-
tin taiteilijoiden esittelyt ja videohaastattelut sekä näyt-
telykuraattoreiden keskusteluja. 

Tunne maisema, 2011 ja Maisemapaikka, 2012 
http://www.tunnemaisema.fi/
http://www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka/
Verkkojulkaisut kertovat maalausten maisemissa noin 
sadan vuoden aikana tapahtuneista muutoksista sekä 
Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen taiteilijatyös-
tä Keski-Suomessa. Sivusto avaa näkymiä paikkaan ja 
sen kulttuuriseen merkitykseen kuvataiteen ja ympä-
ristönlukutaidon näkökulmasta.

Oravien aarteita -verkkonäyttely, 2010 
http://www3.jkl.fi/taidemuseo/oravienaarteita/
Esittelee grafiikkaa Suomen taidegraafikot ry:n kokoel-
masta 1960-luvun kotimiljöössä.

Näkemyksiä -sivusto, 2005 
http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia/ 
kertoo ensimmäisistä keskisuomalaisista kuvataiteili-
joista ja siitä ympäristöstä ja maailmasta, jossa he eli-
vät ja jota he kuvasivat taiteessaan. Soveltuu myös nä-
kövammaisille. Ääntä, tekstiä, kuvia.

Kaikki verkkonäyttelyt toimivat myös oppimateriaali-
na. Osaan verkkoaineistoista liittyy verkko-oppitehtä-
viä peruskoululaisille, mutta myös aikuisille ja seniori-
ikäisille.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -yleisötyöhankkeessa Sulho Sipilän Kodin hetki -teosta 
tulkitsee tanskalainen Martin Höjmann. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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MUSEOKASVATUS JA YLEISÖTYÖ
Sirpa Turpeinen

Vuoden 2017 yleisötyötä innoitti Suomi 100-vuotta 
-teema, yhdessä, joka kannusti osallisuuteen. Osalli-
suutta opiskeltiin kaupungin järjestämissä koulutuk-
sissa, eri organisaatioihin nimettiin osallisuusyhteys-
henkilöt ja sivistyspalvelut asetti oman osallisuustyö-
ryhmän, jonka tehtävänä on ollut edistää osallisuuden 
toteutumista eri yksiköissä opetus-, kulttuuri- ja liikun-
tapalveluiden alueilla. Taidemuseossa osallisuusyh-
teyshenkilöksi nimettiin museolehtori Sirpa Turpeinen, 
joka toimi myös museo- ja kulttuuripalveluiden edus-
tajana sivistyksen osallisuustiimissä.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -hanke vei osallisuuden ää-
rimmilleen. Koko näyttelyprojekti perustui paitsi yksi-
tyisten säätiöiden taideaarteisiin myös yksilöiden, tie-
teenalojen ja erilaisten näkökulmien kautta tehtyihin 
tulkintoihin ja niiden sisältöjä rikastavaan vaikutuk-
seen. 

Sata vuotta tuhat tulkintaa 
-yleisöyhteistyöhanke

Projektissa oli tarkoitus perustaa Jyväskylän taidemu-
seoon yksi monikulttuurinen yleisötyöryhmä työs-
kentelemään yhteistyössä museoammattilaisten kans-
sa ja rakentaa projektin ympärille laaja yhteistyöver-
kosto opiskelijoista ja tutkijoista. Innostus oli kuitenkin 
niin valtavaa, että lopulta teosten tulkintaryhmiä syntyi 
seitsemän. Ryhmien kanssa tehtiin tulkintoja teoksista 
keskustelevan kuvan tarkastelun menetelmällä (VTS eli 
Visual Thinking Strategies). Tulkinnat dokumentoitiin 
äänittämällä, videoimalla ja ryhmien toimintaa oli ha-
vainnoimassa opiskelijoita. Näyttelyn avauduttua teh-
tiin tulkintavideot vielä Jyväskylän yliopiston luonnon-
tieteilijöiden ja tulevien luokanopettajien kouluttajien 
ja jyväskyläläisten pappien kanssa. 

Osallistujat

Hilkka Rauhalan vetämässä maahan muuttaneiden 
suomen kielen opiskelijoiden ryhmässä syksyllä 2016 
testattiin VTS-menetelmän käyttöä Sata vuotta, tuhat 
tulkintaa -näyttelyyn tulevien teosten tulkinnassa. Rau-
hala tutki samalla menetelmän mahdollisuuksia kie-
lenoppimisen ja kotoutumisen tukena. Kokemukset 

olivat hyviä ja erilaisten ihmisten tekemät tulkinnat 
suomalaista merkkiteoksista osoittautuivat mielenkiin-
toiseksi lisäksi taidenäyttelyn sisältöön.

Ensimmäisenä tulkinnat näyttelyyn valittujen teosten 
kanssa teki kehitysvammaisten teatteriryhmä Villiviini. 
Se on toiminut vuodesta 2003 ohjaaja, dramaturgi Ka-
ri Toiviaisen luotsauksessa. Vuoden vaihteessa video-
työskentelyyn tottunut ryhmä alkoi tehdä videosisäl-
töä Sata vuotta, tuhat tulkintaa -hankkeeseen, johon 
Toiviainen oli palkattu kulttuuriohjaajaksi noin vuoden 
ajaksi puolipäiväisesti.

Muistisairaiden senioreiden ryhmäkotiasumisen yk-
sikössä Jokihovin palvelutalossa tulkintoja teki kak-
si vanhusta. Teostulkinnat tehtiin VTS-menetelmällä, 
mutta menetelmää sovellettiin tarpeen mukaan. Kukin 
sai itse päättää kuinka paljon teoksista halusi kertoa. 
Senioreiden tulkintoihin liittyi paljon omia muistoja ja 
tarinoita menneisyydestä.
 
Taiteen ja kulttuurin ystävinä kulttuuriluotsit osallis-
tuivat innokkaasti tulkintojen tekemiseen. Neljätoista 
luotsia kokoontui yhteensä viisi kertaa keskustelemaan 
taideteoksista erilaisilla kokoonpanoilla. Myös kaksi-
kymmentä Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja 
kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskelijaa osallistui 
tulkintakeskusteluihin.

Kuudentoista hengen kansainvälinen ryhmä koostui 
pääasiassa vaihto-opiskelijoista ja Jyväskylän taide-
museon kansainvälisistä harjoittelijoista. Osallistujia 
oli vaihtelevasti ympäri maailmaa: Kanadasta, Rans-
kasta, Yhdysvalloista, Turkista, Tanskasta, Unkarista, 
Venäjältä, Etelä-Koreasta, Nigeriasta, Itävallasta, Boli-
viasta, Iranista, ja kokoonpanot olivat erilaisia eri ko-
koontumiskerroilla. Kansainvälisen ryhmän kanssa 
järjestettiin yhteensä viisi keskustelutilaisuutta, jois-
sa taideteoksia tulkittiin. Tulkintoja tehdessään ryhmä 
tutustui samalla monipuolisesti suomalaiseen kuvatai-
teeseen ja kulttuuriin. Keskustelut käytiin englanniksi. 
Muutamissa keskustelussa yhdistettiin kansainvälinen 
ryhmä sekä suomalaisia yliopisto-opiskelijoita. Tällöin 
keskustelut käytiin sekä suomeksi että englanniksi ja 
erilaisten näkökulmien värikkyys korostui entisestään. 
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Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tulkintoja tekivät 
Puistokadun päiväkotikoulun viidennen luokan oppi-
laat. Projektiryhmä meni kouluun ohjaamaan keskus-
teluja ja dokumentoimaan tulkintoja. 

Yleisötyöprojektin videotuotannoista vastasi Kari Toi-
viainen. Projektia koordinoi museolehtori Sirpa Tur-
peinen. Hän vastasi myös osallistujien kouluttamisesta 
ja VTS-ryhmäkeskusteluiden ohjaamisesta. 

Ryhmäkeskustelujen sydän oli kuuden hengen ydintii-
mi, joka osallistui aktiivisesti hankkeen toteutukseen. 
Tiimissä työskentelivät yhdysvaltalainen kasvatustie-
teen opiskelija Lauren Hand, unkarilainen taidehisto-
rian opiskelija Gabriella Farkas, tanskalainen histori-
oitsija, suomenkielen opiskelija Martin Höjmann, turk-
kilainen kulttuuripolitiikan opiskelija Hazal Türken, 
kulttuuripolitiikan opiskelija Veera Ruotsalainen ja yh-
teisöpedagogian opiskelija Lauri Takatalo. http://www.
tuhattulkintaa.fi/tuhat-tulkintaa-ja-miten-ne-koottiin/

Jyväskylän kouluista pyöräilymatkan päässä olevat 
6.luokat tutustuivat museossa Sata vuotta, tuhat tulkin-
taa -näyttelyyn ohjatusti. Näyttelykäyntejä ohjasivat 
historioitsija Oskari Luoma avustajanaan matkailualan 
harjoittelija Heshima Faustin. Työpajoja ohjasi taiteilija 
Iana Vulpe. https://satavuottatuhattulkintaa.wordpress.
com/2017/10/27/koululaiset-taidemuseossa/

Näyttelyn päätyttyä jatkettiin tulkintoja Sata vuotta, 
tuhat tulkintaa -verkkonäyttelyn kuvamateriaalin väli-
tyksellä Uusin silmin -projektissa monikulttuurikeskus 
Gloriassa kokoontuvien maahan muuttaneiden nuor-
ten kanssa. Jo ensimmäisellä tapaamiskerralla nuoret 
”jäivät koukkuun” tulkintoihin ja tulivat joka kerran 
paikalle, vaikka kaikilla ei ollut yhteistä kieltä. Lopul-
liset tulkinnat tehtiin valokuvaamalla, jotka julkaistiin 
näyttelyn verkkosivuilla. 

Näyttelyn ja yleisötyöhankkeen valmistumisprosessis-
ta pidettiin blogia 2016–2017: https://satavuottatuhat-
tulkintaa.wordpress.com/blogi/

Oi maamme! ja Kaski 

Syksyllä taidemuseon näyttelyihin tutustuivat ne kau-
pungin 6.-luokkalaiset, jotka joutuvat käyttämään bus-
sikuljetuksia. Luokat tulivat kaksi tai kolme kerrallaan. 
Oppilaat jaettiin kolmeen ryhmään, joista yksi aloit-
ti alagalleriasta tutkimalla Eero Järnefeltin maalausta 
Kaski. Toinen ryhmä tutki keski- ja yläkerrassa tehtä-
vien avulla suomalaista työtä ja vapaa-ajan muutosta 
Oi maamme! -näyttelyn videoteksista. Kolmas ryhmä 
aloitti vierailun työpajasta, jossa tutkittiin Kaski-maa-
lausta ja tehtiin sen sommittelu uusiksi. Lopuksi ryh-
mät kokoontuivat Oravien aarteita -näyttelyyn tutki-

Kehitysvammaisten teatteriryhmä Villiviinin näyttelijä tulkitsee näyttelyteosta.
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Kansainväliset opiskelijat tekevät tulkintoja näyttelyn teoksista 15.3.2017. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Työpajassa oppilaat tekivät oman versionsa itseään puhuttelevasta näyttelyteoksista. 
Kuva: Iana Vulpe. 

http://www.tuhattulkintaa.fi/tuhat-tulkintaa-ja-miten-ne-koottiin/
http://www.tuhattulkintaa.fi/tuhat-tulkintaa-ja-miten-ne-koottiin/
https://satavuottatuhattulkintaa.wordpress.com/2017/10/27/koululaiset-taidemuseossa/
https://satavuottatuhattulkintaa.wordpress.com/2017/10/27/koululaiset-taidemuseossa/
https://satavuottatuhattulkintaa.wordpress.com/blogi/
https://satavuottatuhattulkintaa.wordpress.com/blogi/
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maan vapaasti 1960-luvun kotia ja sen seinillä olevaa 
taidegrafiikan näyttelyä. Oppilaita ohjasivat näyttelyis-
sä Oskari Luoma ja Heshima Faustin. Työpajat ohjasi 
Iana Vulpe. 

Oi maamme! -näyttelyyn liittyen järjestettiin museos-
sa kaksi videotyöpajaa. Ensimmäinen työpaja 7.9. oli 
avoin kaikille. Hengen nostattajana ja innostajana toi-
mi toimittaja Minna Joenniemi ja teknisenä ohjaajana 
Toni Essel. Syntyneet videot julkaistiin YLE:n verkkosi-
vuilla ja ne olivat esillä Oi maamme! -näyttelyssä. Toi-
nen työpaja toteutettiin yhteistyössä 20.10. Jyväskylän 
yliopiston luokanopettajakoulutuksen kanssa Toni Es-
selin ohjauksessa. 

Kaski-näyttely toimi myös esiintymistilana. Soiva Keski- 
Suomi toi tilaan musiikki- ja tanssiesityksiä. Olli Hirva-
nen ja Elina Wuethrich esittivät vuorovaikutteisen ki-
tara- ja tanssiteoksensa 4.11., 11.11. ja 17.11. ja Heikki 
Ruokangas piti kitarakonsertin Monologues 1.12.

Museo osallisuutta edistämässä

Syyskuun lopulla perustettiin taidemuseon asiakasraa-
ti. Mukaan ilmoittautui 23 osallistujaa. Ensimmäisellä 
kerralla ideoitiin learning café -menetelmällä miten tai-
demuseon 20-vuotisjuhlavuosi voisi näkyä museotyös-
sä vuonna 2018. Toisella tapaamiskerralla 28.11. suun-
niteltiin mitä museotyötä raatilaiset voisivat halutes-
saan tehdä. 

Vuonna 2017 jatkettiin Avoin paja -toimintaa ja tarjot-
tiin ulkopuolisten taideohjaajien tuottamia työpajoja. 
Vauvojen värikylpyjä ohjasivat Hannele Torniainen ja 
Leena Pantsu, Aikuisten värikylpyjä ja maalauspajoja 
ohjasi Anne Sarja-Kolu ja kirjoittajapajoja Jarna Pihla-
jamäki.  

Museon syntymäpäivää vietettiin 24.3. Late Nights  
-tapahtumalla. Syksyllä ovia pidettiin avoinna myö-
hempään peräti neljänä iltana näyttelyavajaisten lisäk-
si Valon kaupunki-tapahtuman 28.9.–30.9. ja pyhäin-
päivän tapahtuman aikana. Perjantai 29.9. huipentui 
yhdessä Tutkijoiden yö -tapahtuman kanssa Valoa ja 
välähdyksiä -tapahtumapäiväksi. Ohjelmassa oli tar-
jolla Valon ja varjon leikkiä -näyttelykierroksia, Taide-
tutkimuskeskus RECENART -yrityksen esittelyluento ja 
nonstop-työpajoja. 

Tutkijoiden yön työpajoissa valmistettiin värittömis-
tä, optisesti aktiivisista arjen materiaaleista ihmeelli-
sen väriloiston saavia taideteoksia, jotka saattoi nähdä 
vain polarisoivilla laseilla (polaroid-aurinkolasit). Pa-
joissa tutkittiin myös arjen materiaaleja UV-valaistuk-
sessa sekä sitä, miten voi tutkia taide- ja rahaväären-
nöksiä kotikonstein. 

Oi maamme! -näyttelyyn liittyi videotyöpaja, jossa käytettiin Yle:n arkistomateriaalia. 
Minna Joenniemi esitteli hanketta osallistujille. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Taidemuseon Oi maamme! -videotyöpajaan osallistujat editoimassa aineistoaan. 
Ohjaajina Minna Joenniemi ja Toni Essel. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Paras teos -äänestyspisteelle syntyi ajoittain jonoa Sata vuotta, tuhat tulkintaa 
-näyttelyssä. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Pyhäinpäivän tapahtuma toteutettiin yhdessä Jyväs-
kylän seurakunnan kanssa. Päivä aloitettiin koko per-
heen ilmaistyöpajalla Kiitos virtaa! Iltapäivällä Olli Hir-
vanen ja Elina Wuetricht esittivät tanssiperformanssin 
ja muistotulet syttyivät Kirkkopuistossa. Muistotulilla 
saattoi käydä muistelemassa edesmenneitä rakkaitaan 
ja keskustella vapaaehtoisten kanssa klo 20 saakka. 
Seurakunta järjesti pyhäinpäivän konsertin kaupungin 
kirkossa klo 18–19, jonka jälkeen oli vielä mahdolli-
suus piipahtaa taidemuseossa. Museon aulassa tarjot-
tiin teetä ja pipareita.

Osallistavia toistuvia tapahtumia olivat lisäksi Kulttuu-
riluotsien perjantaiporinat sekä Helena Ratisen ohjaa-
ma Museoshindo. Myös Leidit ja Kulttuuriluotsit ko-
koontuivat museossa säännöllisesti. 

