


SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO
Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena vastuumuseona suomalaisen käsityö- 
kulttuurin, käsityön perinteen sekä tiedon ja taidon säilyttäjänä, hoitajana, tallentajana  
ja välittäjänä. Museo edistää käsityön arvostusta ja tukee käsityöläisyyttä ammattina,  
harrastuksena ja taiteena sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen. Suomen käsityön museon  
kokoelmat, kirjasto ja arkistot muodostavat asiantuntevasti hoidetun kokonaisuuden,  
joka on helposti museon asiakkaiden saatavilla.

Museossa on kaksi erikoisosastoa: Suomen kansallispukukeskus sekä Konservointikeskus.

Suomen käsityön museo ja Suomen kansallispukukeskus
Toimisto 
Kilpisenkatu 12, 40100 Jyväskylä, puh. 050 311 8896

Näyttelyt ja info 
Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä, puh. 014 266 4370 
www.craftmuseum.fi  
www.kansallispukukeskus.fi 

Suomen käsityön museon Konservointikeskus
Salmirannantie 3, 40520 Jyväskylä, puh. 014 266 4383 
www.konservointikeskus.fi 

Toimitus: Taina Rantala ja Sari Koskinen | Ulkoasu ja taitto: Anne-Mari Ohra-aho | Kansikuva: Vihreää väriä -näyttelyn rakennus.

https://www.craftmuseum.fi
http://www.kansallispukukeskus.fi
http://www.konservointikeskus.fi


SISÄ
LTÖ

3

SISÄLTÖ
1 ESIPUHE ................................................................................................... 5
2 MUSEON VAIHEISTA ................................................................................. 6
3 VALTAKUNNALLINEN VASTUUMUSEO ..................................................... 7
3 NÄYTTELYT   ............................................................................................. 9
5 YLEISÖTYÖ ...........................................................................................45
6 KOKOELMAT JA TALLENNUS ...............................................................56
7 TIETOPALVELU .....................................................................................66
8 KANSALLISPUKUKESKUS ...................................................................68
9 KONSERVOINTIKESKUS  ......................................................................78
10 VAPAAEHTOISTEN OSALLISTAMINEN  ..............................................82
11 PROJEKTIT .........................................................................................84
12 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI ...........................................................85
13 MUSEOKAUPPA ..................................................................................88
14 HALLINTO ...........................................................................................90
15 HENKILÖSTÖ ......................................................................................90
16 JÄSENYYDET ......................................................................................92
17 TILAT ..................................................................................................92
18 TALOUS ...............................................................................................93
19 TUNNUSLUKUJA ................................................................................94





1 ESIPU
H

E

5

1 ESIPUHE
KORONATAUTITILANTEEN MUUTOKSET HEIJASTUIVAT suoraan  
museon toimintaan ja vierailijoiden määriin. Kiinni museo joutui ole-
maan vain hetkellisesti, mutta Etelä-Suomen museoiden sulkemiset 
näkyi meillä hämmästyneinä kommentteina: Teillä onkin museo auki. 
Tapahtumavuodestakin tuli erityisjärjestelyin vilkas – kiitos valtakun-
nallisesti ja Suomen rajojen ulkopuolellekin levinneet erilaiset digitaa-
liset palvelut, tapahtumat ja työpajat. Koronapassin turvin pystyimme 
jopa järjestä¬mään vuoden tauon jälkeen kaksipäiväisen Käsityöläisten 
joulutorin. Suomalainen käsityö kiinnostaa. 

Koko henkilöstö osallistui syksyllä museon strategisen toimintasuun-
nitelman laatimiseen vuosille 2021–2025. Strategian pohjaksi teimme 
museon itsearvioinnin hyödyntäen Museoviraston kehittämisalustaa. 
Näin tavoitimme hyvin yhteistä näkemystä museon tulevaisuuden 
suunnasta. Museo osallistui myös Jyväskylän kulttuurin integroitujen 
toimintamallien kehittämiseen: Kitti-tiimien toimintaan. 

Kokoelmatyössä päästiin kiinni normaaliin arkeen, kun kehitystyön 
jälkeen uuden järjestelmän käyttö aloitettiin täysipainotteisesti.  
Kokoelmien avaaminen Finna-alustan avulla oli yksi museon tavoit-
teista. Suomen käsityön museon oma Finna-näkymä skm.finna.fi 
osaltaan helpottaa erikoisalan kokoelmien löytymistä laajoista Finna-
aineistoista. 

Museo sai lahjoituksena laajan aasialaisen matkamuistokokoelman, 
mikä täydentää hyvin kansainvälisen käsityön kokoelmaa. Aineisto on 
edellyttänyt tarkempaa perehtymistä uudenlaiseen kulttuuriin.  

Tänä vuonna mahdollistui onneksi myös laajempi suomalaisen käsi-
työn dokumentointi, mikä kohdennettiin itäsuomalaiseen käsityöhön 
ja karjalaisesta käsityöperinteestä ammentavaan uuteen käsityöhön. 
Käsityön kulttuuriperintötyön merkityksestä käytiin keskustelua muse-
on sidosryhmien kanssa ja yhteisesti todettiin käsityön merkitys taidon 
ja hyvinvoinnin näkökulmista. Yhteisöjen ja yksityisten halu huolehtia 
tekstiileistään näkyi sekä Konservointikeskuksen tietopalvelussa että 
tilaustöissä. Yhtenä tulevaisuuden yhteisenä käsityöhistorian sisältö-
alustana toivotaan toimivan museon toimittama Craftstories-alusta. 

Kiinnostus kansallispukuja kohtaan vaan kasvoi ja lisääntyvään tiedon-
nälkään museo vastasi hakemalla rahoitusta suomenkielisen alueen, 
Kansallispukuraadin hyväksymien kansallispukujen luetteloimiseksi  
ja tietojen julkaisemiseksi Finna-palvelussa. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön myönteinen rahoituspäätös mahdollistaa hankkeen toteuttami-
sen vuonna 2022. 

Vuotta 2021 kuvastaa hyvin museon vakiintunut hyvä perustyö kokoel-
ma-, näyttely- ja yleisötyössä, minkä pohjalta oli helppo reagoida  
ja kehittää toimintoja nopeastikin muuttuneissa tilanteissa. Vapaaeh-
toisten sopeutuminen poikkeusajan tilanteiden mukaiseen toimintaan 
yllätti, kun laskimme yhteen vuoden talkootunnit. Etätyön toimintamalli 
tuli vuoden aikana niin tutuksi, että satunnaiset tapaamiset työkaverei-
den ja vapaaehtoisten kanssa ilahduttivat erityisesti. 

Taina Rantala
museonjohtaja

https://skm.finna.fi
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VENÄJÄN KEISARILLINEN SENAATTI teki päätöksen museon  
perustamisesta 14.12.1888. Suomen käsityön museo toimi vuosina 
1890–1908 Helsingissä Taideteollisuusmuseon yhteydessä  
ja Suomen Taideteollisuusyhdistyksen alaisuudessa. Puutyön-
opettaja Vera Hjelt osti ensimmäiset 619 esinettä kokoelmiin 
Pariisin maailmannäyttelystä vuonna 1889. Kokoelmia  
kartutettiin vuoteen 1906 asti pääasiassa ulkomaisilla 
esineillä ja työvälineillä.

Vuonna 1908 museo siirtyi Valtion kotiteollisuus-
toimiston hallintaan ja 1910–1920-luvuilla Valtion  
kotiteollisuusmuseolla, kuten museota siihen  
aikaan kutsuttiin, oli omat näyttelytilat ja kirjasto.  
Kotiteollisuustoimiston tilanpuutteen vuoksi 
museon esineet siirtyivät uudelleen Taideteolli-
suusmuseoon vuosiksi 1928–1933. Varastoituna 
esineet olivat vuoteen 1982 asti muutamaa 
kokoelmista koottua näyttelyä lukuun ottamatta. 

Museo avattiin uudelleen yleisölle Jyväskyläs-
sä 50 vuotta myöhemmin 10.6.1983 nimellä 
Suomen kotiteollisuusmuseo ja sen ylläpitäjiksi 
tulivat Jyväskylän kaupunki ja Opetusministe-
riö. Vuonna 1992 museon yhteyteen perustettiin 
Suomen kansallispukukeskus, ja saman vuoden 
lopussa museo nimettiin viiden ensimmäisen 
suomalaisen museon joukossa valtakunnalliseksi 
erikoismuseoksi. Konservointikeskus siirtyi museon 
hallintaan vuonna 1995. Museon nimi muutettiin  
Suomen käsityön museoksi 1.1.1997. Näin palattiin  
museon alkuperäiseen nimeen. Kesästä 2000 museo  
on toiminut peruskorjatuissa tiloissa keskellä kaupunkia  
keskustan kävelykadun varrella. 

Museon aktiivisia toimintavuosia on jo 83 vuotta.
Kuva: S

tudio Karl 
Lah

ti
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3 VALTAKUNNALLINEN VASTUUMUSEO
SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO on yksi seitsemästätoista valtakunnalli-
sesta vastuumuseosta Suomessa. Vastuumuseoiden tehtävänä on:
 toteuttaa valtakunnallista museotoimintaa erikoisalallaan;
 kehittää ja edistää kulttuuriperintötyötä ja museoiden yhteistyötä 

erikoisalallaan;
 toimia erikoisalansa kulttuuriperinnön valtakunnallisena asian- 

tuntijana;
 ylläpitää ja edistää erikoisalansa kansainvälisiä yhteyksiä;
 edistää erikoisalansa kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista 

saatavuutta.
Museon strategisessa toimintasuunnitelmassa vuosiksi 2021–2023 
asetettiin tavoitteiksi tiivistettynä: 
 Vuoropuhelun lisääminen käsityökentän kanssa.
 Museoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen kokoelma-  ja 

näyttelytyössä sekä hyvien käytänteiden jakaminen.
 Käsityöalan asiantuntijuuden asiakkaille välittämisen parantaminen 

tietopalveluita kehittämällä ja kansallispukukeskuksen palveluiden 
avulla. Verkostoitumisen lisääminen käsityöalan toimijoiden kesken.

 Kulttuurisen ja kielellisen saavutettavuuden varmistaminen muse-
on toiminnassa. Käsityöilmiöiden seuraaminen myös kansainväli-
sesti. Museon kansainvälistymisen jäntevöittäminen kansainvälis-
tymissuunnitelman avulla.

 Museon digitaalisten aineistojen ja palveluiden kehittäminen
ja saavutettavuuden lisääminen muun muassa Finna-palvelun 
käyttöönotolla. Tietopalveluiden kehittäminen helpoksi käyttäjille 
ja kaikkien saavutettaviksi.

Covid-19-pandemian vaikutuksesta museon toimenpiteissä painottui-
vat digitaaliset palvelut. Yleisötyö siirtyi yhä enemmän käyttämään digi-
taalisia kanavia. Testattiin, millä kanavalla ja millä tavoin toteutettuna 
luennot ja työpajat toimivat parhaiten osallistujille. Samalla henkilös-
tön digiosaaminen parani. Yhteistyössä käsityöalan toimijoiden kanssa 
kehitimme yhteistä Craftstories.fi-alustaa, jotta se palvelisi mahdol-

lisimman hyvin käyttäjiä ja innostaisi toimijoita jatkossa osallistumaan 
sisällöntuotantoon. Kukako.fi-sivuston kulttuuriperinnön opetus- 
paketti alakoululaisille sisältöä päivitettiin yhdessä opettajan kanssa.  
Sisältö ja ilme uudistettiin vastaamaan paremmin tämän päivän ilmiöi-
tä. Yhä edelleen koronakäsityöt.muistele.fi kautta toimitettiin  
olemassa olevaa aikaa kuvaavia aineistoja museolle. 

Museon kokoelmien saavutettavuutta parannettiin julkaisemalla muse-
on oma Finna-näkymä skm.finna.fi. Ensimmäisinä nostoina esiteltiin 
kansanomaiset nauhat, kansallispukunuket ja ammattikasvatushalli-
tuksen valokuvakokoelma.  

Näyttelytoiminta pystyttiin toteuttamaan lähes suunnitelman mukai-
sesti. Ainoastaan pidensimme Ilmastomuutoksen huoneentaulut- 
näyttelyn esilläoloaikaa yleisön kiinnostuksen vuoksi. Avoimeen kutsu-
näyttelyyn osallistuivat sekä taiteilijat että harrastajat. Kansainvälisyyt-
tä edustivat iranilaisten käsityöläisten myyntinäyttely ja joulukuussa 
rakentui espanjalaista käsityötaitoa edustava laaja näyttely. 

Vuoropuhelua käsityöalan kulttuuriperinnöstä käytiin hyödyntämällä 
kulttuuriperintöstrategian valmisteluun käytettävää keskustelukom-
passi-työkalua.  

Lisääntynyt ajanvietto kotona on paitsi lisännyt käsityön harrastusta, 
mutta myös herättänyt ihmisten kiinnostuksen omistamiaan tekstiilejä 
ja käsitöitä kohtaan. Museon tekemä tekstiilitietokanta Finnassa auttoi 
tiedon etsinnässä, mutta sen lisäksi tuli myös moninaisia tietopalvelu-
pyyntöjä museon kaikille asiantuntijoille.  

Museoille tehtävä peruskysely käsi- ja taideteollisuus- sekä kansan- 
puku- ja kansallispukuaineistoista lähetettiin vastattavaksi museopos-
tin ja TAKO-yhteisön viestinnän kautta. Kyselyyn vastasi yli 40 museota. 
Vastausten pohjalta mietimme tarkennettuja kysymyksiä ja päätimme 
laajentaa aineistoa lähettämällä kyselyn vielä joillekin kohdennetuille 
museoille vuonna 2022. 

https://www.craftstories.fi
https://www.kukako.fi
https://koronakasityot.muistele.fi
https://skm.finna.fi/
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Museo on dokumentoinut vuosien varrella eri maantieteellisten aluei-
den käsityöläisyyttä. Vuonna 2021 vuorossa oli Karjala ja siksi kenttä-
matkat kohdistuivat Joensuuhun ja Ilomantsiin.

Kansainvälistymistä parantavat kontaktit vaikeutuivat merkittävästi 
korona pandemian aikana, joten Erasmus+ liikkuvuus -hanketta  
ei voitu toteuttaa. 

Museo vastasi kansallispukukentän toiveeseen lisätä tietoja ja kuvia 
suomalaisista Kansallispukuraadin tarkistamista kansallispuvuista. 

