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SISÄLTÖ

Jyväskylän taidemuseo on Keski-Suomen aluetaidemuseo. Museon toimi-
alaan kuuluvat erityisesti keskisuomalainen kuvataide, suomalainen ja 
kansainvälinen taidegrafiikka sekä kokoelmiin liittyvä koti- ja ulkomainen 
taide. Museo järjestää näyttelyitä ja muita museokasvatuksellisia palve-
luita, tallentaa ja tutkii oman alueensa kuvataidetta ja antaa asiantuntija-
apua omaan toimialaansa liittyvissä kysymyksissä.  

Jyväskylän taidemuseon yhteydessä toimii omissa tiloissaan Grafii-
kakeskus,  jossa järjestetään kansainvälisiä ja kotimaisia taidegrafiikan ja 
valokuvataiteen näyttelyitä, taidegrafiikan paja- ja kurssitoimintaa sekä 
taiteilijaresidenssejä.
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Näyttelyt ja tapahtumat toivat Jyväskylän taidemuseoon lähes ennätysmäärän kävijöitä, 30 101. Aiemmin samalle tasolle 
päästiin vuonna 2005, jolloin museolla oli käytössä yksi näyttelytila enemmän, vaihtuvien näyttelyiden tila Suoja Valtiontalos-
sa. Holvin kävijämäärä kasvoi noin 3000:lla ja Galleria Harmonian noin tuhannella. Edelleen suurin osa museon kävijöistä, noin 
93%, on ilmaiskävijöitä. Ilahduttavaa oli, että maksavien näyttelyvieraiden määrä kasvoi noin 700:lla, mikä lähes kaksinkertaisti 
museon pääsylipputulot. Jo perinteeksi muodostuneet suuret vuotuiset yleisötapahtumat, Yläkaupungin yö ja Jouluinen 
taidebasaari, toivat museoon noin 5000 kävijää. Nuorille suunnattu syntymäpäivätapahtuma Going Down toi museoon noin 
700 nuorta. Erilaisiin taide- ja museokasvatustilaisuuksiin tai tapahtumiin osallistui yli 4800 kaupunkilaista, joista koululaisia ja 
opiskelijoita oli runsas 3500. Noin 1000 Jyväskylän kaupungin kuudesluokkalaista kävi noin kuukauden aikana tutustumassa 
näyttelyyn PROSESSI, joka esitteli Helena Hietasen ja Jaakko Niemelän valoteoksia ja valaistussuunnitelmia. Vuoden aikana 
Holvin ja Galleria Harmonian näyttelyt keräsivät 26 222 kävijää. Erityisesti kävijöitä toivat suuret vuotuiset yleisötapahtu-
mat Yläkaupungin yö ja Jouluinen taidebasaari, joiden yhteenlaskettu kävijämäärä oli noin 5000. Museon erilaisiin taide- ja 
museokasvatustilaisuuksiin tai tapahtumiin osallistui yli 3600 kaupunkilaista vauvasta vaariin. Ryhmävierailuja kertyi vuoden 
aikana runsas 300. Näistä pääosa oli koululaisten ja opiskelijoiden museokäyntejä. Mm. kaikki Jyväskylän kaupungin ku-
udesluokkalaiset kävivät tutustumassa museoon ja sen toimintaan.

Miina Savolaisen kuratoiman valokuvanäyttelyn Isä ja Jyväskylän kaupunginteatterin Faijat-näytelmän ympärille kasvoi eri 
toimijoita yhdistävä projekti, joka sai nimekseen Lupa olla isä. Se tarjosi eri-ikäisille isille ja pojille sekä perheille myös toimin-
nallisia tapahtumia pitkin vuotta. Taidemuseon ja teatterin lisäksi projektiin osallistui kaupunginkirjasto, kuvataidekoulu, 
liikunta- ja nuorisopalvelut, Keski-Suomen elokuvakeskus sekä Jyväskylän yliopisto. Yhteistyön voimaan perustuu myös jo 
toistamiseen järjestetty Kulttuurisuunnistus, joka on avannut kulttuuriluotsen opastuksella ovia paitsi museoihin myös muihin 
kulttuurikohteisiin.

Viime vuoden näyttelykesän helmiä tarjosi Elisabeth ja Herman Hallonbladin kokoelma, josta oli esillä 42 tutun ja tunnuste-
tun suomalaistaitelijan teosta. Suomalaiseen kansalliskuvastoon kuuluvia teoksia oliva mm. Ferdinand von Wrightin, Helene 
Schjerfbeckin tai Tyko Sallisen maalaukset sekä Walter Runebergin viehkeä marmoriveistos Nukkuva Amor. Valtiotakuuta 
edellyttäneen näyttelyn myötä saatiin vihdoin toteutettua Holvin vakioilmaistointikoneiden uusinta sekä valaistusjärjestelmän 
päivitys. 

Ilon ja ylpeyden aihe oli myös Oravien aarteet kokoelmanäyttelyn valmistuminen Holvin kolmanteen kerrokseen. Näyttelyyn 
on koottu Suomen taidegraafikot ry:n kokoelmasta lähes 100 teosta ja ne on sijoitettu 1960-luvun henkeen sisustettuun 
fiktiivisen perheen kotiin, jonka seinät ovat täynnä suomalaisen taidegrafiikan tuttuja ja vielä tuntemattomia helmiä. Näyttely-
vieras voi istahtaa kaikessa rauhassa olohuoneen sohvalle katselemaan seinille ripustettuja teoksia ja vaikkapa selata pöydälle 
unohtuneita aikakauslehtiä.

Vuoteen mahtuu myös yksi merkkivuosi. Halosen talo, jossa Grafiikkakeskus toimii, täytti 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi 
järjestettiin luentoja, julkaistiin postikorttisarja ja pidettiin avoimia ovia. Juhlinnan lomassa käynnisty suunnittelutyö Grafiik-
kakeskuksen ja sen toimintojen siirtämiseksi käytännöllisempiin ja esteettömiin tiloihin Veturitalleille kaupungin nuoriso-
palveluiden naapuriksi vuodesta 2012 alkaen.

Grafiikkakeskuksen toiminta jatkui kansainvälisenä. 27 suomalaistaiteilijan rinnalla pajalla työskenteli vuoden aikana neljä 
ulkomaista taidegraafikkoa. Marraskuun ajan keskuksen ensimmäisenä omana residenssitaiteilijana pajalla työskenteli japani-
lainen Aya Imamura, joka tuli valituksi 33 hakijan joukosta

Toimintavuosi oli jälleen kerran työntäyteinen ja tuloksellinen. Kiitos kaikille työntekijöille, harjoittelijoille sekä yhteistyökump-
paneille.  
Päivimarjut Raippalinna

HELMIÄ JA ORAVIEN AARTEITA
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MUSEO JA YLEISÖ
Vuonna 2010 museon kävijämäärä oli 30 101. Holvissa kävijöitä oli 25 347, mikä oli 2 909 enemmän kuin vuonna 2009. Kesän 
Helmiä Ateneumista -näyttely kasvatti museon maksaneiden asiakkaiden määrän 1 987 käyntiin, mikä on 694 enemmän kuin 
vuonna 2009. Ryhmävierailuja oli yhteensä 353 kappaletta, ryhmien mukana näyttelyihin tutustui 4 866 kävijää, joista kou-
lulaisten ja opiskelijoiden osuus oli 3 523. Perjantain ilmaiskävijöitä oli 5 795. Pelkästään museokaupassa asioineita oli 1 321. 
Kävijämääriltään suurimmat yleisötapahtumat olivat Yläkaupungin Yö 988 ja Jouluinen TAIDEBASAARI 4 060 kävijällä. Museon 
12-vuotissyntymäpäiväjuhlia vietettiin Going Down -tapahtuman merkeissä ja juhlijoita oli mukana 722. Toista kertaa järjest-
etty Kulttuurisuunnistus houkutteli taidemuseoon 373 kävijää. Galleria Harmonian kävijämäärä oli 4 746, joka oli 962 kävijää 
enemmän kuin vuonna 2009.

Opastuksia järjestettiin yhteensä 91, joihin osallistui 1 742 henkilöä. Opastuksista 51 suuntautui koululaisille ja niihin osallistui 
yhteensä 1 122 koululaista.

Museo oli avoinna yleisölle vuonna 2009 yhteensä 3 920 tuntia. Holvi oli avoinna 279 ja Galleria Harmonia 280 päivänä.

Holvin vaihtuvien näyttelyiden pääsylipun hinta oli 5€, josta myönnettiin 50 % alennus kaupungin henkilökunnalle ja opiskeli-
joille. Ryhmälipun hinta yli 10 henkilön ryhmille oli 4€.  Sisäänpääsy oli ilmainen alle 18-vuotiaille ja opintoihin liittyen opiskeli-
joille. Perjantaisin sisäänpääsy oli ilmainen kaikille Holvissa vierailleille. Galleria Harmoniaan ja Holvin kokoelmanäyttelyihin 
sekä alagallerian näyttelyihin sisäänpääsy on ilmainen kaikkina päivinä. 

Taidemuseon nettisivustossa oli 393 sivua, joilla yhteensä nettikäyntejä oli kuukausittain keskimäärin 1 600. Yksittäisistä si-
vuista eniten kävijöitä (200–300) keräsivät tasaisesti koko vuoden ajan sekä näyttelyt että yleisötyöpajat -sivut.

NÄYTTELYTOIMINTA
Jyväskylän taidemuseon näyttelyiden painopiste on keskisuomalaisessa taiteessa sekä valtakunnallisessa nykytaiteessa. Esillä 
on myös kansainvälistä, valtakunnallista ja keskisuomalaista taidegrafiikkaa sekä taidevalokuvaa. 

Holvissa järjestettiin viisi päänäyttelyä ja neljä gallerianäyttelyä, lisäksi toukokuussa avattiin Suomen Taidegraafikot ry:n 
pysyvä kokoelmanäyttely Oravien aarteita. Galleria Harmoniassa (Grafiikkakeskus) järjestettiin12 näyttelyä, joista Luovan 
valokuvauksen keskus järjesti kuusi.

PÄÄNÄYTTELYT HOLVISSA

RAIMO REINIKAINEN, JÄLKIÄ, KATKELMIA
–21.2.

Retrospektiivinen 70-vuotisjuhlanäyttely esitteli yli 40 vuotta kuvataiteen parissa työskennelleen kuvataiteilijan. Esillä oli yhteensä 71 
maalausta ja piirustusta vuosilta 1967–2009. Näyttelyn järjestelyistä vastasivat Hyvinkään taidemuseo ja Jyväskylän taidemuseo. 

Näyttelyn oheisohjelma: Teehetki taiteilijan kanssa pe 8.1. ja 12.2. klo 16.30–17.30.

ISÄ – VOIMAUTTAVIA VALOKUVIA
12.3.–23.5.

ISÄ on isyyttä käsittelevä yhteisötaidenäyttely. Kuvaajaryhmän prosessia on ohjannut Maailman ihanin tyttö -valokuvaprojektista sekä 
voimauttavan valokuvan menetelmästä tunnettu valokuvataiteilija Miina Savolainen. Kolmivuotisessa ryhmäprosessissa voimauttavan 
valokuvan menetelmällä syntynyt näyttely kertoo erilaisten isien lapsen elämään jättämistä jäljistä, isän kaipuusta, isien sukupolviketjusta, 
yhteiskunnallisesta miehen ja isän roolien muutoksesta sekä lapsen arjessa läsnä olevasta isyydestä. Kiertonäyttelyn on tuottanut Helsingin 
kaupunki. Aikaisemmin se oli ollut esillä Helsingin Jugendsalissa, Nurmijärvellä, Karjaalla, Lohjalla sekä Lappeenrannassa.
Ryhmän jäsenet, harrastajavalokuvaajat Gunnar Bergström, Seija Salminen, Eddie Iles, Jan Eklund, Esa Rauhala, Riitta Säkö, Tero Laako, Marja 
Pokela, Satu Haapala, Robert Perander, Jukka Pääkkönen, Kirsi Hasu, Tarja Kunttunen, Marjut Kauppinen ja Ann-Catrin Rosenberg olivat 
kukin työstäneet teoksiaan omista henkilökohtaisista lähtökohdistaan. Esillä oli yhteensä 142 valokuvaa ja kaksi DVD. 

Näyttelyarkkitehtuurin oli suunnitellut työryhmän jäsen, teollinen muotoilija TaM Tarja Kunttunen. Näyttelyn graafisen ilmeen oli suunnitel- 4



lut Samppa Ranta Punavuoren Folio Oy:stä. Ripustuksen suunnittelusta vastasi Miina Savolainen ja ripustustyöstä hänen tuotantoassistent-
tinsa Noora Lehtovuori ja Elise Roponen apunaan museomestari Jarkko Kaunismäki ja siviilipalvelusmies Jukka Hakala. Näyttelyn järjestely-
istä vastasi kuraattori Leena Lokka ja museokasvatusohjelmasta museolehtori Sirpa Turpeinen.

Avajaisiin osallistuivat Miina Savolainen ja Seija Salminen, Riitta Säkö, Marja Pokela, Satu Haapala, Jukka Pääkkönen, Kirsi Hasu, Tarja Kunt-
tunen sekä Marjut Kauppinen. Näyttelyn avasi apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö. Miina Savolainen kertoi näyttelystä ja taiteilijoiden 
puheenvuoron esitti Kirsi Hasu.

Näyttely oli osa Lupa olla ISÄ -yhteistyöprojektia, johon osallistuivat taidemuseon lisäksi kaupunginteatteri, kuvataidekoulu, kaupunginkir-
jasto, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Keski-Suomen elokuvakeskus, Keski-Suomen liikunta ja Jyväskylän yliopisto. Organisaatiot järjestivät 
isyyteen liittyviä keskustelutilaisuuksia ja toiminnallisia tapahtumia.

Näyttelyn oheisohjelma: Miina Savolaisen näyttelyopastukset su 28.3. klo 18 ja pe 16.4. klo 17; Seminaari ISÄ – taiteelliset menetelmät 
isyyden tutkimisessa, Jyväskylän yliopisto, pe 16.4. klo 12.15–16.15; ISÄ – voimauttava valokuvatyöpaja aikuisille, ohjaaja Miina Savolainen 
to 22.4. klo 16–21 ja ke 28.4. klo 16–21; Miina Savolaisen yleisöluennot: Voimauttavan valokuvan menetelmä hoidollisessa ja pedagogisessa 
työssä sekä työyhteisön kehittämisessä, Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnasali, ke 28.4. klo 11–15 ja Voimauttava valokuva perhevaloku-

vaamisen rikastuttajana, la 22.5. klo 15.30.

ORAVIEN AARTEITA – GRAFIIKKAA 60-LUVUN KODISSA
Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmanäyttely 
7.5. alkaen

Holvin kolmanteen kerrokseen, Säästöpankin pankinjohtajan entiseen asuntoon, rakennettiin ja sisustettiin ihan oikea koti 1960-luvun hen-
keen. Kodissa asustaa kuvitteellinen perhe, joka on vuosien varrella keräillyt, saanut lahjaksi ja perinyt suomalaista taidegrafiikkaa. Asunnon 
”ulko-oven avattuaan” museovieras astuu suoraan eteiseen. Perheeseen kuuluvat kamreeri Olavi Orava, kansakoulunopettaja Kaarin Orava ja 
perheen lapset 16-vuotias Helena, 13-vuotias Pekka ja 3-vuotias Aino.   
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Oravien kodissa on edustava olohuone kirjastonurkkauksineen, ruokailutila, kolme makuuhuonetta, isän työhuone ja leikkinurkkaus. 
Huonekalut ovat 50–60-luvuilta, osa saatiin lahjoituksena, osa hankittiin kirpputoreilta tai yksityisiltä myyjiltä. Apuna kodin sisustamisessa 
käytettiin ammattimaista sisustussuunnittelijaa. Esillä on lisäksi Keski-Suomen museosta lainattua entisen Keski-Suomen Säästöpankin 
esineistöä.  

Vierailu perheen kotiin on samalla aikamatka lähimenneisyyteen. Eletään vuotta 1967. Vieras on tervetullut kurkistamaan, mitä kaikkea kaa-
peista ja komeroista löytyy, tai istumaan kaikessa rauhassa olohuoneen sohvalle katselemaan seinille ripustettuja teoksia tai vaikkapa selaile-
maan pöydälle unohtuneita aikakauslehtiä. Kodin seinät ovat täynnä suomalaisen taidegrafiikan tuttuja ja vielä tuntemattomia helmiä.   