Museo osallistui Jyväskylän kaupunkitapahtumista ke-
väällä Yläkaupungin yöhön ja syksyllä Kulttuurisuun-
nistukseen. Kulttuuriluotsien uusi avaus oli vanhus-
ten viikon senioripäivä 6.10. Päivä sisälsi luotsauksia 
näyttelyyn ja kurkistuksia Sata vuotta, tuhat tulkin-
taa -näyttelyssä olevien taiteilijoiden elämään ja teok-
siin. Jyväskylän tanssiopiston Luova tanssi 60+ -ryhmä 
esiintyi pari kertaa esillä olevien teosten innoittamana. 
Iltapäivällä luotsit tarjosivat kahvia ja porisivat yleisön 
kanssa taideasioista. Päivän aikana kuultiin myös seni-
orijazzia Brain Stream Jazz Bandin esittämänä.

LIITE 1 Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja 
tilaisuudet

LAINATTAVAT 
PIENOISNÄYTTELYT
Vuonna 2017 hankittiin lainattavaksi materiaaliksi Ate-
neumin taidesalkkuja. Salkku sisältää 20 laminoitua 
painokuvaa Ateneumin kokoelmateoksista. Kaksi salk-
kua kiersi Jyväskylässä yksittäisellä luotsilla 15.–24.6., 
Muuramen Koskikodissa 16.–31.8., Jyväskylän ammat-
tikorkeakoululla 25.8.–8.9., Bovallius ammattiopistos-
sa 24.8.–8.9., Lahjaharjun palvelutalossa 10.–24.10. 
ja Kirrin päiväkodissa 7.11.–1.12. Salkkuja lainasivat 
luotsit, taideohjaajat, opettajat ja opiskelijat.

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. 
Leidit kävivät itse ripustamassa näyttelyn ja pitämässä 

Naisten vertaisryhmä Leidit ovat työskennelleet taidemuseon työpajatilassa useiden 
vuosien ajan. He ovat koonneet teoksistaan Elävät värit -näyttelyn ja käyvät pitämässä 
hoitolaitoksissa maalaustyöpajoja. Kuva: Hanne Laitinen.

vanhuksille värituokion ja maalaustyöpajan. Vuonna 
2017 Elävät värit -näyttely oli esillä Jokihovin palvelu-
talossa 8.5.–19.6., Tikkakosken päiväkeskuksessa 7.9–
2.10. ja Muuramen Koskikodissa 6.10.–13.11. 

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 soveltuu 
alakoululaisille ja muistelutyöhön sekä moniaistisuu-
tensa vuoksi myös näkövammaisille ja erilaisille oppi-
joille. Vuoden aikana näyttelyä lainattiin Leppälahden 
virtapiirin, Oravasaaren virtapiiriin, Veteraanitalon ker-
hoon, Lakitien kerhoon 1.–28.2., Korpilahden päivä-
keskukseen 12.–22.5. ja Koskikodin palvelutaloon ja 
päiväkeskukseen, Muurameen 16.8.–31.8. sekä Janak-
kalan päiväkotiin 26.10.–8.11. Jamkin sosionomiopis-
kelijoiden toimesta.

Lisäksi tarjolla oli kaksi näyttelyä, joita ei lainattu 
vuonna 2017 kertaakaan eli näyttelyt Tähtilaukku ja 
Kolina sekä Hyvää tietä Hyssymaahan. Outi Markka-
sen ja Marja Kolun Tähtilaukku ja Kolina sisältää arkea 
ja unelmia. Näyttelyssä on mukana virikemateriaalia ja 
ohjeita kahden teoksen tutkimista varten. Näyttely so-
veltuu kaikenikäisille, myös muistelutyöhön. Hyvää 
tietä Hyssymaahan -näyttely perustuu Mari Mörön ja 
Anna-Liisa Hakkaraisen kuvakirjaan Hyvää tietä Hys-
symaahan. Näyttely sisältää painokuvia, Hyvää tietä 
Hyssymaahan -kirjan ja sadutusohjeet lasten omia sa-
tuja varten.
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GRAFIIKKA- JA VALOKUVAKESKUS RATAMO
Jukka Partanen

sanen on yhdistänyt ympäri maailmaa kotoisin olevi-
en ihmisten ajatuksia ja tunteita visuaalisiksi runoiksi. 
Runot pohjautuvat yksittäisten sanojen rytmiikkaan, ja 
niissä oleva muu visuaalisuus on lähinnä abstraktia ku-
va-aineistoa.

Aino-Kaarina Pajari: 

Elokuu 

9.3.–2.4.

Jyväskyläläisen Aino-Kaarina Pajarin näyttely oli sa-
malla hänen 60-vuotisjuhlanäyttelynsä. Pajari on viime 
vuodet keskittynyt suurikokoisiin värikkäisiin puupiir-
roksiin. Hän on aina pitänyt kokonaisuuksista ja tee-
moista, joita ovat olleet mm. kodin keittiöstä tutut raa-
ka-aineet kuten vihannekset ja juurekset sekä koirat ja 
merenranta-aiheet Englannista. Ratamoon Pajari koko-
si elokuisia asioita valokuvina ja puupiirroksina. Teok-
siin ikuistui loppukesän hetkiä Saimaalla, Perämerel-
lä ja Kemijoella. Teokset kuvaavat loppukesän aamu-
ja, ukkospilviä, lakastuvia kukkasia ja mökin seinustal-
la villinä rehottavia raparpereja. 

Jussi Juurinen & Aura Kotkavirta 

4.5.–28.5.

Jussi Juurisen teoskokonaisuuden lähtökohtana on 
vuosien varrella taiteilijan työhuoneelle kerääntynyt 
usean sadan painolaatan kokoelma. Arkisto-nimisessä  
teoskokonaisuudessa lähtökohtana on laattakokoel-
man systematisoiminen. Lopputuloksena on tarkka ar-
kistomainen järjestelmä, jossa jokaisella laatalla on tai-
teilijan rakentamassa arkistohyllyköissä oma paikkansa 
ja koodinsa. Esillä olivat painoprosessin värittämät pai-
nolaatat (Arkisto 1), laatoista kaiverrusvaiheessa pois-
kaiverretut lastut (Arkisto 2), noin viidenkymmenen 
koepalan vedoskokonaisuus, jossa painolaatat ja va-
littu väriasteikko yhdistyvät eritavoin (Arkisto 3) sekä 
tiettyjen koepalojen pohjalta työstetty yksi kehystetty 
työ (Arkisto 4). Tuomalla esiin eri työvaiheet sekä arkis-
toimalla ne, Juurinen haluaa nostaa esiin myös kysy-
myksen lopullisesta teoksesta.

Galleria Ratamossa nähtiin huomattavan paljon jyväs-
kyläläisten taiteilijoiden teoksia. Vuosi päättyi näytte-
lyyn, jossa esiteltiin ensimmäisen kerran lähes kaikki 
grafiikan pajalla työskentelevät taidegraafikot ja har-
rastajat. Kursseja pajalla järjesti pääasiassa Jyväsky-
län kansalaisopisto, uutta oli kurssiyhteistyö Jyväsky-
län käsityö- ja muotoilukoulun kanssa. Tiivis yhteistyö 
Luovan valokuvauksen kesken jatkui. Lokakuun ajan 
grafiikan pajassa työskenteli vuosittaisen residenssin 
turvin eteläafrikkalainen Georgina Berens. 

Ratamon toiminnoissa päästiin vuoden aikana 8 897 
käyntikertaan, jossa oli edelliseen vuoteen verrattuna 
lisäystä yli 500 käyntiä. Luku sisältää sekä galleriavie-
raat että kurssi- ja työpajakäynnit. Gallerian kävijämää-
rä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 200:lla.

GRAFIIKKAKESKUKSEN
NÄYTTELYT 
GALLERIA RATAMOSSA

Päivi Hintsanen: 

Kyyneltarha

12.1.–5.2.

Jyväskyläläisen Päivi Hintsasen näyttely liittyy suuriko-
koiseen, vieläkin keskeneräiseen Kyynelpuu -teosko-
konaisuuteen, jonka hän aloitti yli kymmenen vuotta 
sitten. Sen rinnalla Hintsanen on vuosien varrella hah-
motellut muita Kyyneltarha-aiheisia kuvasarjoja. Vuon-
na 2016 kokonaisuuteen valmistui seitsenosainen Kyy-
nelpuun oksat -sarja. Galleria Ratamossa Hintsanen 
esitteli ensimmäisen variaation kokonaisuudesta. Kyy-
neltarha-näyttelyn kuvasarjoissa kyyneleet ovat esillä 
muodossa tai toisessa, puissa, taimissa, kimpuissa ja 
hedelminä; surun tummat, vihan punertavat, ilon heh-
kuvat ja onnen sädehtivät. Kuvateosten lisäksi esillä oli 
englanninkielinen Verba-videorunotrilogia, jossa Hint-
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Aura Kotkavirran näyttely on hatunnosto kirvesmiehil-
le. Jussi Juurisen tavoin Kotkavirtaa kiinnostaa puu, ei 
ainoastaan materiaalina vaan myös välineenä. Betoni-
sillan valumuotit rakennetaan usein puutavarasta pai-
kan päällä. Suuritöiset ja monimutkaiset muotit raken-
netaan kiinnostavasta ulkonäöstään huolimatta aino-
astaan käyttötarkoituksen vuoksi. Sillan valun ja kui-
vumisen jälkeen muotit puretaan ja vasta sitten valmis 
silta paljastuu. Näyttelyssä oli esillä taiteilijan betoni-
siltarakennuksista valokuvattuja ja ImagOn-tekniikalla 
vedostettua grafiikkaa. Kotkavirta esittää usein kuva-
pareja tai useampiosaisia palapelimäisiä teoskokonai-
suuksia, joissa samaa kuvapohjaa on osittain poistet-
tu tai peitetty.  

Turun Taidegraafikot: 

Painettu Turussa – Tryckt i Åbo

29.6.–23.7. 

Näyttely oli jo vuonna 1933 perustetun Turun Taide-
graafikoiden vierailunäyttely Ratamossa. Vastavuoroi-
sesti kesällä 2018 Ratamo vie oman näyttelynsä Joe-
alla Galleriaan Turkuun. Esillä oli yli kymmenellä eri 
grafiikan menetelmällä valmistuneita vedoksia. Tee-
moissa toistuivat inhimillisyyttä koskettavat ikiaikaiset 
teemat kuten luontosuhde, ihminen, huumori ja ajan 
merkit. Näyttelyssä oli teoksia 15 taiteilijalta, jotka oli-
vat: Marja Aapala, Annika Dahlsten, Tonja Goldblatt, 
Markku Haanpää, Saija Hairo, Juha Joro, Petra Kallio, 
Teija Lehto, Lotta Leka, Marjatta Nuoreva, Esko Rai-
lo, Veronika Ringbom, Hanna Tammi, Tiina Vainio ja 
Hanna Varis. 

Kaisa Koljonen & Marko Ikävalko:

Undercurrent 

Outi Koivisto: 

Maisema näkee

24.8.–17.9.

Näyttely koostui taiteilijapariskunnan Kaisa Koljosen ja 
Marko Ikävalkon taidegrafiikasta ja piirroksista. Koljo-
sella oli esillä ImageOn-, viivasyövytys- ja akvatinta-
tekniikalla toteutettuja teoksia ja Ikävalkolla kivilitogra-
fioita ja piirustuksia. Tekijät valmistuivat Saimaan am-
mattikorkeakoulusta kuvataiteilijoiksi 2015 ja muutti-
vat työskentelemään Jyväskylään syksyllä 2016.

Näyttelyn nimi Undercurrent viittaa alitajuntaan ja 
sen tuottamaan visuaaliseen kuvastoon. Taiteilijapa-
rin teokset yhdistelevät surrealistisia ja abstrakteja ele-
menttejä. Ne ovat hyvin yksityiskohtaisia ja huolella 

Aino-Kaarina Pajari työskentelemässä grafiikan pajalla. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Grafiikan työvälineitä ja värejä. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Aino-Kaarina Pajarin puupiirrosvedos syntyy. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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ajan kanssa toteutettuja. Koljosen teoksille ominaista 
on niissä toistuva pikkutarkka orgaanisen viivan käyt-
tö. Teokset ammentavat visuaalisesti ihmisen anatomi-
asta ja ne kytkevät oudolla tavalla yhteen ihmisen li-
halliset ja psyykkiset ominaisuudet. 

Ikävalkon teoksissa sisäinen maailma näyttäytyy havai-
tun todellisuuden muodoissa. Piirustuksissa ja litogra-
fioissa on pääosassa viivan sijaan samettimaisen peh-
meät sävyalueet sekä tiukat kontrastit. Vertauskuval-
liset teokset ammentavat visuaalisesti varsinkin luon-
nosta sekä ihmisestä. 

Outi Koiviston teokset käsittelevät kokemusta ja ha-
vaintoa. Ne ovat usein abstrakteja maisemia, jotka kau-
kaa katsottuna synnyttävät vahvan kumpuilevan maise-
makokemuksen. Maisemat eivät ole määriteltyjä paik-
koja, vaikka ovatkin usein jostain paikasta tai kuvasta 
lähtöisin. Koivisto käyttää useita taidegrafiikan ja piirtä-
misen välineitä. Galleria Ratamon teoksissa on käytetty 
lyijykynää, hiiltä ja frottage-tekniikkaa. Näyttelyn työt 
ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017 työjaksolla Chica-
gossa tai Chicagon työskentelyyn perustuen.

Anna Alapuro: 

Vesireittejä  

19.10.–12.11.  

Tamperelaisen Anna Alapuron pääasiallinen tekniik-
ka on carborundum, jossa häntä viehättää sen maa-
lauksellisuus. Alapuro leikittelee väreillä ja hakee kau-
niita väriyhdistelmiä ja kontrasteja. Näyttely koostui 
kahdesta osasta. Tammerkoski eli 21:stä grafiikan ve-
doksesta koostuva kokonaisuus esittelee fragmentteja 
hänelle itselleen hyvin tutuksi tulleesta ympäristöstä. 
Toinen osa syntyi Pietarin-vierailun jälkimainingeissa. 
Vesireittejä on tiheästi myös Pietarissa, mutta erityisen 
vaikuttava oli ajatus siitä, että suuri kaupunki on ra-
kentunut soisen kosteikon päälle. Jalkakäytävien kan-
net saivat merkitystä fiktiivisinä aukkoina tuntematto-
maan, veden ja kosteuden hallitsemaan maailmaan. 
Kansissa näkyy historian kerrostumia, ornamentiikkaa 
ja yksityiskohtia eri aikakausilta.

Ratamon graafikot 

14.12.2017–7.1.2018  

Grafiikanpajan toiminnan 40-vuotisjuhlavuoden aloitti 
Ratamon graafikot -näyttely. Siihen saivat ensimmäis-
tä kertaa osallistua kaikki halukkaat eli sekä ammatik-
seen taidegrafiikkaa tekevät että aktiiviset harrastajat. 
Näyttelyssä mukana olivat Tuomas Hallivuo, Tuula Ha-
verinen, Nina Huisman, Naoji Ishiyama, Kaisa Koljo-
nen, Pirjo Luoma, Jyrki Markkanen, Aino-Kaarina Paja-

ri, Ari Puurtinen, Jonna Suurhasko, David Underwood, 
Rita Vargas ja Iana Vulpe

Galleria Ratamon yleisöwc:n taideteos

Aino-Kaarina Pajarin yksityisnäyttelyn avajaisten yh-
teydessä 8.3. julkistettiin hänen Galleria Ratamon 
yleisöwc:hen suunnittelemansa julkinen teos Perintö.

”Olen kerännyt grafiikan pajalta työskentelyn sivutuot-
teina syntyneitä materiaaleja kuten lastuja, tarlataania, 
kuluneita pensseleitä, kuparinsuikaleita... Kirpputoreil-
ta hankkimani vanhat juomalasit toimivat vitriineinä 
näille mitättömyydestä uuteen arvoon nostetuille ros-
kille. Lasit olen kiinnittänyt pohja huoneeseen päin gal-
lerian pienen WC:n takaseinään, jolloin lasin pohjaku-
vio toimii kuin vääristävänä linssinä sisällölle ja antaa 
teokselle salaperäisyyttä.”

Aino-Kaarina Pajarin teos Perintö Galleria Ratamossa. 
Kuva: Anna-Leena Pesonen.