Vuoden lopussa saimme myönteisen rahoituspäätöksen opetus-  
ja kulttuuriministeriöltä suomenkielisen alueen Kansallispukujen  
mallipukukokoelman puvut Finnaan -hankkeelle.

Vihreää väriä -näyttelyyn liittyvää lisäinformaatioita tuotettiin museon 
Pointti-sivustolle. Laaja tietoaineisto värjäämisestä avattiin kaikille 
näyttelyn ajaksi. Suunnitelman mukaisesti vuoden käsityötekniikasta, 
kuultokudoksesta tuotettiin artikkeli. 

https://craftmuseum.kuvat.fi
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3 NÄYTTELYT  
NÄYTTELYTOIMINNASTA VASTASI kertomusvuonna näyttelyintendentti 
Mikko Oikari vaihtuvien näyttelyiden osalta ja museolehtori Raija  
Manninen Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyn sekä Näytönpaikan 
näyttelyiden osalta. Amanuenssi Marja Liisa Väisänen ja kansallis- 
pukukonsultti Taina Kangas vastasivat Kujan näyttelyistä sekä Kome-
asti juhlaan -perusnäyttelystä. Museoassistentit Johanna Kotilainen, 
Tuija Koskinen ja Päivi Ollikainen sekä näyttelyintendentti vastasivat 
yhteistyössä Ikkunagallerian näyttelyistä. Museomestari Janne  
Syrjänen vastasi kaikista näyttelyiden rakenteista. 

PERUSNÄYTTELYT
Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyä päivitettiin vaihtamalla 
yhden vitriinin sisältö – täkänät vaihtuivat kuulto-
kudoksiin. Tässä kyseisessä vitriinissä on  
esitelty perinteisiä, jo unholaan painuneita 
käsityötekniikoita vuodesta 2018 lähtien, 
jolloin esiteltiin villakirjontaa.  
Sen jälkeen vitriinissä olivat esillä 
täkänät 29.10.2019–30.5.2021. 

Nyt vitriinissä on 14 kuulto-
kudosta ja näytöllä pyörii  
44 kuultokuvaluonnosta 
ja piirustusta. Aineis-
toa kuultokudoksista 

kerättiin museon aineistojen lisäksi Teamsin avulla taitokeskusten 
neuvojilta ja eläköityneiltä toiminnanjohtajilta sekä sosiaalisen median 
ryhmistä. Amanuenssi Sari Jantusen kirjoittama Kuultokudos-artikkeli 
julkaistiin netissä 1.11.2021 ja amanuenssi esitteli kuultokudosaineis-
toa syksyn ensimmäisissä käsityölaneissa. 

Kesän 2021 alussa palautettiin perusnäyttelyyn osallistavaa materi-
aalia: mikroskooppi, värjäyslaboratorio, kaulahuivin neulominen, isot 
kangaspuut ja uutena lasten leikkikangaspuut sekä avattiin Aistitila 
käyttöön.  Aistitilan ja käsityöläisvideoiden yhteyteen lisättiin kyltitystä. 
Lattiatarrojen uusiminen jatkuu edelleen. 

VAIHTUVAT NÄYTTELYT 
Suomen käsityön museon näyttelyvuosi 2021 toi 

tullessaan leiskuvaa väriä, kiertotaloutta ja 
suomalaista sekä kansainvälistä käsityö-

osaamista. Näyttelyvuoteen mahtui 
niin museon omaa tuotantoa kuin 

isompia ja pienempiä yhteistyös-
sä toteutettuja näyttelyitä. Kan-

tavana teemana näyttelyvuo-
dessa oli kestävä kehitys, 

jota tarkasteltiin käsityön  
ja muotoilun keinoin mo-
nesta näkökulmasta.

Ellen Alakannon kuulto-
kudos ”Kärpänen” 1969 
(TE2499). Seinäjoen mu-
seoiden valokuva-arkisto, 
Ellen Alakannon kokoelma.
Kuva: Eeva Korvola
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BASAARIEN KÄTKÖISTÄ 9.1.–18.4.2021 
BASAARIEN KÄTKÖISTÄ -NÄYTTELY esitteli kelim-mattoja ja etnisiä 
koruja keräilijä, emeritus professori Tuomas Sopasen kokoelmasta. 
Hänen mielenkiintonsa kelimejä kohtaan alkoi jo lapsuuskodista, jossa 
lattialla oli sukulaisen Kaukasukselta tuoma värikäs matto. Nykyisin se 
on jo yli satavuotias ja edelleen käytössä. Ensimmäisen oman kelimin 
Sopanen osti Lontoosta opiskelija-asuntonsa lattialle, ja vuosien mit-
taan kokoelmaan on kertynyt lähes sata mattoa tai samalla tekniikalla 
valmistettua kudonnaista. 

Kelim on alun perin paimentolaisten kehittämä mattotyyppi. Eläinlau-
mojen mukana liikkuminen ja eläminen edellyttivät matkatavaroilta 
keveyttä ja käytännöllisyyttä. Samanlaisella tekniikalla tehtyjä tekstii-
lejä on tehty ja tehdään lähes kaikkialla maailmassa, mutta kelimeiksi 
sanotaan lähinnä islamilaisen kulttuurin vaikutusalueella tehtyjä,  
nukattomia mattoja tai mattomaisia tekstiilejä. 

Kelimejä on käytetty telttojen sisäseinien vuoraukseen antamaan lisä- 
eristystä ja väriä muuten aika ankeaan teltta-asumiseen. Kelimeillä 
on peitetty päivällä vuodevaatteet sekä istuintyynyt ja niitä on käytetty 
myös materiaalina erilaisten laukkujen, tyynyjen ja säkkien valmistuk-
sessa. 

Perinteisesti kelimit on valmistettu itse lähipiiristä löytyneistä mate-
riaaleista. Villat saatiin omista lampaista, ne karstattiin ja kehrättiin 
värttinällä langoiksi ja lopulta värjättiin värikasveilla. Yksinkertaiset 
kangaspuut saattoivat muodostua vain parista maahan kiilatusta tukis-
ta, joiden välille loimi kiristettiin. Leiripaikkaa vaihdettaessa ne olivat 
helpot ja kevyet ottaa mukaan. Kudottaessa kelimien kuviot syntyivät 
pujottelemalla värillistä lankaa loimien väliin yhtenäiseksi pinnak-
si. Kelimien kuviointi vaihteleekin alueittain ja heimoittain. Kullakin 
heimolla oli sille tyypillinen peruskuviointinsa, mutta jokainen kutoja 
muunteli sitä omalla tavallaan.

Kelim- ja korukokoelman kerääminen on ollut Tuomas Sopaselle vuo-
sien mittainen seikkailu. Siihen on liittynyt useita matkoja Istanbulin, 
Luxorin ja Marokon basaareihin sekä antiikkikauppoihin Pariisissa, 
Lontoossa, Tukholmassa ja Helsingissä. Oman jännityksensä keräämi-

seen ovat tuoneet lukuisat huutokaupat Suomessa ja Ruotsissa.  
Osa näyttelyssä esillä olevista koruista on peräisin maailmalla  
tunnetun koruasiantuntijan ja koruista kirjoja tehneen Oppi Untrachtin 
(1922–2008) kokoelmasta.  

Näyttelyssä esillä olleet kelimit ja korut ovat peräisin Tiibetistä Marok-
koon ulottuvalta alueelta. Basaareista, antiikkikaupoista ja huutokau-
poista ostettujen esineiden alkuperä ja ikä on usein hankala määrittää. 
Sopaselle karttuneen kokemuksen ja laajan lähdeaineiston avulla hän 
on useimmiten voinut selvittää kelimien ja korujen alkuperän. Samoin 
kuin suomalaisissa kansallispuvuissa ja kansanomaisissa ryijyissä, 
myös kelimien kuvioinnissa ja koruissa on alueellisia erityispiirteitä. 
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Basaarien kätköistä -näyttelyn arkkitehtuurista vastasivat  
Anne Vesanto, Tuomas Sopanen ja Janne Syrjänen.  
Näyttelyn graafisista tuotteista vastasi Sari Koskinen.  

Covid-19-pandemian vuoksi näyttelylle ei järjestetty avajaisia.

Näyttelyyn liittyi Kestävä tekstiili -teemainen Teams-ilta, joka sisälsi 
keräilijä Tuomas Sopasen luennon kelimeistä. Samoin etänä järjes-
tettiin minikelim-työpaja, joka sisälsi ohjeet ja materiaalit kolmeen 
erilaiseen minikelimiin. 

Kävijöiden kommentteja näyttelystä 
”Aivan mahtavia tekstiilejä, voisin muuttaa tänne seuraavaksi  
kuukaudeksi ihailemaan näitä.”

”Mahtava tuo kelimnäyttely, kerrassaan. Korut ja kaikki, käsityö  
kunniaan!”

Asiakas kiitteli vuolaasti näyttelyä. Sanoi itsekin kiertäneensä basaareja 
ja oli ihmeissään, miten hyvin oli saatu tavoitettua basaaritunnelma.

”Tosi hieno näyttely tuolla ylhäällä! Ihan kuin olisi ulkomailla ollut. 
Ihan uskomatonta ja miten ne kelimit on noin hyväkuntoisia…”

”Nyt oli niin kiva näyttely, että voi mahoton! Täytyy tulla uudestaan 
kattomaan. Sais olla kesään asti.”

Nerokasta! sanoi asiakas qr-koodin takana olevasta näyttelykatalogista. 

”Tää oli kyllä nyt niin hieno näyttely, että ihan pakahduttaa!”

”Mä olen taivaassa. Niin onnellinen.”

”Tämä on hienoin näyttely mikä käsityönmuseossa on ikinä ollut!”

Kauppakatu 25, Jyväskylä  | Avoinna ti–su klo 11–18 | Open Tue–Sun 11–18 | www.craftmuseum.fi

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  
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DESIGN EIJA RASINMÄKI – KÄSINKUDOTTU ELÄMÄ  
29.4.–29.8.2021
EIJA RASINMÄKI (S. 1945) on suomalainen tekstiilitaiteilija, joka on 
tullut tunnetuksi perinteisen suomalaisen räsymaton uudistajana. 
Näyttely esitteli Rasinmäen monipuolista tuotantoa viidenkymmenen 
vuoden ajalta. Rasinmäki perusti oman kutomon 1970 ja toimi saman-
aikaisesti toimitusjohtajana, suunnittelijana ja äitinä. Tuohon aikaan 
ajatus yksinhuoltaja-naisjohtajasta oli kaikkea muuta kuin tavanomai-
nen. 

Eija Rasinmäki on toiminut kiertotalouden edelläkävijänä. Räsymaton 
aatetta kunnioitten hänen teostensa ja kaupallisten mattojensa raaka-
aineena on aina käytetty ja käytetään edelleen tekstiiliteollisuuden yli-
jäämämateriaaleja. Suunnittelijana ja taiteilijana hän on luonut  

maineensa persoonallisilla tekstiileillään. Rasinmäki ammentaa  
voimaa ja rohkeutta luomistyöhönsä nimenomaan väreistä  
ja suomalaisesta luonnosta. 

Eija Rasinmäki on toiminut myös kansainvälisesti. Kutomo Rasinmäen  
tuotannosta suurin osa on mennyt vientiin muun muassa Saksaan, 
Alankomaihin, Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Rasinmäen uniikkeja taide-
mattoja löytyy ympäri maailmaa, muun muassa Suomen konsulaatista 
New Yorkissa sekä elokuvaohjaaja Woody Allenin yksityiskodista.  
Rasinmäki on perustanut miehensä Erkki Immosen kanssa Finarte 
Oy:n, jossa hän toimi pääsuunnittelijana ensin Portugalissa ja sitten 
Intiassa. Vuonna 2021 yritys työllisti Intiassa noin 700 kutojaa. 
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Käsinkudottu elämä -näyttelyssä kuljettiin läpi taiteilijan uran vuosi- 
kymmenten mattojen tarinoiden kautta. Rasinmäen mattojen ilmeet 
ovat eläneet mukana suomalaisissa ja kansainvälisissäkin sisustus- 
trendeissä ja niiden kautta on voinut seurata maton asemaa suomalai-
sissa kodeissa. 2020-luvulla Eija Rasinmäki on yhä aktiivinen suunnit-
telija, ja hänen tavoitteenaan on toimia entistä vahvemmin tausta- 
voimana ja mentorina uusille muotoilijoille.

Näyttelykokonaisuuden suunnitteli Eija Rasinmäki tyttäriensä  
Ulrika Rasinmäen ja Larissa Immosen kanssa. 

Näyttelyrakenteet suunnitteli ja toteutti Janne Syrjänen.  
Näyttelyn graafisesta ilmeestä vastasi Sari Koskinen. Näyttelyssä 
esillä olleet videot toteutti Aleksi Friman / Calcus.com.

Suomen käsityön museo sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä  
erityisavustuksen Rasinmäen näyttelypalkkioon.  

Covid-19-pandemian vuoksi näyttelylle ei järjestetty avajaisia.

Näyttelyyn liittyi taiteilijatapaamisia ja näyttelyopastuksia.  
Eija Rasinmäki osallistui niihin 8.5.–29.8.2021 välisenä aikana  
kymmenenä päivänä, joiden aikana opastuksia oli kaikkiaan 18.

11.7.2021 järjestettiin Jyväskylän kesän yhteydessä Villa Ranassa 
Eija Rasinmäen yleisöluento ”Kuinka minusta tuli minä”. 

Kävijöiden kommentteja näyttelystä 
”Oli hieno tuo Rasinmäen näyttely! Ite kun on sen verran kauan  
elänyt, niin tunnistaa sieltä sellaisia, mitä itelläkin on ollut.”

 ”Aivan ihana oli nähdä näitä Rasinmäen isoja mattoja. En ole kos-
kaan niitä nähnyt, vain pienempiä ja kapeampia. Ja näki vuosi- 

kymmenten värien muutoksen täällä. Nykyään kun ei tahdo saada 
muita kuin harmaita tai mustavalkoisia mattoja. Kiitos.”

”Kiitoksia, hieno näyttely. Ja samaan aikaan eräs toinen rouva jatkoi, 
samoin. Tulin itse Hyvinkäältä asti juuri tätä varten. Hieno oli  
ja täytyy tulla vielä uudelleen.”

”Loistavasti laitettu matot esille. Silmä lepää. Tämä näyttely sopii 
teidän tiloihin niin hyvin!”