Teokset valittiin perheenjäsenten harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden mukaan taidemuseoon deponoidusta Suomen Taidegraafikot 
ry:n kokoelmasta. Esillä on 91 teosta 51 taiteilijalta. 

Näyttelyn rakentamisessa ja sen elävöittämisessä olivat mukana myös lukioiden ja Jyväskylän ammattiopiston oppilaita, jotka osallistuivat 
tilan maalaukseen ja tapetointiin, huonekalujen kunnostukseen, tarpeiston hankkimiseen ja tuottamiseen. Lisäksi valtakunnalliseen Ilmais-
utaidosta elämäntaidoksi (ILE) -opintokokonaisuuteen liittyen opiskelijoille järjestettiin kurssi, jossa he eläytyivät roolihahmoihin Oravien 
perheen jäseninä, sukulaisina ja ystävinä. Draamalliset hahmot olivat läsnä näyttelyn avajaisissa ja isänpäivän ohjelmassa. Kuvitteellisen 
museoperheen elämästä tehtiin myös videotallenne.

Olohuoneen televisiossa pyöri YLE:n arkistosta vuokrattu filmi Perheenemännän työviikko vuodelta 1958. Lisäksi Studio Audion kanssa 
toteutettiin lyhyt äänite, joka pyöri liiketunnistimella varustettuna näyttelytilan eteistilassa. Helenan huoneessa vierailla oli mahdollisuus 
kuunnella korvakuulokkeilla The Beatlesin Revolver-albumia vuodelta 1966. 

Radio Jyväskylän kanssa toteutettiin 7.5 –16.5. näyttelyn radiospotti, jonka aikana esitettiin joka päivä klo 6–21 välisenä aikana yhteensä 7 
radiomainosta. 

Näyttelyn rakentamista seurattiin blogissa. Lisäksi näyttelystä toteutettiin laaja ja monipuolinen verkkosivusto.

Näyttelyn tekijät: Matti Hartikka (verkkosivun tekninen toteutus), Tauri Kankaanpää (kehystys), Jarkko Kaunismäki (rakentaminen), Jaana 
Oikari (huonekalut ja tekstiilit), Jukka Partanen (näyttelysuunnittelu ja koordinointi), Ville Röyttä (valokuvat), Anne Saarikoski (sisustussuun-
nittelu) ja Inka Tuomaala (taustatutkimus, graafinen suunnittelu ja verkkosivut) sekä taidemuseon harjoittelijat ja työllistetyt: Jukka Hakala, 
Tiina Helttunen, Inka Jousea, Jaana Jääskeläinen, Sari Koskinen, Elina Lahti, Anu Svensk, Mikko Tarnanen ja Salla Vanhala.

Näyttelyä tuki Säästöpankki Optia. 
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HELMIÄ ATENEUMISTA
Herman ja Elisabeth Hallonblad – Laatokan Karjalan mesenaatit
5.6.–29.8. 

Suuren yleisösuosion saaneessa Ateneumin taidemuseon kokoelmia esittelevässä näyttelyssä oli tuttujen suomalaisten taitel-
ijoiden taidetta 1860–1930 -luvulta. Sortavalalaisen valtioneuvos Herman Hallonbladin ja hänen puolisonsa taidekokoelma 
koostuu 181 teoksesta, joista Jyväskylässä oli esillä 42 maalausta ja veistosta. Kokoelman helmiä olivat mm. 
Helene Schjerfbeckin Kansakoulutyttö II (1908) ja Mustataustainen omakuva (1915), Ferdinand von Wrightin Metsoja soiti-
mella (1862) ja Ensi yllätys (1880), Walter Runebergin Nukkuva Amor (1875), Magnus Enckellin Fantasia (1895), Maria Wiikin 
Kirkossa (1884), Väinö Kunnaksen Harmaa tanssi (1928), Otto Mäkilän Kesäyö (1938) ja Tyko Sallisen Tukaattityttö (1914) ja 
Alaston (1911). Mielenkiintoisen kokonaisuuden näyttelyssä muodostivat myös taitelijoiden omakuvat ja muotokuvat. 

Muutamilla näyttelyn teoksista oli yhtymäkohtia Keski-Suomeen. Akseli Gallen-Kallela maalasi ensimmäisen version Ensi ope-
tus -teoksestaan Keuruulla, vaikkakin viimeisteli sen Pariisissa (1889). Yrjö Ollilan Paimentyttö (1915) maalattiin Korpilahdella. 
Esillä olleista taitelijoista Keski-Suomessa maalasivat myös Alvar Cawén, Wilho Sjöström ja Magnus Enckell.

Näyttelyn oheisohjelma:  Kulttuurisuunnistus, taidemuseon tehtävärasti su 5.9. klo 12–16; Isänpäivätapahtuma, isä Olavi, 
äiti Kaarin, lapset Helena, Pekka ja pikku-Aino sekä heidän isovanhempansa Väinö-pappa ja Ida-mummu ottivat vieraita sekä 
kertoivat kodin seinillä olevista lempiteoksistaan, lisäksi he soittivat, lauloivat ja leikittivät yleisöä, Jyväskylän ammattiopiston 
opiskelijoiden ILE-opinnot, su 13.11.
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HELENA HIETANEN JA JAAKKO NIEMELÄ, PROSESSI – VALOTEOKSIA JA VALAISTUSSUUNNITELMIA
17.9.–24.10. 

Näyttely järjestettiin osana Valon kaupunki -tapahtumaa. Kuvan-
veistäjä Helena Hietaselle ja kuvataiteilija Jaakko Niemelälle näytte-
ly tarjosi mahdollisuuden tuoda esille julkisen taiteen tuotantoaan. 
Kutsunäyttely oli heille mieluinen myös henkilökohtaisen historian 
kannalta, sillä Niemelä oli valittu 1985 Jyväskylän Kesän debytan-
tiksi, lisäksi aviopari oli tavannut toisensa ensimmäisen kerran 1992 
Hietasen osallistuessa Jyväskylän Talven näyttelyyn Keski-Suomen 
museossa ja Niemelän pitäessä näyttelyä viereisessä Alvar Aalto 
-museossa.

”Haluamme esitellä työskentelyprosessiamme ideasta toteutuk-
seen. Valo ja tila ovat meille tärkeitä suunnittelun lähtökohtia. Tässä 
näyttelyssä keskitymme julkisiin teoksiin ja kilpailuehdotuksiin sekä 
valoinstallaatioihin. Pienoismallien, prototyyppien ja luonnosten 
avulla havainnollistamme työskentelymme mittakaavaa. Toivomme, 
että näyttely herättää ajatuksia siitä, miten kuvataide voi olla kiinteä 
osa rakennusta ja kaupunkiympäristöä, jos taiteilijat pääsevät riit-
tävän varhaisessa vaiheessa mukaan suunnitteluun. Mielestämme 
taide voi olla esimerkiksi torin tai puiston valaistus, joka huomioi 
toiminnalliset tarpeet”, kirjoittivat taiteilijat näyttelytiedotteessa.

Ala-aulan teema oli Ideoita ja suunnitelmia. Esillä oli Tasavallan 
presidentin virka-asunnon Mäntyniemen taidekilpailun voit-
tanut teossuunnitelma Oksisto-valon ja varjon viivoja, johon liittyi 
gobovalaisimella projisoitu valonheijastus, ja muita kilpailusuun-
nitelmia luonnoksina ja malleina sekä mallikappaleita ja materiaali-
malleja. Aulassa oli lisäksi esillä video, jossa taiteilijat keskustelivat 
työskentelystään. Alagallerian teema oli Toteutuneita julkisia 
valoteoksia.

Esillä oli Hietasen Heijastava pinta -valoteos sekä Nobel-museon 
seinärakenteen prototyyppi ja videokooste taiteilijoiden toteu-
tuneista julkisista valoteoksista. Välikerroksen pimeässä tilassa oli 
esillä Niemelän tilateos Red Horizon. Yläkerran teemana oli Valote-
oksia ja installaatioita. 

Esillä oli suurikokoisia valokuvasuurennoksia ja pienoismalleja 
taiteilijoiden eri
näyttelypaikoissa toteutetuista valoinstallaatioista sekä Niemelän 
valokuvateoksia valaistusta purkurakennuksesta.  

Esillä oli Hietasen Heijastava pinta -valoteos sekä Nobel-museon 
seinärakenteen prototyyppi ja videokooste taiteilijoiden toteu-
tuneista julkisista valoteoksista. Välikerroksen pimeässä tilassa oli 
esillä Niemelän tilateos Red Horizon. Yläkerran teemana oli Valote-
oksia ja installaatioita. Esillä oli suurikokoisia valokuvasuurennoksia 
ja pienoismalleja taiteilijoiden eri näyttelypaikoissa toteutetuista 
valoinstallaatioista sekä Niemelän valokuvateoksia valaistusta 
purkurakennuksesta.  

Näyttelykonseptista, teos- ja materiaalivalinnoista sekä näyttelyark-
kitehtuurista ja visuaalisesta ilmeestä vastasivat taiteilijat. Taiteilijat 
olivat Jyväskylässä ripustamassa näyttelyä. Näyttelytyöryhmään 
kuuluivat Leena Lokka, Jarkko Kaunismäki, Jussi Riekki ja taittajaha-
rjoittelija Natasha Sotti.

Näyttelyn avasi kaupunginarkkitehti Ilkka Halinen. Myös taiteili-
japari kertoi työskentelystään avajaisyleisölle.

Jaakko Niemelän Malli kuvitellusta rakenteesta -varjoteos julkistet-
tiin Valon kaupunki -tapahtuman avajaisissa keskiviikkona 22.9. 
Teos oli esillä joka päivä klo 20–24 kevääseen saakka osoitteessa 
Kilpisenkatu 8.

Taiteilijoita olivat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö, Lahtinen & 
Kumpp. Oy, Obelux Oy, Oy Osram Ab, Philips Oy ja Saas Instru-
mentti Oy.

Näyttelyn valtiontakuu edellytti näyttelytilojen sisäilmaolosuhteiden ja turvallisuuteen liittyvien järjestelmien saattamista 
vaadittavalle tasolle kevään 2010 aikana. Kiertonäyttelyn tuottivat yhteistyönä Ateneumin taidemuseo, Joensuun taidemuseo 
ja Jyväskylän taidemuseo. Näyttelyyn liittyvän tutkimustyön ja Ateneumin helmiä -kirjan teki FL Marjo-Riitta Simpanen. Näyt-
telyn avasi Ateneumin taidemuseon johtaja Maija Tanninen-Mattila.  
 
Näyttelyn oheisohjelma: Marjo-Riitta Simpasen yleisöluennot pe 11.6., 16.7., 6.8. ja 27.8. klo 16–17.30; museologian harjoit-
telija Riikka Hakolan historiapainotteiset opastukset pe 13.8. ja 20.8. klo 16–17.
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Koti, uskonto ja äidinmaa – Päivi Meriläinen – retrospektiivi 
5.11.–16.1.2011 

Vuodesta 1981 lähtien Jyväskylässä asunut Päivi Meriläinen (s.1959) valmistui Lahden taidekoulusta 1980. Retrospektiivi juhli 30-vuotista 
uraa ja toi esille taiteilijan tekniikoiden ja materiaalien monipuolisuutta. Nimensä mukaisesti näyttely jakautui kolmeen teemalliseen osaan. 
Teemat koti, uskonto ja isänmaa näkyivät teosvalinnoissa sekä ripustuksessa. 

Esillä oli abstrakteja, figuratiivisia ja monumentaalisia maalauksia sekä reliefinomaisia teoksia puusta, hiilipiirustuksia, tilateoksia, lasikuitu-
veistoksia ja sekatekniikkateoksia vuosilta 1980–2010. Suurin osa 37 teoksesta oli taiteilijan työhuoneelta, yksi oli lainassa Saarijärven Man-
nilan Taidesäätiöltä ja kaksi jyväskyläläisiltä yksityishenkilöiltä.

Teosvalinnoissa ja ripustuksessa taiteilijalla oli työparina kuvataiteilija Juhani Petäjäniemi. FM Pia Timberg, joka teki taidehistorian pro gradu 
-tutkielmansa vuonna 2002 Meriläisen taiteesta, kirjoitti taidemuseon tilauksesta nettiartikkelin Päivi Meriläinen – “Höyhenenkevyt vastali-
ike”. Näyttelytyöryhmään kuuluivat Leena Lokka, Jarkko Kaunismäki, Jussi Riekki ja museologian harjoittelija Heli Vanhanen.

Avajaisissa kirjailija Irja Rane esitti teoksensa Hyrrä – runokuvia Päivi Meriläisen teoksista. Dumpers-yhtye houkutteli avajaisvieraat tanssi-
maan.

Näyttelyn oheisohjelma: Teehetki taiteilijan kanssa pe 26.11. klo 16.30–17.30. 
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NÄYTTELYT HOLVIN ALAGALLERIASSA

Piirustuksia Jyväskylän Sihtola-kokoelmasta
11.12.–8.1.2010

Raimo Reinikainen oli valinnut 26 piirustusta Jyväskylän Sihtola-kokoelmasta retrospektiivisen näyttelynsä yhteyteen. Taiteilijat olivat 
Enroth, Erik (1917–1975), Finch, Alfred William (Willy) (1854–1930), Granfelt, Erik (1919–1990), Kanerva, Aimo Ilmari (1909–1991), Mäkilä, 
Otto (1904–1955), Raittila, Tapani (1926–), Salminen, Juho (1892–1945), Stenius, Per (1922–), Thomé, Verner (1878–1953) ja Vanni, Sam 
(1908–1992). 

Näyttelyn järjestelyistä vastasi museologian harjoittelija Markus Neulaniemi. Reinikaisen ja Neulaniemen lisäksi näyttelytyöryhmään kuului-
vat amanuenssit Jaana Oikari ja Leena Lokka. Ripustustyön teki museomestari Jarkko Kaunismäki. 

Pasi Eerik Karjula, Puuveistoksia vuosilta 1999–2009
15.1.–28.2.

Näyttely esitteli Kuokkalan kirkon Jeesus sanoo: ”Minä olen elämän leipä” -alttariteoksen tekijän puuveistostuotantoa vuosilta 1999–2009. 
Näyttelyaika sovitettiin kirkon vihkiäisiin, joita vietettiin 7.2. 

Pasi Karjula (taiteilijanimi Pasi Eerik Karjula) on syntynyt vuonna 1964 Jyväskylässä, mutta hänen ollessa alle vuoden vanha perhe muutti Vir-
roille. Ennen opintoja Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolla hän valmistui puusepäksi Petäjäveden kotiteollisuuskoulusta.

Esillä oli Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta lainattu suurikokoinen OHO-veistos vuodelta 2003 sekä 13 pienempää veistosta 
taiteilijan työhuoneelta. Taiteilija vastasi teosvalinnoista ja ripustussuunnitelmasta. Järjestelyistä vastasi kuraattori Leena Lokka ja ripus-
tustyöstä museomestari Jarkko Kaunismäki. Siviilipalvelusmies Jukka Hakala suunnitteli taiteilijan kanssa teoskartan. Taiteilija suunnitteli 
avajaiskutsun ulkoasun ja taittotyön teki Jyrki Markkanen.

Avajaispuhuja oli Kuokkalan kirkon taidetyöryhmän puheenjohtaja, kirkkoherra Jukka Keskitalo. Kirjailija Harri Tapper ja sihteeri Eija Viitanen 
ojensivat Karjulalle Tapperin taideseuran kuvataiteen mitalin, joka oli myönnetty hänelle marraskuussa 2010, mutta jota hän ei ollut Saari-
järvellä vastaanottamassa. 

Teoksia vaurioitui sekä noutokuljetuksessa että palautuskuljetuksen lastauksessa. Kuplamuoviin pakattu OHO-veistos kuljetettiin Helsingistä 
Jenny ja Antti Wihurin rahaston säilytystilasta Jyväskylään taidemuseon autolla pakkassäässä. Purkuvaiheessa veistoksesta katkesi oksakap-
pale. Keski-Suomen museon konservaattori Esko Ahonen kiinnitti kappaleen puuliimalla paikalleen. Tapahtuneesta ilmoitettiin sekä Jenny 
ja Antti Wihurin rahaston asiamies Tuire Sauvalalle että Rovaniemen taidemuseon kokoelma-amanuenssi Sari Rautaselle. Kehystäjä Tauri 
Kankaanpää teki veistokselle taiteilijan suosituksen mukaisen kuljetuslaatikon.  Paluukuljetus tilattiin taidekuljetuksena Kuljetus ja Muutto O. 
Jylhältä. Lastausvaiheessa nimettömän teoksen pallo-osa ja Paukapää-veistos vaurioituivat. Vaurioista maksettiin taiteilijalle korvaus.