Ratamon graafikoita näyttelynsä avajaisissa 13.12.2017. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Grafiikan paja

Vuoden aikana grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä 21 
taiteilijaa ja harrastajaa, joista vuosikäyttäjiä oli 13. Pa-
jaa vuokrattiin enimmäkseen koko vuodeksi, mutta si-
tä oli mahdollista vuokrata myös lyhyemmäksi ajaksi. 
Paja oli käytössä päivittäin klo 06–02 välisenä aikana. 
Käyttäjät ovat voineet ostaa pajalta käyttöönsä kupari-
laattoja, vaneria ja syväpainopaperia. 

LIITE 2 Ratamon tapahtumat, kurssit ja työpajat

Yleisötyö

Vuoden aikana Galleria Ratamon näyttelyihin tutustui 
78 ryhmää, joista suurin osa oli koululuokkia. Opas-
tuksia järjestettiin 10 ryhmälle. Opastuksissa tutustut-
tiin esillä olevaan näyttelyyn sekä keskuksen tiloihin ja 
toimintaan. 

LIITE 2 Ratamon tapahtumat, kurssit ja työpajat

Taiteilijaresidenssit

Ratamolla on vuosittain haussa kuukauden pitui-
nen taiteilijaresidenssi yhdelle ulkomaiselle graafikol-
le. Vuonna 2017 tuli 38 hakemusta eri puolilta maail-
maa. Residenssiin valittiin eteläafrikkalainen Georgina  
Berens, joka työskenteli Ratamossa 29.9.–30.10. 

Muut taiteilijavieraat:
5.–30.4. ja 10.–23.5. Sandra Blichert, Tanska
16.–23.7. Mika Aono, Japani  
25.8.–15.9. Jose Gamboa, Filippiinit/Espanja 

Vierashuoneisto 

Ratamon vierashuoneisto sijaitsee osoitteessa Kauppa-
katu 12. Noin 50 m²:n huoneisto käsittää kaksi erillis-
tä huonetta (1hh, 2 hh) sekä yhteisen keittiön ja kyl-
pyhuoneen. Ratamolla vierailevien taiteilijoiden lisäk-
si huoneistoa käytettiin taidemuseon vieraiden majoit-
tamiseen. Sitä vuokrattiin myös muiden kulttuurialan 
toimijoiden vieraille. Vuoden aikana yöpymiskertoja 
oli 287.

Kansainväliset projektit ja verkostot 

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo on jäsenenä kan-
sainvälisessä Res Artis -taiteilijaresidenssiverkostossa.

Connecting Provincial Workshops and Internatio-
nal Printmakers (aiemmin Impressions of Northern 
and Southern Light) -projektia koordinoi taidegraafik-
ko Rita Vargas. Suunnitteilla on näyttelyitä ja työpajo-

Eteläafrikkalainen Georgina Berens työskenteli Ratamon taiteilijaresidenssissä 
lokakuun 2017. Kuva: Naoji Ishiyama.

ja vuosille 2018 ja 2019. Yhteistyökumppaneina ovat:  
OBS, Oficina Bartolomeu dos Santos, Tavira, Portugali 
KKV, Kollektiva Konstnärsverkstan, Härnösand, Ruotsi 
TB, Trykkerietberg, Bergen, Norja.

Luovan valokuvauksen keskuksen näyttelyt 
Galleria Ratamossa

9.2.–5.3.  Aki Roukala: Hailuoto

6.4.–30.4.  Jaana Rannikko: 

 Kuninkaallinen akatemia 

1.6.–25.6.  Mobile Nordic 2017

27.7.–20.8.  Esa Ylijääskö: November Is a Beginning

21.9.–15.10.  Petri Juntunen: At the Heart of it All 

 ja Annika Kivi: Pinnalla

16.11.–10.12.  Ville Malja: Oodi elämälle
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KOKOELMATOIMINTA 
Jaana Oikari

lyihin, koska kaikki teokset eivät mahdu verkkoseinille. 
Pienemmät kehystetyt teokset ovat hyllyssä. Veistok-
set ovat paikoin kolmekerroksisissa liukuvaunuhyllyis-
sä. Osa liukuvaunun hyllyistä on varustettu metalliriti-
lällä, johon veistokset saa tarvittaessa kiinnitettyä. Kai-
ken kaikkiaan liukuvaunuhyllyjä on 12. 

Teoshankinnat ja teoslahjoitukset

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien kartuttamiseen 
oli talousarviossa varattu 50 000 euroa. Vuoden aika-
na tehtiin 22 hankintapäätöstä ja hankittiin 35 teosta. 
Jyväskylän taidemuseon hallinnoimaa Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmaa kartutetaan kokoelmapoliitti-
seen ohjelmaan kirjattujen periaatteiden ja vuotuisen 
hankintasuunnitelman mukaisesti. Hankintojen ja lah-
joitusten keskeisimpänä valintaperusteena on taiteili-
joiden keskisuomalaisuus. Keskisuomalaisiksi taiteili-
joiksi määritellään alueella syntyneet, alueella pysy-
västi asuvat tai jossakin elämänsä vaiheessa asuneet 
taiteilijat. Hankintaperusteena voi olla myös teoksen 
aiheen sidos Keski-Suomeen. Muita painopisteitä ovat 
kotimainen ja kansainvälinen taidegrafiikka.

Vuoden 2017 teoshankinnat painottuivat alueellisen 
näyttelytoiminnan dokumentointiin. Hankintojen gra-
fiikkakeskeisyys johtuu siitä, että edellisen vuoden 
Graphica Creativa hankinnat tehtiin vasta alkuvuodes-
ta 2017. Muuten hankintoja tehtiin taiteilijoilta, joiden 
teoksia oli esillä Jyväskylän taidemuseossa ja Galleria 
Ratamossa sekä paikallisissa gallerioissa. Myös yksi-
tyishenkilöitä hankittiin teoksia 

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat karttuivat 2017 
myös lahjoituksilla. Jyväskylässä pitkään asunut Mer-
ja Levo, Einari Levon puoliso, lahjoitti 20 Levon teos-
ta kaupungin taidekokoelmiin. Nuorena kuollut taide-
maalari ja taidegraafikko Einari Levo (1946–1987) oli 
lahjakas ja monipuolinen taiteilija. Uransa alkuvai-
heessa Levo kuvasi puupiirroksissaan tehtaita ja työläi-
siä. Myöhemmin hänen ilmaisunsa laajeni yhteiskunta-
kriittisiin, mutta samalla humoristisiin aiheisiin. Nyt ko-
koelmaan lahjoitetut taiteilijan tuotannossa harvinaiset 
muotokuvat kuuluvat 1980-luvun alun muutosvaihee-
seen, jolloin hän siirtyi värilliseen ja kokonaan abstrak-
tiin ilmaisuun. 

Jyväskylän kaupungin taidekokoelmat

Kokoelmaa kartutetaan pääasiassa kaupungin 
taidehankinnoin. Teosostot ovat perustuneet taidea-
lan ammattilaisista koostuneiden asiantuntijoiden 
hankintapäätöksiin vuodesta 1961 lähtien. Vuonna 
2017 teoshankintatyöryhmään kuuluivat intendent-
ti Leena Lokka, amanuenssi Jaana Oikari, intendent-
ti Jukka Partanen ja museotoimenjohtaja/taidemuse-
on johtaja Heli-Maija Voutilainen. Taidekokoelman 
runkona ovat kaupungin taidehankinnat, mutta ko-
koelmaan kuuluu myös pienempiä lahjoituskokoel-
mia. Kokoelman yhtenä painopisteenä on taidegra-
fiikka, niin kotimainen kuin kansainvälinen. Tähän on 
syynä Jyväskylässä toimiva grafiikan työpaja, Suomen 
Taidegraafikot ry:n kokoelman deponointi Jyväskylään 
sekä kansainvälinen Graphica Creativa -triennaali. 
Vuoden 2017 lopussa Jyväskylän kaupungin taideko-
koelmassa oli 7 210 teosta Jyväskylän taidemuseon tai-
deteostietokannan mukaan.

LIITE 3 Teoslainat näyttelyihin  

Kokoelmien hoito ja säilytys

Teosten kunnostusta taidemuseo on hoitanut osto-
palveluna. Teoskunnostajana on toiminut Kirsi Nou-
siainen. Paperikonservaattori Tuija Kantell aloitti Jy-
väskylän kaupungin taidekokoelmien paperipohjais-
ten, kehystämättömien teosten kuntokartoitukset se-
kä teosten uudelleen suojauksen Holvin säilytystilassa. 
Vuoden aikana saimme säilytystilaan metallisia arkis-
tolaatikoita Maanmittauslaitokselta Jyväskylän Tau-
lumäen toimipisteestä. Arkistolaatikostoilla korvattiin 
teoksia suojaavia pahvisia teoslaatikoita. 

Holvin teosinventoinnin yhteydessä löydetyt lukuisat 
luetteloimattomat teokset on liitetty Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmiin teoslöytöinä. 

Museolla on säilytystilaa Holvin näyttelytilojen yhtey-
dessä sekä Jyväskylän museopalveluiden yhteisessä 
kokoelma- ja konservointikeskuksessa, jossa taidemu-
seon säilytystila E-halli on kooltaan 160,5 m². Kehys-
tetyt suurikokoiset teokset on sijoitettu verkkoseinille, 
joita on 18. Teoksia on sijoitettu myös liukuvaunuhyl-
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Outi Leinonen lahjoitti kaksi Onni Kososen teosta Jy-
väskylän kaupungin taidekokoelmiin. Teokset ovat 
kuuluneet lahjoittajan edesmenneelle tädille Oili Ma-
ria Leinoselle. Kuopion taidemuseon intendentti Ma-
rianna Huttusen suosituksesta lahjoittaja otti yhteyttä 
Jyväskylän taidemuseoon. Onni Kosonen (1920–1999) 
ehti pitkän luomiskautensa aikana etsiä ja löytää mo-
nia eri tyylisuuntia ja ilmaisutapoja. Hänen tuotan-
tonsa kehittyi 1950-luvun kubistisista maisemamaala-
uksista informalismin ja esittävien maalausten kautta 
kohti konstruktivistista ja kineettistä taidetta. Lahjoite-
tut teokset edustavat Kososen tuotannon 1960-luvun 
informalismia ja täydentävät osaltaan Jyväskylän kau-
pungin taidekokoelmien Onni Kososen tuotantoa. 
Mielenkiintoinen seikka on myös se, että toisesta teok-
sesta, Unikukat, löytyy Jyväskylän taidemuseon arkis-
tosta lehtileike. Teos on ollut esillä Petäjävedellä Onni 
Kososen ja Veikko Hirvimäen yhteisnäyttelyssä (Kes-
kisuomalainen, 5.11.1961, Keskisuomalaismaalareiden 
taidetta Petäjävedellä).
 
LIITE 4 Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taideko-
koelmiin

Sijoitustoiminta

Vuosittain kaupungin taidekokoelmista sijoitetaan suu-
ri määrä teoksia kaupungin ja osin valtion yksiköihin. 
Vuoden aikana sijoitettiin 209 teosta 20 yksikköön. Te-
ossijoituksista palautettiin taidemuseoon takaisin 162 
teosta 23 yksiköstä. Kaiken kaikkiaan kokoelmista oli 
vuoden 2017 lopussa sijoitettuna 1 993 teosta. 

Deponointikokoelmat

Jyväskylän taidemuseolle on sijoitettu hoidettavaksi 
seuraavat kokoelmat

(kokoelma / teosten lukumäärä / deponointivuosi / omistaja)

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

Erkki Santasen kokoelma / 63 / 1990 / Erkki Santasen 
perikunta 

Oiva Syyrakin kokoelma / 26 / 1995 / Oiva Syyrakin 
perikunta 

Suomen Säästöpankkien Valtion taidemuseon kokoel-
man osatalletus / 54 / 1994 / Suomen valtio

Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelma / 5 014 / 1981 / 
Suomen Taidegraafikot ry

Suomen Taiteilijaseuran kokoelman osatalletus / 3 / 
1982 / Suomen Taiteilijaseura

Terhi Tapperin kokoelma / 2 / 2009 /Terhi Tapper

Elisa Lindell ja Tuija Kantell kunnostamassa teosta kokoelmakeskuksessa. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Elisa Lindell toimi Jaana Oikarin vuorotteluvapaan aikana kokoelma-amanuenssina. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Kuva-arkisto

Jyväskylän taidemuseon kuva-arkistoon kuuluu 61 563 
kuvatallennetta, joista 44 911 on sähköisessä muodos-
sa. Vuonna 2017 tallenteet karttuivat kokoelmien teos-
kuvista, näyttelydokumentoinnista sekä taidemuseon 
toiminnan dokumentoinnista. Valokuvaajina ovat vuo-
den aikana toimineet työmestari Naoji Ishiyama, valo-
kuvaaja Jari Kuskelin, työkokeilija Hannu-Pekka Aura-
neva sekä tutkija Elisa Lindell.

Lehtileike- ja asiakirja-arkisto

Arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyttelykoh-
taisesti arkistoitavista asiakirjoista, museopedagogisten 
projektien asiakirjoista sekä lehtileikkeistä. Näyttelyis-
tä ja projekteista arkistoidaan lehdistö- ja näyttelytie-
dotteet, lehtikirjoitukset sekä muu kuraattorilta saata-
va materiaali. 

Lehtileikkeet leikataan arkistoon Keskisuomalaises-
ta, Helsingin Sanomista sekä Suur-Jyväskylän lehdes-
tä. Muissa lehdissä ilmestyvä materiaali arkistoidaan 
mahdollisuuksien mukaan. Arkistokokoelmaan kerä-
tään kirjoituksia, jotka käsittelevät Jyväskylän taiteili-
jaseuran jäseniä, Jyväskylän taidemuseota, taidemuse-
on toimintaa, keskisuomalaista kuvataidetta sekä tai-
degrafiikkaa ja valokuvataidetta. Vuonna 2017 lopus-
sa taidemuseon tietokannassa oli 30 612 lehtileikettä. 
Lehtileikkeiden tallentamisesta ja luetteloinnista huo-
lehti valvoja Elina Puranen.

Kirjasto

Jyväskylän taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjalli-
suutta, joka tukee museon kokoelmien tutkimusta. Pai-
nopistealueina on keskisuomalaista taidetta, taidegra-
fiikkaa ja museon omien kokoelmien taiteilijoita kos-
keva kirjallisuus. 

Vuonna 2017 kirjaston kartunta koostui lähinnä julkai-
suvaihtosopimuksen mukaisista näyttelyjulkaisuista se-
kä alan tutkimuksista. Kirjaston kartunta luetteloidaan 
tietokantaan, jossa oli vuoden 2017 lopussa 7 593 ni-
dettä. Kirjoja ovat vuoden mittaan luetteloineet työko-
keilija Hannu-Pekka Auraneva ja työkokeilija Harri Ko-
vanen. Museon henkilökunnan lisäksi kirjasto on ol-
lut myös muiden tutkijoiden ja opiskelijoiden käytös-
sä. Grafiikkaa ja taidevalokuvaa käsittelevä kirjallisuus 
on sijoitettu Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamoon.

Ja pian on teos ripustusvalmis – paperikonservaattori Tuija Kantell. 
Kuva: Hannu-Pekka Au-raneva.



29   Jyväskylän taidemuseo toimintaker tomus 2017

TUTKIMUS 
Seija Heinänen

Tutkimustyön painopiste oli vuonna 2017 laajassa mu-
seon omaa tuotantoa olleessa Suomen itsenäisyyden 
juhlavuoden Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn 
taustatutkimuksessa. Tarkoituksena oli katsoa ja tul-
kita tuttuja teoksia erilaisista näkökulmista. Kuvataide 
rakensi vuosikymmenten ajan suomalaisuutta ja kan-
sallista identiteettiä, mutta tulkitsevatko nykyihmiset 
aiheita toisin kuin aikalaiset ja edelliset sukupolvet? 
Näyttely jakaantui neljään teemaan: Suomalaiset ku-
vissa, Kansallista kuvastoa, Sota ja ahdistus meissä sekä 
Mielenmaisemia ja tunnelmia. Tutkimustyö aloitettiin 
jo vuonna 2016. Tammikuun puolivälissä resurssit li-
sääntyivät, kun hankkeeseen palkattiin viiden kuukau-
den ajaksi Seija Heinäsen työpariksi toinen taidehisto-
rioitsija, Marja-Liisa Rajaniemi. 