Kauppakatu 25, Jyväskylä  | Avoinna ti–su klo 11–18 | Open Tue–Sun 11–18 | www.craftmuseum.fi

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  
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KÄSINKUDOTTU ELÄMÄ
A Handwoven Life 
29.4.–29.8.2021
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VIHREÄÄ VÄRIÄ 11.9.–5.12.2021
VASTUULLINEN JA EKOLOGINEN tekstiilien valmistus ja käyttö ovat 
ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Vihreää väriä -näyttely 
keskittyi tekstiilien valmistuksen yhteen olennaisista osa-alueista,  
värjäämiseen. Laajasti informatiivinen näyttely esitteli luonnonväri- 
aineilla värjäystä, värjäämisen trendejä, tulevaisuutta ja kestävää  
kehitystä sekä erilaisia värjäystekniikoita ja niiden ekologiaa.

Värjäyksen perinteet kumpuavat kaukaa ihmisen historiasta, mutta 
tarpeet ja tavat ovat muuttuneet vuosisatojen saatossa. Käsityöläis- 
ammatista on muodostunut oma teollisuuden haara ja toisaalta myös 
antoisa harrastus. Tulevaisuudessa käytettäviin väriaineisiin vaikuttaa 
asenteemme ja vaatimuksemme värejä kohtaan. Näyttely haastoikin 
kävijät pohtimaan, voisivatko biopohjaisista lähteistä tuotetut värit 
olla luonnollinen osa elämäntapaamme, jossa materiaalien alkuperä, 
kestävä tuotanto ja kierrätys korostuvat?  

Vihreää väriä -näyttelyn tuottivat yhteistyössä Suomen käsityön museo, 
Helsingin yliopiston johtama BioColour-hanke, Coloria.net ja 20-vuotis-
juhlavuottaan viettänyt Värjärikilta ry. 

BioColour on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen  
tutkimuksen neuvoston vuosiksi 2019–2025 rahoittama tutkimus- 
hanke. Hankkeen tavoitteena on tutkimuksen kautta edistää bio- 
pohjaisten väriaineiden käyttöä erilaisissa tuotteissa. Monitieteellises-
sä tutkimuskonsortiossa on mukana asiantuntijoita kymmenestä eri 
tutkimusyksiköstä: Helsingin yliopistosta, Itä-Suomen yliopiston  
Kuopion ja Joensuun yksiköistä, Aalto-yliopiston ARTS- sekä Bio2-yksi-
köistä, Hämeen ammattikorkeakoulusta, Luonnonvarakeskus Lukesta,  
Teknologian tutkimuskeskus VTT:ltä, North Carolina State Universitysta 
Yhdysvalloista sekä Campinasin yliopistosta Brasiliasta. 
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Konsortioon kuuluu niin maataloustieteiden, biotieteiden, kemian, 
toksikologian, kasvitieteen, materiaalitieteen ja -teknologian, muo-
toilun tutkimuksen, informaatio- ja viestintäteknologian, datatieteen 
kuin kuluttajatutkimuksenkin johtavia asiantuntijoita. 

Värjärikilta ry on perustettu vuonna 2001. Yhdistyksen päätavoitteina 
on lisätä luonnonväriaineiden tunnettavuutta ja säilyttää värjäys-
perinne elinvoimaisena. Värjärikilta ry kokoaa toiminnallaan luon-
nonväreistä kiinnostuneita yhteisen värikkäästi porisevan padan 
äärelle. Tekemisen ja tapahtumien kautta luodaan kontakteja ja ver-
kostoidutaan. Tärkeitä ovat myös väripatojen äärellä syntyneet ystä-
vyyssuhteet ja jaetut arjen viisaudet. Värjärikilta järjestää vuosittain 
Värjäripäivät, joka kokoaa harrastajat ja alan ammattilaiset samojen 
värisammioiden ääreen oppimaan uutta ja tekemään yhdessä. Värjä-
rikilta julkaisee myös omaa Värillä-lehteä ja järjestää näyttelyitä. 

Coloria.net on kuvataiteilija Päivi Hintsasen kokoama ja ylläpitämä 
sivusto, joka tarjoilee väritietoa laidasta laitaan. Coloria tarjoilee 
runsaasti tietoa niin pigmenttien ja värien käytön historiasta kuin 
värien kulttuurillisista merkityksistä. Lisäksi tarjolla on tietoa värien 
fyysisistä ominaisuuksista ja käytännön informaatiota värjäämisestä.

Vihreää väriä -näyttelyn ytimen muodosti Päivi Hintsasen laatima ja 
käsikirjoittama värjäämisen historia ja sitä tulevaisuuden näkökul-
malla täydentänyt BioColour-hankkeen aineisto. Näyttelyn keskiössä 
oli myös Värjärikillan jäsenistön Hintsasen ohjauksessa luonnon-
väriaineilla värjäämät lankanäytteet sekä Värjärikillan yhteisöryijy, 
joka koostui jäsenten tekemistä 20x20 cm kokoisista paloista.  
Näyttelyä täydensi Värjärikillan jäsenistöltä sekä näyttelyyn kutsu-
tuilta taiteilijoilta lainatut teokset. 

BioColour-hankkeen kautta näyttelyyn saatiin esille näytteitä luon-
nonväriaineiden mahdollisuuksista teollisen mittakaavan värjäämi-
sessä. Teollisuuden sivuvirroista valmistettuja luonnonväriaineita 
ovat käyttäneet muun muassa Naturan Indigo Finland, Marimekko 
ja Nanso. BioColour-hankkeen tuottamien videoiden kautta avattiin 
teollisuuden sivuvirtojen, mikrobien, bakteereiden ja homeiden käyt-
töä värjäämisessä sekä vedettömän värjäystekniikan kehittämistä. 
Luonnonväriaineilla värjäämisen syventäviä tietoja varten luotiin 
verkkoaineisto museon Pointti-sivustolle. 

Kuva Elmiina Rimpioja

https://coloria.net/
https://craftmuseum.kuvat.fi/vihreaavaria/
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Vihreää väriä -näyttelyn toteutti  
laaja yhteistyöverkosto

Vihreää väriä -näyttelytyöryhmä
 � Taina Rantala, Mikko Oikari, Seija Hahl, Raija Manninen,  

Sari Koskinen / Suomen käsityön museo 
 � Päivi Hintsanen / Coloria.net 
 � Riikka Räisänen, Riikka Alanko / Helsingin yliopisto,  

BioColour-tutkimushanke 
 � Maarit Humalajärvi, Terhikki Mäkelä, Ditte Winqvist,  

Kris-Tiina Valolahti, Pirjo Kuisma / Värjärikilta  
 � Päivi Fernström / Helsingin yliopisto, käsityötiede  

Sisällöntuotanto ja näyttelytekstit
 � Päivi Hintsanen / Coloria.net 
 � Riikka Räisänen ja Riikka Alanko / BioColour-tutkimushanke 

Näyttelyarkkitehtuuri ja graafinen ilme
 � Elina ja Klaus Aalto / Muotoilutoimisto Aalto+Aalto  
 � Näyttelytekstien taitto: Elisa Juntunen / Suomen käsityön museo 

Rakenteet, valaistus ja av-tekniikka
 � Janne Syrjänen / Suomen käsityön museo 

Värjäysvideoiden suunnittelu, kuvaus ja editointi 
 � Sari Jantunen, Seija Hahl / Suomen käsityön museo 
 � Ulla Lapiolahti, Päivi Hintsanen 

Näyttelyn luonnonväriaineilla värjätyt teokset
Ama Essel, Aino Favén, Päivi Fernström, Päivi Hintsanen,  
Maarit Humalajärvi, Pirjo Kuisma, Ulla Lapiolahti, Saija Lehtonen,  
Tupu Mentu, Terhikki Mäkelä, Katri Kanervamäki, Katja Syrjä,  
Pirjo Talvio-Pasanen, Päivi Vaarula, Krista Wright ja Kris-Tiina Valolahti 

Värjärikillan yhteisöryijyn tekijät
Mari Aalto, Tuovi Aalto, Nina Eklund, Pirjo Harju, Irja Heikkinen,  
Heidi Hellman, Maarit Humalajärvi, Eeva Karhunen, Eeva Kareinen,  
Irina Karpov, Leena Kokko, Ritu Kokkola, Kirsi Kostamo, Mervi Kuisma,  
Pirjo Kuisma, Anne Kytömäki, Pirjo Lackberg, Seija Lahtinen,  
Marja Launis, Kristiina Leinonen-Sahlgren, Anita Liiri,  Eeva Lindroos,  
Kirsi Mantua-Kommonen, Kirsi Mikkola, Terhikki Mäkelä, Aija Möysä,  
Kirsti Nieminen, Raija Ojala, Raili Ojanaho, Anni Paulin, Jatta Palovuori,  
Marita Porrassalmi, Kaija Pärkö, Merja Pöyhtäri, Marja Rahkonen,  
Johanna Salminen, Margit Sanaksenaho, Leena Seppä, Sari Silventoinen,  
Outi Sipilä, Tuula Sällinen, Oili Tarvainen, Liisa Teräväinen, Riitta Tilja,  
Tuija Timonen, Lea Tikka, Kris-Tiina Valolahti, Ditte Winqvist,  
Ulla-Maija Vuorinen, Riitta Väkeväinen-Seppä 

Värikasvimaiden lankanäytteiden värjääjät
Tuovi Aalto, Päivi Hintsanen, Kati Iivari, Kirsi Kostamo, Anne Kytömäki,  
Heidi Laakso, Pirjo Lackberg, Ulla Lapiolahti, Kristiina Leinonen- 
Sahlgren, Kirsi Mantua-Kommonen, Kirsi Mikkola, Terhikki Mäkelä,  
Mira Romakkaniemi, Leena Seppä, Sari Silventoinen, Liisa Teräväinen,  
Krista Vajanto, Kris-Tiina Valolahti 

Lankanäytteiden keriminen näyttelyä varten
 � Päivi Hintsanen, Ditte Winqvist / Värjärikilta 
 � Arja Ilonen, Mervi Kalavainen, Riitta Rissanen, Mirjam Sneck,  

Sirkku Suvikorpi / Suomen käsityön museon Museokumppanit 
 � Otto Vepsäläinen / Suomen käsityön museo, museologian harjoit-

telija 
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Vihreää väriä -näyttely oli osa Jyväskylän kaupungin  
kulttuuritoimijoiden yhteistä VÄRI-teemavuotta. 

Näyttelyn avasi BioColour-tutkimushankkeen johtaja Riikka  
Räisänen. Avajaisissa esiintyi huilisti Jaana Ketola, joka esitti  
Philip Selbyn sävellyksen ”Spirit of the Earth” soolohuilulle.

Suomen käsityön museo sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä  
erityisavustuksen näyttelyn osallistuneiden taiteilijoiden  
näyttelypalkkioihin.  

Vihreää väriä -näyttely suunniteltiin kiertonäyttelyksi.  
Näyttely on esillä Designmuseossa 21.1.–27.3.2022. 

Näyttelyyn liittyviä tapahtumia 
Vihreää väriä -näyttelyn yhteydessä järjestettiin luentosarja hybri-
dinä. Suurin osa kuulijoista ja myös kaikki luennoitsijat olivat etänä 
Teamsin välityksellä ja pieni osa yleisöstä oli paikan päällä museon 
luentosalissa. Luentojen lisäksi tarjolla oli kolmeosainen värjäys-
työpaja etänä. Tarkemmat tiedot luennoista ja työpajoista löytyvät 
tämän kertomuksen yleisötyön osiosta. 

Kävijöiden kommentteja näyttelystä 
”Tosi huima juttu! Täytyy tulla ihan ajan kanssa uudestaan  
katsomaan.” 

”Olipas erittäin hyvä näyttely. Kiitos kovasti, tultiin Helsingistä 
 junalla edes ja takaisin juuri tätä varten. Kiitos.” 

”Oli upea näyttely, ihan todella hieno!” 

”Oli muuten tosi hyvä tuo värjäysnäyttely!”

”Oli hieno tuo värinäyttely. Ei uskoisi miten paljon erilaisia värisävyjä 
saa aikaan.”

”Olen käynyt monta kertaa ja täytyy sanoa, että tämä on niin hyvä 
(museon näyttelyt ja paja), että tekisi mieli muuttaa Jyväskylään. 
Vihreää väriä oli selkeä, informatiivinen ja mielenkiintoinen.  
Hyvin saatu tietoa esille ja tiivistetty iso alue, mutta kuitenkin niin, 
että oli kiva katsoa.”
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1. Isä hääkuvasta 2. Antti Kotkasta. 3. Äiti hääkuvasta
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AULAGALLERIAN NÄYTTELYT  

LEENA ILLUKKA – TERVETULOA JA TERVEMENOA 
18.12.2020–7.3.2021
TERVETULOA JA TERVEMENOA -installaatio koostui kuvataiteilija 
Leena Illukan muotokuvatossuista. Persoonallisissa ja karikatyyrisis-
sä muotokuvissaan hän on soveltanut käsinkirjontaa uudella tavalla 
ja rikkoo perinteisen muotokuvan esitystavan. Taiteessaan Illukka luo 
usein sarjallisia tarinoita, joiden keskipisteessä on yksilön monitasoi-
nen suhde ympäristöön, kulttuuriin ja sosiaalisiin muutoksiin.

Tervetuloa ja tervemenoa -muotokuvatossujen tarina alkaa askelten 
myötä maan tasalta. Teosten muoto siirtää ajatuksen harhailemiseen, 

elämän polkujen risteilyyn ja kohtaamisiin toisten kanssa. Sarjassa 
yhdistyy poissaolon ja läsnäolon hiljainen dialogi sekä Illukan lapsuus, 
koti, läheiset ja aika. 

”Sarjaa tehdessäni olen alkanut nähdä oman elämäni uudessa valossa. 
Lopullisia hyvästejä ei ole, vaan eron tuoma tyhjyys nousee läsnäoloksi. 
Teoksen symbolisuus piilee läsnäolossa ja poissaolossa, syntymässä ja 

321
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kuolemassa. Kirjomalla ommel ompeleelta henkilön läsnäolo pysyy teok-
sessa, vaikka hän olisi poissa.”

Tervetuloa ja tervemenoa -muotokuvatossujen sarja on saanut alkunsa 
vuonna 2013, minkä jälkeen se on kasvanut ja täydentynyt vuosien saa-
tossa. Sarja on ollut esillä useissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomail-
la. Tähän näyttelyyn Illukka oli kirjonut lisää uusia muotokuvatossuja.