Stefan Nyström – Portraits of Body and Mind 
12.3.–18.4. 

Näyttely oli osa Stefan Nyströmin Aalto-yliopiston Taideteolliseen korkeakouluun 
valmisteilla olevaa maisteriopintojen lopputyötä, jossa hän tutkii ”maalatun 
muoto(ihmistä esittävän)kuvan tulkintaa”. Vuonna 1959 Helsingissä syntynyt 
kuvataiteilija on asunut ja työskennellyt Jyväskylässä vuodesta 2006 lähtien. 

Aulassa ja alagalleriassa oli esillä 14 teosta vuosilta 2005–10. Näistä kymmenen 
oli akryyli- ja öljymaalausta, joista yhteen liittyi pigmenttimustevedos, loput 
olivat eri tekniikoita yhdistäviä tilateoksia ja veistoksia. Lisäksi esillä oli taiteilijan 
kirjoittama ruumiin ja sielun yhteyden sekä ihmisen luokittelun filosofista pe-
rustaa käsittelevä teksti. Näyttelyripustuksen suunnittelivat ja toteuttivat Stefan 
Nyström ja Kaisa Lipponen. 

”Teoksissa tuon esille myös aiheita, jotka yleensä koetaan intiimeiksi, rumiksi tai 
ei-toivotuiksi ja joita mieluiten piilotetaan tai niistä halutaan päästä nopeasti 
eroon, jotta yleiset kauneuskriteerit täyttyisivät. Haluan myös kyseenalaistaa 
ihmisen luokittelun ulkoisten kvaliteettien perusteella. Riippuen viitekehyksestä 
meistä voi tulla ihmisen sijasta potilas, lihava, lävistäjä, pomo tai raskaana oleva”, 
kirjoitti taiteilija näyttelytiedotteessa. 

Näyttelyn oheisohjelma: Teehetki taiteilijan kanssa perjantaina 19.3. klo 
16.30–17.30; Ruumiinkuvasta ja muotokuvasta -keskustelu tiistaina 30.3. klo 
17–19; Muotokuvapiirustuskurssi, 
opettajana Stefan Nyström, 27.3., 10.4., 17.4. klo 13–16.
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Kaarinoiden virtaavat kuvat, Kaarina Valoaalto ja Kaarina Staudinger-Loppukaarre
23.4.–23.5.

ITE-taiteilijat olivat esiintyneet yhdessä kahdesti aikaisemmin, Valoaallon aloitteesta ensimmäisen kerran näyttelyssä Rojo-Caféssa Guadala-
jarassa Meksikossa 2008 ja vastavuoroisesti Staudinger-Loppukaarteen aloitteesta toisen kerran Erkki Pirtolan luotsaamassa Galleria Muta-
geenissä Helsingissä 2009. Savonlinnassa asuvan Kaarina Staudinger-Loppukaarteen (s. 1911) vesivärimaalausten tärkein tunnusmerkki on 
Olevaiset, osittain ihmisen tai eläimen hahmoiset mystiset hahmot. Toivakassa vuodesta 1995 asunut Kaarina Valoaalto (s. 1948) on kirjailija 
ja runoilija, joka tekee myös kuvia. 

Aulassa ja alagalleriassa oli esillä Staudinger-Loppukaarteen Art Olevaiset ry:n kokoelmaan kuuluvia vesiväri- ja sekatekniikkateoksia vu-
osilta 1974–2010 ja Kaarina Valoaallon akryyli-, öljypastelli- ja sekatekniikkateoksia vuosilta 2008–2010.

Näyttely oli suunnattu lapsille ja heitä kutsuttiin mukaan myös suunnitteluun. Taimiston päiväkodin esikouluryhmä valitsi teoksia ja esitti 
oman tulkintansa niistä nukketeatterin keinoin. Puistokoulun neljäsluokkalaiset tekivät teosvalinnat ja suunnittelivat ripustuksen alagalle-
rian seinälle.

Luokka tutustutti myös kummiluokkansa näyttelyyn. Taidemuseossa teosvalinnoista ja näyttelyn järjestelyistä vastasi kulttuuriluotsikoor-
dinaattori Hanne Laitinen. Työryhmään kuuluivat kuraattori Leena Lokka, projektitutkija Inka Tuomaala, projektityöntekijä Matti Hartikka ja 
siviilipalvelusmies Jukka Hakala. 

Valoaalto osallistui avajaisiin. Flunssaista Staudinger-Loppukaarta edustivat hänen tyttärensä Leena Staudinger ja vävynsä Jorma 
Staudinger. Ohjelmana oli Loiskis-trion ensiesitys Maria Kantlinin ja Ilse Saareksen Pikku Akan lauluista. 

Näyttelyohjelma: Teehetki Kaarina Staudinger-Loppukaarteen ja Kaarina Valoaallon kanssa pe 7.5. klo 16.30–17.30; Puistokoulun neljäs-
luokkalaisten näyttelyn esittely ti 11.5. klo 15–16;
Taimiston päiväkodin esikoululaisten nukketeatteriesitys to 20.5. ja pe 21.5. klo 15–16.

Antti Jokinen ”ajan kulkua”
28.5.–18.7.

Alagalleriaan kutsuttiin vastapainoksi kulttuuri- ja taidehistoriapainotteiselle Helmiä Ateneumista -näyttelylle nuoria taiteilijoita, joilla on 
sidos Keski-Suomeen. Antti Jokinen on syntynyt Haapamäellä 1974 ja valmistunut kuvataiteilijaksi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta 
2007. Hän on opiskellut myös Barcelonassa ja työskennellyt Berliinissä. Keski-Suomessa Vaajakoskella hän on asunut vuodesta 2009.

Näyttely oli Jokisen ensimmäinen Jyväskylässä. Esillä oli 11 alumiinille pohjustettua lambdavedosta, joista viisi oli sarjasta Ajan kulkua 
vuodelta 2010 ja viisi sarjasta Vaelluksia vuosilta 2008–9. Teos Interior oli ollut mukana Berliinissä kansainvälisen taidekilpailun finaalisarjassa 
Celeste Prize Finalist 2009. Lisäksi esillä oli kolme sekatekniikalla toteutettua grafiikan vedosta sarjasta Eksymisen alkeet vuodelta 2007.

”Teokset ovat vapaita tulkintoja ajasta ja maisemasta, joissa todellisuus ja kuvitteellisuus yhdistyvät uudeksi kokonaisuudeksi. Niille tyypil-
listä on läsnäolon kokemuksen kuvaaminen. Kuvat
ovat esteettinen matkakertomus ympäristön kerrostumien ja tapahtumien läpi ohikiitävässä hetkessä,” kirjoitti Jokinen näyttelytiedottees-
saan.

Teosvalinnat teki taiteilija. Ripustuksen suunnittelivat yhdessä taiteilija ja näyttelyjärjestelyistä vastannut kuraattori Leena Lokka sekä mu-
seologian harjoittelija Tiia Heinonen ja harjoittelija Leo Lahti.

Duncan Butt Juvonen
21.7.–12.9.

Duncan Butt Juvonen on brittiläinen taiteilija, joka on asunut Suomessa vuodesta 2005. Hän valmistui Kuvataideakatemiasta 2009. Hän on 
asunut useita kesiä Uuraisilla, josta hänen vaimonsa suku on kotoisin. 

Näyttelyssä oli esillä maalauksia, koristeltuja lautasia, valoinstallaatioita ja animaatioita, jotka juhlistivat fiktiivistä ravintolaketjua. Noin 2000 
hammastikusta kootusta teoksesta yleisö sai noukkia mukaansa muistoksi Juicy Pig -logolla leimattuja tikkuja.

”Juicy Pig’s Restaurant toi esille uuden uljaan maailman pahoinvoivaa optimismia. Ketjun kokki, Juicy Pig, tervehtii katsojaa yli kahden 
metrin pituisena leveästi hymyillen samalla kun hän kantaa lautasta täynnä kuumia makkaroita. Iloinen ravintolatyöntekijä fileoi loput-
tomasti kalaa. Hyvin pukeutunut jänis syö ahnaasti haarukkaa ja veistä käyttäen. Vieressä on isokokoinen maalaus makkaratehtaasta, joka 
aikoinaan koristi keskustoimiston neuvotteluhuoneen seinää. Myös osa ketjun koristeellisia lautasia on esillä näyttelyssä,” kirjoitti taiteilija 
näyttelytiedotteessa.

Teosvalinnat teki taiteilija. Ripustuksen suunnittelivat yhdessä taiteilija ja museomestari Jarkko Kaunismäki. Muista järjestelyistä vastasivat 
Jaana Oikari, museologian harjoittelija Saara Mattila ja harjoittelija Nina Väkeväinen.
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MUM’s – vastuullisesti valmistettuja veistoksia
11.11.–16.1.2011 

MUM’s helping mums (2006) on suomalais-afrikkalainen kestävän kehityksen tavaramerkki, joka sai alkunsa, kun suomalainen kuvanveistäjä 
Outi Puro matkusti Etelä-Afrikkaan ja löysi kumppanikseen taiteilijoita ja muotoilijoita. Puron mielestä MUM’sissa on kyse välittämisestä. 
MUM’s työllistää noin 40 Kapkaupungin alueella asuvaa naista. He voivat tehdä työtä kotona ja hoitaa samalla lapsiaan. Puro muistuttaa, että 
mahdollisuus ansaita elanto luo suuntaa kohti parempaa tulevaisuutta.  

Veistokset oli valmistettu 2010. Kutojat olivat tehneet Puron tilauksesta mielie-tekniikalla värikkäitä tyynyjä, kuutioita ja palloja. Esillä on 
myös MUM’sin yhteistyökumppanin, eteläafrikkalaisen kestävän kehityksen muotoilijan, kuvanveistäjä Heath Nashin suunnittelemia ki-
errätetyistä muovikanistereista ja -pulloista valmistettuja valaisimia sekä Nashin työpajalla valmistettuja Outi Puron suunnittelemia naula-
koita. 

Näyttelyn ripustuksen suunnitteli Outi Puro. Ripustustyöstä vastasivat museomestari Jarkko Kaunismäki ja siviilipalvelusmies Jussi Riekki. 
Järjestelyistä vastasi Leena Lokka.

Avajaisissa Outi Puro esitteli näyttelyn yleisölle. Tilaisuudessa esiintyi myös Jyväskylässä asuva ghanalainen tanssiryhmä

NÄYTTELYT GALLERIA HARMONIASSA

Vuoden näyttelyissä esiteltiin gallerian näyttelypolitiikan mukaisesti sekä paikallista että valtakunnallista ja kansainvälistä grafiikkaa. Vuoden 
2010 grafiikkanäyttelyitä hallitsi valtakunnallinen grafiikka: Tuukka Peltonen, Annika Dahlsten sekä Maija ja Kristoffer Albrecht. Paikallisuutta 
edusti Emma Lappalainen. Kansainvälisyys näkyi Harmoniassa japanilaisten Fuki Hamadan ja Tomiyuki Sakutan yhteisnäyttelyssä. 

Joulukuussa valmistui galleriaan taidegraafikko Jonna Jantusen suunnittelema taidevessa ”Harmonia”. Viralliset avajaiset päätettiin kuitenkin 
siirtää vuodelle 2011.

Galleria Harmonian näyttelyitä järjestävät sekä Grafiikkakeskus että Luovan valokuvauksen keskus.

Elina Relander: Perhonen sisälläni
3.12.2009–10.1.2010
Järj. Luovan valokuvauksen keskus

Tuukka Peltonen 
14.1.–7.2.

Jyväskylän maalaiskunnassa vuonna 1975 syntynyt taidegraafikko Tuukka Peltonen on vajaassa 10 vuodessa vakiinnuttanut asemansa yht-
enä suomalaisen puupiirrostaiteen keskeisimmistä tekijöistä. Peltonen on nyt palannut töineen Galleria Harmoniaan, jossa hän piti uransa 
ensimmäisen yksityisnäyttelyn seitsemän vuotta sitten.

Tuukka Peltosen kädenjälki on omintakeista. Hän on kokeilija, jonka ilmaisu perustuu kerronnallisuuteen ja kerroksellisuuteen, johon ripaus 
surrealismia lisää vielä oman monimielisen särmänsä.

Näyttelyssä oli esillä puupiirrosten lisäksi myös tussilaveerauksia.

Keski-Suomen valokuvataiteen 9. aluenäyttely 
11.2.–7.3. 
Järj. Luovan valokuvauksen keskus 
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Annika Dahlsten
16.4.–9.5.

Turkulaisen Annika Dahlstenin näyttelyn nimi Hysteria liittyy 1800-luvun jälkipuoliskon hysteria-sairauteen, jota innokkaasti tutkittiin ja josta 
tuli jonkinlainen moderni naisten muotitauti. Sairaalat esittelivät hysteerikkoja näytöksissä ja valokuvin. Draaman näyttelijät, naispotilaat, 
tuntuvat jäävän anonyymeiksi, nimettömiksi taudinkuvan esimerkeiksi. Samalla kuvasto tuo esiin ns. uuden naisen, joka uhkaa vallitsevia 
normeja ja on siksi suljettava ulos yhteiskunnasta. Hysteria -nimike on vallan väline, jonka avulla yhteiskunta pystyy rajoittamaan ja kon-
trolloimaan yksilöitään. Hysteerikoksi leimaamalla ”epäedullinen aines” oli mahdollista poistaa katukuvasta. Nimekkeet saattavat muuttua, 
mutta edelleen suhtautumisemme esimerkiksi mielenterveysongelmaisiin on usein diskriminoiva. 

Litografioiden lisäksi näyttelyssä oli esillä kaksi animaatiota, joissa näennäisesti normaalilta vaikuttava tilanne muuttuu yhtäkkisesti joksikin 
kokonaan toiseksi.

Viivi Nieminen: Tuttu vieraus 
20.5.–13.6. 
Järj. Luovan valokuvauksen keskus

Fuki Hamada & Tomiyuki Sakuta 
17.6.–11.7.

Näyttelyssä oli esillä kahden japanilaisen taiteilijan teoksia, joista Fuki Hamada työskenteli Grafiikkakeskuksessa syyskuusta 2009 lähtien 
vuoden ajan.  

Hamada tutkii grafiikassaan kasvimaailmaa. Häntä kiinnostaa hetki, jolloin kasvi alkaa lakastua ja hajoaa pois. Teosten lähtökohtana on aina 
oikea kasvi tai kasvin osa, olkoon se sitten vaikka amarylliksen sipuli tai vaahteran siemenkota. Hän tekee ensin viitteellisiä luonnoksia, mutta 
yksityiskohdat kuten kasvin solukot ja suonet tulevat vasta itse työskentelyn kautta. 

Vaikka Hamada tutkii töissään luonnon ilmiöitä läheltä tieteellisen objektiivisesti, läsnä on aina tietty metafyysinen ulottuvuus. Kysymys 
onkin lopulta asioiden olemuksesta, olemassaolon merkityksestä. Harmoniassa oli esillä Amaryllis-sarja, jonka Hamada teki residenssinsä 
aikana Jyväskylässä sekä vanhempia suurikokoisia Muotosarjaan kuuluvia teoksia.

Tomiyuki Sakuta porautuu teoksissaan ihmismielen salaisiin lokeroihin, joista kaivetut kuvat ovat usein arvoituksellisia ja pelottaviakin. 
Taiteessaan hän tunnustautuu surrealisti-dadaistiksi. Niinpä yksi hänen tärkeimmistä esikuvistaan on saksalainen taiteilija Max Ernst 
(1891–1976).

Teosten lähtökohtana on aina ihmisfiguuri. Hän rakentaa hahmonsa erilaisista elementeistä esim. kasveista, puupalikoista, ihmisruumiin 
osista tai vaikkapa koneen osista. Sakuta on taitava piirtäjä, joka täyttää kuva-alansa pienillä yksityiskohdilla. Perinteisen grafiikan lisäksi hän 
tekee temperamaalauksia ja yhdistelee esineitä ja grafiikan vedoksia pienikokoisissa kollaasilaatikoissaan. Sakutan teokset ovat vahvoja ja 
jopa provokatiivisia. Ne eivät jätä katsojaa koskaan kylmäksi. Joskus ne huvittavat, joskus kauhistuttavat, mutta aina ne jäävät vaivaamaan 
mieltä.

Matti Salmi
15.7.–8.8
Järj. Luovan valokuvauksen keskus

Kapa - Gati yhteisnäyttely - SETSE residenssi
12.8.–5.9.
Järj. Luovan valokuvauksen keskus
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Maija ja Kristoffer Albrecht
9.9.–3.10.