Tutkimuskohteena olivat Suomalaisten taidesäätiöiden 
yhdistyksen jäsenten eli Alfred Kordelinin säätiön, For-
tumin taidesäätiön, Gösta Serlachiuksen taidesäätiön, 
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön, Taidesäätiö Meri-
tan ja UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön taidekokoel-
mista näyttelyyn valitut teokset ja taitelijat. Tutkimuk-
sen kohteena oli teoksiin liittynyt aikalaiskritiikki, eri 
tutkijoiden näkökulmat sekä taiteilijoiden omat tulkin-
nat teoksistaan. Teoksiin perehdyttiin myös taitelijoi-
den henkilöhistorioiden kautta. Lisämausteensa teos-
tulkintoihin toivat yleisötyöryhmien näkemykset, joista 
on kerrottu toimintakertomuksessa Sata vuotta, tuhat 
tulkintaa -näyttelyn ja yleisötyön esittelyn yhteydessä. 

Hankkeessa oli mukana myös Jyväskylän yliopiston 
musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Pää-
timme kokeilla ensimmäistä kertaa yhteistyötä, jos-
sa taidemuseon näyttelyn sisältö tuli osaksi opiskeli-
joiden kurssiohjelmaa. Yhteistyössä kulttuuriympäris-
tön tutkimuksen maisterikoulutuksen ja kulttuuripolitii-
kan maisteriohjelman kanssa syntyi kurssi Sata vuotta,  
tuhat tulkintaa – ajankohtainen tutkimus (5 op). Kurssi 
toteutettiin helmikuussa 2017 yliopistonopettajien He-
lena Lonkilan ja Kaisu Kumpulaisen ohjauksessa.

Kurssilla maisterivaiheen opiskelijat perehtyivät  tai-
teen, taiteentutkimuksen, kulttuuripolitiikan ja kult-
tuuriympäristön tutkimuksen piirissä käytettyihin visu-
aalisen aineiston tulkintatapoihin ja analyysimenetel-
miin. Opiskelijat tulkitsivat Sata vuotta, tuhat tulkintaa  

-näyttelyyn tulevia teoksia teoskuvien pohjalta ja ki-
teyttivät tiedot pienryhmissä valitsemastaan teoksesta 
julisteen muotoon sekä kirjoittivat raportin prosessis-
ta. Näyttelyn kuraattori Seija Heinänen kertoi kurssilla 
näyttelyn teemoista ja sisällöstä sekä oli mukana 
kommentaattorina postereiden esittelyseminaarissa. 
Läsnä olivat myös museolehtori Sirpa Turpeinen ja 
projektitutkija Marja-Liisa Rajaniemi. Opiskelijoiden 
tulkinnat ovat esillä Sata vuotta, tuhat tulkintaa -verk-
konäyttelyssä. 
http://www.tuhattulkintaa.fi/tulkintaposterit/

E-kirja: Sata vuotta, tuhat tulkintaa

Verkossa julkaistussa Sata vuotta, tuhat tulkintaa  
-kirjassa on seitsemän tutkijan näkemyksiä näyttelyn 
teoksista. Kirjoittajat ovat Anna-Maria Wiljasta lukuun 
ottamatta Jyväskylän yliopiston eri laitosten professo-
reita ja opetushenkilökuntaa. 
http://www.tuhattulkintaa.fi/nayttelyjulkaisu/ 

Artikkelit: 

Romantiikan kadonneet pankaoksaiset petäjät ja 
hopeiset kelohongat, Janne S. Kotiaho, ekologian ja 
evoluutiobiologian professori

Näkymiä ja näkyjä, Anssi Lindell, yliopistonlehtori 
OKL, fysiikan dosentti

Huurrekoivikon kuviteltu suomalaisuus, Helena 
Lonkila, kulttuuriympäristön tutkimuksen 
yliopistonlehtori

Soisalon merinäkymää, Risto Niemi-Pynttäri, 
kirjoittamisen yliopistonlehtori

Kansallisromanttinen maalaustaide ja etniset erot, 
Miikka Pyykkönen, kulttuuripolitiikan professori

Nukin sisarukset, Annika Waenerberg, taidehistorian 
professori

Vastakohtien kohtaaminen, Anna-Maria Wiljanen, FT, 
taidehistorioitsija

Toimitus ja kuvatoimitus: Seija Heinänen
Toimituskunta: Seija Heinänen, Anna-Maria Wiljanen, 
Nina Zilliacus 
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Kuvat: Fortumin Taidesäätiön, Gösta Serlachiuksen 
taidesäätiön, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön, 
Taidesäätiö Meritan ja UPM-Kymmenen 
Kulttuurisäätiön kuva-arkistot
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Kustantaja: Jyväskylän taidemuseo, Suomalaisten 
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Alkuvuodesta ilmestyi Jyväskylän taidemuseon julkai-
susarjassa Lappeenrannan taidemuseon kanssa yhteis-
työssä tehty Juho Karjalainen. Taidegraafikko -näyttely-
julkaisu, jonka toimittivat Mikko Pirinen ja Jukka Parta-
nen. Heikki Malme kirjoitti kirjaan artikkelin Juho Kar-
jalaisesta otsikolla Pääosassa ihminen. 

Loppuvuodesta museossa tehtiin pieni selvitys muse-
on omaan kokoelmaan kuuluvasta Akseli Gallen-Kal-
lelan teoksesta Juurakko rannalla (1904), joka oli esillä 
museon aulassa. Teoksesta teki suppean teosanalyy-
sin myös Taidetutkimuskeskus Recenart Oy, joka totesi 
teoksen aidoksi. Suppea selvitys tehtiin myös taiteilija 
Yrjö Ollilasta ja hänen toiminnastaan Keski-Suomessa.

Jyväskylässä oli elokuussa Suomen Kotiseutuliiton, Jy-
väskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin yhteis-
työssä järjestämät valtakunnalliset Kotiseutupäivät, jos-
sa oli runsas ja monipuolinen ohjelma. Seija Heinänen 
kertoi Korpilahdelle suuntautuneelle retkelle osallistu-
jille taitelijaelämästä Korpilahdella 1800-luvun lopus-
ta 1950-luvulle. 

Useita opinnäytetöitä

Jyväskylän yliopistossa ja alueen muissa korkeakou-
luissa oli tekeillä useita Jyväskylän taidemuseon toi-
mintaan tai museon ehdottamaan aiheeseen liittyvää 
opinnäytetyötä. Alkuvuodesta valmistui Jyväskylän yli-
opistoon tehty Henna-Rosa Laineen taidehistoria kan-
didaatintutkielma, jonka otsikko on Antti Niemisen tai-
teen teemat ja tyyli 1960–1970 -lukujen kollaasigrafii-
kassa. Niemisen teoksia kuuluu taidemuseolle tallen-
nettuun Suomen taidegraafikoiden kokoelmaan.  

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn yleisötyöryhmi-
en teostulkintaprosesseista ja -menetelmästä valmistui 
vuoden aikana kaksi opinnäytetyötä. Hilkka Rauhalan 
Jyväskylän yliopistoon tekemän kulttuuriympäristön 
tutkimuksen/taidekasvatuksen maisteritutkielman ku-
va-aineistossa oli mukana myös muutama kuva tule-
vista näyttelyteoksista. Tutkielma sai nimen Taide, kieli 
ja kotoutuminen. Keskusteleva kuvan tarkastelu aikuis-
ten maahanmuuttajien kielenoppimisen tukena. Toi-
nen opinnäytetyössään teostulkintaprosessin aineis-
toa käyttänyt oli Lauri Takatalo. Humanistisen korkea-
koulun  kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutus-

ohjelmaan tehty opinnäyte on nimeltään Keskusteleva 
kuvan tarkastelu ennakkoluuloja purkamassa. Maa-
han muuttaneiden käsitykset suomalaisuudesta. Kol-
mas näyttelyn teemaan liittyvä opinnäytetyö valmistuu 
vuoden 2018 aikana.

Anna-Sofia Viherlehto tutki Jyväskylän taidemuseon 
vakinaisen henkilökunnan työhyvinvointia ja siinä ta-
pahtuneita muutoksia. Opinnäyte Organisaatiomuu-
toksen vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin kuului Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun liiketalouden tutkinto-
ohjelmassa henkilöstöhallinnon toimialaan.

E-kirjan ”Sata vuotta, tuhat tulkintaa” kansi. 
Kirjan taitto Lagarto.
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ALUETAIDEMUSEOTOIMINTA 
Seija Heinänen, Leena Lokka, Jaana Oikari, Sirpa Turpeinen

Keski-Suomen aluetaidemuseona toimivan Jyväskylän 
taidemuseon alueellinen toiminta on integroitu kiinte-
äksi osaksi museon perustehtäviä. Taidemuseon vah-
vuutena on verkostomainen ja organisaatioiden rajat 
ylittävä yhteistyö. Alueelliset tehtävät on hajautettu 
mm. kokoelmatoiminnasta vastaavalle amanuenssille, 
museolehtorille, tutkimuksesta vastaavalle suunnitteli-
jalle ja intendenteille. Alueen ammattimuseot kokoon-
tuvat vuosittain museoforumiin käsittelemään yhteisiä 
ajankohtaisia asioita.

Mediakasvatuksen työkalut käyttöön  
Keski-Suomessa

Jyväskylän taidemuseo, Live Herring ry ja Keski-Suo-
men elokuvakeskus käynnistivät Mediakasvatuksen 
työkalut käyttöön -projektin, jonka lähtökohtana on 
mediakasvatuksen käytänteiden kehittäminen Keski-
Suomessa, erityisesti maakunnan reuna-alueilla. Han-

ke keskittyi taidelähtöisten mediakasvatusmenetelmi-
en esittelemiseen. 

Jyväskylän taidemuseo sai vuonna 2016 opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä 20 000 euron avustuksen hank-
keen toteuttamiseen. Projektin käynnistämistä val-
misteltiin jo vuoden 2016 loppupuolella. Marras-jou-
lukuun aikana projektin yhteistyöryhmä vieraili Jäm-
sässä, Viitasaarella, Joutsassa ja Saarijärvellä. Projektin 
vetäjänä toimi Soile Ollikainen Live Herring ry:stä ja 
hänen työtään jatkoi syksyllä 2017 Marika Laiho Kes-
ki-Suomen elokuvakeskuksesta. Työpajoja vetivät Jo-
hanna Hottola (VTS-menetelmän esittelyt), Roi Ruus-
kanen AV-arkista (Mediataide kasvattaa! -työpaja Saa-
rijärvellä ja Viitasaarella), Toni Essel (video- ja editoin-
tipajat Jämsässä), Outi Putkonen Tekniikan museosta 
(Lisätyn todellisuuden työpajat Jyväskylässä), Iiro Tu-
jula Käsityökoulu Robotista (Elektroninen tekstiili -työ-
paja Jyväskylässä), Mikko Häyrynen ja Otto Jahnukai-

Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen maisteriopiskelijat Emilia Liimatainen ja 
Milja Terho toteuttivat Mediakasvatuksen työkalut käyttöön -projektin kutsumana 
Muutto Obeironiin -taidetyöpajat kahdelle Joutsan yhteiskoulun alakoululuokalle 
Taidelaitos Haihatuksessa 29.–30.5. Kuva: Soile Ollikainen.
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nen Jyväskylän yliopistosta (Luovan koodauksen työ-
paja Jyväskylässä), Aalto-yliopiston kuvataidekasva-
tuksen maisteriopiskelijat Emilia Liimatainen ja Milja 
Terho (Muutto Oberoniin -työpajat lapsille Joutsassa).  

Työpajoihin osallistui kevään ja syksyn 2017 aikana 
maakunnan mediakasvatuskentän ammattilaisia ja po-
tentiaalisia toimijoita. Lisäksi organisoitiin lapsille ja 
koululaisille työpajoja ja mediakasvatustapahtumia, 
kuten elokuvaan pohjautuvat Hurmos-koululaisesityk-
set ja mediakasvatustuokiot sekä Minikino-tapahtu-
mat paikkakunnilla, joissa ei vastaavaa toimintaa ollut. 
Hankkeessa keskityttiin erityisesti sellaisiin taideläh-
töisiin mediakasvatuksen menetelmiin, työpajamallei-
hin ja materiaaleihin, joita on helppo hyödyntää Kes-
ki-Suomessa. 

Mediakasvatuksen työkalut käyttöön -projektin taus-
talla oli esiin noussut tarve maakunnallisen mediakas-
vatuksen kehittämiseen. Tavoitteena oli rakentaa ver-
kostoa ja yhteistyömahdollisuuksia. Työpajoihin osal-
listuneilta pyydettiin palautetta. Lisäksi heiltä kysyttiin, 
millaisia toiveita mediakasvatuksen tueksi ja kentän 
verkostoimiseksi alueella on. Opettajilta saadun pa-
lautteen perusteella on nähty tärkeänä löytää välineitä 
ja malleja uuden opetussuunnitelman sekä mediakas-
vatuksen toteuttamiseen. 

Projektille tehtiin Facebook-sivut, jossa kerrottiin 
muun muassa koulutustilaisuuksista: https://www.fa-
cebook.com/mediakasvatuksentyokalutkayttoon/

Alueellinen AV-laitelainaamo

Jyväskylän taidemuseo on tehnyt jo vuosia yhteistyö-
tä Live Herring ry:n kanssa mediataiteen edistämisek-
si Keski-Suomessa. Vuonna 2014 käynnistetyn Media-
taide kartalle -projektin tarkoituksena oli muun muas-
sa alueellisen av-laitelainaamon kehittäminen alueen 
taiteilijoiden ja pienten toimijoiden käyttöön. Taide-
museo on antanut tilojaan ja laitteitaan projektin käyt-
töön. Museomestari Jarkko Kaunismäki on toiminut 
teknisenä asiantuntijana lainaamotoiminnan kehittä-
misessä. 

Artisti maksaa? -seminaari ja -webinaari 
taidenäyttelyiden korvauskäytännöistä 

Jyväskylän taiteilijaseura sai Taiteen edistämiskes-
kuksen Keski-Suomen toimipisteeltä pienen apura-
han näyttelykorvausseminaarin järjestämiseen vuonna 
2016. Puheenjohtaja Minja Revonkorpi tiedusteli mu-
seotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinnalta voisivat-
ko museot osallistua järjestelyihin. Näyttelyjärjestäjil-
le suunnattu valtakunnallinen seminaari  ja webinaari 
oli määrä järjestää Keski-Suomen museon auditorios-
sa marraskuussa 2016, mutta markkinoinnin myöhäs-

Artisti maksaa, oletko valmis -paneelikeskusteluun osallistujat. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Artisti maksaa -keskusteluun osallistuivat vasemmalta Kati Pelkonen, 
Kirsi Korhonen ja Petra Havu. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Seminaari/webinaarin fasilitaattori Sari Ilmola keskustelee Jukka Partasen kanssa. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

https://www.facebook.com/mediakasvatuksentyokalutkayttoon/
https://www.facebook.com/mediakasvatuksentyokalutkayttoon/
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tymisen vuoksi se siirrettiin alkuvuoteen 2017. Remon-
tin suljettua Keski-Suomen museon valikoitui seminaa-
ripaikaksi Tanssisali Lutakko.

Seminaariin osallistui yli 60 henkilöä ja webinaari- 
ilmoittautujia oli noin 80. Kulttuuriasianneuvos Petra 
Havu esitteli Opetus- ja kulttuuriministeriön raportin 
Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- 
ja korvauskäytännöistä. Lakimies Tuula Hämäläinen ja 
amanuenssi Kati Kivinen kertoivat Kansallisgallerian ja 
Kiasman korvauskäytännöistä. Toiminnanjohtaja Kir-
si Korhonen toi esille Suomen Taiteilijaseuran ajatuk-
set näyttelypalkkiosopimuksesta. Puheenjohtaja Timo 
Kokko Ars Libera / Kuopion Kuvataiteilijat ry:stä ker-
toi Pohjois-Savossa luodusta kuvataiteilijoiden asemaa 
vahvistavasta mallista. Pääsihteeri Kimmo Levä Suo-
men Museoliitto ry:stä muistutti, että heikentyvä julki-
nen talous vaikuttaa museoiden toimintaympäristöön. 
Asiakas- ja viestintäpäällikkö Kati Pelkonen esitteli Ku-
vaston palvelut museoille sekä näyttelykorvauksen ny-
kytilan ja tulevaisuuden näkymät. Toiminnanjohtaja 
Eliisa Suvanto kertoi turkulaisen Arte ry:n Titanik-galle-
rian näyttelyhankkeista, joissa taiteilijoille oli makset-
tu tuotantokuluja ja palkkioita. Puheenvuorojen välillä 
yleisö esitti kommentteja ja kysymyksiä puhujille. 