Kuvataiteilija Leena Illukka (s. 1962, Porvoo) on rakentanut tekstiili-
suunnittelijan koulutuksen pohjalle kattavan osaamisen Taideyliopis-
ton taidetekstiiliopinnoista ja Lahden muotoilu- ja taideinstituutin 
taideopinnoista sekä Haaga Helian pedagogisista opinnoista. Taiteen 
maisteriksi hän on valmistunut Saimaan Ammattikorkeakoulusta. 

Leena Illukan monitasoisissa teoksissa yhdistyy hykerryttävällä tavalla 
kuvanveisto, käsityö ja valokuvaus. Teokset rakentuvat löydetyistä ja 
kierrätetyistä materiaaleista sekä uusista raaka-aineista. Valokuvat 
toimivat lavasteina installaatioihin ja tilateoksiin. Hänen teoksensa 
ovat esittäviä ja tarinallisia installaatiokokonaisuuksia, joissa fiktio ja 
todellisuus kohtaavat. ”Taide toimii vapaa-alueena, jossa ristiriitaiset 
ajatukset ja tunteet voivat koskettaa vastaanottajaa niin, että hän par-
haassa tapauksessa havahtuu ajattelemaan jotain uutta tai eri tavalla.” 
Kuvataiteilija Leena Illukan töitä on tallennettuna niin kotimaisiin kuin 
kansainvälisiinkin kokoelmiin.

Tervetuloa ja tervemenoa -näyttelyn ripustuksen 
suunnitteli Leena Illukka. 

Suomen käsityön museo sai opetus- ja kulttuuriminis-
teriöltä erityisavustuksen Illukan näyttelypalkkioon.  

Näyttelyyn liittyneet tapahtumat 
Leena Illukan taiteilijatapaaminen ja tossumuotokuva- 

työpaja toteutettiin etänä Zoomissa. 

Kävijöiden kommentteja näyttelystä 
”These are fantastic!”   

”Voi miten ihania tossuja!”

Kauppakatu 25, Jyväskylä  | Avoinna ti–su klo 11–18 | Open Tue–Sun 11–18 | www.craftmuseum.fi

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  
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LEENA ILLUKKALEENA ILLUKKA
Tervetuloa ja tervemenoa

18.12.2020–7.3.202118.12.2020–7.3.2021 
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PARSITTU JA PAIKATTU 13.3.–9.5.2021 
PARSITTU JA PAIKATTU 2021 oli Taitoliiton tuottama käsityötä, luo-
vuutta ja näkemyksellistä taitoa esittelevä jurytetty näyttely. Paikkaa-
minen ja parsiminen voi olla yllätyksellistä, kekseliästä ja mielenkiin-
toista, se voi tuottaa lisäarvoa ja olla myös taiteellista ilmaisua. 

Taitoliitto haki näyttelyyn mielenkiintoisia, tuoreita tulkintoja siitä, mitä 
paikattu, korjattu ja parsittu voi olla. Näyttelyn osallistujat toteuttivat 
teokset haluamallaan tekniikalla ja materiaaleilla joko perinteisesti  
tai perinnettä uusien. Näyttelyllä haluttiin nostaa myös korjaamisen 
arvostusta ja kiinnittää huomiota tuotteiden kestävään käyttöön  
ja uudistamiseen.

Näyttelyyn haki 27 tekijää 48 ehdotuksella. Näyttelyn jurytti tekstiilitai-
teilija Raija Jokinen, joka valitsi näyttelyyn teoksia 19 tekijältä.

”Taitoliiton järjestämään näyttelyhakuun lähetetyissä teosesityksissä 
langat olivat pääosassa paikkaamisessa ja lanka osoittikin jälleen kerran 
monipuolisuutensa ja vahvuutensa. Sillä voi todellakin korjata vaikka mitä! 
Parsimisella on selkeästi myös esteettinen ja ilmaisullinen rooli.

Paikkaamiseen ja parsimiseen liittyy keskeisesti esineen käyttöiän ja 
-mahdollisuuden jatkamisen lisäksi kiintymys ja tunneside. Paikattavak-
si valitaan usein esineitä, joihin on pitkä tai voimakas kiintymys, ja jotka 
ovat itsessään kauniita tai joiden tekemiseen on uhrattu vaivaa. Kirjotut 
pöytäliinat, pyyhkeet, neuleet ovat aina olleet tärkeitä arkipäivän käyttö-
tekstiilejä, joita on parsittu ja paikattu ja monesti korjaustoimenpide jatkaa 
alkuperäisen kuvioinnin teemaa tai luo aivan uuden kuvioinnin. Parsimisen 
ja kuvioinnin välinen rajalinja on häilyvä.”

Ennen Suomen käsityön museota näyttely oli esillä CraftCornerissa 
Helsingissä 15.1–24.2.2021. 

Näyttelyn osallistuneet tekijät
Elina Ahonen on muotoilija ja käsityöläinen, joka toimii laaja-alaisesti 
käsityön alalla, yhdistäen tapoja ja tekniikoita ennakkoluulottomasti. 
Materiaaleista käytössä on muun muassa puu, metalli, kangas, langat. 
Tekemistä yhdistää intohimo vanhan korjaamiseen ja elämää kokenei-
den materiaalien ja tuotteiden uudelleen käyttämiseen.

Marianne Fribergin suurin innoittaja on luonto ja hän vaeltaa met-
sissä päivittäin tehden luonnoksia ja muistiinpanoja piirtäen ja valo-
kuvaten. Hän inspiroituu tekstiilitaiteen ja kuvanveiston tekemiseen 
erilaisista, rouheistakin materiaaleista. Fribergin tekniikoihin kuuluu 
kutominen kangaspuilla, huovuttaminen, parsiminen ja hitsaaminen.

Sirpa Glad-Stafin monialainen ja elinikäinen käsityöharrastus pitää 
sisällään niin tekstiili-, puu, keramiikka-, mosaiikki- kuin metallityötkin. 

Sirpa Hannele Heinonen on Kouvolassa asuva ja työskentelevä 
tekstiili- ja kuvataiteilija. Luonto, materiaalit, mielikuvat, tekstuurit ja 
fragmentit toimivat hänen teoksiensa lähtökohtina. Pohdiskeleva ja 
hidastempoinen tekeminen on hänelle hyvin tyydyttävää matkantekoa 
itseensä, kokemuksiin, tunteisiin sekä hiljaisuuteen.  
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Kati Helin on koulutukseltaan taidemaalari, ompelija ja diakoni.  
Käsityöläisyys on kuulunut hänen elämäänsä aina. 

Elina Helminen on innostuva tekijä, kokeilija ja käsityötaitojen opetta-
ja. Värit, kudonta ja kirjonta ovat hänen sydäntään sydäntä lähellä  
ja elämän kerroksellisuus, muistot sekä tarinat ovat tärkeä osa hänen 
käsitöitään.

Aura Kajaniemi on valmistunut taiteen maisteriksi Helsingissä Aalto-
yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa. Hän kirjoo pieniä 
fragmentteja, joista voi löytää viittauksia kirjallisuuteen, filosofiaan 
sekä historiaan.

Riitta Kahelinin käsityöläisyyden pääpaino on nykyään erilaisissa  
korjausprojekteissa ja korjauksen ilosanoman jakamisessa. Hänestä 
korjaustöiden kiehtovuus on siinä, että jokainen rikkinäinen vaate, 
asuste tai kodintekstiili tarjoaa mahdollisuuden korjaamisen lisäksi 
uudistaa tuotteen ilmettä siten, että siitä tuleekin vaatekaapin tai kodin 
piristys, joka korvaa uuden tuotteen hankinnan tarpeen.

Jaana Kirjonen on kuvataiteilija ja taidegraafikko. Häntä kiinnostaa 
elämän kerroksellisuus, eletty elämä, tämä hetki ja tulevaisuus jatku-
mona. Elämän kiertokulku, kierrätys, luonto ja ihminen ovat lähtökoh-
tia hänen taiteessaan. Hän käyttää töissään puupiirrosta, käsin ompe-
lua ja valokuvausta. 

Raija Manniselle on kerääntynyt esineitä, jotka ovat alkaneet ontua 
joko käyttötarkoituksen kaikottua tai muodon livettyä tai vain värin 
puutteesta. Hänelle ne kaikki olivat leikkikaluja. Näitä leikkejä leikkies-
sä hän harhailee mielellään eri käsityötekniikoiden parissa.

Leena Mäki-Patola on varkautelainen kuvataiteilija. Työskentelyssä 
esiintyvät kysymykset kumpuavat jokapäiväisistä maailman tapahtu-
mista. Taide on Mäki-Patolan tapa toimia yhteiskunnassa ja osallistua 
keskusteluun. Hänen päämateriaalinsa on keramiikka. Tilanteen mu-
kaan hän käyttää eri materiaaleja ja tekniikoita tavoittaakseen halu-
amansa lopputuloksen. Taiteen kautta hän tuo näkyväksi havaintojaan 
sekä aistimiaan tunnelmia ja vaikutelmia. Elämän haurauden, sattu-
man/kohtalon voiman ja luonnon elementtien haavoittuvuuden käsitte-
ly ovat hänen tekemisensä syy ja tarkoitus.

Tytti Nieminen on Kokemäeltä lähtöisin ja nykyisin Turussa asuva 
artenomi (AMK) ja muotoilija (AMK) sekä vasta valmistunut mitta-
tilausompelija. Hänelle taiteet ja käsillä tekeminen ovat terapiaa ja 
elämän eliksiiriä. Käsityöt ovat sekä työ että harrastus. Näyttelyyn hän 
halusi tuoda työt, jotka ovat myös käytettäviä. Paikkaaminen on Niemi-
selle ensisijaisesti vaatteen käytettävyyden jatkamista. Parsiminen taas 
yhdistyy villavaatteisiin. Töissään hän yhdistelee kierrätysmateriaaleja, 
värejä, kuvioita sekä kerroksia.

Aini Pihlajaniemi on oululainen kuvataiteilija, jonka pääasialliset 
välineet ovat digitaalinen kuva ja pehmeät, lankapohjaiset materiaalit. 
Pihlajaniemen työt käsittelevät ajan kulumisen, keskeneräisyyden, 
rikkinäisyyden ja eheyden teemoja. Töiden aiheena on useimmiten ih-
minen tai ihmisen teko. Teoksillaan hän haluaa herättää ajatuksia ja 
keskustelua, kyseenalaistaa totuttua sekä tuottaa uudenlaisia, yllättä-
viä elämyksiä.

Merja Räty kertoo kuuluvansa myöhäisherännäisten käsityöntekijöi-
den joukkoon. Hän uskoi vuosikymmenet alakoulun opettajaa, joka jo 
ensimmäisellä luokalla ihmetteli, miten ”Merja ei osaa, kun äitikin on 
niin taitava”. Hän teki vuosien mittaan yhtä ja toista itsekseen, mutta en 
osaa -ajatus oli niin tiukassa, että hän ei rohjennut mennä millekään 
kurssille. Tärkein sysäys oli pääsy käsityön taiteen opintoihin, joiden 
lisäksi hän suoritti tekstiiliartesaanin tutkinnon. Räty löysi käsityökodin 
neulan, langan ja pistojen maailmasta, jossa on hyvä seikkailla ja se-
koitella eri tekniikoita. 

Michele Simeon on Helsingissä asuva tekstiilitaiteilija ja yliopisto-
opettaja. Michele kertoo tekstiiliteoksillaan henkilökohtaisia tarinoita 
sekä käyttää tekniikoita, kuoseja ja materiaaleja, jotka heijastavat hä-
nen japanilaisamerikkalaista ja nykyisin myös suomalaista taustaansa.

Minttu Wikbergille paikkaaminen on materiaalin arvostamista, medi-
taatiota ja iloa. Hän ei halua suunnitella etukäteen kokonaisuutta tar-
kasti, vaan antaa käden kuljettaa lankaa vapaasti, keskittyen työn teke-
miseen ja välillä miettimään pysähtyen. Työlle täytyy antaa aikaa, pitää 
taukoja, tehdä ja katsoa välillä muuta. Vapautuminen langan kanssa 
toimii hänelle vastapainona tietokoneella tapahtuvaan teollisempaan 
suunnittelutyöhön. 
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Mervi Vuolas on tekstiilitaiteilija, joka on viimeaikaisissa teoksissaan 
halunnut suosia jo käytettyä materiaalia, koska hän ei halua käyttää 
neitseellisiä materiaaleja ja tuottaa uusia esineitä tähän tavaraa pur-
suavaan maailmaan. Häntä kiinnostaa myös käytetyn tavaran matka eri 
ihmisten käsien kautta, koska hän kokee, että he ovat jättäneet oman 
jälkensä käsittelemäänsä materiaaliin. Hän haluaa työllään osaksi sitä 
ketjua.

Kaisa Törmänen on koulutukseltaan tekstiilisuunnittelija ja toimii  
kuvataiteilijana, joka tekee kuvia naisen traditiosta käsin. Hän on kier-
rättänyt töissään erilaisia jätemateriaaleja jo neljäkymmentä vuotta.  
Se on ollut hänelle henkilökohtaista ekologiaa ja ekonomiaa.

Eija Zweygberg opiskeli ensin tekstiilisuunnittelijaksi, myöhemmin 
sisustusarkkitehdiksi, mutta hän mieltää itsensä pohjimmiltaan  
käsityöläiseksi. Töissään hän on keskittynyt enemmän kuvioimaan  
ja kierrättämään kuin paikkaamaan tai parsimaan. Näyttelyn töissä 
hän yhdistää kirjonnan ja kierrätyksen.

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat 
Kestävän kehityksen teemaan liittyen näyttelystä järjestet-
tiin kolme eri etäluentoa, joissa esiteltiin näyttelyn teoksia 

sekä parsimisen ja paikkaamisen historiaa. 

Kävijöiden kommentteja näyttelystä 
Asiakas tuli kyynelsilmin kehumaan Parsittu ja paikattu 

-näyttelyn ihanuutta. ”Tuli niin kotoisa olo. Minulla on äidin 
moneen kertaan parsima sukka laukussa amulettina.  

Ihana bongata tuoltakin eri pistoja.”

”Tosi hieno oli tuo parsimisnäyttely.”