Taiteilijapariskunta Maija ja Kristoffer Albrecht esittivät näyttelyssään otteita viime vuosien tuotannostaan, jossa taidegraafikon ja valokuvaa-
jan mustavalkoiset kuvamaailmat kohtaavat. 

Vaikka molemmilla on lähtökohtanaan luonnon havainnoiminen, välineen valinta määrittää kuvan tekemisen logiikkaa. Taidegraafikko 
aloittaa puhtaasta kiillotetusta kuparilaatasta. Laatan pintaan kuva rakentuu hitaasti viiva viivalta. Työn edetessä havainnoiminen väistyy ja 
keskeiseksi tulee itse piirros ja sen tekeminen. Piirtäminen on meditatiivinen tila. 

Myös valokuvaaja aloittaa kuvantekemisen havainnoimalla ympäröivää näkyvää todellisuutta. Kuva rakentuu kuitenkin toisin. Kameran 
armoton silmä tallentaa kaiken etsimessä näkyvän. Hetkessä. Valokuvaajan on rakennettava kuvansa pelkistämällä. Jos rajaus tehdään täs-
mällisesti, sekä ajassa että tilassa, elementit saattavat järjestäytyä kuvaksi.

Näyttelyn aihepiiri painottui pääosin Maija ja Kristoffer Albrechtin lähiympäristön maisemaan ja yksityiskohtiin. Valo muuttuu ja vuodenajat 
vaihtuvat ilmentäen elämän jatkuvaa ja katkeamatonta kiertoa.

Mikko Hietaharju: (M)animalism
7.10.–31.10.
Järj. Luovan valokuvauksen keskus

Emma Lappalainen
4.11.–28.11.

Imatralta Jyväskylään kolme vuotta sitten muuttanut Emma Lappalainen työskentelee tätä nykyä Jyväskylän Grafiikkakeskuksen grafiikan 
pajalla. Galleria Harmonian näyttely on hänen debyyttinäyttelynsä uudessa kotikaupungissaan.

Emma Lappalainen on tarkkailija ja kokija, joka havainnoi neulanreikäkameran pienen aukon kautta ympäröivää todellisuutta niin uudessa 
kotikaupungissaan kuin matkoilla mm. Berliinissä. Mustan laatikon ja valon välityksellä tutut näkymät muuttuvat tummanpuhuviksi näyiksi 
tai mysteereiksi, joissa aika on pysähtynyt. Lopulliset teokset Lappalainen on toteuttanut yhdistämällä syväpainoa ja litografiaa toisiinsa.  

Leena Saraste: Kuvia ja Pistoja
2.12.–9.1.2011
Järj. Luovan valokuvauksen keskus

MUSEOKASVATUS JA YLEISÖTYÖ

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

Toiminnan perustana ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä yksilön ja yhteisöllisyyden tukeminen. Museokasvatuksen kolme peruspilaria 
ovat elinikäisen oppiminen, uutta kulttuuria luova toiminta ja verkostomainen työskentely. 

Museokasvatuksen painopisteinä vuonna 2010 ovat olleet yhteisen pedagogisen strategian laatiminen Suomen käsityön museon ja 
Keski-Suomen museon kanssa, Lupa olla isä -projekti, yhteisöllisesti tuotettu Oravien aarteet -näyttelyn avaaminen avoimena oppimisym-
päristönä, kaupungin 6.-luokkalaisten museokäynnit ja museopedagogiikan kurssi Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Myös monikulttu-
urinen Kulttuurisauna-projekti jatkui vuonna 2010. 

Näyttelyistä museokasvatuksen painopisteet ovat olleet keväällä Miina Savolaisen kuratoimassa Isä-näyttelyssä ja syksyllä Herman ja Elisa-
beth Hallonbladin kokoelmanäyttelyssä sekä Helena Hietasen ja Jaakko Niemelän näyttelyssä.
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YHTEISTYÖTÄ KOULUJEN JA
 OPPILAITOSTEN KANSSA

Koulujen kulttuuriopetussuunnitelman mukaan kaikki kaupungin 6.luokkalaiset tutustuivat Jyväskylän taidemuseoon. Taidemuseo tarjosi 
toiminnallisen tutustumisen Suomen kuvataiteen historiaan Helmiä Ateneumista ja Oravien aarteet -näyttelyissä 17.8.–27.8. Tarjousta käytti 
hyväkseen neljä luokkaa kahdesta koulusta.  

Loput luokat kutsuttiin 23.9.–15.10. toiminnalliseen tutustumiseen Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen valotaiteeseen ja valaistussuun-
nitelmiin sekä Oravien perheen valopilkkuihin taidegrafiikan aarteisiin 1960-luvun kodin seinillä. Ohjaajina toimivat Jyväskylän yliopiston 
taidekasvatuksen opiskelijat. 

Toisen asteen oppilaitoksista yhteistyötä tehtiin Keski-Suomen Opiston ja Jyväskylän ammattiopiston kanssa. Keski-Suomen Opiston 
tuleville nuoriso-ohjaajille järjestettiin taide- ja kulttuurikurssi, joka liittyi lasten oikeuksiin. Lapset kriisien kuvissa oli Suomen Planin ja 
Pedaali ry:n toteuttama pilottiprojekti, jossa projektiin osallistuvat museot suunnittelivat ja toteuttivat toisen asteen opintoryhmille peda-
gogisia kokonaisuuksia. Tarkoituksena oli vertailla taideteosten ja mediakuvien välittämiä viestejä lasten asemasta. Kurssin aikana tutus-
tuttiin lasten oikeuksiin, tutkittiin mediakuvia ja taidekuvia, tavattiin kurditaiteilija Khosro Aziz Asl hänen näyttelyssään Galleria Gloriassa, 
tutkittiin Raimo Reinikaisen ja Pasi Karjulan teoksia taidemuseossa, tunnistettiin omia tunteita työpajassa ja valmistettiin lasten oikeuksista 
muistuttava yhteisöllinen betoniveistos omalla koululla. 

Vuoden 2010 aikana taidemuseo osallistui valtakunnallisen toisen asteen opetuksen Imaisutaidosta elämäntaidoksi (ILE) -opintokokonaisu-
uksien suunnitteluun yhdessä Jyväskylän ammattiopiston ja lukioiden kanssa.  Taidemuseo tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden osallistua 
Oravien aarteet -näyttelyn toteuttamiseen (maalaus, tapetointi, huonekalujen kunnostus, tarpeiston hankkiminen ja tuottaminen..)  

ILE-opintoihin liittyen taidemuseossa järjestettiin kurssi, jossa opiskelijat eläytyivät roolihahmoihin Oravien perheen jäseninä, sukulaisina 
ja ystävinä. Draamalliset hahmot olivat läsnä näyttelyn avajaisissa ja isänpäivän ohjelmana. Kuvitteellisen museoperheen elämästä tehtiin 
myös videotallenne. Metalligrafiikan kurssilla opiskeltiin Jyrki Markkasen ohjauksessa yhden opintoviikon verran ja Holvi verkossa -kurssilla 
analysoitiin taidemuseon nettisivuja puolen opintoviikon verran.  Lisäksi opettajille järjestettiin tutustumisilta ILE-opintoihin Jyväskylän 
taidemuseossa. Opettajina yhteistyössä ovat olleet mukana Suvi Porrassalmi, Pirkko Rouhiainen, Johanna Tilus, Katriina Vikström ja Risto 
Sarvilinna.
  
Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen kanssa taidemuseo suunnitteli ja toteutti opiskelijoille mu-
seokasvatuskurssin Toiminnalliset menetelmät museokasvatuksessa 9.9.–21.10. Kurssin aikana opiskelijat tutustuivat näyttelyihin ja niistä 
nousseisiin teemoihin, laativat museokäynneille oppimistavoitteet ja ehdotukset käytettävistä menetelmistä. Yhteistyössä tehtiin käsikirjoi-
tus ja testattiin valittuja menetelmiä. Ohjaukset toteutettiin pareittain tai yksin kaupungin 6.-luokkalaisten toiminnallisina tuokioina. Jokai-
sen ohjauksen jälkeen käytiin arviointikeskustelu ja kurssin lopuksi palautekeskustelu. Lisäksi opiskelijat kirjoittivat esseen, jossa pohtivat 
kokemuksiaan teoreettisessa valossa. Kurssin suoritti 11 opiskelijaa, jotka saivat opintosuorituksen yliopistolta.

TAIDEKASVATUSTA KAIKENIKÄISILLE 

Taidemuseo näyttelyineen, työpajoineen ja tapahtumineen on avoin oppimisympäristö kaikille. Elinikäinen oppiminen näkyy monipuolise-
na tarjontana elämän eri vaiheissa aina vauvojen värityöpajoista senioritoimintaan laitoksissa. Paitsi monenlaisia näyttelyopastuksia, 
taidemuseo on tarjonnut työpajoja tilauksesta ryhmille ja yksittäisille henkilöille. Taideleirejä on järjestetty tammikuussa ja heinäkuussa. 
Kolmena viikonloppuna järjestettiin muotokuvapiirustuskurssi, jota ohjasi taitelija Stefan Nyström. Lauantaisin on ollut kaikille avoimia 
grafiikan nonstop-yleisötyöpajoja, joihin ei ole ollut ennakkoilmoittautumista. 

Vuonna 2010 jatkettiin perjantaisia taiteilijatapaamisia, teehetkiä, joihin on osallistunut n. 20–30 henkilöä kerrallaan. Taidemuseo tarjosi tilat 
Jyväskylän kulttuuripalveluiden järjestämille Vauvojen värityöpajoille, joita ohjasi freelance taidekasvattaja Sirkka-Liisa Särkkä. Yhteistyössä 
kansalaisopiston kanssa tarjottiin keväällä Katja Holopaisen ohjaamaa Matka tähän hetkeen -kurssia ja syksyllä Hanne Laitisen ohjamaa 
Veda-taide-kurssia. 

Taidegrafiikan työpajoja, kursseja ja tapahtumia järjestettiin myös Grafiikkakeskuksessa. 

LUPA OLLA ISÄ

Lupa olla isä -yhteistyöprojekti sai alkunsa Miina Savolaisen kuratoimasta voimauttavan valokuvan näyttelystä Isä. Lupa olla isä -yhteistyössä 
oli mukana Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen elokuvakeskus ja kaupungin eri yksiköitä, jotka järjestivät aiheeseen liittyvää toimintaa koko 
vuoden ajan. Kaupunginteatterissa toteutettiin näytelmä Faijat, liikuntapalvelukeskus järjesti peuhupäivän koko perheelle, kirjastoissa 
kaupungin ”isät” ja muut vaikuttajat lukivat satuja lapsille, Jyväskylän yliopisto järjesti aiheesta seminaarin jne.  Mukana hankkeessa

15



olivat lisäksi kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalvelut sekä kuvataidekoulu.  Hankkeen suunnittelussa ja yhteydenpidossa käytettiin hyväksi 
kaupungin sisäistä verkkoa ”intrawikiä”, jonne kukin toimija päivitti omat tietonsa. 

Isä näyttelyä esiteltiin ryhmille tilauksesta. Sen lisäksi Miina Savolaisen teki itse yleisöopastuksia mm.  kirjamessuviikonloppuna 27.3. ja 
maanantaina 10.5. klo 18–20. Savolainen osallistui Isä-seminaariin, joka järjestettiin 16.4. yhteistyössä yliopiston kanssa ja yläkaupungin yön 
keskustelutilaisuuteen taidemuseolla 22.5.  

Miina Savolainen ohjasi voimauttavan valokuvan isyystyöpajan aikuisille to 22.4. ja ke 28.4. ja piti luennon voimauttavasta valokuvasta 
kaupunginkirjastolla ke 28.4. Kaupunginkirjastolla järjestettiin myös Marita Riikosen ohjaama kaikille avoin Unelmien isä -työpaja, jossa 
kirjastoon pistäytyneet asiakkaat saattoivat tehdä kuvaa maailman parhaasta isästä tai sellaisesta isästä, jota olisivat tarvinneet. Teokset 
ripustettiin kaupunginkirjaston aulaan 29.3.–17.4. 

GOING DOWN JA NOLLAPISTE – NUORTEN 
TAPAHTUMATUOTANTOA 
TAIDEMUSEOSSA
 
Taidemuseo osallistui Jyväskylän päivien juhlintaan tarjoamalla puitteet nuorten järjestämälle 
tapahtumalle Going Down lauantai-iltana 20.3. Ohjelmassa oli mm. vaihtoehtoisia bändejä 
ja marginaalisia esityksiä, kirpputorimyyjäiset ja Teijän keittiön valmistamaa vegaaniruokaa. 
Monikulttuurisen tapahtuman suunnittelivat ja toteuttivat Humakissa kulttuurituottajiksi 
opiskelevat nuoret Panu Kivi, Dave Klas, Veera Tuhkala ja Ville Lahtinen.

Toisesta nuorten järjestämästä tapahtumasta vastasi nuorista jyväskyläläislähtöisistä tanssijoista 
koostuva Nollapiste–kollektiivi, Elsa Heikkilä, Malwiina Heikkilä, Maija Kainulainen ja Emmi Hy-
vönen. Keski-Suomen päivän 18.4. perhetapahtumassa nähtiin paitsi tanssiesityksiä myös Hanna 
Jaakolan Ihanna design vaatemallistoa ja nautittiin keväisen kakkukahvion antimista. 
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Tapahtumatuotanto sai jatkoa yläkaupungin yössä, jonka teemana oli ruoka. Ohjelma suunnittelussa olivat mukana taid-
emuseossa harjoittelussa olevat nuoret, taiteilija Kaisa Lipponen ja arkkitehdit Jani Jansson ja Virve Väisänen Luonti Oy:stä. 
Tarkoituksena oli herättää keskustelua makunautintojen lisäksi myös hengenravinnosta ja taidemuseon tulevaisuuden visio-
ista. 

Syksyn yhteisöllinen kulttuuritapahtuma oli Kulttuurisuunnistus, jossa oli mukana oma nuorten tapahtuma. (Ks. Kulttu-
uriluotsien toimintakertomus)

TAIDEMUSEO YHTEISKUNNALLISENA VAIKUTTAJANA 
Jyväskylän taidemuseo Keski-Suomen aluetaidemuseona toimii myös museon seinien ulkopuolella kaupungissa ja maakunnassa. Museolta 
on toivottu kehitystyötä erityisesti museokasvatuksen ja yleisötyön alueella. Jyväskylän taidemuseon kehittämästä innovaatiosta, Kulttu-
uriluotsitoiminnasta saatuja hyviä kokemuksia haluttiin hyödyntää ja rakentaa hanke luotsitoiminnan vakiinnuttamiseksi, levittämiseksi ja 
kehittämiseksi. 

Syksyllä aloitettiin valmistelut ESR-hankkeesta Avoimissa oppimisympäristössä aktiiviseksi kansalaiseksi -ohjelmasta. Jyväskylän kaupungin 
innovaatiopalveluiden tuella selvitettiin hankkeen tarvetta ja toteuttamismahdollisuuksia niin rahoittajalta kuin mahdollisilta toteuttajilta, 
tunnusteltiin osallistujien ja päättäjien tahtotilaa ja kartoitettiin mahdollisia yhteistyökumppaneita. Ryhdyttiin luomaan verkostoa toimijois-
ta ja levittämään tietoa hankkeesta. Joukko EU-hankekoulutuksessa mukana olevia opiskelijoita otti hankkeen valmistelun projekti- ja opin-
näytetyökseen. Hankehakemuksen kirjoittamisvaiheessa huomattiin, että tarvitaan vielä lisää aikaa valmistelua varten ja päätettiin hakea 
rahoitusta vasta seuraavalla hakukierroksella 2011. LOISTO-hankkeen valmistelua ja arviointia jatkettiin työryhmässä koko loppuvuoden. 

Taidemuseossa kokoontui useita vertaisryhmiä kuten Leidit, SPR:n ystäväryhmä ja Pensselin heiluttajat. Ryhmät käyttivät taidemuseon taika-
tilaa kokoontumisissaan. Osalle ryhmistä järjestettiin ohjausta taidemuseon toimesta.