Seminaarin järjestelyistä vastasi Jyväskylän museopal-
velut yhteistyössä Jyväskylän taiteilijaseuran kanssa. 
Seminaarijärjestelyjen vastuuhenkilö oli Leena Lokka. 
Työryhmään kuuluivat Ilja Koiviston ja Jukka Silokun-
naksen lisäksi Jukka Partanen sekä vuoden 2017 alus-
ta taiteilijaseuran puheenjohtajan tehtävän vastaanot-
tanut Maija Holma. Fasilitaattoriksi oli kutsuttu erityis-
asiantuntija Sari Ilmola, Taiteen edistämiskeskuksen 
Pirkanmaan- ja Keski-Suomen aluetoimipisteestä. 

Kenttätöitä

Taidemuseoon otettiin yhteyttä elokuussa ja kerrottiin, 
että Viitasaarella on kuvataitelija Yrjö Ollilan (1887–
1932) maalauksia talon sisäovissa. Niitähän täytyi läh-
teä katsomaan. Dokumentointiretkellä oli mukana se-
kä Jyväskylän taidemuseon että Keski-Suomen muse-
on henkilökuntaa eli Keski-Suomen museosta valoku-
vaaja Pekka Helin ja rakennustutkija Päivi Andersson 
sekä taidemuseosta tutkija Seija Heinänen ja amanu-
enssi Elisa Lindell. Seija haastatteli talon ja maalausten 
historiaa tuntenutta Helvi Paanasta ja Pekka dokumen-
toi valokuvaamalla. Helvi Paananen kertoi Yrjö Ollilan 
koristelleen ilmeisesti 1800–1900-luvun vaihteessa ra-
kennetun maalaistalon sisäovia maalauksin ja miete-
lausein vuonna 1907. Kahden oven neljästä ovipanee-
leihin tehdystä maalauksesta on säilynyt kolme. Juu-
ri Helsingissä Suomen taideyhdistyksen koulusta 1907 
valmistunut Yrjö Ollila kävi maalaamassa Viitasaarella 
myös vuosina 1912 ja 1916 muun muassa maisemia ja 
henkilöaiheita.

Taiteilija Yrjö Ollilan maalaus viitasaarelaisen talon sisäovessa vuodelta 1907. 
Kuva: Pekka Helin.

Keskisuomalaisen taiteen 
kokoelmapoliittinen ohjelma

Alueellisen toiminnan osalta jatkui keskisuomalaisen 
taidekokoelmapoliittisen ohjelman kokoaminen. Työs-
kentelyyn ovat osallistuneet alueen museot, joilla on 
hoidossaan taidekokoelmia eli Jyväskylän yliopiston 
tiedemuseo, Jyväskylän taidemuseo, Keski-Suomen 
museo, Keuruun museo, Saarijärven museo ja Ääne-
kosken museo. Työskentely etenee hitaasti, sillä mu-
seot ovat yhdessä yhteisökirjoittamisen keinoin koon-
neet kokoelmaohjelmaa.

Taidehankintatyöryhmät

Taidemuseo on asiantuntijana Jyväskylän kaupungin, 
Kankaan alueen ja Laukaan kunnan taidetyöryhmis-
sä rakennuskohteiden prosenttitaidehankkeissa sekä 
muun julkisen taiteen hankinnassa. Jyväskylän kau-
pungin kiinteistöjen ja yleisten alueiden taidetyöryh-
mä toimii Tilapalvelun ja Kaupunkirakennepalvelui-
den asiantuntijaelimenä taidehankintoja koskevissa ky-
symyksissä. Taidemuseota työryhmässä edustavat in-
tendentti Jukka Partanen, intendentti Leena Lokka ja 
amanuenssi Jaana Oikari, joka toimii myös työryhmän 
vetäjänä. Jaana Oikari on jäsenenä Laukaan kunnan 
taidetyöryhmässä, Jukka Partanen Kankaan alueen ja 
Kehä Vihreän taidetyöryhmissä. 
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MUSEOKAUPPA 
Paula Jurvelin

Museokaupan myynti jatkoi kasvuaan. Vuonna 2017 
ei ollut varsinaista myyntipiikkiä, sillä myynti oli tasais-
ta lukuun ottamatta vilkasta joulumyyntiä marras- ja 
joulukuussa. Museokaupassa kävi ostoksilla yhteensä 
3 856 asiakasta. 

Myyntituotteet

Museokauppa tunnetaan hyvänä postikorttikauppa-
na. Kortteja ostettiin myyntiin seuraavilta taiteilijoilta: 
Ulla Aatinen, Anna-Liisa Hakkarainen, Päivi Hintsa-
nen, Jonna Markkula, Juha Myllymäki, Piia Myllyselkä, 
Taina Ristikivi, Ilona Rytkönen, Tiina Salminen, Pekka 
Suomäki, Daga Ulv / Amusantti, Iana Vulpe. Myytävää 
hankittiin myös korttitukuista, kuten Come to Finland, 
Joutomaa, Korttien Talo, Livingstone ja Putinki Oy.

Kaupassa myydään myös näyttelyjulkaisuja omista 
näyttelyistä sekä keskisuomalaisia taiteilijoita esitte-
leviä kirjoja. Lisäksi museokaupan pysyviin myynti-
tuotteisiin kuuluvat  SEO – Sinuna en ostaisi -tuotteet, 
Mum´s-korut ja Caring Hands -hyväntekeväisyyskorut. 
Poesia-kustantamon runokirjat, Atena Kustannuksen 
museokauppaan sopivat julkaisut sekä erityisesti lap-
sille suunnatut Aurinko Kustannuksen ja Nemo kustan-
tamon tuotteet ovat myös pysyvissä valikoimissa. Lois-
kiksen, Leena Pyylammen sekä Pentti Rasinkankaan 
levyt esittelevät osaltaan keskisuomalaista lastenmu-
siikkia. Pia Westerholmin korttisarjoista on tullut mu-
seokaupan suosikkituotteita.  Muu valikoima vaihtelee 
eri näyttelyiden ja sesonkien mukaan. Näyttelykohtai-
seksi myynniksi on vakiintunut museon omana tuotan-
tona painettu kassi, näyttelyjuliste sekä pinssit, mag-
neetit ja kortit. 

Jyväskylän taidemuseon omaan antislogan -tuoteper-
heeseen teetettiin uusina tuotteina ”Taidemuseo on 
toinen kotini” -kaulanauha sekä ”Onks tää ollu kauan 
tässä?”-punkinpoistajat. Kumpaakin tuotetta käytetään 
myös museon markkinointiin.

Sata vuotta tuhat tulkintaa -näyttelyyn suunniteltiin 
laaja oheismyynti. Kirjoja ja postikortteja hankittiin 
Fortumin Taidesäätiötä, Kordelinin Taidesäätiötä, Me-
ritan Taidesäätiöltä, Villa Gyllenbergiltä, Serlachius- 
museosta, Suomalaisten Taidesäätiöiden yhdistyk-

seltä sekä suoraan Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ran kustantamosta. Lisäksi Serlachius-museolta ostet-
tiin myyntiin 200 kappaletta Punaposkinen tyttö -mag-
neetteja. Yllättävää oli, että kattava ja laadukas kirjava-
likoima ei kiinnostanut asiakkaita, mutta magneetti- ja 
korttimyynti oli vilkasta. Myös Hiljaisuus -näyttelyjulis-
tetta tehtiin myyntiin.

Museokaupan vieras -myyntikonseptin käyttö keskey-
tettiin toistaiseksi. Museokaupan vieraaksi valittujen 
henkilöiden tuotteet eivät liittyneet Jyväskylän taide-
museon näyttelyihin, vaan ovat olleet osa asiakaspal-
velua ja museokaupan toimintaa. 

Museokaupassa oli vilskettä Valon kaupunki -tapahtuman aikaan 29.9.2017. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.

Jyväskylän taidemuseon omiin myyntituotteisiin kuuluu helposti 
mukana kuljetettava "Onks tää ollu kauan tässä?" -punkinpoistaja, 
jolla voi irrottaa puutiaiset ihon pinnalta. Kuva: Elina Puranen.
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TIEDOTUS
Leena Lokka, Laura Korhonen

Näyttely- ja tapahtumatiedottaminen

Yhteistyössä näyttelyiden ja tapahtumien vastuuhenki-
löiden ja kuraattoreiden kanssa laaditaan näyttelykoh-
taiset viestintä- ja markkinointisuunnitelmat ja kirjoi-
tetaan tiedotteet. Taidemuseon oto-tiedottajana toimi 
intendentti Leena Lokka. Tiedotustyötä jakaa amanu-
enssi Laura Korhonen. Museopedagogiikan tiedotus-
ta tekee Sirpa Turpeinen. Grafiikka- ja valokuvakeskus 
Ratamon tiedotuksesta vastaa Anna-Leena Pesonen. 
Tiedotusta tekivät myös museoassistentti Paula Jurve-
lin sekä sosiaalisen median parissa Elina Puranen ja 
Sanna Lahti sekä Sari Koskinen Sata vuotta, tuhat tul-
kintaa -näyttelyn osalta. Käytössä on Jyväskylän kau-
punkiorganisaation, museon omat sekä sidosryhmien 
ja yhteistyökumppaneiden tiedotuskanavat.

Kaikista näyttelyistä lähetettiin tiedote viestimille: sa-
nomalehti Keskisuomalainen ja Suur-Jyväskylän lehti 
huomioivat näyttelyt erinomaisesti artikkelein. Saman 
tiedotteen saivat myös opiskelijat yliopistolla, museon 
omat asiakkaat, muut museot ja tiedottajat sekä tar-
peen mukaan muut kohderyhmät. Lehti-ilmoituksia 
toteutettiin Keskisuomalaisen kanssa koskien Jouluista 
taidebasaaria sekä vuoden viimeisenä päivänä koski-
en alkuvuoden tapahtumatarjontaa. Jylkkärissä toteu-
tettiin ilmoitussarjat keväällä ja syksyllä. Ilmoitustilaa 
ostettiin myös näyttelykohtaisesti useista eri lehdistä. 

Vuoden päänäyttely, Sata vuotta, tuhat tulkintaa, sai 
markkinoinnissa erityistä painoa Suomi100 -juhlavuo-
den vuoksi. Pink Eminence Oy:n kanssa tehtiin sopi-
mus näyttelyviestinnässä avustamisesta tavoitteena 
valtakunnallisen näkyvyyden saavuttaminen. Sopi-
mus sisälsi Seija Heinäsen kirjoittaman näyttelytiedot-
teen kommentoinnin sekä lähetyksen Postiviidakko-
järjestelmällä viestimille sekä yrityksen luovan johta-
jan Minna Jutin henkilökohtaisen mediakontaktoinnin 
taidemuseon valitsemille viestimille, joita olivat Yle, 
Avotakka, Gloria, Eeva, Helsingin Sanomat / kulttuuri, 
Suomen Kuvalehti, Anna, Me naiset, Kodin kuvaleh-
ti, Kotiliesi, Oma aika, ET-lehti, Koti ja Keittiö, Kaup-
palehti / Optio. Pink Eminence Oy raportoi, että näyt-
telystä oli esillä pieni juttu Avotakan (heinäkuun nro), 
Annan (3.8.), Me naisten (kesäkuun alussa) ja Kotilie-
den (20.7.) kulttuuripalstoilla.

Markkinoinnin tueksi toteutettiin Mystery visitor -kyse-
ly, jolla arvioitiin eri-ikäisten ja erilaisilla taustoilla ole-
vien ihmisten tapoja hankkia tai vastaanottaa tietoa 
näyttelystä. Kyselyssä pyrittiin löytämään vastauksia, 
miten asiakas voi saada tietoa näyttelystä, miksi asia-
kas tulee museoon sekä mitkä asiat kiinnostavat näyt-
telyssä.

Taidemuseon uutiskirje lähetettiin viisi kertaa vuoden 
aikana ja blogikirjoituksia julkaistiin eri aiheista. Info-
tv -mainokset näyttelyistä olivat esillä pääkirjastossa, 
Wellamossa, Aalto Alvarissa, Tietotalolla ja Viherlan-
diassa. Menovinkit lähetettiin kuukausittain ja sähköi-
set tapahtumakalenterit kaupungin, museoliiton ja Kes-
kisuomalaisen verkkosivuilla päivitettiin tapahtuma- ja 
näyttelytiedoin. 

Taidemuseon näkyvyyttä vahvistettiin niin mediois-
sa kuin kaupunkitilassakin. Kuvataiteilija Jonna Suur- 
haskon ideoima Green Leak -teos pinkkeine putkineen 
ja rehevine ruohoineen keräsi runsaasti huomiota tai-
demuseon edustalla kesäkuusta lokakuuhun. Teok-
sella taidemuseo halusi hyödyntää uuden pihakadun 
mahdollisuudet tuoda väliaikaista taidetta myös taide-
museon seinien ulkopuolelle. Teoksen toteutuksessa 
apuna oli viherrakentaja Pia Aarnio.

Kaikista näyttelyistä tuotettiin julisteet jakeluun Jyväs-
kylässä. Lisäksi Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelys-
tä tehtiin flaijeri ennakkomarkkinointiin. Museon Sil-
mänkääntäjä-esite ilmestyi alkuvuodesta sisältäen ko-
ko vuoden näyttelyohjelman sekä tiedot avajaispäivis-
tä. Tapahtumaflaijerit ilmestyivät keväällä ja syksyllä. 
Flaijereita jaettiin museoiden lisäksi myös kirjastoissa 
ja matkailun pisteissä. Näyttelyistä tiedotettiin verkos-
sa, esitteissä ja sähköpostikutsuilla.

Joulukylä Jyväskylä -markkinointi piti sisällään lehti-
ilmoitukset Jyväskylä-lehdessä sekä tapahtumanäky-
vyyden esim. julisteissa ja sosiaalisessa mediassa. Jou-
luista taidebasaaria mainostettiin myös Keskisuomalai-
sessa ja Facebookissa.
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Matkailumarkkinointi

Taidemuseo osallistui Visit Jyväskylän markkinointiin 
eri välineissä. Keväällä toteutettiin Viherlandian, kau-
punginteatterin ja muiden museoiden kanssa yhteis-
työssä IhanNaiset -kampanja sosiaalisessa medias-
sa. Kampanja sisälsi uutiskirjeen IhanNaiset -asiakas-
ryhmälle sekä kampanjan houkuttelevine kuvineen ja 
teksteineen Facebookissa. 

Visit Jyväskylän verkkosivuilta ostettiin mainostilaa 
myös Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelylle. Myös 
Sanoma Medialta ostettiin kahden viikon digimainos-
kampanja, joka toteutettiin heinäkuun alussa useis-
sa Sanoma Median digitaalisissa tiedotusvälineissä. 
Kampanja keräsi 1 100 775 näyttöä. Klikkauksia oli 1 
268 kappaletta ja klikkausprosentiksi tuli 0,12%. Yh-
den klikkauksen hinnaksi tuli 0,80 €. Näytöt suunnat-
tiin koulutetuille naisille, joka oli näyttelyn pääkohde-
ryhmä. Analyytikko Jere Riikonen raportoi Sanoma 
Medialta seuraavasti: ”Kampanjalla saatiin hyvin klik-
kejä päivittäin ja CTR oli 0.12% eli hieman keskiarvon 
0.10% yläpuolella. Budjetti saatiin ajettua kokonaan ja 
voidaan sanoa, että kampanja oli hyvin onnistunut.” 

Jyväskylän matkailun väki ja kaupunkioppaat kutsut-
tiin kesäkuun alussa opastukselle Sata vuotta, tuhat 
tulkintaa -näyttelyyn. 

Kävijät ja asiakaspalaute

Jyväskylän taidemuseon Holvissa sekä Grafiikka- 
ja valokuvauskeskus Ratamossa on tehty jo useana 
vuonna peräkkäin kävijäennätys, joka oli tänä vuon-

na 43 348. Holvin näyttelytoiminta käynnistyi remon-
tin vuoksi vasta 10.3., mutta silti kolmessa päänäytte-
lyssä sekä kahdessa alagallerian näyttelyssä, lukuisissa 
tapahtumissa ja työpajoissa sekä museokaupassa eh-
ti vierailla 34 451 henkilöä, kun edellisvuonna kävijöi-
tä oli 29 194. 

Myös näyttelykohtainen ennätys syntyi, kun Sata vuot-
ta, tuhat tulkintaa -näyttely houkutteli museoon nel-
jän kuukauden aikana 15 056 kävijää (edellinen ennä-
tys Graphica Creativa 2016:ssa 11 710). Klassikot kier-
tueella – Eero Järnefeltin Raatajat rahanalaiset / Kaski 
-näyttelyn näki kuuden viikon aikana noin 9 000 hen-
kilöä. Luku sisältää myös Jouluisessa taidebasaarissa 
kävijät, joita oli 3 490.