”Kiitos hienosta näyttelystä. Tämä oli upea.  
Ja ajatuksia herättävä.” Kauppakatu 25, Jyväskylä  | Avoinna ti–su klo 11–18 | Open Tue–Sun 11–18 | www.craftmuseum.fi

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  

20.3.–9.5.2021
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PUU SISUSTUKSESSA 22.5.–29.8.2021 
PUU SISUSTUKSESSA -NÄYTTELY esitteli lahtelaisen Pro Puu ry:n 
tuotteistusprojektin aikana syntyneitä uudenlaisia sisustusratkaisuja. 
Projektin tavoitteena oli luoda moderneja sisustuselementtejä erilaisia 
puumateriaaleja ja valmistustekniikoita käyttäen. Niiden toivotaan  
madaltavan kynnystä ottaa käyttöön valmiiksi tuotteistettuja, puuhun  
ja taiteeseen suuntautuneita sisustusratkaisuja julkisiin tiloihin.

Hankkeeseen kutsuttiin mukaan kymmenkunta eri alojen osaavaa 
suunnittelijaa ja valmistajaa.  Suunnitteluvaiheessa heidän toivottiin 
harkitsevan toteutusmahdollisuuksia myös modernein puuntyöstö- 
tekniikoin. Mahdollisia olivat muun muassa erilaiset painatustekniikat, 
hiekkapuhallus, CNC-jyrsintä, laser- ja vesileikkaus sekä erilaiset  
sekatekniikat. Massiivipuun lisäksi soveltuvia materiaaleja olivat  
erilaiset puujalosteet, kuten vaneri ja ohutviiluvaneri, lastulevy sekä 
puukomposiittimateriaalit.

Projektin aikana syntyneissä ja näyttelyssä esillä olleissa teoksissa ja 
tuotteissa oli kiinnitetty huomiota niiden ulkonäön lisäksi teosten mo-
dulaarisuuteen, skaalattavuuteen, akustisiin ominaisuuksiin ja valoon 
sekä kestävän kehityksen näkökohtiin tuotannossa. Teosten toteutuk-
sen tuli myös täyttää julkisten tilojen vaatimukset, kuten asennustapa, 
huollettavuus, turvallisuus, kestävyys ja paloturvallisuus.

Ennen Suomen käsityön museota näyttely oli esillä Pro Puu -gallerias-
sa Lahdessa 4.2.–30.3.2021. Hanketta ja näyttelyä oli tukenut Suomen 
kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahasto.

Näyttelyn teokset ja tekijät
Muotoilija Inni Pärnäsen töissä kokonaisuus muodostuu elementin 
toistosta. Teosten mittakaavan muuttaminen ja kappaleiden määrien 
välisen tasapainon hakeminen on olennainen osa prosessia. Kauneu-
den kaipuu ja tunnelmallisuus välittyy KESÄ-reliefin ja KESÄ-mobilen 
sävyissä, valoissa ja varjoissa. ”Taiteellisen ilmaisun sisältöä määrittää 
keskeisesti myös suhteeni eri materiaaleihin ja erityisesti luonnonma-
teriaaleihin. Olennaista on miten tekniikka ja käytetty materiaali palve-
levat työn muotoa ja sisältöä.” 

Teollinen muotoilija Jouko Kärkkäinen kunnioittaa AALLOILLA-
teoksellaan Alvar Aallon töiden linjoja ja yhdistää ne omaan vane-
rintaivutus-menetelmäänsä. Reliefi on tehty Alvar Aallon syntymän 
123-vuotisjuhlan kunniaksi ja muistaa Aallon kuoleman 45-vuotispäi-
vää. KASVU-teos sai alkuperäisen ideansa virtaavan veden pinnasta ja
köynnöskasvien tavasta kiemurrella erilaisilla pinnoilla. Teoksen kuvio
muodostuu yhden samanlaisen paneelin kääntämisestä niin, että pin-
takuviota voi jatkaa loputtomiin.

Muotoilija Elina Sahlgren haluaa nähdä Visaryijy-teoksellaan puun 
uudella tavalla. ”Hienotunteisuus, pehmeys, monipuolisuus, ainutlaa-
tuisuus, tarinallisuus. Mahdollisuuksien näkeminen ja mahdollisuuk-
sien löytäminen. Puu on puuta ja kangas on kangasta. Vai onko? Puu 
on pehmeä – puu on lämmin – puu on tekstiili – puu on hentoa silkkiä. 
Puun uudelleen näkeminen – materiaali illuusio. Opitaan olemaan ja 
ajattelemaan, tekemään ja näkemään. Nähtäisiinkö opittujen yli, taakse 
ja läpi? Ryijy on pehmeä – ryijy on lämmin – ryijy on tekstiili – ryijy on 
karheaa villaa. Niin samanlaisia, mutta silti silmissämme niin erilaisia. 
Ominaisuuksien yhtäläinen arvostus –materiaalin yhtäläinen arvostus.”

Eri kokoisista lehtielementistä rakennettu muotoilija Hannu Kähösen 
Lehti-teos on skaalattavissa volyymin ja muodon avulla kuhunkin tilaan 
sopivaksi. Lehden muodolla ja sen muunneltavuudella tekijä haluaa 
viitata luonnon organismeihin, jotka kasvavat runsaina tasapainoisesti 
ja vapaasti, kunhan ihminen ei niitä rajoita. Kokonaisuus voi toimia kes-
kellä tilaa veistoksen tavoin tai se voi kiivetä seinän vieressä kohti kat-
toa. Se voi olla myös kokonainen seinäke, johon on sijoitettu ääniefekti 
ja valot. Installaatio voidaan tehdä myös ulos, jolloin materiaalin pitää 
luonnollisesti olla vedenkestävää. Työ voidaan toteuttaa uusiutuvista 
materiaaleista eri värisinä. 

Sisustusarkkitehti Simo Heikkilän Haasia-teos on valmistettu perin-
teisin menetelmin vain sirkkeliä, liimaa ja pylväsporakonetta käyttäen. 
Teos kootaan kuudesta samanlaisesta elementistä ja sen rakenne on 
varioitavissa eri pituuksiin. Kuhunkin elementtiin on kiinnitetty LED-
nauha, joka antaa hillityn valon kummallekin puolelle teosta. Teoksen 
elementit muodostavat kotelomaisia ääntä vaimentavia ”melusieppoja”. 
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Hienopuuseppä Antrei Hartikaisen MELT-mallistossa kotimainen 
mäntymateriaali muuntuu yksityiskohtaisen sommittelun ansiosta 
uniikeiksi teoksiksi. Innoitus on syntynyt veden eri olomuotojen vaih-
doksista ja liikkeistä. Sateen muodostamat viivat tai vesiputouksessa 
soljuva vesimassa luo graafisen viivamuodostelman, joka on toiminut 
lähtökohtana teoksille. 

Timo Suutari on lahtelainen rakennusarkkitehti, joka on erikoistunut 
messu-, rakennus- ja sisustussuunnitteluun. Hänen näyttelytöidensä 

Vuojet ja Wänkyrä kantava ajatus on sattumanvaraisen hetken vangit-
semisessa kaluste- ja sisustussuunnitteluun. 

Sisustusarkkitehti Petri Vainion teos Varho on uudenlainen, vanerinen 
laskostuva verho/tilanjakaja. Varhoa voi käyttää tutulla tavalla ikkuna-
verhona tai siitä voi toteuttaa tilaa rajaavia pintoja. Modernia laserleik-
kaustekniikkaa hyödyntäen suomalainen koivupuu jalostuu tulevaisuu-
den kodin käyttötarpeita ja elämäntyyliä palvelemaan. Varho kasataan 
ilman työkaluja elementeistä yhteen liittäen. Se voidaan toimittaa asi-
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akkaalle mittoihin valmiiksi kasattuna tai sen voi kasata itse. Korkeus 
voi suurimmillaan olla noin 3,5 metriä. Yhdessä myyntipakkauksessa 
on 100 kpl elementtejä – määrä riittää neliön kokoisen Varho-pinnan 
kokoamiseen. 

Muotoilijoiden Mikko Kentan ja Kirsi Pasasen teos Pino on kevyt ja 
kaunis, kotimaisesta männystä valmistettu säilytyskaluste koteihin 
sekä julkisiin tiloihin. Vitriiniin voit tuoda esille ihanimmat sisustusesi-
neesi tai kirjat ja sen päälle voit tehdä kauniita asetelmia. Tyylikäs  
kaluste helpottaa sinua pitämään kauniin kotisi järjestyksessä. 

Karin Widnäs tunnetaan monipuolisena ja tuotteliaana keraamikko-
na. Esteettisten ja oivaltavien kattaus- ja pienesineiden lisäksi hänen 
tuotantonsa pääpaino on parin viimeisen vuosikymmenen ajan ollut 
arkkitehtonisten keramiikkaelementtien suunnittelussa. Widnäsin to-
teuttamat punasavi- ja rakulaatat verhoavat nykyisin monien julkisten 
tilojen ja yksityiskotien seiniä ja uuneja. Näyttelyteos Lähtökohta on 
vaihtoehto panelointiin. 

Näyttelyn arkkitehtuurista vastasi Janne Syrjänen  
ja graafisesta ilmeestä Pro Puu ry.  

Kävijöiden kommentteja näyttelystä 
”Ai hitsi, miten mageita. Tosi upeita!”

”Hienoja puu juttuja, tekisi mieli silitellä, vaikkei saa.  
Hieno lämmin puunsävy tulee valaisimista.”

”Kiitos, hienot näyttelyt oli. Taas kerran.  
Kyllä ne matotkin, mutta nuo puutyöt, ne oli uutta.  

Hienoja ideoita!”

Kauppakatu 25, Jyväskylä  | Avoinna ti–su klo 11–18 | Open Tue–Sun 11–18 | www.craftmuseum.fi

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  

PUU SISUSTUKSESSA 
Suomen käsityön museo • 22.5.–29.8.2021

sisustusarkkitehti Simo Heikkilä • hienopuuseppä Antrei Hartikainen  
keraamikko Kaarin Widnäs • rakennusarkkitehti Timo Suutari • muotoilija Elina Sahlgren 

muotoilija Hannu Kähönen • teollinen muotoilija Jouko Kärkkäinen • muotoilija Inni Pärnänen  
sisustusarkkitehti Petri Vainio • muotoilijat Mikko Kentta ja Kirsi Pasanen
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VIHREÄÄ VÄRIÄ 
11.9.–5.12.2021
MUSEON VUODEN PÄÄNÄYTTELY Vihreää väriä alkoi museon katuta-
son Aulagalleriasta.

TALVIPUUTARHA 
– MAIJA BRUMMER
18.12.2021–6.3.2022
JUURI ENNEN JOULUA avautuneessa Talvipuutarhassa oli esillä Maija 
Brummerin (s. 1951) vapaalla kirjonnalla toteuttamia luontoaiheisia 
tekstiiliteoksia. Näyttelyn puutarhaan oli valikoitunut syksyisiä ja talvi-
sia aiheita, mutta mukaan mahtui myös tuulahdus kesää.  

Luonto on ollut Maija Brummerille ehtymätön inspiraation lähde.  
Teosten aiheina ovat puut, oksat, lehdet, kukat ja köynnökset. Vaihtuvat 
vuodenajat tuovat uusia oivalluksia ja värejä teoksiin. Kirjontatöiden 
kukat eivät ole vain “kukkia”, vaan niiden kautta ymmärtää paremmin 
luonnon herkän haavoittuvuuden. Säilyäkseen luonto tarvitsee ihmis-
ten apua ja arvostusta. 

Vapaassa kirjonnassa ompelukoneen neula pysyy paikallaan ja kan-
gasta liikutetaan neulan alla, jolloin syntyy piirrosmainen jälki. Maija 
Brummer kirjoo teokset veteen liukenevan tukimateriaalin päälle.  
Valmis kirjontatyö upotetaan veteen, jolloin tukimateriaali liukenee 
pois. Tuloksena syntyy pitsimäisiä, läpinäkyviä tekstiilejä. Ne näyttävät 
hennoilta, mutta ovat moneen kertaan ommeltuina varsin vahvoja. 

Teosten materiaalit ovat uusia ja käytettyjä tekstiilejä, jotka on värjätty 
ja maalattu käsin. Jokainen kukka ja lehti on erikseen leikattu ja om-
meltu, ja siten erilainen ja ainutlaatuinen. Materiaalit ovat etupäässä 
puuvillakangasta, mutta aiheen ja tuntuman puolesta ne voivat olla 
muutakin. Ompelulangat ovat puuvilla- ja polyesterilankoja. Niiden 
lisäksi teoksissa on käytetty paljon myös erilaisia koristelankoja. 

“Roskiin ei mene melkein mitään. Ei niin pientä silppua olekaan, ettei-
kö siitä tulisi vielä pihlajanmarja tai puolukanlehti. Usein parhaimmat 
palat löytyvät ompelukoneen alta lattialta”, Brummer kuvailee materi-
aalin käyttöään.  

Helsinkiläinen Maija Brummer on tehnyt työuransa ulkomaankaupan 
ja markkinoinnin parissa. Vapaa kirjonta on ollut hänen rakkain har-
rastuksensa. ”Kun opin, että neulalla voi piirtää, olin löytänyt lajini.” 
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”Inspiraatiot syntyvät usein hetkessä vaikkapa metsäpolulla. Joskus 
aihe pyörii päässä jopa vuosia, ennen kuin mielessä on selvä kuva sii-
tä, mitä tuleman pitää. Usein saan inspiraation myös tekeillä olevasta 
työstä, jonka tietty väriyhdistelmä tai yksityiskohta herättää ajatuksen, 
että tästä voisi tulla enemmänkin”, Brummer kertoo teosten synnystä. 
”Työt ovat suuritöisiä ja aikaa vieviä, mutta niiden tekeminen tuottaa 
paljon iloa.” 

Maija Brummerin seinätekstiilejä on ollut aiemmin esillä kansainväli-
sissä alan näyttelyissä muutaman vuoden välein. Suomen  
käsityön museossa oli esillä uusimpien töiden lisäksi teoksia  
vuosien varrelta.

Talvipuutarha-näyttelyn ripustuksen suunnitteli museo- 
lehtori Raija Manninen yhteistyössä Maija Brummerin 

kanssa. Näyttelyn graafisen ilmeen suunnitteli Sari  
Koskinen ja näyttelyn teknisestä toteutuksesta vastasi  

Janne Syrjänen.