Kulttuurisauna projektia jatkettiin yhteistyössä Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. Projektiin saatiin avustusta Museoviraston innovatiivisia 
hankkeita tukevasta ohjelmasta 20 000 e vuodelle 2010. Taiteilija Kaisa Lipposen käynnistämä yhteisöteos Kafé Gloria vakiintui keskiviik-
koisin klo 12–15 avoinna olevaksi kulttuurikahvilaksi. Myös Galleria Gloria jatkoi toimintaansa Kaisa Lipposen vetämänä. Vuoden aikana 
galleriassa järjestettiin yhteensä 8 näyttelyä.  Kulttuurikeskuksen toimintamuodoksi  vakiintuivat myös kulttuurikahvilatapaamiset keskiviik-
koiltaisin. Ohjelmallisia tapaamisia järjestivät yksityiset henkilöt, yhdistykset ja ystäväryhmät. Tapahtumailtojen tiedottamisesta ja tuottamis-
esta järjestäjien tukena oli palkattuna kulttuurituottajaopiskelija Huma-
kista Katja Rautio. (ks. liite) 
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MUSEOYHTEISTYÖNÄ JYVÄSKYLÄN 
MUSEOPALVELUIDEN 
PEDAGOGINEN STRATEGIA

Jyväskylän museopalveluiden pedagogisen strategian koostamista jatkettiin 
museolehtoreiden säännöllisissä kokouksissa. Vuonna 2010 työtä hidasti LOISTO-
hankkeen valmistelu, koska hanke vaikutti oleellisesti strategiaan. LOISTO-hankesu-
unnittelussa syntyi uusia ratkaisumalleja maakunnallisen yhteistyön kehittämiseksi. 
Niiden toteuttaminen edellyttää kuitenkin rahoituksen järjestymistä. Osittain 
pedagogista strategiaa on toteutettu. On perustettu museopalveluiden yleisöpal-
velutiimi, joka kokoontui ensimmäisen kerran keväällä Keski-Suomen museossa. 
Tiimissä keskusteltiin yhteistyön kehittämisestä museokaupassa ja aulapalveluissa 
ja vaihdettiin kokemuksia tiedonkulun ja työjaon käytännöistä näyttelyiden, peda-
gogiikan ja yleisötyön osalta. 

Jyväskylän museopalveluiden yhteisen pedagogisen strategian koostaminen alkoi 
v. 2008 ja se on jatkunut vuodesta 2009 prosessina oman työn ohella. Pedagogisen 
strategiatyön tavoitteena on löytää museoiden yhdistymisestä voimaa ja välineitä 
vastata yhteiskunnan tarpeisiin ja nopeaan muutokseen.  

Strategiatyön perusteet ja taustat on selvitetty museolehtori Sirpa Turpeisen 
opinnäytetyössä, joka valmistui syksyllä 2009 Jyväskylän ammattikorkeakoulun, 
ammatillisen opettajakorkeakouluun kehittämishankeraporttina Kohti oppivaa 
organisaatiota. Jyväskylän museotoimen pedagogisen strategiatyön taustat ja 
käynnistäminen.

KOULUTUSYHTEISTYÖTÄ

Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän kampukselta kulttuurituotannon 
koulutusohjelmasta suorittivat harjoittelunsa Anna-Maija Räihä, Emma Tuononen 
ja Maaret Talaslahti museolehtori Sirpa Turpeisen ohjauksessa. Turpeinen toimi 
ohjaajana myös valokuvauksen harjoittelijalle Suvi Vuokolle Jyväskylän ammatti-
opistosta ja taidekasvatusta avoimessa yliopistossa opiskelevalle Elina Lahdelle.

Sirpa Turpeinen ohjasi myös museokasvatuksen kurssin Toiminnalliset menetelmät 
museokasvatuksessa TaiKun opiskelijoille. Kurssille osallistui 11 opiskelijaa. 
Käytännön harjoituksena opiskelijat suunnittelivat ja ohjasivat toiminnallisia mu-
seokäyntejä koululaisryhmille Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen näyttelyssä ja 
Oravien aarteet -näyttelyssä. 

Leena Lokka luennoi museologian opiskelijoille helmikuussa taidemuseon näyt-
telyistä ja Jaana Oikari kokoelmanhoidosta marraskuussa.

Leena Lokan ja Jaana Oikarin ohjauksessa museo-
logian harjoittelijoina toimivat Riikka Hakola, Tiia 
Heinonen, Inka Jousea, Jaana Jääskeläinen, Heli 
Kalliola, Pikka Kilpeläinen, Saara Mattila, Anniina 
Mäenpää, Anu Svensk ja Heidi Vanhanen. Kuuden 
viikon harjoittelun aikana opiskelijat osallistuivat 
mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin museon 
työtehtäviin. Lisäksi Leena Lokka ja Jaana Oikari 
vastasivat Jyväskylän ammattiopiston opiskelija 
Nastasha Sottin harjoittelusta kuvankäsittely- ja 
taitto-ohjelmien parissa.

Työmarkkinatukiharjoittelua puolen vuoden 
ajan museossa ovat suorittaneet Leo Lahti, Emmi 
Palomäki, Milla Rannila, Satu Rauhamäki ja Nina 
Väkeväinen. Lisäksi työelämävalmennuksessa ovat 
olleet Sari Koskinen ja Mikko Virtala. Työkokeilussa 
museossamme on ollut Elina Lahti. Harjoittelijoiden 
työnkuvaan ovat kuuluneet kaikki mahdolliset mu-
seon toimintaan liittyvät tehtävät

Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijat ovat 
vuosittain tehneet tallennusharjoituksia museon 
toivomista aiheista. Harjoituksen tarkoituksena 
on tutustuttaa museologian opiskelijat muse-
ossa tärkeään työvaiheeseen, perustutkimukseen. 
Opiskelijat tekevät itsenäisesti tallennusharjoituk-
sen haastatteluineen, valokuvauksineen ja litter-
ointeineen. Syntyneet raportit ja muu oheisaineisto 
tallennetaan museon arkistoon ja tietokantoihin. 
Vuoden aikana arkistoon tallennettiin seuraavat 
raportit:
Tiia Heinonen, Anna Kantanen, Mika Mannonen, 
Kulttuuriluotsitoiminta
Päivi Allinniemi, Emmi Bolander, Erika Tiainen, Oravi-
en aarteita – grafiikkaa 60-luvun kodissa Suomen
Taidegraafikot ry:n kokoelmanäyttely
Annika Niemelä, Carita Ylinen, Anna Salmi, Jyväsky-
län taidemuseon kokoelmavalokuvaaja. Ammatti ja 
mies sen takana.
Riia Timonen, Inka Tuomaala, Taidesijoitustoiminta 
Jyväskylän pääpoliisiasemalla ja päiväkoti Sa-
teenkaaressa
Anu Svensk, Inka Jousea ja Jaana Jääskeläinen, Yht-
eisötaide ja Kaisa Lipponen

MUSEOKAUPPA

Museokauppa on vakiinnuttanut asemaansa hyvänä 
postikorttikauppana. Vuonna 2010 
1 321 asiakasta kävi Holvissa pelkästään muse-
okaupan takia. Myytäviä kortteja hankittiin erilaisista 
korttitukuista ja suoraan taiteilijoilta. Helmiä 
Ateneumista -näyttelyn aikana korttivalikoimissa oli 
erityisen paljon kulta-ajan taiteilijoiden
teoksia esittäviä kortteja. Museokaupan myyn-
tiartikkelina on ollut edelleen myös esim. origamei-
hin soveltuva japaninpaperi, jota on tilattu suoraan 
Japanista. MUM’s – vastuullisesti valmistettuja 
veistoksia -näyttelyn aikana 11.11.2010–16.1.2011 
myynnissä oli myös mielie-tekniikalla valmistet-
tuja MUM’s laukkuja. Samaan aikaa museokaupan 
valikoimiin otettiin myös Ugandassa valmistettuja 
paperihelmikoruja.

KORTTIEN OSTOPAIKAT   

Antikon Tmi Louna Lahti
Ateneumin taidemuseo
Barbro Rimminen/ Harrastemakasiini ky 
Come to Finland
Joutomaa
Korttien Talo
Livingstone
Luovan valokuvauksen keskus
Putinki Oy
Shackleton Fine Arts Oy
Serlachiuksen taidemuseo

Anna-Liisa Hakkarainen
Päivi Hintsanen

ChiKako Ishiyama
Aino Kajaniemi

Kristiina Lempiäinen
Kaisa Lipponen

Outi Markkanen
Piia Myllyselkä

Juha Myllymäki
Mirjami Mäenpää

Stefan Nyström
Kaarina Staudinger-Loppukaarre

Rita Vargas
Ulla Virta
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Leena Lokka laati yhteistyössä vastu-
uhenkilöiden kanssa kaikista kertomus-
vuoden näyttelyistä ja tapahtumista 
viestintäsuunnitelmat. Museon omien 
tiedotuskanavien lisäksi sidosryhmien, 
yhteistyökumppaneiden sekä kau-
punkiorganisaation tarjoamat kanavat 
olivat käytössä. 

TIEDOTUS
Taidemuseon oto-tiedottajana toimi amanuenssi Leena Lokka. 
Museopedagogiikan tiedotuksesta vastasi museolehtori Sirpa 
Turpeinen, Grafiikkakeskuksen ja Galleria Harmonian tiedotuk-
sesta intendentti Jukka Partanen ja ns. menovinkkitiedotuksesta 
museoassistentti Paula Jurvelin. Kutsuvierasosoitteistosta vastasi 
museoassistentti Anna-Leena Pesonen.  Verkkosivujen rakennetta 
hallinnoivat ja koordinoivat amanuenssi Jaana Oikari ja Leena 
Lokka. Verkkosivujen uusimiseksi perustettiin työryhmä.

NÄYTTELY- JA TAPAHTUMA-
TIEDOTTAMINEN
Leena Lokka laati yhteistyössä vastuuhenkilöiden kanssa näyt-
telyistä ja tapahtumista viestintäsuunnitelmat. Sidosryhmien, 
yhteistyökumppaneiden sekä kaupunkiorganisaation tiedotuska-
navat olivat myös käytössä.

Avajaiskutsut ja näyttelytiedotteet lähetettiin kutsuvieraille joko pa-
peritulosteina tai sähköisinä. Näyttelyjulisteet jaettiin museoiden, 
kirjaston, yliopiston sekä muutaman yrityksen ilmoitustauluille. 
Silmänkääntäjä-esite julkaistiin tammi- ja syyskuussa. Helena Hi-
etasen ja Jaakko Niemelän PROSESSI näyttelyn tiedotus toteutettiin 
yhteistyökumppani Valon kaupunki -tapahtuman kanssa.

Going Down -synttäreiden (20.3.) tiedottamisesta vastasi Humakin 
opiskelijaryhmä. Yläkaupungin Yötä (22.5.) markkinoi Yön organ-
isaatio. Keskisuomalainen oli yhteistyökumppani Jyväskylän kult-
tuurisuunnistuksessa (5.9.). Jouluista TAIDEBASAARIA (11.–12.12) 
markkinoitiin käsityön museon kanssa sekä julisteella ja flyerillä. 

YHTEISTIEDOTUS SEKÄ MIINA 
SAVOLAINEN TOIVAT KÄVI-
JÖITÄ ISÄ-NÄYTTELYLLE

ISÄ-näyttely oli osa Lupa olla ISÄ -yhteistyöprojektia, johon osal-
listuivat taidemuseon lisäksi kaupunginteatteri, kuvataidekoulu, 
kaupunginkirjasto, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Keski-Suomen 
elokuvakeskus, Keski-Suomen liikunta ja Jyväskylän yliopisto. 
Organisaatioiden järjestämien tilaisuuksien ja tapahtumien 
yhteistiedotusta koordinoi kaupunginteatterin teatterikuraattori 
Antti Niskanen. Tiedotuksen toimenpiteitä olivat mm. verkkosivut, 
yhteinen tiedotustilaisuus ja lehdistötiedotteet viestimien edusta-
jille sekä Aaltoja-lehden isä-teemanumero.  Yhteistiedotuksessa 
käytettiin Lupa olla ISÄ -logoa, jonka suunnitteli Kulttuuriaitan Elina 
Kesäniemi Antti Niskasen tyttären piirustuksen pohjalta.  Sisäinen 
tiedotus hoidettiin Intranetissä.

Maailman ihanin tyttö -valokuvaprojektista sekä voimauttavan 
valokuvan menetelmästä tunnettu Miina Savolainen vieraili 
Jyväskylässä useaan otteeseen näyttelyn aikana. Hänen luentonsa 
ja opastuksensa kiinnostivat yleisöä. ISÄ-näyttelyn hyvään kävi-
jämäärään vaikuttivat kaikkia koskettavan teeman lisäksi Miina 
Savolaisen aktiivinen osallistuminen näyttelyohjelman suunnitte-
luun, toteutukseen sekä tiedotukseen. 

KAIVATTUJA KLASSIKOITA 
VUODEN PÄÄNÄYTTELYSSÄ  
Kesänäyttelyn kerrottiin tuovan Jyväskylään ”yleisön iloksi kaivat-
tuja klassikoita”, suomalaisen taiteen mestareiden, kuten Akseli 
Gallen-Kallelan, Helene Schjerfbeckin, Tyko Sallisen, Maria Wiikin, 
Ellen Thesleffin ja Ferdinand von Wrightin teoksia 1860–1930 
-luvuilta. Lisäksi kerrottiin sortavalalaisen valtioneuvos Herman Hal-
lonbladin (1825–1894) ja hänen puolisonsa Elisabeth Hallonbladin 
(1831–1907) testamenttilahjoituksesta ja taidekokoelman pääty-
misestä osaksi Ateneumin taidemuseon kokoelmaa.

Avajaiskutsun, julisteen, banderollien ja näyttelytilan infotekstien 
ulkoasun suunnitteli Eeva Loukio, joka oli taittanut myös näyttelyju-
lkaisun.  Banderollit olivat esillä ns. Suojan eli Valtiontalon seinässä 
sekä Holvin ala-aulassa. Jyrki Markkanen taittoi pienikokoisen, 
kaksipuolisen flyerin, jossa oli suomeksi ja englanniksi taidemuseon 
Holvin ja Galleria Harmonian kesänäyttelyohjelma. Markkanen 
suunnitteli myös lehti-ilmoituksen, joka julkaistiin kahdesti Suur-
Jyväskylän lehdessä.

Kiertonäyttely, joka oli ollut esillä myös Joensuun taidemuseossa ja 
jatkoi Jyväskylästä matkaa Ateneumin taidemuseoon, ei saavut-
tanut valtakunnallista näkyvyyttä. Hyvän kävijämäärän perusteella 
näyttely saavutti paikallista näkyvyyttä ja ihmiset suosittelivat sitä 
toisilleen. Keskisuomalainen julkaisi kuusi lyhyttä kuvallista Seija 
Heinäsen, Päivimarjut Raippalinnan ja Leena Lokan kirjoittamaa ar-
tikkelia näyttelyn teoksista. Museo on yleisesti tunnettu, julisteista 
ja esitteistä, tuttavilta ja sukulaisilta sekä lehti-ilmoituksista olivat 
suosituimmat vastaukset asiakastyytyväisyyskyselyn kysymykseen 
mistä sait tietoa museostamme.

TIEDOTUSYHTEISTYÖTÄ
LAAJALLA SARALLA

Museopalveluiden 
tiedottajat tapasivat 
vuoden aikana sään-
nöllisesti ja keskus-
telivat museoiden 
viestintäkäytän-
nöistä sekä sopivat 
yhteisistä toimen-
piteistä. Tiedot-
tajat käynnistivät 
johtajien aloitteesta 
museopalveluiden 
viestintästrategian 
valmistelutyön. ema 
-näyttelystä. Tammi-
kuussa kaikkien Jy-
väskylän museoiden 
kävijämääristä il-
moitettiin yhteisellä 
lehdistötiedotteella. 
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Toukokuussa kansainvälisen museoviikon tapahtumista tiedotettiin yhteisesti. Elokuussa tehtiin kansainvälistä kulttuurivaikuttajien semi-
naaria varten kirjanmerkki, jossa oli sekä suomeksi että englanniksi tiedot kaikista Jyväskylän museoista lukuun ottamatta Keski-Suomen 
ilmailumuseota. Kirjanmerkin taittoi Jyrki Markkanen.

Kaupungin kulttuuriyksiköiden Aaltoja-lehti ilmestyi elokuussa ja joulukuussa. Elokuussa kerrottiin Oravien aarteita -kokoelmanäyttelystä ja 
joulukuussa Tunne maisema -näyttelystä.

Matkailumarkkinoinnissa taidemuseo oli esillä Jyväskylän seudun matkailuesitteessä, lisäksi se oli mukana kulttuuriyksiköiden Jyväskylän 
Seudun opaskartta -yhteisilmoituksessa.