Näyttelykohtaiseen asiakaspalautekyselyyn vastasi 
vuoden aikana yhteensä 1 020 henkilöä. Asiakaspa-
lautetta kerättiin näyttelykohtaisesti sekä erikseen jou-
luisesta taidebasaarista. Kyselyssä tiedusteltiin taus-
tietojen lisäksi käynnin onnistumista. Juho Karjalaisen 
näyttelyn kyselyyn vastanneista (10.3–21.5.) piti käyn-
tiä onnistuneena 89 % vastanneista. Sata vuotta, tuhat 
tulkintaa -näyttelyn asiakaskyselyn vastaajista (9.6.–
8.10.) oli tyytyväisiä näyttelykäyntiin 98 %. Vuoden 
viimeisen näyttelyn Oi maamme -aikana nähtiin myös 
Kaski -teos, ja tuo kokonaisuus miellytti 82 % kävijöis-
tä. Jouluisen taidebasaarin kyselyn vastaajista 96 % pi-
ti tapahtumaa onnistuneena.

Jonna Suurhaskon Green Leak -teos keräsi runsaasti huomiota taidemuseon edustalla kesäkuusta lokakuuhun. Teoksella taidemuseo 
hyödynsi uuden pihakadun mahdollisuuksia tuoda väliaikaisesti taidetta taidemuseon edustalle. Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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KÄVIJÄTILASTOJA
Paula Jurvelin, Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen, Pia Vasama

Vuonna 2017 museon kävijämäärä oli 43 348, joka on 
Jyväskylän taidemuseon uusi ennätys. Holvin näytte-
lyihin tutustui 34 451 kävijää, mikä oli 5 257 enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kävijöistä maksaneita asiak-
kaita oli 4 261 ja ilmaiskävijöitä 30 190. Perjantain il-
maispäivinä museon näyttelyihin tutustui 4 303. Rata-
mon kokonaiskävijämäärä 8 897 sisältää myös 3 778 
kurssi- ja työpajakäyntiä. Galleria Ratamossa näyttely-
kävijöitä oli 5 119. Holvin museokaupassa asioi 407 
asiakasta enemmän kuin vuonna 2016 eli 3 856.

Holvin vaihtuvien näyttelyiden pääsylipun hinta on 
kuusi euroa, josta myönnetään 50 % alennus kaupun-
gin henkilökunnalle ja opiskelijoille. Ryhmälipun hin-
ta yli 10 henkilön ryhmille on neljä euroa. Sisäänpääsy 
on ilmainen kaikille alle 18-vuotiaille sekä opiskelijoil-
le, joiden käynti liittyy opintoihin. Ratamon ja Holvin 
gallerianäyttelyihin sisäänpääsy on ilmainen kaikkina 
päivinä ja Holvin muihin näyttelyihin perjantaisin. Kes-
ki-kirjastojen kirjastokortilla pääsi ilmaiseksi museoon 
1.1.–31.1. ja 1.11.–31.12. Kirjastokortti-kampanjaa hyö-
dynsi 463 asiakasta. Asiakasmäärä on edellisvuotta 
pienempi, koska Holvissa ei ollut pintaremontin vuok-
si näyttelyitä tammikuussa. Suomen museoliiton Mu-
seokorttien myynnin suosio näkyi kävijämäärissä. Mu-
seokortteja (hinta 64,90 e, uusinta 59,90 e) myytiin 174 
ja uusittiin 197 kappaletta. Museokorttikäyntejä tehtiin 
yhteensä 2 148. 

Museo oli avoinna yleisölle yhteensä 3  850 tuntia. 
Holvi oli avoinna 268 ja Galleria Ratamo 280 päivänä.

Ryhmävierailuja Holvissa oli yhteensä 523 kappaletta. 
Ryhmien mukana näyttelyihin tutustui 5 976 kävijää, 
joista koululaisten ja opiskelijoiden osuus oli 4 507. 
Opastuksia järjestettiin Holvissa yhteensä 229 ja niihin 
osallistui 2 974 henkilöä. Opastuksista 162 suuntautui 
koululaisille ja niihin osallistui yhteensä 2 211 koulu-
laista. Ratamossa ryhmiä kävi yhteensä 78, joista yh-
deksälle järjestettiin opastus. 

Työpajoja pidettiin Holvissa yhteensä 184 ja niihin 
osallistui 2 191 henkilöä. Uuden kassajärjestelmän 
käyttöönotosta lähtien työpajoihin laskettiin ainoas-
taan grafiikanpajat, näyttelyihin liittyvät työpajat ja Vä-
rejä vauvoille -työpajat sekä muut yksittäiset työpajat. 

Kuudesluokkalaisten opastettuihin museokäynteihin 
kuului yleensä työpaja, mikä kasvatti osaltaan työpa-
jojen lukumäärää. Harlekiinin kekkerit eli lasten synty-
mäpäiväjuhlat järjestettiin museon tiloissa yhden ker-
ran. Kulttuuriluotsien tapaamiset, leidien maalauspa-
jat, jomon shindo ja jooga tilastoitiin omiksi tapahtu-
miksi. Myös muut tapahtumat, joissa taidemuseo on 
ollut yhteistyökumppanina, tilastoitiin omiksi tapahtu-
miksi. 

Museo oli avoinna illalla kello kymmeneen saakka Va-
lon kaupunki -tapahtuman aikana ensimmäisen ker-
ran 28.–30.9. Kävijöitä oli kolmen päivän aikana perä-
ti 3 014. Muut kävijämääriltään suurimmat vuosittaiset 
yleisötapahtumat olivat Yläkaupungin Yö ja Jouluinen 
taidebasaari. Jyväskylä päivien aikaan 21.–25.3. mu-
seossa oli kävijöitä 848. Muita suosittuja tapahtumia 
olivat Late Nights -illat (Jyväskylän päivien yhteydessä 
125 ja 145). Vuoden aikana vietettiin kahdet isot ava-
jaiset: Sata vuotta tuhat tulkintaa (299) ja Jyväskylän 
taiteilijaseura juhlatuulella (315). 

LIITE 1  Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja 
tilaisuudet

LIITE 2  Ratamon tapahtumat, kurssit ja työpajat

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyssä syntyi uusi kävijäennätys, yli 15 000 kävijää 
neljän kuukauden aikana. Ennätys oli myös koko vuoden kävijämäärä eli 43 348. 
Kuva: Hannu-Pekka Auraneva.
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Taidemuseon Holvin ja Ratamon kävijät
2011  2012     2013     2014    2015     2016      2017

Taidemuseon Holvi 23 686 23 668 25 897 26 598 28 708 29 194 34 451
- maksaneet 3 076 1 002 1 287 2 554 2 020 3 058 4 261
- ilmaiskävijät 20 610 22 666 24 610 24 044 26 688 26 136 30 190
- perjantaisin 2 634 3 195 4 498 4 770 4 693 4 909 4 303
- museokaupan kävijät 1 636 2 002 2 397 3 124 3 167 3 449 3 856
Ratamo* 4 744 4 956 8 053** 8 289 8 328 8 346 8 897
Kaikki kävijät yhteensä 28 516 28 624 33 950 34 887 37 036 37 540 43 348

* näyttelytila nimellä Galleria Harmonia syksyyn 2012 saakka          ** mukaan on laskettu myös kurssi- ja työpajakäynnit

Opastukset, työpajat ja ryhmät Holvissa
2011 2012       2013        2014        2015  2016 2017

Opastuksiin osallistuneet 1 885 1 312 2 634 1 416 2 606 2 845 2 974
- koululaisia 1 260 677 1 653 947 1 533 2 298 2 211
Työpajakävijät 1 953 1 238 2 202 705 520 515 2 191
Ryhmäkävijät yhteensä 4 520 3 856 5 404 4 598 5 284 5 329 5 976
- opintoryhmät 3 564 2 717 4 342 3 855 4 700 4 703 4 507

Suurimmat tapahtumat Holvissa
2011           2012       2013         2014        2015 2016 2017

Yläkaupungin yö 885 736 1 150 864 1 020 700 676
Jouluinen taidebasaari 4 040 3 954 2 971 2 654 3 697 3 009 3490
Kulttuurisuunnistus   -  410 524  - 433 - 421
Jyväskylä-päivät 656 1 051 313 313 274 852 848
Valon kaupunki - - - - - - 3014

Internet-palvelujen käyttäjät 
Käyntikerrat Ladatut sivut 

www.jkl.fi/taidemuseo          31 712            156 119   
www.jkl.fi/ratamo          17 537              86 903   
www.tunnemaisema.fi/maisemapaikka          10 857              28 183   
www.ehtiihanpariisiin.keskisuomentaide.fi          11 906              31 998   
www.matkalla.keskisuomentaide.fi          11 500              34 224   
www.tuhattulkintaa.fi (julkaistu 8.6.2017)          16 481              82 329   
Yhteensä          99 993            419 756   

Lisäksi verkkosivustot, joilla ei ole kävijätilastointia
Oravien aarteita – grafiikkaa 1960-luvun kodissa: http://www3.jkl.fi/taidemuseo/oravienaarteita/
Näkemyksiä http://www.avoinmuseo.fi/nakemyksia/
Mobiiliopas Jyväskylän kirkkopuistosta ja sen historiasta: http://tarinasoitin.fi/jyvaskylankirkkopuisto
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FACEBOOK-TILASTOJA 

Jyväskylän taidemuseo

Julkaisuja yhteensä 267, tapahtumia yhteensä 35. 

Sivutykkäykset: 

1.1.2017 2 015 kpl ja 31.12.2017 2 273 kpl. 
Kasvua 258.
faneista, sitoutuneista naisia 76 % ja miehiä 21 % 
tavoitetuista naisia 67 % ja miehiä 31 %

Yksittäisen julkaisun nähneitä enimmillään: 

13 646 tavoitettua henkilöä ja 33 641 näyttökertaa, 
Jos kirjastokorttisi olisi päässyt pölyyntymään… 
Kuvajulkaisu 30.10.

Eniten reaktioita, kommentteja ja jakoja:

518 kpl, Jos kirjastokorttisi olisi päässyt pölyynty-
mään… 30.10.

Julkaisua klikanneita enimmillään:

554 kertaa, Jos kirjastokorttisi olisi päässyt pölyynty-
mään… 30.10.

Jyväskylän taidemuseon sivut tavoittivat ihmisiä 45 eri 
maasta.

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo

Julkaisuja 40

Sivutykkäykset:

1.1.2017. 662 kpl ja 31.12.2016 773 kpl. Kasvua 111.
naisia 67 %, miehiä 28 %.

Yksittäisen julkaisun nähneitä enimmillään: 

1 220 tavoitettua henkilöä, Puhetta kuvista…17.11.

Julkaisua klikanneita enimmillään: 

372 kertaa, Eilen juhlittiin Aino-Kaarina Pajarin... 9.3.

Ratamon sivut tavoittivat ihmisiä 45 eri maasta.

Jos kirjastokortti olisi päässyt pölyyntymään,  
niin viimeistään nyt on aika kiillotta se!

Jyväskylässä jälleen marraskuun alusta tammikuun loppuun 
Keski-kirjastojen korteilla ilmaiseksi Alvar Aalto -museoon, 
Jyväskylän taidemuseoon ja Suomen käsityön museoon!

Julkaistu Jyväskylän taidemuseon facebook-sivuilla 30.10.2017.

Puhetta kuvista -tapahtuman julkaisu 17.11.2017 Galleria Ratamon 
Facebook-sivuilla.

Eilen juhlittiin Aino-Kaarinan näyttelyn avajaisia, puupiirroksia ja valokuvia. 
Mukavaa oli, kakkua ja kukkia... Julkaistu Gall Ratamon facebook-sivuilla 9.3.2017. 
Kuva: Martti Kapanen.
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HALLINTO JA TALOUS
Pia Vasama

Jyväskylän taidemuseo toimii Jyväskylän kaupungin 
kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisuudessa osa-
na kulttuuri- ja liikuntapalveluiden vastuualuetta, jota 
johtaa palvelujohtaja Ari Karimäki. Museotoimenjoh-
taja Heli-Maija Voutilainen johtaa museopalveluita se-
kä samalla Jyväskylän taidemuseota ja Keski-Suomen 
museota. Intendentti Jukka Partanen toimii taidemuse-
on toiminnallisena esimiehenä, Suomen käsityön mu-
seota johtaa Simo Kotilainen.

Jyväskylän taidemuseo
TALOUS (EUR) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Toimintatulot 92 322 123 189 170 370 150 158 124 261 102 820 109 814 173 876 229 882

Pääsymaksut 4 100 9 620 14 566 5 920 6 888 15 505 12 286 13 527 19 287

Muut tuotot 62 346 57 937 61 989 63 079 69 725 85 715 86 454 107 403 100 935

Tuet ja avustukset 25 876 55 632 93 815 81 159 47 648 1 600 11 074 52 946 109 660

Toimintamenot 1 129 703 1 201 648 1 285 400 1 332 557 1 300 392 1 253 465 1 332 973 1 391 821 1 390 212

Henkilöstömenot 575 420 626 102 640 043 658 520 605 328 566 469 623 370 670 226 684 226

Palvelut, aineet 273 408 284 308 313 725 311 516 312 005 307 136 323 203 328 148 315 292

Vuokrat 280 875 291 238 331 632 362 521 383 059 379 860 386 400 393 447 390 694

Toimintakate 1 037 381 1 078 459 1 115 030 1 182 399 1 176 131 1 150 646 1 223 159 1 217 945 1 160 330

Toteutuneen talousarvion mukainen museopalve-
luiden yhteenlaskettu toimintakate vuonna 2017 oli 
4 220 565 euroa. Jyväskylän taidemuseon toimintatu-
lot olivat 229 882 euroa ja toimintamenot 1 390 212 
euroa.

TILAT
Jukka Partanen

Jyväskylän taidemuseon toiminta sijoittuu neljään eri 
kohteeseen: 
Toimisto, henkilökunnan työtiloja, 
Vapaudenkatu 28, 1. krs
Holvi, näyttelyt, museokauppa, työpajatila, 
Kauppakatu 23
Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo, 
Grafiikan paja, Galleria Ratamo, Veturitallinkatu 6
Ratamon vierashuoneisto, Kauppakatu 12
Kokoelmakeskus, säilytystiloja, 
museomestarin työtilat

Holvin näyttelytilat olivat suljettuna tammi- ja helmi-
kuun ajan pintaremontin vuoksi. Remontissa seinäpin-
nat tasoitettiin ja maalattiin uudelleen, samoin sisäka-
tot osittain. Lisäksi lattialistoja liimattiin ja kerrosten 
välisiä teknisiä läpivientejä tukittiin. Aulan lämpöpat-
tereiden kotelot purettiin ja pattereihin asennettiin ter-
mostaatit. Huhtikuussa Holvin vakioilmastointikonei-
den yhteyteen asennettiin lisäkuivaimet näyttelytilojen 
kuivaustehon lisäämiseksi.
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HENKILÖKUNTA

VAKINAINEN HENKILÖKUNTA 

Jukka Partanen intendentti, toiminnallinen esimies
Tiina Ekosaari museonvalvoja, osa-aikainen; 
 graafinen suunnittelija
Seija Heinänen suunnittelija 
Naoji Ishiyama työmestari, osa-aikainen
Paula Jurvelin museoassistentti 
Jarkko Kaunismäki museomestari
Sari Koskinen amanuenssi, osa-aikainen 31.12. saakka
Laura Korhonen amanuenssi, osa-aikainen
Sanna Lahti museonvalvoja, osa-aikainen
Leena Lokka intendentti
Jaana Oikari amanuenssi, vuorotteluvapaa 3.4.–29.8. 
Anna-Leena Pesonen museoassistentti 
Elina Puranen museonvalvoja, osa-aikainen
Sirpa Turpeinen museolehtori 
Pia Vasama toimistovastaava 

Heli-Maija Voutilainen  museotoimenjohtaja,
 Jyväskylän taidemuseon ja 
 Keski-Suomen museon johtaja

SIJAISET JA TILAPÄINEN HENKILÖKUNTA

Hannu-Pekka Auraneva valokuvaaja 7.8.–31.12.
Tuija Kantell konservaattori 16.1.–31.12. 
Atte Koskinen siviilipalvelusmies 20.4. saakka
Virpi Kuoppala kulttuurituottaja (velvoitetyöllistetty) 
 4.12.–
Jari Kuskelin valokuvaaja 31.3. saakka
Marika Laiho projektikoordinaattori 2.10.–30.11.
Elisa Lindell ts. amanuenssi 27.3.–28.9.
Paula Myllymäki  taideohjaaja (työllistetty) 20.2.–19.5.
Soile Ollikainen projektisuunnittelija 9.1.–8.6.
Vilho Polamo siviilipalvelusmies 3.7.–
Marja-Liisa Rajaniemi näyttelysihteeri 16.1.–15.6.
Kari Toiviainen kulttuuriohjaaja 1.1.–30.6. ja 7.9.–21.12.
Iana Vulpe taideohjaaja 1.9.–15.12.