Asiakaspalautetta näyttelystä
”Kertakaikkisen upea tuo Maija Brummerin näyttely.  

Harvoin muistan, että on pysähtynyt näin teosten edessä. 
Kerta kaikkiaan. On varmasti kansainvälinen tekijä?  
Kiva, että on näin pieni näyttely, että jaksaa katsoa  

yksityiskohtia. Kiitos kovasti.”
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IKKUNAGALLERIAN NÄYTTELYT

DESIGN WITH NATURE 8.1.–14.3.2021
DESIGN WITH NATURE -myyntinäyttely esitteli Miia Suojala Designin 
uusinta tuotantoa. Vaatesuunnittelija-vestonomi Miia Suojala perusti 
yrityksensä Jyväskylään vuonna 2006 ja 15-vuotias yritys juhlisti merk-
kivuottaan NOLLAko? -juhlamallistolla.

NOLLAko? -mallistolla Suojala nostaa esiin uusia vaihtoehtoja ja ympä-
ristöarvoja huomioivia ratkaisuja vaatetusalan kipukohtiin. NOLLAko? 
-malllisto on ”suunniteltu luonnon kanssa”, mihin viittaa näyttelyn ni-
mikin. Malliston kantavana teemana on zero waste -suunnittelu, jolla 
pyritään minimoimaan materiaalihävikki jo tuotteen suunnittelun alku-
vaiheessa. Keskimääräisesti vaatteen valmistuksessa syntyy hukkama-
teriaalia noin 15 %. NOLLAko? -malliston tuotteet on suunniteltu siten, 
että materiaalihävikki olisi mahdollisimman pieni – jopa 0 %. 

NOLLAko? -malliston värikartan pohjana on Suojalan mummon kuto-
ma vanha räsymatto. Matto on kudottu kuteista, jotka on valmistettu 
käytöstä poistetuista vaatteista ja tekstiileistä. Tämä on ollut ennen 
vanhaan perinteinen käytäntö – materiaalit on käytetty loppuun ja kier-
rätetty niin pitkään kuin vain on ollut mahdollista. NOLLAko? -mallis-
ton materiaalit ovat luonnonmateriaaleja – villaa, puuvillaa ja pellavaa. 

Miia Suojala Designin tuotesuunnittelua ovat aina ohjanneet aitous, re-
hellisyys, rouheus, herkkyys, voimakkuus ja värit sekä skandinaavisuus 
yhdistettynä itämaisuuteen. Suunnittelun ytimessä ovat naisellinen 
söpöys ja laadukas kauneus. Suojala pitää itseään oman tien kulkija-
na, joka etsii uutta koko ajan eikä tyydy valmiisiin ratkaisuihin. Luonto, 
metsäläisyys ja salaperäisyys kuvaavat hyvin suunnittelijan mielenmai-
semaa.

Design With Nature -myyntinäyttely oli osa Suojalan YAMK-muotoilija-
opintojen opinnäytetyötä. Opintojen kautta Suojala kasvatti omaa tuo-
tesuunnittelun osaamistaan sekä suuntasi toimintaansa yhä enemmän 
muotoiluksi luonnon kanssa – Design with nature! Miia Suojala Desig-
nin työpaja ja myymälä sijaitsevat Jyväskylän keskustassa.  
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MATERIA 10 20.3.–16.5.2021
KESKISUOMALAINEN MUOTOILU- JA TAIDETEOLLISUUSALAN yh-
distys Materia juhli 10-vuotista taivaltaan keväällä 2021. MATERIA 10 
-myyntinäyttelyssä kuusi Materia ry:n jäsentä esitteli juhlavuoden in-
noittamana uusinta tuotantoaan. 

Materia ry on keskisuomalainen, vuonna 2011 perustettu muotoilu- ja 
taideteollisuusalan yhdistys. Ammattilaisverkostoon kuuluu noin kol-
mekymmentä taitajaa, joiden käsissä syntyy suunnittelua, tuotteita ja 
uniikkeja teoksia. Yhdistyksestä löytyy laajasti eri materiaalien käytön 
hallintaa. Teoksia ja tuotteita syntyy muun muassa tekstiilistä, metal-
lista, puusta, lasista ja keramiikasta. Tulevaisuudessa, seuraavan kym-
menen vuoden ajan, Materian jäsenet pyrkivät jatkossakin rohkeasti 
toteuttamaan ajankohtaisia visioita muotoilun ja taidekäsityön saralla. 
He haluavat tuoda esille ja edistää taideteollista alaa monipuolisesti. 
Toiminnan keskiössä ovat näyttelyt ja myyntinäyttelyt sekä yhteistyö 
alan toimijoiden ja yritysten kanssa. 

Materialaiset ovat tottuneita alan haasteisiin. Yhdessä he antavat mo-
ninkertaisen voiman projekteihin. Materia ry toteuttaa yhdistyksen ta-
voitteita myös yhteistyöhankkeissa. Vuonna 2020 aloitettu Visusti-han-
ke lisää visuaalisen alan yhteistyötä Jyväskylän taiteilijaseuran, Luovan 
valokuvauksen keskuksen ja Materian toiminnassa. 

Materia 10 -näyttelyn taiteilijat ja muotoilijat
Anitta Asunta-Plane on rakukeramiikkataiteilija, jonka taiteessa ku-
vastuvat Suomen luonto ja sen eläimet, maustettuna ranskalaisella 
värimaailmalla. Kivisavi muotoutuu suunnittelupiirustuksen, kaavan ja 
levytekniikan avulla kolmiulotteisiksi linnuiksi, eläimiksi sekä palapeli-
maisiksi asetelmiksi seinille. 

Käsillä tekeminen ja siitä nauttiminen ovat kulkeneet aina Marjaana 
Niskasen matkassa. Tekstiiliartesaaniopintojen alkuvaiheesta lähtien 
kankaanpainanta ja kuviosuunnittelu tempaisivat hänet matkaansa. 
Niskasen töissä vaikuttaa vahvasti kuviot, joiden aiheet kumpuavat 
luonnosta, ympäröivän maailman tapahtumista, koetuista hetkistä ja 
kohtaamisista. 

Pikkuverstaan Marianne Tiitinen-Ritvanen on taideteollinen muo-
toilija, jonka rakkain alue muotoilu- ja käsitöissä ovat puutyöt ja korut. 
Marianne kokee tärkeänä säilyttää avoimen ja seikkailullisen ajattelun, 
ja siksi on viime aikoina käyttänyt materiaalina mm. peiliä. 

Anu Rinkinen (Popper design) on tekstiilinvärittäjä omalla uniikilla 
tekniikallaan. Kankaalle piirtyy naivistisia kuvia lennokkaan tarkal-
la viivalla. Kuviot saavat kolmiulotteisen muodon pensselin ja värien 
yhteistyöstä. Kankaista syntyy uniikkeja teoksia, piensarjatekstiilejä – 
käyttötaidetta. Materia 10 -näyttelyyn valmistui tutkiva teos Oma kuva, 
minkä Rinkinen toteutti usealla kankaan työstötekniikalla. 

Leena Sipilä (Design leenaSi) on jyväskyläläinen huopataiteilija. 
”Katselen, kummastelen ja uppoudun ideoimaan ja suunnittelemaan. 
Huovutan mielelläni yksilöllisiä vaatetus- ja sisustuskankaita, asusteita 
ja koruja. Olen innostunut kierrätyksestä ja hyödynnän sitä töissäni. 
Puurran yhtä aikaa monien ongelmien kimpussa. Arjen kaaos pitää 
minut liikkeessä, herkkänä uudelle ja löytämään omat ratkaisuni.” 

Studio Merilinnan takana toimii muotoilija Meri Linna, jonka KUHNA-
MO-merkin neuleet ja korut valmistetaan huolella, ajatuksella ja sydä-
mellä, jolloin jokaiseen tuotteeseen syntyy sen oma, aistittava henki. 
Neuleiden suunnittelun kulmakiviä ovat käytännöllisyys, esteettisyys, 
mukavuus ja ajattomuus. Tuotteet kestävät aikaa ja ovat ajan hengen 
mukaisia.  Korut tehdään täysin käsityönä mm. kierrätys- ja ylijäämä-
nahasta, joten ne ovat todella uniikkeja, kahta samanlaista ei ole.
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OKRA SHOP JYVÄSKYLÄ 22.5 –12.9.2021
OKRA ON TAITEILIJAVETOINEN taidekäsityön ja designin myymälä, 
joka on toiminut Helsingin kantakaupungin ytimessä vuodesta 1994. 
Okran kymmenen osakasta ovat koulutettuja muotoilun ammattilaisia, 
jotka suunnittelevat ja toteuttavat tuotteensa omissa yrityksissä käsi-
työnä tai pieninä sarjoina. Osa Okran tekijöistä myös opettaa, suunnit-
telee teollisuudelle tai konservoi. 

Okran tuotevalikoima erottuu värikkyydellään ja kunkin osakkaan 
tuotannon laajalla valikoimalla. Suomen käsityön museossa esillä oli 
tekijöiden suosituimpia tuotteita, taide- ja käyttökeramiikkaa, tekstiili-
tuotteita, lasitaidetta ja koruja.

Okran uniikkia taidekäsityötä oli esillä kesän aikana myös Korpilahdel-
la Höyrygalleriassa 14.8.–5.9.2021. 

Näyttelyyn osallistuneet okralaiset
Elina Leoni on helsinkiläisen tekstiilisuunnittelija Elina Airikkalan 
huivien ja tekstiilien oma tuotemerkki. Kutomalla valmistetuissa päivä-
peitoissa, huiveissa ja vilteissä on sidoksen avulla muodostuva jousto, 
joka tekee villa-puuvilla-sekoitteisista tuotteista todella mukavia ja 
monipuolisia käyttää. Värien kirjo ja yhdistely hurmaa paatuneimman-
kin talvipäivän kulkijan.

Eeva Jokinen on helsinkiläinen keraamikko ja opettaja, joka on pitkän 
uransa aikana toiminut monipuolisesti muotoilun, keramiikan ja opet-
tamisen kentällä. Omassa tuotannossaan hän on keskittynyt posliiniin 
ja tullut erityisesti tunnetuksi riisiposliinitekniikan kehittämisestä pien-
sarjatuotantoon. Myyntinäyttelyyn hän toi suomalaisesta luonnosta in-
noituksensa saaneita leikkisiä nappikorvakoruja, Twisted Vase -sarjan 
posliinimaljakoita, sekä riisiposliiniteekuppeja ja kuppi-lautaspareja. 

Sarita Koivukoski on espoolainen keraamikko, joka on tullut tunne-
tuksi Ruutu-lautasperheestään. Ruudut sopivat kaikkeen ja kestävät 
käyttöä ja kulutusta, sekä ennen kaikkea aikaa. Niitä on helppo yhdis-
tellä keskenään ja muihin esineisiin. Vadit sopivat ruoka-aineille ja voit 
pestä ne astianpesukoneessa. 

Nina Lehos on helsinkiläinen lasitaiteilija ja konservaattori, jonka kau-
niit lasikorut hurmaavat värikkyydellään. Hopeiset koruosat varmista-
vat korujen käyttökelpoisuuden myös allergikoille.

Elina Makkonen on kultaseppämestari Fiskarsin ruukkikylästä.  
Hänen keveät, modernit ja moneen asuun sopivat hopeakorunsa ovat 
suomalaisen muotoilun ytimessä. Elinan koruissa puhuttelee muotoi-
lun lisäksi laadukas viimeistely ja eettinen, kierrätetty hopea. 

Marja Myllymäki on helsinkiläinen keraamikko ja monen muunkin eri 
materiaalin taitaja. Marjan leikkisät ja oivaltavat tuotteet ilahduttavat 
ilmeikkyydellään ja värikylläisyydellään. Okran myyntinäyttelyyn ilmet-
tä tuovat karhu- ja pupuveistokset sekä huivineulat. 

Johannan Ojanen asuu ja työskentelee Helsingissä Suomenlinnan lin-
noitussaarella. Hänen värikkäät keramiikkatuotteensa ovat suosittuja 
ja himoittuja keräilyesineitä. Ojanen toi näyttelyyn dreijattuja kaatimia, 
Open Stories-ruutulautasia, sekä seinälaattoja, sekä tarjoilualusia. 

Teija Oikkonen on helsinkiläinen keraamikko, joka ammentaa  
veistoksissaan kotiseutunsa Lapin mytologiasta ja kansantarinoista.  
Hänen eläinveistoksensa ovat suosittuja lahjoja, jotka sopivat vertaus-
kuvallisten viestiensä ansiosta monenlaisiin merkkipäiviin. 

Sari Puhto on Okran puheenjohtaja ja tekstiilitaiteilija, jonka Studio 
Helleaalto -toiminimen printtituotteet syntyvät Helsingin Kaapeliteh-
taan taiteilijayhteisössä. Käsinpainetut markiisi- ja puuvillakankaat 
muuttuvat Sarin käsissä hurmaaviksi laukuiksi, kasseiksi ja pussukoiksi.

Anna Schroderus työskentelee Helsingissä Suomenlinnan linnoi-
tussaarella, vanhassa muurissa sijaitsevassa lasihytissä. Annan suu-
puhalletuista maljakoista välittyy lasin materiaalisuus ja käsityön intui-
tiivinen ote.
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PERSIAN PERILLISET – IRANIN NUORET MUOTOILIJAT 
18.9.–14.11.2021
MYYNTINÄYTTELYSSÄ OLI ESILLÄ nuorten iranilaisen käsityöläisen 
tuotteita. Näyttelyn taitajien tuotteissa heijastui perinteiset tekniikat 
ja muotokieli rinta rinnan modernin ja kekseliään materiaalien käytön 
kanssa. Taitajat olivat muun muassa siirtäneet baluchi-mattojen mui-
naista kuviomaailmaa sekä keramiikan valmistuksen perinteitä koruihin. 

Persian perilliset -näyttelyn kokosi iranilainen taiteentutkija Najmeh 
Motalaei (s. 1984). 

Lähtökohtana hänellä oli pyrkimys luoda kulttuurisiltoja suomalaisen 
ja persialaisen muotoiluperinteen välille. Najmeh Motalaei on toiminut 
arkkitehtinä Iranissa vuodesta 2011 ja hänellä on oma suunnittelu-
toimisto Motalaei House of Design. Suomessa Motalaei toimii tohto-
ritutkijana Aalto yliopistossa. Hän tutkii julkisen taiteen vaikutuksia 
kaupunkien julkisiin tiloihin monikulttuurisesta näkökulmasta. (The 
Effects of Public Art on Public Spaces Quality from Multicultural Con-
text) Hänen tutkimukselleen on myönnetty Suomen kulttuurirahaston 

apuraha 2020 ja Helsingin kaupungin tutkimusapuraha 2021.  