Museotoimen tiedottajat tapasivat vuoden aikana säännöllisesti ja keskustelivat museoiden viestintä-käytännöistä ja sopivat yhteisistä 
toimenpiteistä. Jyväskylän museoiden kansainvälisen museoviikon tapahtumista tiedotettiin yhteisesti Jyväskylän kaupungin tiedotusleh-
dessä.

PALAUTETTA ASIAKKAILTA
Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin Holvissa näyttelyjen ISÄ (46 vastausta) ja Helmiä Ateneumista -näyttelyn aikana (338 vastausta). Kesäper-
jantaisin ylimääräinen työntekijä aktivoi asiakkaita vastaamaan kyselyyn . Galleria Harmoniassa kysely toteutettiin 17.6.–5.9. Kyselyyn vastasi 
50 henkilöä. Asiakkaiden palaute palveluista, tiloista, näyttelyistä ja muusta toiminnasta oli myönteistä. Holvissa vanha taide sekä 7.5. avau-
tunut Oravien aarteita -näyttely viehättivät. Galleria Harmoniaa pidettiin viihtyisänä ja laadukkaana.

KOKOELMATOIMINTA

Kokoelmatoiminta perustuu pääasiassa keskisuomalaisen nykytaiteen jatkuvaan hankintaan. Muita painopistealueita ovat kotimainen ja 
kansainvälinen taidegrafiikka. Vanhemmasta keskisuomalaisesta taiteesta vastaa Keski-Suomen museo. Kokoelmien kartuttaminen tapahtuu 
suunnitelmallisesti vuosittaisen taidehankintasuunnitelman mukaisesti. Taidehankintaperiaatteita tarkistetaan tarvittaessa.

Jyväskylän taidemuseon hoidossa oleviin kokoelmiin kuuluu 11 051 teosta. Laajimmat museon hoidossa olevat kokoelmat ovat Jyväskylän 
kaupungin taidekokoelma (n. 6 036 teosta) ja Suomen Taidegraafikot ry:n deponointikokoelma (n. 5 015). 1544 teosta kaupungin kokoelm-
ien teoksista on sijoitettu kaupungin eri yksiköihin sekä julkisiin tiloihin. Vuoden aikana kokoelmat karttuivat 34 teoksella, joista tai-
dehankintamäärärahalla tehtyjä hankintoja oli 28 ja lahjoituksia 6. Vuonna 2010 taidehankintoihin oli käytettävissä 50 000 euroa.
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Muiden museon hallinnoimien taidekokoelmien osalta hankintapolitiikan määrittelee kokoelman omistaja. Ns. Deponointikokoelmaan 
kuuluvat Oiva Syyrakin kokoelma (26 teosta), jonka omistaa Oiva Syyrakin perikunta, Erkki Santasen kokoelma (63 teosta), jonka omistaa 
Erkki Santasen perikunta, ja Tuomo Blomqvistin kokoelma (4 teosta), jonka omistajaa Tuomo Blomqvist. Suomen Säästöpankkien / Valtion 
taidemuseon kokoelman osatalletuksen (54 teosta) omistaja on Suomen valtio. Alfred Kordelinin säätiön taidekokoelman osakokoelman (13 
teosta) omistaa Alfred Kordelinin säätiö. Suomen Taiteilijaseuran kokoelman osatalletuksen (3 teosta) omistaa Suomen Taiteilijaseura.

Kokoelmatoiminnan tehostamiseksi Jyväskylän taidemuseon kokoelmat päätettiin jakaa museokokoelmaan ja sijoituskokoelmaan. Jälkim-
mäiseen kuuluvia teoksia sijoitetaan jatkossakin Jyväskylän kaupungin julkisiin tiloihin. Museokokoelmaan valitaan noin 500 lähinnä 
keskisuomalaista taidetta edustavaa keskeistä ja merkittävää teosta sekä suomalaista taidegrafiikkaa täydentämään ja tukemaan museon 
hoidossa olevaa Suomen Taidegraafikot ry:n kokoelmaa sekä vahvistamaan Grafiikkakeskuksen toimintaa. Vuoden 2010 aikana museologian 
opiskelijat ovat tehneet selvityksiä keskisuomalaisista taiteilijoista Leena Lokan ja Jaana Oikarin opastuksella.

KOKOELMIEN HOITO JA SÄILYTYS

Jyväskylän taidemuseolla on säilytystilaa Holvin näyttelytilojen yhteydessä 
sekä Jyväskylän museopalveluiden yhteisessä kokoelma- ja konservoin-
tikeskuksessa. Taidemuseon säilytystila kokoelmakeskuksessa halli E on 
kooltaan 160,5 m². Kehystetyt suurikokoiset teokset on sijoitettu verkkosein-
ille, joita on 18. Teoksia on sijoitettu myös liukuhyllyihin, koska kaikki teokset 
eivät mahtuneet verkkoseinille. Pienemmät kehystetyt teokset ovat hyllyssä 
hallin takaosassa. Veistokset ovat paikoin kolmekerroksisissa liukuhyllyissä. 
Osa liukuhyllyistä on varustettu metalliritilällä, johon veistokset saa tarvit-
taessa kiinnitettyä. Kaiken kaikkiaan liukuhyllyjä on 12. Osa veistoksista 
piti kuitenkin jättää hallin avoimeen tilaan lattialle, koska niitä ei mahtunut 
siirtämään liukuhyllyyn.

Vuoden 2010 aikana taidemuseolle palautettiin puhdistettavaksi kaupungin 
yksiköihin sijoitettuja kokoelman teoksia homeongelman vuoksi 304 teosta. 
Restauroija Kirsi Nousiainen puhdisti teokset mekaanisesti homeitiöistä 
sekä samalla teki teoksille kuntokartoituksen. Valokuvaaja Ville Röyttä kuvasi 
teokset apunaan Mikko Tarnanen.
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TEOSSIJOITUKSET

Kertomusvuoden aikana Jyväskylän kaupungin taidekokoelmiin kuuluvien teosten sijoitustoimintaa koetettiin vilkastuttaa, koska kokoel-
makeskuksen kaupungin kokoelmille varattu tila huomattiin jo alun perin liian pieneksi. Vuoden aikana tehtiin 166 uutta teossijoitusta 20 eri 
yksikköön.

TEOSLAINAT

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TAIDEKOKOELMAT

Alvar Aalto -museo, 26.–29.1.2010
Yrjö Saarinen: Talvikuva Hyvinkäältä, 1939 öljyväri

Keski-Suomen museo, Jyväskylän lyseon museo 18.3.–31.12.2010
Bernhard Reinhold: Volmar Styrbjörn Schildtin muotokuva, 1878, öljyväri

Keski-Suomen museo, Wilho Sjöström – Viitasaaren pappilan vävy 4.6.–19.9.2010
Wilho Sjöström: Maalaispiha, 1944, öljyväri

Jyväskylän kansalaisopisto, 15.10.–12.11.2010
Oso Heickell: Veli Järvisen muotokuva, 1971, öljyväri

SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT RY:N KOKOELMAT

Nurmijärvi, Palojoki, Villen työhuone -pysyväisnäyttely 10.6.2006 – toistaiseksi.
Vilho Askolan 28 työvälinettä ja huonekaluja (työpöytä, pöytäteline, peili, kaappi ja piironki) sekä puupiirroslaatat: Kevät, 1935 (kaksi laattaa), 
Lumet sulavat, 1944, Pienokainen portilla, 1946, Talvipäivä Helsingissä, 1948, Keskustelua, 1948, Uninen lapsi, 1950, Kevättuuli, 1962 
(kolme laattaa), Viimeiset lumet, 1978. Laina-aika toistaiseksi.
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KOKOELMIEN KARTUNTA

LAHJOITUKSET

Olli Marttilan lahjoitus

Uni -sarja (14 osaa), 2005, akvarelli, piirustus, lyijykynä

Vargas Fominin lahjoitus

Teltassa, Peer Gynt -sarja, 1999, maalaus. öljyväri

Suomen käsityön museon lahjoitus

Veli Granö: Itse tehty elämä -sarja, valokuva

Tomiyuki Sakutan lahjoitus

Japanilainen chic, 2009, käsin väritetty mustesuihkutuloste, esinekooste

Japanilainen chic, 2009, grafiikka, viivasyövytys, akvatinta

Nicolay Christianin lahjoitus

Ilola Sauna, 2010, installaatio, digituloste, marjapoimuri, sokeripala

Faith, 2010, valokuva, digituloste

The Erasor, 2010, valokuva, digituloste

HANKINNAT JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN 
TAIDEKOKOELMAAN

Reinikainen, Raimo: Elokuu, 1973, piirustus, hiili, pastelli

Pohjonen, Laura: Iron mother, 2009, grafiikka, viivasyövytys

Pohjonen, Laura: Kultainen lapsi, 2010, grafiikka, etsaus

Peltonen, Tuukka: Rannalla, 2009, akvarelli, muste paperille

Virta, Ulla: Lelukauppa, 2009, grafiikka, puupiirros

Nyström, Stefan: Kontraposto, 2010, (2 osaa), maalaus, akryyli, öljy, vedos

Marttila, Olli: Kätkö, 2010, tilateos, piirustus, maalaus

Dahlsten, Annika: Lintunainen, 2008, grafiikka, kivipiirros

Valoaalto, Kaarina: Ajatuksia mytologian hatusta, 2009, maalaus, akryyli

Valoaalto, Kaarina: Kurtiseerausta, 2008, maalaus, öljy, pastelli

Vargas, Rita: Teardrops Series, 2010, sekatekniikka, chine-collé 

Puusaari, Olli: Nimetön, Hyönteisiä -sarja, 2010, valokuva

Karjula, Pari Eerik: Hopeinen kuu, veistos, puu

Hamada, Fuki: Amaryllis 7, 2010, grafiikka, viivasyövytys, akvatinta

Kurunsaari, Heli: Tessu, 2010, grafiikka, puupiirros

Jokinen, Antti: Ajankulkua, Tramuntana, 2010, valokuva, lamdavedos

Albrecht, Maija: Harjoitelmagrafiikka, kuivaneula

Turto, Lea: Marian ilmestys, 2003, valokuva, tuloste

Kaiponen, Marko: Seuraava muistikuva, 1997, teoskokonaisuus

Immonen, Teija: Eläinten ystävä, 2010, grafiikka, akvatinta

Lappalainen, Emma: Jyväskylä, sarjasta Ajan kehiä, 2010, 
valokuva,neulanreikäkuva ImagOnilta, litografia, hopealehti

Alho, Anne; Vanhat kumit, 1999, veistos, teräs, kumi

Alho, Anne: Fragile, 2005, veistos, teräs, lasi, villa ja muovi

Alho, Anne: Seuraavana aamuna, 1999, veistos, teräs

Karsten, Harald: Ajelehtijat, 2010, veistos, pronssi, tina

Hietaharju, Mikko: La Boqueria, 2010, valokuva, mustesuihkuvedos

Hietaharju, Mikko: Käsikäärme, 2010, valokuva, mustepigmentti

Meriläinen, Päivi: Apostolit, 2004, hiili, kulta, hopea,petsi puulle

ALUEELLINEN 
KOKOELMATYÖ

Hankasalmen kulttuurisihteeri Ulla Kolehmainen otti 
yhteyttä Jyväskylän taidemuseoon jo syksyllä 2008. Hän 
oli huolissaan kunnan taidekokoelman inventoinnista, 
koska oli itse jäämässä eläkkeelle seuraavana keväänä. Jo 
samana syksynä valokuvaaja Matti Koivumäki aloitti inven-
toinnin kuvaamalla kunnan teoksia. Hanke jäi kuitenkin 
kesken, kunnes kesällä 2010 taidehistorian ja museologian 
opiskelija Heli Kalliola aloitti kesätyöt Hankasalmen kun-
nassa. Sovimme Helin kanssa, että hän tekee museologian 
perustutkintoon kuuluvan kuuden viikon harjoittelun 
pääosin inventoimalla kunnan teokset. Itse työn Heli teki 
Hankasalmella. Yhteistyö sujui pääsääntöisesti sähköpostin 
välityksellä. Inventoinnin jälkeen Hankasalmen aluekokoel-
maan kuuluu 114 teosta.

KIRJASTO JA ARKISTO

KIRJASTO

Jyväskylän taidemuseon kirjastoon hankitaan kirjallisuutta, 
joka tukee museon kokoelmien tutkimusta. Painopistealue-
ina on keskisuomalaista taidetta, taidegrafiikkaa ja museon 
omien kokoelmien taiteilijoita koskeva kirjallisuus. 
Vuonna 2010 kirjaston kartunta koostui lähinnä julkaisu-
vaihtosopimuksen mukaisista näyttelyjulkaisuista sekä 
alan tutkimuksista. Suunnittelija Seija Heinäsen toimesta 
kirjastoon hankittiin maisemaa sekä sen tutkimusta sivua-
via teoksia. Kirjaston kartunta luetteloidaan atk-pohjaiseen 
tietokantaan, jossa oli vuoden 2010 lopussa 6 832 nidettä. 
Kirjoja ovat vuoden mittaan luetteloineet museologian 
opiskelijat Pikka Kilpeläinen, Anniina Mäenpää ja Jaana 
Oikari. Museon henkilökunnan lisäksi kirjasto on ollut myös 
muiden tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä. 
Kirjasto on sijoitettu taidemuseon toimiston yhteyteen. 
Grafiikkaa ja taidevalokuvia käsittelevä kirjallisuus sekä 
aikakausilehdet löytyvät Grafiikkakeskuksesta, Hannikai-
senkatu 39.

KUVA-ARKISTO

Jyväskylän taidemuseon kuva-arkistoon kuuluu noin 44 738 
kuvatallennetta, joista 28 860 on sähköisessä muodossa. 
Vuonna 2010 tallenteet karttuivat kokoelmien teoskuvista 
ja näyttelydokumentoinnista. Valokuvaajina ovat vuoden 
aikana toimineet valokuva-artesaani Ville Röyttä, Naoji 
Ishiyama ja valokuvaaja Tauri Kankaanpää.

LEHTILEIKE- JA ASIAKIRJA ARKISTO

Arkistokokoelma karttuu lähinnä omista näyttelykohtaisesti 
arkistoitavista asiakirjoista, museopedagogisten projektien 
asiakirjoista sekä lehtileikkeistä. Näyttelyistä sekä projek-
teista arkistoimme lehdistö- ja näyttelytiedotteet, lehtikir-
joitukset sekä muun kuraattorilta saatavan mater-
iaalin. 
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Lehtileikkeet leikataan arkistoon Keskisuomalaisesta, Helsingin Sanomista sekä Suur-Jyväskylän lehdestä. Muissa lehdissä ilmestyvä mate-
riaali arkistoidaan mahdollisuuksien mukaan. Arkistokokoelman lehtileikkeet kattavat tiedot keskisuomalaisista taiteilijoista, jotka kuuluvat 
Jyväskylän taiteilijaseuraan, Jyväskylän taidemuseota, taidemuseon toimintaa ja keskisuomalaista kuvataidetta koskevista kirjoituksista, 
taidegrafiikasta sekä valokuvataiteesta. Vuonna 2010 taidemuseon tietokannassa oli 24 545 lehtileikettä. Lehtileikkeitä vuoden mittaan 
tietokantaan ovat luetteloineet Mikko Tarnanen, Leo Lahti, Nina Väkeväinen ja Mikko Virtala.

TUTKIMUS

Tutkimuksen painopiste oli vuonna 2010 jo aiemmin käynnistetyssä Tunne maisema -tutkimus-, julkaisu- ja näyttelyhankkeessa (2007–2011). 
Tutkimustyö kohdistui erityisesti Pekka Halosen Keski-Suomen alueella ja keskisuomalaisista aiheista maalaamien teosten kartoittamiseen, 
etsimiseen ja tutkimiseen. Kirjojen ja näyttelyjulkaisujen lisäksi tietoja on etsitty eri arkistoihin talletetuista kirjeistä ja asiakirjoista. Hank-
keeseen liittyen tehtiin kuuden päivän ajan arkistotutkimusta Helsingissä ja Tuusulassa. Tutkimuksen pohjalta tehdään näyttely kesäksi 2011.

Tunne maisema -tutkimusyhteistyöhanke sai Emil Helanderin rahastolta 6 000 euron apurahan tieteellisen workshopin järjestämiseen. Jäm-
sän Himoksessa 30.9.–1.10. järjestettyyn työpajaan osallistuivat Pauline von Bonsdorff, Seija Heinänen, Maunu Häyrynen, Hanna Johansson, 
Ville Lukkarinen, Yrjö Sepänmaa ja Antti Vallius ja sekä Englannista Kentin yliopiston visuaalisen tutkimuksen professori Malcolm Andrews. 
Andrews on kirjoittanut useita maisematutkimukseen liittyviä kirjoja. Työpajatyöskentelyn lisäksi osallistujat tutustuivat Kuhmoisissa Pekka 
Halosen maalausten maisemiin sekä Himoksessa laskettelukeskuksen aiheuttamiin maisema- ja ympäristömuutoksiin.