KESÄTYÖNTEKIJÄT

Näyttelyn salivalvojat: Millamari Kalliola, Atte Koskinen, Sofia 
Kyllönen, Sanni Leimio, Suvi Meskus, Essi Monto, Emma Sorri, 
Elina Peiponen

MUSEOLOGIAN HARJOITTELIJAT  
(180 tuntia)

Anna Blomster, Millamari Kalliola, Essi Monto,  
Veera Ruotsalainen

TYÖSSÄOPPIJAT

Martin Højmann, Lauren Hand, Gabriella Farkas, Heshima 
Faustin, Mikko Järvinen, Paruyr Simonyan

TYÖKOKEILIJAT, TE-palvelut, Verve

Hannu-Pekka Auraneva, Heli Hokkinen, Anna Jalkanen,  
Harri Kovanen, Oskari Luoma, Tiina Nevalainen, Vilma Rasku 

TAIDE- JA TYÖPAJANOHJAAJAT, OPPAAT

Heli Hokkinen, Mikko Häyrynen, Otto Jahnukainen, Emilia 
Liimatainen, Leena Pantsu, Jarna Pihlajamäki, Marja-Liisa 
Rajaniemi, Anne Sarja-Kolu, Milja-Maaria Terho, Hannele 
Torniainen, Iana Vulpe

LUENNOITSIJAT, KOULUTTAJAT

Hannu Castrén, Toni Essel, Johanna Hottola, Aino Heikkilä, 
Saara Huttunen, Timo Kokko, Oscar Ortiz-Nieminen, Kalle 
Pennanen, Outi Putkonen, Marja-Liisa Rajaniemi, Maria 
Ruotsalainen, Roi Ruuskanen, Eliisa Suvanto, Iiro Tujula

ARTIKKELINKIRJOITTAJAT

Sata vuotta, tuhat tulkintaa -verkkokirja: Janne Kotiaho, 
Anssi Lindell, Helena Lonkila, Risto Niemi-Pynttäri, Miikka 
Pyykkönen, Annika Waenerberg, Anna-Maria Wiljanen 
Juho Karjalainen -näyttelyjulkaisu: Juha Malme

MUUT

Pia Aarnio puutarhatyöntekijä
Matti Ekman muusikko
Veikko Halmetoja  kuraattori
Jonas Hakaniemi näyttelyarkkitehti
Anssi Harjula webdesigner
Päivi Hintsanen webdesigner
Maija Holma  valokuvaaja
Tauri Kankaanpää tekninen avustaja
Martti Kapanen  valokuvaaja
Petri Kumela muusikko
Riitta Köngäs konservaattori
Laura Köönikkä  kuraattori
Teija Lammi graafinen suunnittelija 
Jyrki Markkanen graafinen suunnittelija
Kirsi Nousiainen restauroija
Jaakko Puusaari muusikko
Markku Rinta-Pollari muusikko
Minja Revonkorpi graafinen suunnittelija
Mikko Roininen graafinen suunnittelija
Heikki Ruokangas muusikko
Anna Ruth kielenkääntäjä
Juha Savela muusikko
Emilia Siltavuori kielenkääntäjä
Kim Somervuori  taiteilija
Jani Suontausta muusikko
Jonna Suurhasko  taiteilija
Pekka Törmänen muusikko
Joonas Widenius muusikko
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OPETUS JA LUENNOT

Seija Heinänen
Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn teemat ja 
sisältö. Luento 3.2. taidehistorian, taidekasvatuksen 
ja kulttuuriympäristön tutkimuksen opiskelijoille. 
Jyväskylän yliopisto.

Taiteilijaelämää Korpilahdella. Esitys 12.8. 
valtakunnallisten Kotiseutupäivien retkelle 
osallistujille. Vanhan Korpilahden kotiseutuyhdistys, 
Korpilahti.

Sirpa Turpeinen
Yleisötyötä Jyväskylän taidemuseossa. Luento 
17.3. taidehistorian, taidekasvatuksen ja 
kulttuuriympäristön tutkimuksen opiskelijoille. 
Jyväskylän yliopisto.

OSALLISTUMINEN JA KOULUTUTUS

18.–19.1. Yeat Museonjohtajat, Management Institute 
of Finland, Helsinki. Leena Lokka.

2.2. Työhyvinvointikorttikoulutus, Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylä. Paula Jurvelin.

2.2. Ympäristötilinpäätös tiedonantajille, Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylä. Pia Vasama.

8.2. Artisti maksaa? Jyväskylän museopalvelut, 
Jyväskylä. Naoji Ishiyama, Leena Lokka, Soile 
Ollikainen, Jukka Partanen, Marja-Liisa Rajaniemi,  
Pia Vasama.

10.2. Yeat Museonjohtajat, Management Institute of 
Finland, Helsinki. Leena Lokka.

16.2. Työhyvinvointikorttikoulutus, Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylä. Jaana Oikari.

17.2. Ensiapukurssi, Jyväskylän museopalvelut, 
Jyväskylä. Naoji Ishiyama Paula Jurvelin, Sanna Lahti, 
Anna-Leena Pesonen, Elina Puranen.

24.2. Luovan valokuvauksen keskus ry:n visiointi ja 
yhteistyöseminaari, Jyväskylä. Jukka Partanen.

28.2. Museotilastopäivä, Museovirasto, Helsinki.  
Pia Vasama.

21.3. Keski-Suomen alueen museofoorum – 
Museotyö murroksessa, Jyväskylän museopalvelut, 
Jyväskylä. Seija Heinänen, Paula, Jurvelin, Jarkko 
Kaunismäki, Laura Korhonen, Jaana Oikari, Anna-
Leena Pesonen, Jukka Partanen, Sirpa Turpeinen.

2.4. VTS-koulutus ja verkostotapaaminen, Tampere. 
Sirpa Turpeinen.

4.4. Työhyvinvointikorttikoulutus, Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylä. Jarkko Kaunismäki.

5.4. Työsuojeluiltapäivä, Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylä. Jukka Partanen.

18.4. Vuosilomakertaus, Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylä. Jukka Partanen.

20.–21.4. Kiertoon, korjaukseen vai poistoon? 
Museologian seminaari, Jyväskylän yliopisto, 
Jyväskylä. Tuija Kantell.

24.4. Lisätty todellisuus – mediakasvatustyöpaja, 
Mediakasvatuksen työkalut käyttöön 
-projekti, Jyväskylä. Jarkko Kaunismäki, Laura 
Korhonen, Elina Puranen, Sirpa Turpeinen.

28.4. Kulttuurin kustannustiedon keruu, Kuntaliitto, 
Helsinki. Pia Vasama.

8.–9.5. Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen 
museoliiton 94. vuosikokous, Suomen Museoliitto, 
Rauma. Jukka Partanen, Sirpa Turpeinen.

10.5. KVTES-perehdytys esimiehille, Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylä. Jukka Partanen.

23.5. Eläkeinfo, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä. Jukka 
Partanen.

24.5. Osallisuusyhteyshenkilöstön koulutus, 
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä. Sirpa Turpeinen.

29.5. Yeat Museonjohtajat, Management Institute of 
Finland, Helsinki. Leena Lokka.

30.5. Kehä Vihreän työpaja, Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylä. Jukka Partanen.

15.6. TYHY-matka Vantaan ja Helsingin museoihin. 
Hannu-Pekka Auraneva, Gabriella Fargas, Seija 
Heinänen, Heli Hokkinen, Naoji Ishiyama, 
Laura Korhonen, Elisa Lindell, Jaana Oikari, Soile 
Ollikainen, Jukka Partanen, Marja-Liisa Rajaniemi, 
Veera Ruotsalainen, Sirpa Turpeinen.

11.8. Kotiseutupäivät, Keskustelukammari, Alueellista 
kotiseututyötä, Jyväskylä. Jukka Partanen.

21.8. Tutustuminen Haihatuksen kesänäyttelyyn, 
Joutsa. Seija Heinänen, Leena Lokka, Jukka Partanen, 
Anna-Leena Pesonen.
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12.9. Esimiesten PopUp I, Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylä. Pia Vasama.

13.9. Perehdytysvalmennus osallisuuteen, Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylä. Jukka Partanen.

14.9. Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelma 
-keskustelutilaisuus, Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä. 
Jukka Partanen.

21.9. Rekrytointi ja täyttöluvat I, Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylä. Jukka Partanen.

22.–23.9. Suomen taidegrafiikan pajojen tapaaminen, 
Lahden taidegraafikoiden grafiikanpaja. Naoji 
Ishiyama, Jukka Partanen ja Anna-Leena Pesonen.

28.9. Osallisuusyhteyshenkilövalmennus, Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylä. Sirpa Turpeinen.

5.10. Työaika ja poissaolot, Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylä. Jukka Partanen.

26.10. Työelämä PopUp, Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylä. Pia Vasama.

26.10. Keski-Suomen museo- ja kotiseutupäivät, 
Keski-Suomen museo, Joutsa. Jaana Oikari.

27.10. Yhdessä ympäristöön. Ympäristöluotsauksen 
kehittämispäivä, Maaseudun Sivistysliitto, Jyväskylä. 
Seija Heinänen.

31.10–1.11. Hyvien käytäntöjen dialogi, Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylä. Sirpa Turpeinen.

2.11. Tapahtumajärjestäjien info- ja 
verkostoitumistilaisuus, Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylä. Jarkko Kaunismäki, Jukka Partanen. 

7.–8.11. Näyttelycafé, Suomen museoliitto, Helsinki. 
Leena Lokka.

9.11. Esille 9. Museo- ja näyttelytutkimuksen forum. 
Turun yliopisto ja Ateneumin taidemuseo, Helsinki. 
Seija Heinänen.

17.11. Kokoelmatiedot talteen ja käyttöön, Suomen 
museoliitto, Helsinki. Jaana Oikari.

23.11. Työhyvinvointikorttikoulutus. Jyväskylän 
kaupunki, Jyväskylä. Seija Heinänen.

28.11. Viestinnän ajankohtaispäivä, Suomen 
museoliitto, Helsinki. Laura Korhonen.

29.11. Mediakasvatusfoorumi, Live Herring ry, 
Jyväskylä. Jukka Partanen.

29.11. Uusi SAP Fiori matkanhallinnon sovellus, 
Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä. Pia Vasama. 

2.12. Suomalaisen valokuvan juhla, Jyväskylä. Anna-
Leena Pesonen

7.12. Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu  
-käynnistystilaisuus, webinaari, OKM. Jukka Partanen.

14.12, Osallisuuden monet kasvot seminaari, Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja Ehyt ry, Tampere. 
Sirpa Turpeinen.

JÄSENYYDET, VERKOSTOITUMINEN

Sirpa Turpeinen
Osallisuusyhteyshenkilö, Jyväskylän kaupunki
Osallisuustiimin jäsen, Jyväskylän kaupunki, sivistyspalvelut
Checkpoint Leonardo Network, ohjausryhmän jäsen, Jyväskylän yliopisto
Älä oleta! -projektin ohjausryhmän jäsen, Jyväskylän kaupunki, nuorisopalvelut
Kulttuuriluotsitoiminnan kehittämisryhmä, Jyväskylän kaupunki, kulttuuripalvelut
Yleisötiimin vetäjä, Jyväskylän kaupunki, museopalvelut   
Kuvataideopettajien vertaismentorointiryhmä, Jyväskylän ammattiopisto



Jyväskylän taidemuseon Holvin tapahtumat ja tilaisuudet

NÄYTTELYIHIN LIITTYVÄT YLEISÖTILAISUUDET 

Graphica Creativa 2016 a PRESENT to the PAST, 14. kansainvälinen grafiikkatriennaali 7.10.2016-1.1.2017
1.1. Näyttelyn päättäjäiset, kuraattoriryhmän jäsenet hyvästelevät näyttelyn 
taiteilija Kuutti Lavosen kuraattorikierros, musiikkia Trio Free Hands, Pekka Törmänen, Markku Rinta-Pollari ja 
Juha Savela

Juho Karjalainen taidegraafikko 10.3.–21.5.
9.3. Näyttelyinfo ja avajaiset, esiintyi kitaraduo Joonas Widenius & Petri Kumela
16.3. Yleisöopastus, Jukka Partanen
28.4. Hannu Castrénin kävelyluento
12.5. Yleisöopastus, Jukka Partanen, Sirpa Turpeinen

Hautamäki – Havia – Somervuori 10.3.–21.5.
9.3. Näyttelyinfo ja avajaiset 
30.3. Kuraattorin kierros, Veikko Halmetoja 

Sata vuotta, tuhat tulkintaa 9.6.–8.10.
7.6. Tiedotustilaisuus viestimille
8.6. Näyttelyinfo ja avajaiset, näyttelyn avasi europarlamentaarikko Henna Virkkunen, musiikkia Matti Ekman

Luennot ja keskustelutilaisuus yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa
31.8. Taide sijoituskohteena, Wenzel Hagelstam
14.9. Katsaus näyttelyyn historioitsijan silmin, Aino Heikkilä 
29.9 Research Centre for Art, RECENART esittäytyy, Tiina Koivulahti ja Juhani Huuskonen 
5.10. Taiteen arvo, arvotaide -keskustelutilaisuus, Serlachius-museoiden kokoelmapäällikkö Tarja Talvitie, 
Taidesäätiö Meritan asiamies Anu Kehusmaa ja Villa Gyllenbergin taidemuseon intendentti Nina Zilliacus, 
puheenjohtajana FT Teija Luukkanen-Hirvikoski

Yleisöopastukset
9.6. Näyttelykierros biologin kanssa, evoluutiobiologian opiskelija Anna Blomster
16.6. Kuraattorin kierros, Seija Heinänen
21.6. Englanninkielinen opastus näyttelyyn, kasvatustieteen opiskelija Lauren Hand 
21.6. Unkarinkielinen opastus näyttelyyn, taidehistorian opiskelija Gabriella Farkas 
7.7. Näyttelykierros biologin kanssa, evoluutiobiologian opiskelija Anna Blomster 
8.9. Kuraattorin kierros, Seija Heinänen
14.9. Näyttelykierros historioitsijan kanssa, Aino Heikkilä 
21.9. Opastus queer-linssien läpi, Oscar Ortiz-Nieminen
8.10. Kuraattorin kierros, Seija Heinänen

6.10. Tanssilliset tulkinnat näyttelyn teoksista, Luova tanssi 60+, Jyväskylän tanssiopisto

Keskustelevaa kuvan tarkastelua (VTS-menetelmä)
25.8., 15.9., 22.9., 6.10., Sirpa Turpeinen

Työpajat
17.6. ja 2.9. Luovan kirjoittamisen työpaja: ”Taiteen äärellä sanallistettua”, Jarna Pihlajamäki
23.9. Social Dreaming -työpajat, Risto Puutio ja Rauno Lehtonen

Oi maamme! Lyhytelokuvia ja videoteoksia suomalaisuudesta 20.10.–3.12.
17.10. Tiedotustilaisuus viestimille
19.10. Näyttelyinfo ja avajaiset, näyttelyn avasivat toimittaja Minna Joenniemi ja kuraattori Harto Hänninen
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Työpajat
7.9. ja 20.10. Videotyöpaja, Minna Joenniemi ja Toni Essel

Klassikot kiertueella. Eero Järnefeltin Raatajat rahanalaiset / Kaski, 1893 31.10.–10.12.
2.11. Näyttelyinfo ja avajaiset

Kitara- ja tanssiesitys
4.11., 11.11. ja 17.11. Tähtiä turkin hihasta Kaski-teoksen äärellä, järjestäjänä Soiva Keski-Suomi

Luennot
9.11. ja 30.11. Kaski-teos aikansa kuvastajana, Marja-Liisa Rajaniemi

Jyväskylän Taiteilijaseura Juhlatuulella 16.12.2017–4.3.2018
15.12. Näyttelyinfo ja avajaiset, näyttelyn avasi Jyväskylän Taiteilijaseuran puheenjohtaja Maija Holma, 
tanssi-improvisaatio Anne-Maarit Kinnunen

Lukupiirit
29.12. Lukupiiri Luna: kirja Eppu Nuotio & Pirkko Soininen, Nainen parvekkeella – taidemysteeri Pariisissa

Opastukset 
16.12. Urho Lehtisen jalanjäljissä – lapsenlapsi Outi Markkanen tarinoi 

TYÖPAJAT JA KURSSIT TAIDEMUSEOLLA

11.–12.3. Mielenmaisemani maalaten, Anne Sarja-Kolu
18.3. Grafiikkaa lapsen kanssa, Anne Sarja-Kolu
23.3., 30.3. ja 6.4. You tube -koulutus opettajille, yhteistyössä Kulttuuriaitan kanssa
25.3. ja 8.4. Piirustuskerho
29.3. Somekoulutus pihakadun yrittäjille
1.–2.4. Intuitiivinen kirjoittaminen, Jarna Pihlajamäki
24.4. Lisää lisättyä todellisuutta, Outi Putkonen 
2.5., 9.5., 13.6., 20.6., 27.6., 4.7., 11.7., 25.7. Grafiikan paja, Rita Vargas

TAIDEMUSEON MUUT TAPAHTUMAT

Kulttuuriluotsien perjantaiporinat
10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 10.11., 24.11. 