Persian perilliset -myyntinäyttely esitteli iranilaisten lahjakkaiden käsi-
työläisten nykyaikaisia käsityötuotteita, koruja, mattoja sekä käsinpai-
nettuja tekstiilejä. 

Persialainen baluchi-matto on peräisin Khorasanin alueelta Itä-Ira-
nista. Mattojen värityksessä on perinteisesti tummanpunaisen, sinisen 
ja ruskean sävyjä ja niiden kuviointi on geometrinen ja orgaaninen. 
Baluchi-matot ovat yleensä pienikokoisia, yksinkertaisia ja pehmeydes-
tään huolimatta arkikäyttöä hyvin kestäviä.  

Persian perilliset -näyttelyn taitajat
Maryam Moqise (s. 1988) on valmistunut Teheranin yliopistosta 
graafikoksi. Hän on inspiroitunut baluschi-matoista ja Etelä-Iranin 
kansanpuvuissa tyypillisestä baluchi-kirjonnasta. Moqisen valmistaa 

Mim-tuotemerkkinsä alla baluchi-kirjontaa 
sisältäviä koruja ja asusteita yhteistyössä 
Shirinin, iransharilaisen ompelijattaren 
kanssa. Moqise tekee yhteistyötä kaikkiaan 
yli 40 käsityöläisen kanssa Iranissa. 

Keramiikkaa ja islamilaista taidetta opiskel-
lut Leila Shariati (s. 1989) on valmistunut 
Kashanin yliopistosta. Hän ammentaa inspi-
raationsa Iranin keramiikkaperinteestä. 
Sharatin moderneissa koruissaan yhdistyy 
geometriset, minimalistiset muodot voimak-
kaisiin väreihin. Shariati ei halua lukkiutua 
yhden kulttuuriperinteen vangiksi, vaan ha-
kee keramiikkakoruihinsa ihmisten univer-
saalia kieltä.

Zeen Galleryn ghalamkar-kankaat valmis-
tetaan iranilaisia tekstiilipainannan perin-
teitä kunnioittaen. Ghalamkarien kuviot pai-
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netaan puisilla leimasimilla. Yleensä leimasimet 
valmistetaan päärynäpuusta sen joustavuuden 
ja kestävyyden vuoksi. Ghalamkar-kankaat ovat 
erittäin käytännöllisiä kodin sisustustekstiilejä. 

Näyttelyyn liittyvät  
tapahtumat

Konsertti pe 5.11.2021 klo 16.30
Konsertissa esiintyi jyväskyläläinen Farshad 

Sanati, joka soitti persialaista klassista  
instrumenttia, santuria. Soitin koostuu  

kaikulaatikosta ja sen yli pingotetuista kielistä, 
jotka saadaan soimaan lyömällä niitä kahdella 

kapulalla. Santurin tyyliset soittimet ovat länsi-
maisen pianon suoria edeltäjiä. Esityksessään 

Sanati improvisoi Santurilla, persialaiseen  
sävelasteikkoon perustuen (Dästgah system). 

Farshad Sanati on iranilainen muusikko  
ja musiikkitieteilijä, joka on valmistunut  
Jyväskylän yliopiston Music, Mind and  

Technology -maisteriohjelmasta. Konserttiin  
oli vapaa pääsy ja 54-päinen yleisö täytti  

museon luentosalin.
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SUOMALAISISTA KÄSITYÖLÄISISTÄ KOOSTUVA joululahjamyyntinäyt-
tely rakentui museokaupan yhteyteen jo kolmatta kertaa. Museokaupan 
henkilökunnan kokoamaan näyttelyyn valittiin kahdeksalta tuottajalta 
kuusen alle tai joulusukkaan sopivia lahjatuotteita. Esillä oli raikas 
valikoima suomalaista käsityötä ja muotoilua, joka tarjosi runsaasti 
laadukkaita ja kestäviä, suomalaisia vaihtoehtoja pukinkonttiin. Tarjolla 
on erilaisia koruja, pientuotteita nahasta, käsinvärjättyä villalankaa, 
persoonallisia pinssejä, kortteja ja tauluja sekä asusteita ja heijastavia 
tuotteita. 

MUSEON PIENI JOULUKAUPPA 20.11.–31.12.2021 

Näyttelyn käsityöläiset
Aamo Design, Tampere 
Pieniä nahkatuotteita, kuten kirjanmerkkejä,  
johdonpidikkeitä, avaimenperiä ja heijastimia. 

Annie Eleanoora, Espoo  
Minimalistisia makramee- ja rottinkikorvakoruja 
sekä korutelineitä ja DIY-tekemispakkauksia.

dyecat STUDIO, Lahti 
Käsin värjättyjä suomalaisia villalankoja  
ja alpakkasilkkilankoja sekä puikkomittoja.

Karissa Laine, Helsinki  
Pinssejä, kortteja ja kangaskasseja upein kuvituksin.

Onnela Design, Tampere 
Persoonallisia käsintehtyjä tonttutauluja.

Punainen Pastilli, Forssa 
Korvakoruja posliinisavesta ja erilaisia keramiikka-
tuotteita kuten koristeita ja pyyhemerkkejä.

Kaarinna Studio, Lahti 
Legginssit, korvakorut 

Ovelia Design, Tampere  
Ovelia heijastintaskut. 

https://www.aamo.fi/
http://www.anniee.fi/
https://www.instagram.com/dyecatstudio/
http://www.klaine.myportfolio.com/
http://www.onneladesign.com/
https://www.ovelia.fi/
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LUENTOSALI

HAND/MACHINE – YKSI JA KOLME TIKKURÖIJYÄ  
29.6.–1.8.2021
MIKÄ ON KÄSITYÖN arvo tulevaisuudessa, kun kaikki koneellistuu, 
kysyi Mari Nurmenniemi pienoisnäyttelyssään. Hand/Machine – Yksi ja 
kolme tikkuröijyä -näyttely rakensi yhteyttä menneen ajan, nykyisyyden 
ja tulevaisuuden välille esittämällä sarjan samanlaisia, mutta eri tavoin 
– käsityönä ja teollisesti – valmistettuja neulepaitoja. 

Ajatus projektiin lähti liikkeelle, kun Mari Nurmenniemi tutki kotimaa-
kuntansa käsityöperinteitä ja tutustui Hailuodon perinneneuleeseen. 
Keväällä 2019 Nurmenniemi haastatteli hailuotolaisia perinneneuleen 
tekijöitä, ja huomasi ettei nuoria perinteenjatkajia juuri ollut. Projektin 
teemaksi muodostui kysymys, onko käsityöllä arvoa ja sijaa tulevaisuu-
dessa, kun valmistusprosesseja automatisoidaan yhä enemmän?

Nurmenniemi valmisti kolme neulepaitaa: yhden käsin neuloen, yhden 
manuaalisella neulekoneella ja yhden automaattisella neulekoneella 
yhteistyössä Tilburgin TextielLabin kanssa Hollannissa. Näyttelyssä 

oli esillä paitasarjan lisäksi videomateriaalia tekoprosesseista sekä 
hailuotolaisen Eila Rantasuomelan neuloma tikkuröijy. Näyttely havain-
nollisti valmistustapojen eroavaisuuksia ja kehotti kävijöitä pohtimaan, 
voiko koneellisesti valmistettuja neulepaitoja kutsua tikkuröijyiksi?

Näyttelykokonaisuus on ollut aiemmin esillä Helsinki Design Weekin 
päänäyttelyssä syksyllä 2019 ja Hailuodossa Galleria Luodossa kesällä 
2020. Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto on tuke-
nut hanketta.

Mari Nurmenniemi on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston 
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta vuonna 2018. Hän työskente-
lee laaja-alaisesti tekstiilin ja muodin konteksteissa osana eri työryh-
miä sekä itsenäisesti. Keskeisiä teemoja hänen työskentelyssään ovat 
aika, tunnearvo ja työn murros. Hän on erikoistunut tekstiili- ja vaate-
tusalan kestävän kehityksen kysymyksiin.

KIERTONÄYTTELYT

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON ja Designmuseon yhteistyössä tuottama 
Hyvissä käsissä -näyttely oli esillä Pohjanmaan museossa Vaasassa 
19.2.2021–17.4.2021 (590 kävijää).

Suomen käsityön museon tuottama Maailman värittäjä – Tekstiili-
taiteilija Sirkka Könönen -näyttely oli esillä Helsingissä Taito Galle-
riassa 26.2.–8.4.2021 (850 kävijää) ja Seinäjoella Taide- ja kulttuurikes-
kus Kalevan Navetassa 30.6.-26.8.2021 (2 540 kävijää).
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NÄYTÖNPAIKKA

KILPISENKADULLA MUSEON TOIMISTOTILOJEN sisäänkäynnin mo-
lemmin puolin on Näytönpaikka-näyttelytila, joka käsittää kaksi suurta 
ikkunaa. Näyttelytilaan on jatkuva haku ja tilasta peritään vuokraa. 
Näytönpaikan näyttelyihin voi tutustua Kilpisenkatu 12 näyteikkunois-
sa kellon ympäri. Koska kaksi käsityöläisten kanssa sovittua näyttelyä 
peruuntui, museo järjesti peruuntuneiden näyttelyiden tilalle huoneen-
taulunäyttelyn. Yleisöä haastettiin tekemään tekstiilisiä huoneentaulu-
ja, jotka muistuttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. 

Mun paita! 17.11.2020–10.1.2021 
Mun paita! -näyttelyssä ääni annettiin Kaarisilta ry:n taitajille ja taitei-
lijoille. Näyttely syntyi Sarianna Malmin ajatuksesta antaa Kaarisillan 
taide- ja toimintakeskuksen taitajille raameiksi valkoiset kauluspaidat 
eikä tavanomaista tyhjää taulupohjaa. Taiteiltava alueena oli rajattu 
paita, mutta luovuudelle, ideoille ja itsestään kertomiselle annettiin 
kaikki vapaus. Teoksissa näkyi vahvasti taiteilijoiden omat tyylit, mutta 
mukana oli myös pelotonta kokeiluun hyppäämistä. Jokaisesta paidas-
ta oli otettu myös kuva tekijänsä päällä. Kuviin oli saatu vangittua teki-
jän persoonaa ja valmiiksi saadun teoksen tuomaa riemua. 

Mun paita! -näyttelyn taitajat: 
Annakaisa Ahonen, Paul Gustafsson, Hanna Hietamaa, Mikko Kirves, 
Miika Kurki, Sanna Keto, Anni Lindberg, Ville von Martens, Aleksi  
Pietikäinen, Pinja Sydänmaa, Saana Tuomala, Jani Virtanen ja Matias 
Waris. Projektia ohjasi Sarianna Malmi, joka myös kuvasi taiteilijat  
paidoissaan.  

12.1.–7.3.2021 Nokkosen tarina  
– ikivanhaa tietoa ihan puskista
Näyttely esitteli Riikka Platonovan suomalaisesta luonnonvaraisesta 
nokkosesta valmistamia tekstiilejä ja Ritu Kokkolan nokkospaperite-
oksia. Tietokirjailija Platonovalta näyttelyssä oli kasviväreillä värjättyjä 
lankoja, kangaspuissa kudottuja tekstiilejä, pirtanauhoja ja neulepaita 
– kaikki tietenkin nokkosesta. Tekstiilitaiteilija Ritu Kokkola oli valmis-
tanut konekirjottuja nokkospaperiteoksia sekä kolmiulotteisia koriste-
esineitä sekä painanut kuvioita tuontinokkoskankaalle.  
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9.3.–2.5.2021 Mikä Soppa! 
Mikä Soppa! -näyttely koostui Taitokeskus Jyväskylä/KSL-opintokes-
kuksen ammatillisessa koulutuksessa tehdyistä kurssitöistä. Syksyllä 
2020 pidetyn Kiertotaloutta käsityötwistillä -kurssin tavoitteena oli tu-
tustua kiertotalousajatteluun ja havainnoimaan omia kulutustottumuk-
siaan käsillä tekemisen ohella, ja huomaamaan, että jokainen meistä 
pystyy vaikuttamaan ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Näyttelyn teoksis-
ta suurin osa oli syntynyt kodin arkisia jätteitä tai ylijäämämateriaaleja 
hyödyntäen. 

Näyttelyssä olivat mukana: 
Tuula Hiekkanen, Minna Kalho, Raija Kauppinen, Seija Kiiskilä,  
Kati Komulainen, Katri Loponen, Minna Myllys, Sini Riesen,  
Pia Puranen, Tiina Pasanen, Minna Ylönen ja Teija Ässämäki. 

KSL-opintokeskuksen tutkintokoulutuksen kuului myös näyttelyn 
suunnittelu ja toteuttamiskurssi ja sen kurssin puitteissa tutkinto-
opiskelijat Eija Hjelt, Tuija Jussinoja-Nissinen, Anu Jyrinki, Tanja  
Nieminen, Mari Nokelainen, Anu Paloaho, Sissi Pirttinen, Anna  
Matilainen ja Sanna Rahko toteuttivat tämän näyttelyn ylöspanon.

4.5.–27.6.2021 Käsityötä ja taitoa  
– Jyväskylän käsityö ja muotoilukoulu
Käsityötä ja taitoa -näyttely kertoi Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän 
käsityö- ja muotoilukoulun käsityön taiteen perusopetuksen oppilaiden 
tekemisen ilosta ja erilaisista elämyksistä käsityössä, teknologiassa ja 
muotoilussa. Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu antaa käsityön tai-
teen perusopetusta lapsille ja nuorille sekä aikuisille ja näiltä kaikilta 
ikäryhmiltä oli teoksia näyttelyssä. 
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29.6.–22.8.2021 Rykkityyki taipuu 
tuotteeksi ja taiteeksi 
Forssa Fabric Oy painaa kangasta Forssassa perinteisellä käsiteollisel-
la laakapainomenetelmällä asiakkaille ja omaan Rykkeri-tuotemallis-
toon. Painopöydän päällä olevaa puuvillaista suojakangasta kutsutaan 
forssalaisittain perinteisesti rykkityykiksi tai trykkityykiksi. 