Jyväskylän museotoimi/Jyväskylän taidemuseo sai Keski-Suomen ELY-keskukselta 10 000 euroa Jyväskylän taidemuseon, Keski-Suomen 
museon ja Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen Kaiken kansan maisema -verkkosivustohankkeen käynnistäm-
iseen. Tarkoituksena on luoda ja pilotoida semanttisen webin ja vuorovaikutteisuuden periaatteella toimiva verkkopalvelu. Pekka Halosen, 
Akseli Gallen-Kallelan ja Wilho Sjöströmin kolmen maisemamaalauksen paikkatietoihin keskittyvän verkkopalvelun tavoitteena on saattaa 
asiantuntijatieto ja kansalaisten arkitieto dialogiin sekä pyrkiä herättämään kansalaisten kiinnostus omaan ympäristöönsä ja siinä tapahtu-
neisiin muutoksiin. Hankkeessa on mukana myös semanttista webin käyttöliittymää kehittävä yritys, Synapse Computing Oy. Syksyn 2010 
aikana hankkeeseen palkattu projektityöntekijä Antti Vallius keskittyi sisältötuotantoon ja aineiston muokkaamiseen käyttöliittymän tarpei-
ta vastaavaksi. Projektiin liittyi myös taitelijoiden maalausmaisemien (Kuhmoisten Kivikoski, Keuruun Huhkojärvi, Viitasaaren Kymönkoski) 
nykydokumentointi. Sivustoaineiston tuottaminen jatkuu vuonna 2011. Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat Heikki Hanka, Seija Heinänen, 
Päivimarjut Raippalinna ja Heli-Maija Voutilainen.

Vuonna 2010 oli tekeillä Jyväskylän yliopistossa kaksi opinnäytetyötä, joiden aihe liittyy keskisuomalaiseen kuvataiteeseen tai visuaaliseen 
kulttuuriin ja/tai aihe on Jyväskylän taidemuseon ehdottama.

ALUETAIDEMUSEOTOIMINNASTA

Aluetaidemuseotoiminta on integroitu osaksi museon muuta näyttely- ja kokoelmatoimintaa sekä museokasvatusta, mistä syystä näitä on jo 
käsitelty vastaavien otsikoiden alla.

GRAFIIKKAKESKUS

Vuosi 2010 oli Halosen talon 100-vuotisjuhlavuosi. Historiallista rakennusta juhlittiin mm. luennoin, avoimin ovin ja postikorttisarjoin. 

Grafiikkakeskuksen vuosi oli vilkas ja tavallisen tapaan kansainvälinen. Eniten ilahdutti Galleria Harmonian kokonaiskävijämäärän kasvamin-
en lähes tuhannella. Nousua ei selittänyt mikään yksittäinen näyttely, vaan näyttelyjen suosio kasvoi tasaisesti koko vuoden ajan.

Grafiikan paja oli varsin vilkkaassa käytössä aamusta iltaan. Päivisin pajassa työskentelivät pääasiassa ammattigraafikot. Iltaisin ja
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viikonloppuisin paja on ollut harrastajien ja kurssilaisten käytössä. Kursseista suurin osa oli edellisen vuoden tapaan muiden toimijoiden 
järjestämiä. Ulkomaisten vieraiden osuus on pysynyt vakiona. Pari vuotta sitten uusittu vierashuoneisto oli myös kiitettävässä käytössä. 
Samalla se myös kasvatti oleellisesti museon tulopuolta.

Kesäkuussa Colorian ja Jyväskylän kansalaisopiston kanssa järjestetty väritapahtuma luentoineen ja työnäytöksineen oli menestys. 

Keväällä alettiin valmistella Grafiikkakeskuksen ja Luovan valokuvauksen keskuksen mahdollista muuttoa Veturitalleihin. Alkuvaiheessa su-
unnitelmissa oli myös Jyväskylän Taiteilijaseuran toiminnan siirtäminen samoihin tiloihin. Veturitallien peruskorjaus ja muutostyöt valmistu-
vat suunnitelmien mukaan tammikuussa 2012.  
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OPASTUKSET JA YLEISÖTILAISUUDET

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

Galleria Harmoniassa pidettiin viisi näyttelyavajaista. Lisäksi näyttelytilassa pidettiin kerran kuukaudessa Jyväskylän opiskelijakameraseuran 
ja Jyväskylän Kameraseuran kuvaillat.

27.2. 2010, yksityistilaisuus

17.3. Tietokirjailija Minna Kettusen luento : “Halosen talo 100 vuotta: Halosen harmonitehtaan rakennuksen tarina”.

10.6. Lisää väriä!, yleisöluento Jyväskylän kansalaisopiston luentosalissa. Luennot: Päivi Hintsanen: Värikäs historia, Panu Kaila: Maaväri-
pigmentit, Tom Michelsson: Perinnetapetit, Katri Kuusk: Kuvan tekemisen juurilla - kertomuksia Kartulitrüki Festivaalista ja Ulla Lapiolahti: 
Värjään, maalaan ja kuvioin - luonnonvärien käyttömahdollisuudet tekstiileissä. Järjestettiin yhteistyössä Colorian ja Jyväskylän kansalai-
sopiston kanssa. Luennolle osallistui 50 asiasta kiinnostunutta henkilöä.

12.6. klo 11–18 Luonnonvärit livenä -tapahtuma Grafiikkakeskuksen grafiikan pajalla ja pihalla.  Taiteilija Kaisa Lipposen Virityspuoli-kahvila 
oli avoinna koko päivän.

Ohjelma:
Työnäytös ja vapaa työpaja: Katri Kuusk: Pottupainantaa temperatekniikalla. 
Työnäytös: Alexander Wikström: Miten valmistan itse maavärejä? 
Työnäytös: Tiina Leino: Väripata porisee - kasvivärjäystä. 
Työnäytös: Päivi Hintsanen & Ulla Lapiolahti: Värisekoituksia
Työnäytös: Esko Ahola: Keittomaali

Tapahtumassa oli kävijöitä yhteensä runsaat 200. 

GRAFIIKAN PAJA

KURSSIT

Vuoden aikana Grafiikkakeskuksen grafiikan pajalla järjestettiin yhteensä 11 kurssia, joista omia kursseja oli kaksi. Muina järjestäjinä toimivat 
Jyväskylän kansalaisopisto, Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu ja Uuraisten ala-aste. Suurin osa tunneista pidettiin iltaisin. Kurssipäiviä oli 
104 ja kurssilaisia yhteensä noin 130.

OMAT KURSSIT:

la–su 20.–21.3 ja la–su 27.–28.3.  
Syväpainofotografiikan syventävä jatkokurssi (Jyrki Markkanen) 

la–su 10.–11.4. ja la–su 24.–25.4. 
Syväpainon peruskurssi vasta-alkajille (Tuomas Hallivuo) 

MUIDEN JÄRJESTÄMÄT KURSSIT:

ti 12.1.–13.4. 
Taidegrafiikka, Jyväskylän kansalaisopisto (Jyrki Markkanen)

to 14.1.–15.4.  
Carborundum, Jyväskylän kansalaisopisto (Aino-Kaarina Pajari) 

pe 22.–24.1. 
Puupiirros, Jyväskylän kansalaisopisto (Tuomas Hallivuo)

ma 30.8.–20.9. 
Jyväskylän lasten kuvataidekoulu

ti 7.9.–30.11. 
Carborundum, Jyväskylän kansalaisopisto ( Aino-Kaarina Pajari)

ke 8.9.–1.12. 
Puupiirros, Jyväskylän kansalaisopisto (Tuomas Hallivuo)

to 16.9.–9.12. 
Taidegrafiikka, Jyväskylän kansalaisopisto (Jyrki Markkanen)

25.10. 
Uuraisten ala-aste (Jyrki Markkanen)
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GRAFIIKAN PAJAN KÄYTTÖ

Vuoden aikana grafiikan pajaa vuokrasi käyttöönsä 27 taiteilijaa ja harrastajaa, joista vuosikäyttäjiä oli 15. Pajaa vuokrattiin joko päiväksi, 
viikoksi tai vuodeksi. Paja oli käyttäjien ympärivuorokautisessa käytössä. 

Vuoden aikana Grafiikkakeskuksessa vieraili neljä ulkomaista taiteilijaa, joista japanilainen taidegraafikko Fuki Hamada työskenteli japa-
nilaisen apurahan turvin Jyväskylän grafiikkakeskuksessa vuoden ajan lokakuun 2009 – lokakuun 2010 välisenä aikana. Hamada piti myös 
yhteisnäyttelyn japanilaisen Tomiyuki Sakutan kanssa Galleria Harmoniassa 17.6.–11.7.2010.   

Muita Grafiikkakeskuksessa työskennelleitä taidegraafikoita olivat ruotsalainen Catherine Rogers Jonsson (12.4.–19.4.), Jyväskylään syksyllä 
2010 muuttanut portugalilainen Rita Vargas ja englantilainen Connections North –projektiin osallistunut Paul Clifford (5.5.–20.5.).

Marraskuun ajan Grafiikkakeskuksessa työskenteli japanilainen taidegraafikko Aya Imamura. Hänet valittiin Grafiikkakeskuksen ensimmäi-
seen kansainväliseen taiteilijaresidenssiin 33 ehdokkaan joukosta. Hakemuksia tuli Iso-Britanniasta, Irlannista, Saksasta, Belgiasta, Italiasta, 
Liettuasta, Puolasta, Tsekin tasavallasta, Unkarista, Bulgariasta, USA:sta, Kanadasta, Meksikosta, Argentiinasta, Japanista, Nepalista, Intiasta ja 
Australiasta.

VIERASHUONEISTO

Vierashuoneisto oli vilkkaassa käytössä. Pajan vierailevien taiteilijoiden lisäksi vierashuoneistoa 
käytettiin taidemuseon vieraiden majoittamiseen. Sitä vuokrattiin myös muiden kulttuuri-
alan toimijoiden vieraille. Huoneiston käyttöprosentti oli noin 70 %.
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CONNECTIONS NORTH - TAITEILIJAVAIHTOPROJEKTI

Projektin tarkoituksena on aloittaa taiteilijavaihto Keski-Suomen ja Pohjois-Yorkshiren (UK) kesken, tukea kuvataiteilijoiden verkostoitumista, 
luoda uusia kansainvälisiä yhteyksiä, luoda uusia yhteistyömuotoja sekä kehittää laajemminkin em. alueiden taiteilijoiden ja muiden toimi-
joiden välistä yhteistyötä. 

Pohjois-Yorkshiressa projektin kattojärjestönä toimii York and North Yorkshire Creative Industries Network, johon kuuluvat Chrysalis Arts, Ru-
ral Arts, Arts in Richmondshire ja Create. Keski-Suomesta mukana ovat Keski-Suomen taidetoimikunta, Jyväskylän taidemuseo/Grafiikkake-
skus, Suomen käsityön museo, Jyväskylän ammattiopisto/Petäjäveden käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Jyväskylän taiteilijaseura ja Luovan 
valokuvauksen keskus.

Projektiin osallistuvat taiteilijat olivat tekstiilitaiteilija Sally Greaves-Lord, korutaiteilija Debby Moxon, taidegraafikko Paul Clifford ja valoku-
vaaja Tessa Bunney Yorkshiresta ja taidegraafikko Naoji Ishiyama, tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi, valokuvataiteilija Martti Kapanen (Kapa) ja 
taidegraafikko Aino-Kaarina Pajari Jyväskylästä. 

Vierailujen kesto oli noin 3–4 viikkoa. Brittien vierailut osuivat kevääseen 2010 ja suomaisten syksyyn 2010. Jyväskylän Grafiikkakeskuksen 
taiteilijoista projektiin osallistuivat Naoji
Ishiyama ja Aino-Kaarina Pajari.

Vaihtoprojektin tuloksista on tarkoitus järjestää yhteisnäyttely Jyväskylän taidemuseossa ja Pohjois-Yorkshiressa vuonna 2012.  

GRAFIIKKAKESKUKSEN TAITEILIJOIDEN VIERAILUT YORKSHIRESSA:

29.8.–19.9.  Naoji Ishiyama, Thirsk
6.9.–30.9.  Aino-Kaarina Pajari, Scarborough  

KORTTISARJA

Grafiikkakeskus julkaisi Halosen talon 100-vuotisjuhlakorttisarjan, johon kuului viisi erilaista postikorttia rakennuksesta ja sen historiasta. Ku-
vat saatiin Keski-Suomen museon kuva-arkistosta. Kuvamanipulaatiosta vastasi Naoji Ishiyama. Kortit olivat myynnissä Galleria harmoniassa 
ja Holvissa.   

MUUTA

21.9. Intendentti Jukka Partanen kutsuttiin pitämään puhe Suomen Taidegraafikoiden uuden kannatusjäsensalkun julkaisutilaisuudessa Gal-
leria G:ssä Helsingissä. 

HALLINTO JA TALOUS

Jyväskylän taidemuseo on osa Jyväskylän kaupungin museopalveluja, johon kuuluvat myös Keski-Suomen museo ja Suomen käsityön mu-
seo. Museota johtaa museotoimenjohtaja Päivimarjut Raippalinna. Museotoimenjohtajan sijaisena on toiminut Suomen käsityön museon 
johtaja Simo Kotilainen.

Talousarvion mukainen Museopalvelujen yhteenlaskettu toimintakate oli 3 898 085 euroa. 

TILAT  

Jyväskylän taidemuseon toiminta sijoittuu neljään eri kohteeseen, neliöt yhteensä: 2 398 m2.
Toimistotilat, Tietotalo, Kilpisenkatu 1
Holvi, vaihtuvat näyttelyt, Kauppakatu 23
Grafiikkakeskus, Hannikaisenkatu 39
Kokoelmakeskus, säilytystiloja, museomestarin työtilat

Holvin vakioilmastointikoneet ja turvajärjestelmät uusittiin keväällä 2010. Samalla päivitettiin valaistuksen himmennysjärjestelmä. Toimen-
piteet nostavat museon vuokrakuluja 2011-2013 60.000 eurolla. 
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HENKILÖKUNTA

VAKINAINEN HENKILÖKUNTA 2010

Päivimarjut Raippalinna    museotoimenjohtaja
Seija Heinänen     suunnittelija 
Naoji Ishiyama     työmestari 
Paula Jurvelin     museoassistentti 
Jarkko Kaunismäki    museomestari
Henri Lindström    museonvalvoja 
Jaana Oikari     amanuenssi 
Soile Ollikainen     museonvalvoja 31.1.2010 saakka
Jukka Partanen     intendentti 
Raija Partanen     amanuenssi (työlomalla) 
Anna-Leena Pesonen    museoassistentti 
Elina Puranen     museonvalvoja
Sirpa Turpeinen     museolehtori 
Pia Vasama     hallintosihteeri
Mari Vuorinen     museonvalvoja (toisen tehtävän hoito kaupungilla 1.1.–31.12.)

SIJAISET JA TILAPÄINEN HENKILÖKUNTA

Tuomo Blomqvist    tekninen avustaja 24.5.–1.6., 30.–31.8. ja 15.–16.9.
Tiina Ekosaari     museonvalvoja
Marika Haikonen    museonvalvoja (osa-aikatyön sijainen)
Jukka Hakala     siviilipalvelusmies 16.11.saakka
Matti Hartikka     www-suunnittelija 1.3.–31.3. ja 6.–12.5.2010
Tauri Kankaanpää    kehystäjä 11.1.–12.2. ja 1.–30.4., tekn. avustaja 24.5.–1.6. ja 30.–31.8.
Panu-Petteri Kivi    graafinen suunnittelija 8.–16.7.
Alina Korhonen     museonvalvoja (osa-aikatyön sijainen) 
Sari Koskinen     museonvalvoja 
Leo Lahti     museoavustaja 5.–30.7.
Kaisa Lipponen     taideohjaaja 2.5. saakka
Leena Lokka     ts. amanuenssi
Milka Manerus     tiedottaja/Kulttuuriluotsit, osa-aikainen
Eeva Puranen     museonvalvoja
Tuula Rautio     tiedottaja/Kulttuurisauna, osa-aikainen 4.1.–31.5. ja 17.8.–16.12.
Jussi Riekki     siviilipalvelusmies 11.10. alkaen
Ville Röyttä     valokuvaaja 24.8.2009–30.6.2010
Mikko Tarnanen     tekninen avustaja 16.11.2009–30.4.2010
Inka Tuomaala     näyttelysihteeri 11.1.–10.5.
Antti Vallius     tutkija 2.8.–31.8. ja 1.10.–15.12.