Avoin paja, perjantaisin 
10.3.–19.5. ja 11.8.–1.12. ohjaajana Heli Hokkinen 

Keskustelevaa kuvan tarkastelua 
17.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5. 

Musiikkia
12.3. Kamarihelmiä, Helmipuhallus
1.4. Musiikkiklubi Oravilla, Freschard ja Is This Really Me
5.5. Klassinen kitarakonsertti, Taavi Kiviranta
8.7. Jyväskylän Oopperan kuoron vahvistettu kvartetti yhteistyössä Jyväskylän Kesän kanssa 
3.9. Lauluyhtye Väreä, ”Noita laulan, joita taian” 
15.9. Klassinen kitarakonsertti, Juri Kobayashi
1.12. Heikki Ruokangas, Monologues



Tapahtumat
21.–25.3. Jyväskylän päivät
24.3. Late Nights: Taidemuseon 19-vuotissynttärit: Duo Jani Suontausta ja Jaakko Puusaari
18.4. Keski-Suomen päivä
20.5. Yläkaupungin Yö klo 16–21: Lauluyhtye Lipstikka, Siiri Kangas, KEliel, Heikko Aste
5.7. Kielibaari, Jyväskylän Kesä 
10.–13.8. Kotiseutupäivät ”Kaikki kotona” museoissa. 11.8. Opastus klo 12 ja klo 17
3.9. Kulttuurisuunnistus
28.–30.9. Valon kaupunki, museo avoinna klo 22 asti
29.9. Tutkijoiden yö, museo avoinna klo 22 asti 
6.10. Vanhusten viikon tapahtumapäivä, kulttuuriluotsit
18.10. Herkkuappro
3.11. Pyhäinpäivän Late Nights, Kiitos virtaa!
17.–18.11 Pimé Café, Keski-Suomen näkövammaiset ry

9.–10.12. Jouluinen Taidebasaari ja Kahvila Kanelitanko
Myyjät: Ulla Aatinen, Atena Kustannus, Justine Florio, Tuomas Hallivuo, Ulla Halmesvirta, Anna-Liisa 
Hakkarainen, Anita Hannunen, Eveliina Harju, Tuula Haverinen, Päivi Hintsanen, Kaisu Hirvonen, Heli 
Hokkinen, Maija Holma, Chikako Ishiyama, Naoji Ishiyama, Marko Ikävalko, Eija Juutilainen, Sari Kanala, 
Sini Kolari, Kaisa Koljonen, Panu Koskimies, Kristiina Lempiäinen-Trzaska, Sari Linna, Loiskis ry / Lasten 
levykauppa, Raija Luukkonen, Olga Malytcheva, Piia Myllyselkä, Kirsi Neuvonen, Aino-Kaarina Pajari, Sveta 
Peura, Osuuskunta Poesia, Joel Rahkonen, Pipa Rauhamäki, Minja Revonkorpi, Svetlana Ruoho, Anna Ruth, 
Anne Sarja-Kolu, Maarit Siltamäki, Jonna Suurhasko, Ippa Särkkä, Sirkka-Liisa Särkkä, Ulla Tulonen, Riitta 
Uusitalo, Rita Vargas ja Riitta Vauhkonen
10.12. klo 13–15 Jyväskylän Suomi-Japani Yhdistyksen järjestämä origamityöpaja

Tapaamispaikkana
29.3. Museotoimen yleisötiimin kokoontuminen
19.9. Hoitajien sparrausiltapäivä
26.9. ja 28.11. Taidemuseon asiakasraati
26.9. Kuvaamataidon opettajien Verme-tapaaminen
5.12. Pikkujoulut/itsenäisyyspäiväjuhla Alvar Aalto -museon ja Keski-Suomen museon henkilökunnan kanssa
13.12. Kulttuuriympäristöpalkinnon jako

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

TEKEMISTÄ PIENILLE JA ISOILLE 

26.3. Harlekiinin kekkerit 
15.5. Muskari, Leena Pantsu
20.11. Muskari, Leena Pantsu
Jooga-ryhmä kevätkauden ajan
Jomon-Sihindo -ryhmä kevätkauden ajan

Soiva vauvojen värikylpy 20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 26.10., 2.11., 16.11., 23.11.
Ohjaajina Leena Pantsu ja Hannele Torniainen
Ryhmä 1: 1–2 -vuotiaille, Ryhmä 2: 4–9 -kuukauden ikäisille

Kaupungin kulttuurisuunnitelman mukaiset 6.-luokkalaisten Kompassikäynnit

Pyöräilevät koulut
Halssila 6b  ke 6.9. klo 9–11
Halssilan koulu 6a  pe 22.9. klo 12–14



Halssilan koulu, 6c  ke 27.9. klo 9–11
Jyskän koulu 6c  pe 8.9. klo 9–11
Keltinmäen koulu  pe 29.9. klo 9–11
Keltinmäen koulu  ti 12.9. klo 9–11
Keltinmäen koulu 6b  ke 13.9. klo 9–11
Kilpisen yhtenäiskoulu 6a  to 28.9. klo 9–11
Kortepohjan koulu 6b  pe 6.10. klo 9–11
Kuokkalan yhtenäiskoulu  ke 4.10. klo 9–11
Kuokkalan yhtenäiskoulu  ti 19.9. klo 9–11
Kuokkalan yhtenäiskoulu 6c  to 21.9. klo 9–11
Kuokkalan yhtenäiskoulu 6d  to 5.10. klo 9–11
Kypärämäen koulu  pe 22.9. klo 9–11
Kypärämäen koulu  pe 15.9. klo 9–11
Lohikosken koulu  ke 27.9. klo 12–14
Lohikosken koulu  ke 27.9. klo 12–14
Lohikosken koulu 6b  ke 4.10. klo 12–14
Mankolan yhtenäiskoulu, 6b  ti 3.10. klo 9–11
Puistokadun päiväkotikoulu 5a VIP  ke 13.9. klo 12–14
Puistokadun päiväkotikoulu 6a  ti 5.9. klo 9–11
Puistokadun päiväkotikoulu 6b  ke 20.9. klo 9–11
Tikan koulu 6b  ti 26.9. klo 9–11

Bussilla kulkevat koulut

Huhtasuon yhtenäiskoulu  ti 31.10. klo 9–11
Huhtasuon yhtenäiskoulu VET 6.-7.  pe 1.12. klo 12–14
Jokela 6a ja 6b  pe 3.11. klo 9–11
Jyväskylän kristillinen koulu 4.lk  pe 24.11. klo 9–11
Keljonkangas 6a ja c  ti 28.11. klo 12–14
Keljonkankaan koulu  ti 28.11. klo 9–11
Keski-Palokan koulu 6a  to 9.11. klo 9–11
Keski-Palokan koulu 6b ja 6c  pe 10.11. klo 9–11
Korpilahden yhtenäiskoulu  ke 29.11. klo 12–14
Lehtisaaren yhtenäiskoulu  ti 14.11. klo 9–11
Palokan koulu, yksi kuudes luokka  ke 1.11. klo 12–14
Pupuhuhta 6a ja 6c  ti 7.11. klo 9–11
Puuppolan koulu, 6a ja 6b  pe 17.11. klo 9–11
Tikkakosken yhtenäiskoulu 6b  to 9.11. klo 9–11
Tikkakosken yhtenäiskoulu 6a ja 6c  to 30.11. klo 9–11
Vaajakosken yhtenäiskoulu 6b  ke 29.11. klo 9–11
Vaajakosken yhtenäiskoulu 6a ja 6c  ti 21.11. klo 9–11
Vaajakummun koulu  pe 1.12. klo 9–11
Vaajakummun koulu: 6a, 6b, 6e  ke 22.11. klo 9–11
Vesangan päiväkoti-koulu, 6.lk  to 2.11. klo 12–14



Ratamon tapahtumat, kurssit, työpajat

Tapahtumat

25.1. klo 17–19  Vegaanitaide, Pekka Hokkanen
4.2. klo 13–14 Taiteilijatapaaminen, Päivi Hintsanen
31.3. klo 16.30–17.30 Taiteilijatapaaminen, Aino-Kaarina Pajari
7.9. klo 16.30–17.30 Taiteilijatapaaminen, Kaisa Koljonen ja Marko Ikävalko
13.12. klo 13 Perinteinen Joulupuuro Ratamon graafikoille

Grafiikan pajan kurssit ja työpajat 

9.1.–15.5. ma klo 17–19.30 
Kuvataidekoulu, opettajana Minna Piispanen
13 osallistujaa

9.1.–11.4. ja 4.9.–4.12 ma klo 13–15.30 
Kansalaisopisto: Grafiikan päiväryhmä, opettajana Rita Vargas
13 osallistujaa

10.1.–11.4 ja 5.9.–5.12. ti klo 18–20.30 
Kansalaisopisto: Kokeileva grafiikka, opettajana Tuomas Hallivuo
13 osallistujaa

11.1.–12.4. ja 6.9.–6.12. ke 18–20.30  
Kansalaisopisto: Carborundum, opettajana Aino-Kaarina Pajari
13 osallistujaa

12.1.–13.4. ja 7.9.–7.12. to klo 18–20.30 
Kansalaisopisto: Puupiirros, opettajana Aino-Kaarina Pajari
13 osallistujaa

5.6., 12.6. ja 19.6. 
Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulun kurssi, opettajana Jonna Suurhasko

19.8. klo 9-12 
Grafiikan työpaja venäläisille lapsille, ystävyyskaupunkitoiminta, opettajana Tuomas Hallivuo

Vuoden aikana kurssikäyntejä oli yhteensä 1 278.
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Teoslainat näyttelyihin Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta

Teoslainat

Maisemia Jyväskylästä, 24.11.2016– , Puistokadun päiväkotikoulu, Bulevardi
01506  Jonas Heiska, Mattilanniemi, vesivärimaalaus
013561 Yrjö Saarinen, Tourujoelta, 1948, öljymaalaus
01110 Olavi Viherlehto, Laiva, 1956, puupiirros
013773 Erkki Heikkilä, Louhikkoinen rantamaisema, 1958, öljymaalaus
013117 Carl Bengts, Tourujoen silta, 1912, öljymaalaus

Kansan asialla, 25.10.2017–2.3.2018, Tampereen taidemuseo
01413 Tuomi, Anu, Savenvalaja, 1975, öljymaalaus
011667 Ahola-Valo, Aleksanteri, Pois menneisyydestä, 1930, grafiikka
03183 Ericsson, Henry, Vankileiri, 1931, grafiikka
03182 Ericsson, Henry, Partio, 1931, grafiikka
03181 Ericsson, Henry, Agitaattori, 1931–1932, grafiikka
03177 Ericsson, Henry, Mielenosoituskulkue, 1931, grafiikka

Taide ulkoilee, 10.11.–15.12.2017, Jyväskylän kulttuuriluotsit
012854 Kaira, Alice, Hevonen ja klovni, 1984, öljymaalaus
012997 Kaira, Alice, Punainen pallo, 1991, öljymaalaus
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Teoshankinnat Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin

Hankinnat
Damm, Torbjörn: Arabian Nights, 2014, grafiikka, fotopolymeerigravyyri
Damm, Torbjörn: Tie Damskokseen, 2014, grafiikka, fotopolymeerigravyyri
Damm, Torbjörn: Hulttio, 2014, grafiikka, fotopolymeerigravyyri
Danino, Dany: Sarjasta Mustelannoite, 2015, grafiikka, litografia
Danino, Dany: Sarjasta Mustelannoite, 2015, grafiikka, litografia
Hintsanen, Päivi: Sarja: Hyvän ja pahan kyynelpuu, Pieni raivo, 2017, valokuva, pigmenttisiirto vanerille
Hintsanen, Päivi: Sarja: Hyvän ja pahan kyynelpuu, Huurre, 2017, valokuva, pigmenttisiirto vanerille
Hintsanen, Päivi: Sarja: Hyvän ja pahan kyynelpuu, Huhtikuun itku, 2017, valokuva, pigmenttisiirto vanerille
Hintze, Dmitry: Merimaisema, 1954, öljymaalaus kankaalle
Hoppula, Veera: Sateen takana, 2015, grafiikka, puupiirros
Ikävalko, Marko: This too shall pass, 2015, kivilitografia
Ikävalko, Marko: Ephemeral, 2015, kivilitografia
Juntunen, Petri: Where I End and You Begin, 2016, valokuva, pigmenttivedos
Keun, Catherine: Sarjasta Kännykkäliikutuksia, 2014–2015, piirustus, muste, hiili, kynävärimusta
Keun, Catherine: Sarjasta Kännykkäliikutuksia, 2014–2015, piirustus, muste, hiili, kynävärimusta
Koljonen, Kaisa: Psyche, 2015, viivasyövytys, akvatinta
Le Gac, Jean: Viimeiset avajaiset, 2016, grafiikka, silkkipaino
Le Gac, Jean: Maisemamaalari hylkäsi taulunsa I, 1989, grafiikka, silkkipaino, valokuva, teksti
Le Gac, Jean: Maisemamaalari hylkäsi taulunsa II, 1989, grafiikka, silkkipaino, valokuva, teksti
Moisio, Matti: Holvi ja lennokki, 1987, grafiikka, akvatinta
Pajari Aino-Kaarina: Sumuinen päivä Saimaalla I, 2016, puupiirros
Pajari Aino-Kaarina: Sumuinen päivä Saimaalla II, 2016, puupiirros
Pajari Aino-Kaarina: Sumuinen päivä Saimaalla III, 2016, puupiirros
Rusanen, Jukka: Helene II, 2016, lyijykynä ja lanka kankaalle
Sato, Yuichiro: Valo, 2017, lyijykynä, pigmentti ja Sumi-muste paperille
Särkkä, Matti: Susanna, 1987, vesiväri
Särkkä, Matti: Kreikkalainen nainen, 1984, sekatekniikka (tussi ja vesiväri)
Valo, Jaakko: Kulta-aika, veistos, vaneri, maali
Vihriälä, Hanna: Zeus ja Ganymendes, 2016, veistos, sora, siima, puu
Vuorenmaa, Camilla: Jääkiekkoilija, 2013–2014, veistos, kaiverrus ja maalaus puulle
Wlodarek, Dominik: Porraskäytävä, 2016, grafiikka, akvatinta, viivasyövytys

Lahjoitukset
Kosonen, Onni: Unikukat, 1965, öljymaalaus kankaalle
Kosonen, Onni: nimetön, 1969, öljymaalaus kankaalle
Levo, Einari: Leikkipaikka, 1976, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Päivähoitaja, 1977, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Maan antimet, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Matkamuisto, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Pässinpää, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Alkuasukas, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Maalaisidylli I, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Vauhkoontunut, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Herkkä liipasinsormi, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Keidas, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Muistomerkki II, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Muistomerkki III, 1978, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Tavaratalo, 1981, grafiikka, akvatinta, viivasyövytys
Levo, Einari: Ryöstö, 1981, grafiikka, akvatinta, viivasyövytys
Levo, Einari: Paraati/Nimetön, 1981, grafiikka, akvatinta, viivasyövytys
Levo, Einari: Peili, 1981, grafiikka, akvatinta, viivasyövytys
Levo, Einari: Tähdenlento, 1982, grafiikka, akvatinta, viivasyövytys
Levo, Einari: Bruegelin mukaan, 1982, grafiikka, akvatinta, viivasyövytys
Levo, Einari: Sanansaattaja, 1982, grafiikka, akvatinta
Levo, Einari: Pakkolasku, 1982, grafiikka, akvatinta
Levo, Einari: Mella, 1984, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Leo, 1984, grafiikka, puupiirros
Levo, Einari: Aulikki, 1984, grafiikka, puupiirros
Uusitalo, Riitta: nimetön, 2002, grafiikka, puupiirros
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Taidemuseon näyttelytiloihin hankittiin mukana kannettavia tuoleja, 
joita voi käyttää monella tavalla. Kuva: Elina Puranen.



jyväskylän 
taidemuseo