MUSEOLOGIAN HARJOITTELIJAT (180 tuntia)

Riikka Hakola     9.8.–17.9.2010
Tiia Heinonen     21.5.–24.6.2010
Inka Jousea     6.4.–22.5.2010
Jaana Jääskeläinen    15.3.–19.5.2010
Heli Kalliola     25.10.–5.11.2010
Pikka Kilpeläinen    10.5.–18.6.2010
Saara Mattila     7.6.–16.7.2010
Anniina Mäenpää    10.5.–18.6.2010
Anu Svensk     9.3.–22.5.2010
Heidi Vanhanen     27.9.–11.11.2010
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TYÖSSÄOPPIJAT

Miska Lamminen    10.11.–21.12.2010  Jao/painoviestintä
Anna-Maija Räihä    8.3.–18.4.2010   Humak Jyväskylä
Natasha Sotti     1.9.–9.11.2010   Jao/av-viestintä
Emma Tuononen    13.1.–26.2.2010   Humak Jyväskylä
Suvi Vuokko     27.9.–9.11.2010   Jao/Petäjävesi
 

MUUT HARJOITTTELIJAT

Matti Hartikka     4.1.–28.2.2010   työelämävalmennus
Sari Koskinen     10.11.–31.12.2010  työelämävalmennus
Elina Lahti     20.1.–26.2. ja 11.3.–10.5.2010 työkokeilu 
Leo Lahti     5.7.–30.7. ja 3.8.–31.8.2010 työharjoittelu
Jaakko Lipas     15.11.–19.11.2010  tet-harjoittelu/Viitaniemen koulu
Satu Rauhamäki    10.8.2009–9.5.2010  työharjoittelu
Emmi Palomäki     11.10.–5.11. ja 27.9.–7.10.2010 työharjoittelu
Milla Rannila     4.1.–3.2.2010    työharjoittelu
Orash Schmid     3.5.–7.5.2010    tet-harjoittelu/Kuokkalan yläkoulu
Mikko Virtala     4.10.–1.4.2011    työelämävalmennus
Jaakko Vuorela     13.9.–17.9.2010   tet-harjoittelu/Normaalikoulu
Nina Väkeväinen    14.6.–14.10. 
      ja 25.10.–23.12.2010   työharjoittelu 

TAIDE- JA TYÖPAJAOHJAAJAT

Tuomas Hallivuo, Katja Holopainen, Jonna Jantunen, Ella Kainulainen, Sanna Lahti, Jyrki Markkanen, 
Stefan Nyström, Tiia Savelius, Sirkka-Liisa Särkkä, Jenni Tamminen 

MUUT

Meri-Tuuli Cavén    graafikko
Eeva-Kaisa Louhio    graafikko
Saara Mattila     opas
Pete Revonkorpi    taiteilija
Anna Ruth     kielenkääntäjä
Miina Savolainen    luennoitsija
Pia Timberg     artikkelin kirjoittaja
Jaakko Valo     taiteilija-asiantuntija  

TYHY- / TYKYTOIMINTA 
Taidemuseon vakinainen henkilökunta kokoontui kesäisenä iltapäivänä 17.6. Päivimarjut Raippalinnan kotiin Permikadulle. Mietimme keiton 
ääressä museon työilmapiirin kohentamiseen liittyviä seikkoja. 

Perinteinen, yhteinen retki taidemuseolaisten ja muiden taiteesta kiinnostuneiden kanssa tehtiin Helsinkiin 7.10.

Pikkujouluja juhlittiin koko henkilökunnan kanssa Old Brick Inn -ravintolassa syöden 3.12.  Iltaa jatkettiin Galleria Harmoniassa.
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ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT JA KOULUTUS
HENKILÖKUNNAN JÄRJESTÄMÄT LUENNOT, OPETUS, ARTIKKELIT

Muistin huomen. 
Muistiorganisaatioiden tulevaisuudennäkymiä, Diaario ry, 26.3. Jyväskylä, Säilytystilat ja muistin huomen. Jyväskylän Kokoelmakeskus, 
Päivimarjut Raippalinna

Yhdestä moneksi, Ester ja Jalo Sihtolan kokoelma. Ateneumin kokoelmatoiminnan vaikuttavuus, Valtion taidemuseo, 
Museologia 4, Vammala 2010.
Päivimarjut Raippalinna,
Kurssi Toiminnalliset menetelmät museokasvatuksessa 9.9.–21.10.
Sirpa Turpeinen
Luento Jyväskylän taidemuseon tutkimustoiminnasta, tutkimusaiheiden esittelyä Jyväskylän yliopiston taidehisto-
rian opiskelijoille 3.12..
Seija Heinänen

OSALLISTUMINEN JA KOULUTUS

Kulttuurin ja talouden uusi suhde, professori Saara Taalas, 13.1. Jyväskylä. 
Seija Heinänen

Kuvataideakatemian Kuva kiertää -näyttely, Hämeenlinnan taidemuseo, 28.4.  Verkaranta, Hämeenlinna.
Jarkko Kaunismäki, Leena Lokka, Sirpa Turpeinen 

Tiedotustilaisuus Kansainvälisistä kulttuurin rahoituksista CIMO, 19.5. Jyväskylä. 
Sirpa Turpeinen

Museoiden nelivuotisneuvottelut 2010-2011, tiedotus- ja keskustelutilaisuus, 9.6.  Museovirasto, Helsinki, 
Päivimarjut Raippalinna

Taiteilija museossa -seminaari, Kuvasto ry., 2.9. Tampere.
Sirpa Turpeinen

Jyväskylän kaupungin ympäristöpäivä, 9.9. Jyväskylä.
Jukka Partanen 

Mind and Matter – Nordik  2009 Conference for Art Historians, 17.-19.9. Jyväskylä. 
Seija Heinänen

Taidemuseopäivät, Suomen museoliitto, 4.–5.10. Tampere.
Päivimarjut Raippalinna

Kulttuurikuntoseminaari Yle, 29.10. Helsinki.
Hanne Laitinen

My Way -messut. Elävä kirjasto. Lainattavana museolehtori, 3.11. Jyväskylä.
Sirpa Turpeinen

Avara museo -koulutus. Aikuispedagogiikan kehittäminen, 23.11. Museoliitto. Helsinki.
Sirpa Turpeinen

Teorian käytäntö. IV Kulttuurin tutkimuspäivät, 11.-12.12. Jyväskylä.
Seija Heinänen

Seminaari kokoelmien liikkuvuudesta. 13.12. Vapriikki. Tampere.
Jaana Oikari
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TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET

TAMMIKUU

13.1 klo 18-20    Little Wing -avajaiset. Galleria Gloria.
14.1. klo 18    Pasi Karjulan avajaiset. Holvi, alagalleria.
18. - 22.1. klo 10 – 14   Tammikuun taideleiri aikuisille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi. 
21.1 klo 17.45-20.00  Matka tähän hetkeen –kurssi. Katja Holopainen. Holvi
25.1 klo 17.30-21.00   Ilon vessat tilaisuus. Holvi
 

HELMIKUU

4.2 klo 17.45-20.00  Matka tähän hetkeen –kurssi. Holvi.
6.2 klo 12-16    Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi
12.2 klo 16.30-17.30  Teehetki taiteilijan kanssa. Raimo Reinikainen. Holvi. 
17.2 klo 18 Khosro A  zizi Asl – avajaiset. Galleria Gloria.
18.2 klo 17.45-20.00   Matka tähän hetkeen –kurssi. Katja Holopainen. Holvi.
20.2 klo 12-16    Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi.
24.2 klo 18-20    Kafe Gloria: Kurdi-ilta. Gloria.

MAALISKUU

11.3 klo 17 S   Stefan Nyströmin näyttelyn avajaiset. Holvi, alagalleria.
11.3 klo 18.00    ISÄ –näyttelyn avajaiset. Holvi.
12.3 klo 17-18.30 
ja 13.3 klo 11-15.30   LUPA OLLA ISÄ: Kurssi opettajille

Jyväskylän kaupungin ympäristöryhmä, kulttuuripalveluiden ympäristövastaava, Jukka Partanen

Jyväskylän kaupungin taidetyöryhmä, Päivimarjut Raippalinna,  Jaana Oikari 

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen johtoryhmä, Päivimarjut Raippalinna

Maali-hanke, ohjausryhmän varajäsen Päivimarjut Raippalinna 

Sivistyspalvelujen laajennettu johtoryhmä, Päivimarjut Raippalinna

Taidemuseon ympäristöyhdyshenkilö, Jukka Partanen

Kulttuuriaitan taidekasvatustyöryhmä, Sirpa Turpeinen

Museopalveluiden johtoryhmä, henkilöstön edustaja, Sirpa Turpeinen

Kuokkalan kirkon taidetyöryhmä, Leena Lokka
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18.3 klo 17.45-20.00  Matka tähän hetkeen –kurssi. Katja Holopainen. Holvi.
20.3. klo 16-21    Going Down – monikulttuurinen tapahtuma nuorille. Holvi.
19.3. klo 16.30   Teehetki taiteilijan kanssa. Stefan Nyström. Holvi.
20.3 klo 9-11    Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, Taikatila.
22.3 klo 9-11    Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, Taikatila.
24.3 klo 18    Reija Karvonen: Matkalaukku, näyttelyn avajaiset. Galleria Gloria.
27.3 klo 12-16    Grafiikan yleisöpaja Holvissa
27.3 klo 13-16    Muotokuvapiirustus –kurssi. 
    Ohjaajana Stefan Nyström
27.3 klo 18-20    Miina Savolaisen iltayleisöopastus. Holvi.
28.3 klo 18-20    Miina Savolaisen iltayleisöopastus. Holvi.
30.3 klo 12-17    Grafiikan työpaja. Lyhytkurssi syövytyksestä. Holvi.
30.3. klo 17-19    Puhetta ruumiinkuvasta ja muotokuvasta - Stefan 
    Nyströmin näyttelyyn liittyvä keskustelutilaisuus. Holvi.
31.3 klo 12-17    Grafiikan yleisötyöpaja. Lyhytkurssi syövytyksestä. Holvi.
31.3 klo 18-20    Kafe Gloria: Intialainen ilta. Gloria.

HUHTIKUU

8.4 klo 17.45-20.00   Matka tähän hetkeen –kurssi. Katja Holopainen. Holvi.
10.4 klo 13-16    Muotokuvapiirustus –kurssi. Ohjaajana Stefan Nyström
12.4 klo 9-11    Värejä vauvoille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi, Taikatila.
17.4 klo 12-16    Grafiikan yleisöpaja. Holvi.
17.4 klo 13-16    Muotokuvapiirustus –kurssi. Ohjaajana Stefan Nyström. Holvi.
18.4      Nollapisteestä. Koko perheen tanssitapahuma. Nollapiste-kollektiivi. Holvi.
22.4 klo 16-21    Voimauttavan valokuvan isyystyöpaja aikuisille. Holvi.
22.4. klo 18    Kaksi Kaarinaa –avajaiset. Holvi, alagalleria.
23.4 klo 17-18.30 
ja 24.4 klo 11-15.30   LUPA OLLA ISÄ. Kurssi opettajille. Holvi.
28.4 klo 11-15    Miina Savolaisen yleisöluento Voimauttavasta valokuvasta menetelmänä.    
    Minnansali. Kaupunginkirjasto.
28.4  klo 16-21   Voimauttavan valokuvan työpaja. Holvi. 
28.4 klo 18-20    Kafe Gloria: Latinovappu. Gloria.
2.5. klo 12-14    Harlekiinin kekkerit. Holvi.
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TOUKOKUU

5.5. klo 18    Meidän nuorten näyttelyn avajaiset. Galleria Gloria
6.5 klo 18    Oravien aarteet avajaiset. Holvi.
7.5 klo 16.30    Teehetki taiteilijoiden kanssa. Kaarina Staudinger-Loppukaarre ja Kaarina Valoaalto. Holvi.
8.5 klo 12-16    Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi.
10.5 klo 9-11    Värejä vauvoille. Holvi.
10.5 klo 18.30    Miina Savolaisen iltayleisöopastus. Holvi.
11.5 klo 15    Lapset esittelevät Kaarinoiden virtaavat kuvat –näyttelyn. Holvi.
19.5 klo 18-20    Kafe Gloria: Runoja. Gloria.
21.5. klo 16    Miina Savolaisen yleisöopastus. Holvi.
22.5 klo 16-20    Yläkaupungin yön Ylityöpaja. Holvi
22.5. klo 21 asti    Yläkaupungin yö -tapahtuma. Holvi.

KESÄKUU

11.6. klo 16    Marjo-Riitta Simpasen yleisöluento ja opastus. Holvi.
16.6. klo 18    Fuki Hamadan avajaiset. Galleria Harmonia.
18.6. klo 16.30    Teehetki taiteilijan kanssa. Fuki Hamada. Galleria Harmonia. 

HEINÄKUU

6.-10.7. klo 11-15   Kesätaideleiri aikuisille. Sirkka-Liisa Särkkä. Holvi.
16.7. klo 16    Marjo-Riitta Simpasen yleisöopastus. Holvi.
21.7. klo 17    Duncan Butt Juvosen näyttelyn avajaiset. Holvi, alagalleria.

ELOKUU

6.8.klo 16    Marjo-Riitta Simpasen yleisöopastus. Holvi.
18.8. klo 18    Mercedes Alban näyttelyn avajaiset. Galleria Gloria.
2.7.8. klo 16    Marjo-Riitta Simpasen yleisöopastus. Holvi.
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SYYSKUU

1.9.      Kafe Gloria: Amigo-ilta. Gloria.
5.9. klo 12-16    Kulttuurisuunnistus. 
15.9.klo 18    Iana Vulpen avajaiset. Galleria Gloria.
16.9. klo 18    Jaakko Niemelän ja Helena Hietasen avajaiset. Holvi.
18.9. klo 12-16    Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi.
29.9. klo 18    Kafe Gloria: Venäläinen ilta. Gloria.

LOKAKUU

2.-3.10. klo 11-17   Vedic Art –kurssi. Hanne Laitinen. Holvi, Taikatila.
9.10. klo 12-16    Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi.
10.10. klo 15-17    Harlekiinin kekkerit. Holvi.
13.10. klo 18    Kafe Gloria: Media ja maahanmuutto. Gloria.
16.-17.10.    Vedic Art –kurssi. Hanne Laitinen. Holvi, Taikatila.
20.10. klo 18    Glorian helmiä näyttelyn avajaiset. Galleria Gloria. 
22.10. klo 16.30    Yleisöopastus. Saara Mattila. Holvi
23.10. klo 12-16    Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi.
30.-31.10. klo 11-17   Vedic Art –kurssi. Hanne Laitinen. Holvi, Taikatila.

MARRASKUU

3.11. klo 18    Kafe Gloria: Kuolema eri kulttuureissa. Gloria.
5.11. klo 18    Päivi Meriläisen näyttelyn avajaiset. Holvi
7.11. klo 14-16    Harlekiinin kekkerit. Holvi.
10.11. klo 18    Mum`s –näyttelyn avajaiset. Holvi, alagalleria.
13.11. klo 12-16    Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi.
14.11. klo 12-16    Isänpäivä Oravilla. Jaon draamaryhmä. Holvi.
17.11. ko 18-20    Kafe Gloria: Romani-ilta. Gloria.
26.10. klo 16.30    Teehetki taiteilijan kanssa. Päivi Meriläinen. Holvi
27.11. klo 12-16    Grafiikan yleisötyöpaja. Holvi. 35



JOULUKUU

5.12. klo 14-16.    Harlekiinin kekkerit. Holvi.
8.12. klo 18-20    Kafe Gloria: Kansainvälinen äitien ilta. Holvi. 
11.-12.12. klo 12-16   Jouluinen taidebasaari. Holvi.
15.12. klo 18-20    Kafe Gloria: Ihmisoikeudet puhuttavat Venäjällä. Gloria.

JOULUKUU

5.12. klo 14-16.    Harlekiinin kekkerit. Holvi.
8.12. klo 18-20    Kafe Gloria: Kansainvälinen äitien ilta. Holvi. 
11.-12.12. klo 12-16  Jouluinen taidebasaari. Holvi.
15.12. klo 18-20    Kafe Gloria: Ihmisoikeudet puhuttavat Venäjällä. Gloria.
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