Näyttelyssä kerrottiinkin tekstein rykkityykin hitaasta valmistumisesta 
kankaanpainannan oheistuotteena ja esiteltiin Rykkeri-tuotemalliston 
farkkumekkoja, sisustustauluja, tyynyjä, kasseja, ja käsin sidottuja 
trykkityykikankaisia kirjoja. Näyttelyssä oli myös Helena Perhosen  
valokuvatauluja, jotka ovat syntyneet rakkaudesta rykkityykiin ja Fors-
san vanhaan teollisuusmiljööseen. Kuvien aiheina ovat painokertojen 
kerrostumat kankaassa ja aikakausien jäljet rakennuksissa. 

24.8.–17.10.2021 Uudelleen käyttöä 
Keuruulaisen Sirkka-Liisa Kirjavaisen värikkäissä kudonnaisissa oli 
materiaalien uudelleen käyttöä ja käyttötarkoituksen uudelleen ajatte-
lua. Kirjavaisen näyttelyssä oli esillä ryijytekniikalla tehtyjä räsyryijyjä, 
joiden nukissa on hyödynnetty matonkuteiden leikkaamistähteitä.  
Tällä tavalla on perinteisesti tehty kynnysmattoja, mutta nyt ne oli 
nostettu seinälle. Näyttelyssä oli myös muovisuikaleista kudottuja sei-
nätekstiilejä, joihin oli jätetty printtaukset näkyviin.  Mielenkiintoisia 
olivat sidoskokeilut, joissa loimena ja kuteena oli vanhoista lakanoista 
ja vaatteista leikatut matonkuteet ja sidoksina vohveli- ja pepita.  
Näistä aineksista syntyi värikästä räsymosaiikkia.
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19.10.2021–6.2.2022 Pehmeitä tekoja  
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
Peruuntuneen Näytönpaikan näyttelyn tilalle haettiin syksyllä 
moderneja huoneentauluja, jotka käsittelivät ilmastonmuu-
toksen ehkäisyä. Näyttelyyn ilmoittautui mukaan 31 tekijää, 
taiteilijoita, käsityöläisiä ja harrastajia. Näyttelyhaussa annettiin 
mahdollisuus osallistua joko käsintehdyllä huoneentaululla tai 
digitaalisella versiolla. Yhtä lukuun ottamatta kaikki näyttelyyn 
osallistujat halusivat tehdä juuri perinteisen tekstiilisen huo-
neentaulun. 

Pehmeitä tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi -näyttelyn 
teoksissa materiaalikirjo oli kalannahkasta kengänpohjalli-
seen ja muoviin. Yleisimmin teoksen pohjana käytettiin vanhaa 
tekstiiliä, kuten pyyhettä, ja annettiin näin vanhalle uusi, tärkeä 
merkitys. Teema innosti sekä harrastajia että taiteilijoita luo-
maan uusia teoksia.

Huoneentaulut olivat esillä videokoosteena myös museon  
verkkosivuilla 8.10.–12.12.2021 välisen ajan.  

Näyttelyyn osallistujat: 
Maiju Ahlgrén, Helsinki, Ariadna Donner, Iivantiira, Christa  
Eloranta, Sastamala, Suvi Hakala, Oulainen, Minna Hankala-
Vuorinen, Tampere, Mira Heinonen, Oravasaari, Sirpa Hannele 
Heinonen, Kouvola, Hanna Henttinen, Pori, Kati Kallionsivu, 
Varkaus, Riina Karvonen, Espoo, Pirjo Kuisma, Turenki, Marika 
Kuitunen, Kerava, Tiina Lamminen, Tampere, Kati Laurila,  
Jyskä, Kaisa Luoma-aho, Jyväskylä, Piia Myllyselkä, Jyväskylä,  
Inka Mäkiö, Turku, Hanna Einari, Jyväskylä, Riitta Oittinen,  
Helsinki, Hanna Paasiharju, Helsinki, Mari Perttola, Akaa, 
Leena Pitkäniemi, Saukkola, Ursula Rautell, Jyväskylä, Marjut 
Rautiainen, Palokka, Noora Rosberg, Pälkäne, Vilma Tammelin, 
Jyväskylä, Reija Teerimäki, Tikkakoski, Hanna Tynkkynen,  
Amsterdam, Niina Vehmaa, Vaajakoski, Nina Virkalahti,  
Jyväskylä ja Tarja Wallius, Kuopio.
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5 YLEISÖTYÖ
SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON yleisötyön tehtävänä on mahdollistaa asiak-
kaiden pääsy käsityökulttuurin äärelle ja viihtyminen siellä. Keinoina ovat 
tapahtumat, luennot, työpajat ja monipuolinen yhteistyö osallisuuden edis-
tämiseksi. Museon yleisötyöstä vastasi kertomusvuonna museolehtori Raija 
Manninen sekä museoassistentit Tuija Koskinen, Johanna Kotilainen ja Päivi 
Ollikainen. 

MUSEO JA YLEISÖ 
Museo oli avoinna vuoden 2021 aikana 289 päivänä ja yhteensä 1992 tuntia 
(vuonna 2020 238 päivää ja 1671 h). Näyttelytilat olivat avoinna ti–su kello 
11.00–18.00, poikkeuksia aukioloissa oli muun muassa juhlapyhinä ja koro-
natoimista johtuen koululaisvierailujen aikaan 17.2.–16.4.2021. Koronasulun 
aikana 1.–14.2.2021 museo oli kiinni yleisöltä. Museon käsikirjastoon  
ja aineistoihin tutustuminen oli vuoden mittaan mahdollista rajoitetusti,  
tapaamisesta ennakolta sopien. 

Aikuisten pääsymaksu oli 8 euroa. Maksuton sisäänpääsy oli alle 18-vuotiailla 
sekä muun muassa alan opiskelijoilla. Perjantaisin oli maksuton sisäänpääsy 
kaikille. Pääsymaksutta museoon pääsi sisään vakiintuneina vapaapääsy-
päivinä: Taidon päivänä 14.4., Keski-Suomen päivänä 18.4., äitienpäivänä 9.5., 
Kansainvälisenä museopäivänä 18.5., museon syntymäpäivänä 11.6., isän-
päivänä 14.11 ja Käsityöläisten joulutorilla 11.–12.12. Museon maksuttomia 
tapahtumia olivat myös avajaiset, lukupiirit, yleisöluennot ja osa työpajoista. 

Näyttelykävijöitä ja muita kontakteja 
Vuonna 2021 jatkunut koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset vaikut-
tivat museon kävijämäärään. Kokonaiskävijämäärässä oli kuitenkin pientä 
nousua edelliseen vuoteen verrattuna ja kesäkuukaudet, erityisesti heinäkuu, 
olivat vilkkaita. Näyttelyihin ja tapahtumiin tutustui yhteensä 25 771 kävijää 
(21 882 kävijää vuonna 2020). Suurimman osan kävijöistä muodosti tänäkin 
vuonna ilmaiskävijät, yhteensä 20 691. Maksaneita kävijöitä oli yhteensä  
5 080 henkilöä. Museon yleisötilaisuuksissa kävi yhteensä 5 673 kävijää 
(vuonna 2020 yhteensä 1 338 kävijää). 
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Vuonna 2021 Suomen käsityön museossa järjestettiin myös useita 
etätapahtumia, joihin saattoi osallistua Teams-yhteyden kautta. Etänä 
tapahtumia, kuten työpajoja ja luentoja, järjestettiin yhteensä 25 kpl, 
joihin osallistui yhteensä 1 350 ihmistä. Osa tapahtumista tapahtui yhtä 
aikaa sekä livenä ja etänä.

Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana 97 ryhmää (59 ryhmää 
vuonna 2020). Ryhmistä päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmiä oli  
75 kappaletta.

Yhteydenottoja (puhelin, sähköposti, käynnit) museon, Kansallispuku-
keskuksen ja Konservointikeskuksen tietopalveluun tuli 2 441 kappa-
letta. Tietoja museon toiminnasta sekä yleensä käsityöstä ja käsiteolli-
suudesta asiakkaat saivat myös esitteistä sekä museon verkkosivuilta. 

Vuoden 2021 päänäyttelyt kävijämäärineen 

 MAKSAVAT ILMAISKÄVIJÄT YHTEENSÄ 

Basaarien kätköistä  
9.1.–18.4.2021 444 2881 3325 

Design Eija Rasinmäki  
– Käsinkudottu elämä  
29.4.–29.8.2021

3099  6524 9623

Vihreää väriä  
11.9.–5.12.2021 5893 1278 7171

TAPAHTUMATUOTANNOSTA
Kuluneena vuonna digitaalinen yleisötyö oli vuoden pääkehityskohde. 
Luennot ja työpajat siirtyivät nettiin ja Craftstories.fi -alusta otettiin 
käyttöön. Yleisötyön johtavana teema oli kestävän kehityksen myötäi-
nen toiminta, ja se näkyi etäluentojen ja -työpajojen sisällöissä sekä 
Näytönpaikan näyttelyissä.

Etäluennot
Museon ihan ensimmäiset etäluennot järjestettiin 25.2. Kestävä teks-
tiili -teemainen Teamsilta sisälsi keräilijä Tuomas Sopasen luennon 
kelimeistä, tietokirjailija Riikka Platonovan ja tekstiilitaiteilija Ritu 

Kokkosen esitykset lähikuitu nokkosen käytöstä käyttö- ja koristeteks-
tiileissä. Lisäksi Miia Suojala kertoi omasta zero waste -metodistaan 
vaatteiden valmistuksessa. Webinaarin sisältö esitettiin PowerPoint-
esityksinä ja videoina. Webinaaritallenteesta editoitiin museon omana 
työnä video, joka välitettiin osallistujille.  

Palaute: 
”Aiheet olivat mielenkiintoisia. Kun tekniset haasteet saadaan ratkaistua, 
tämä on loistava tapa tavoittaa henkilöitä ympäri Suomen mielenkiitoisten 
käsityöaiheiden pariin kiitos järjestäjille!”

Toisena kestävään kehitykseen liittyvänä aiheena etäluennoissa oli par-
siminen ja paikkaaminen. Kolmessa eri luennossa esiteltiin Taitoliiton 
tuottaman Parsiminen ja paikkaaminen -näyttelyn teoksia sekä parsi-
misen ja paikkaamisen historiaa. Osa etäluennoista oli ilmaisia ja osa 
maksullisia.  

Palaute:
”Hyvin ohjeistettu osallistuminen tapahtumaan ja sisältö, joka oli kosket-
tavakin historian ja henkilöiden omien tarinoiden kautta. Ja on hyvä, että 
on dioja ja linkkejä, joita ei jaeta myöhemmin, osallistumisesta tulee näin 
ainutkertainen tässä ja nyt -kokemus!”

Muissa etäluennoissa esiteltiin museon perusnäyttelyä ja museon  
palvelutoimintaa tulevien käsityöyrittäjien kannalta.

Vihreää väriä -näyttelyn etäluennot
Vihreää väriä -näyttelyn yhteydessä järjestettiin luentosarja hybridinä 
24.9., 8.10., 29.10. ja 26.11. Suurin osa kuulijoista ja myös kaikki luen-
noitsijat olivat etänä Teamsin välityksellä ja pieni osa yleisöstä oli pai-
kan päällä museon luentosalissa. 

Valon vaikutus väriaistimukseen, ja värin valonkestoon. Luen-
noitsija tutkijayliopettajia Päivi Laaksonen, HAMK, BioColour-hanke.

Värjärikilta 20 vuotta. Luennoitsijoina Värjärikillan perustaja FM / 
taidehistorian maisteri Kris-Tiina Valolahti ja killan puheenjohtaja  
Terhikki Mäkelä. 

Punainen väri ja väriaineet – merkityksistä tekniikoihin.  
Luennoitsija dosentti Riikka Räisänen, Helsingin yliopisto, BioColour-
hanke. 

https://www.craftstories.fi
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Luonnon antiviraalit tekstiilisovelluksissa: Voiko luonnonväreis-
tä olla apua taistelussa viruksia vastaan? Luennoitsijat post doc 
-tutkija Kirsi Mantua-Kommonen ja professori Varpu Marjomäki,  
Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteen laitos.

Viherpesusta vihreisiin väreihin. Väriaineiden ympäristöystäväl-
lisyys -ja haitallisuus. Luennoitsija professori Minna Autio, Helsingin 
yliopisto, BioColour-hanke. 

Biovärit – tulevaisuuden vihreät värit. Luennoitsija tutkija Satu  
Hilditch, VTT, BioColour-hanke. 

Luonnonväriaineiden tuotanto ja niiden sovellukset. Luennoitsija 
Pasi Ainasoja, Natural Indigo Finland, BioColour-yrityskumppani.

Värit ja tekstiilit luonnosta. Luennoitsija keskiaikaharrastaja ja käsi-
työmestari Mervi Pasanen.  

Vihreää väriä -näyttelyyn liittyvien luentojen yhteydessä järjestettiin 
museolla lyhyet noin tunnin mittaiset työpajat, joissa kokeiltiin kuul-
tokirjontaa, virkkausta, lankapallon tekemistä ja miniryijyn kudontaa. 
Työpajassa työskentelyä saattoi jatkaa samalla kun Teamsin välityksel-
lä kuunneltiin väriin ja värjäykseen liittyviä asiantuntijoita. 

Palaute: 
”Erittäin mielenkiintoiset ja asiantuntevat esitykset toivat uutta tietoa ja 
näkökulmaa itseäni kiinnostavaan aiheeseen. Ja bonuksena oli vielä se, 
että sai osallistua etäyhteyksillä ihan oman kodin rauhasta. Kiva, että 
on mahdollistettu ulkopaikkakuntalaisten tiedon janon täyttäminen näin 
Teamsin välityksellä. Tällaiset luentosarjat lisäävät entisestään innostusta 
vierailla Suomen käsityön museossa lähiaikoina. Kiitos vielä kerran ja odo-
tan innolla jo seuraavaa.”

Liveluennot
Syksyn ainoa luento museolla oli syyskuun lopulla 30.9., kun tietokirjailija 
Anna-Karoliina Tetri kertoi uusimmasta kirjastaan Värjää ja neulo luon-
nonvärejä joka vuodenaikaan ja opasti luonnonvärien maailmaan. Luento 
oli osa Jyväskylän museopalveluiden yhteistä väriluentojen sarjaa. 

ETÄTYÖPAJOJA  
JA MUUTA PAJATOIMINTAA
Koronan vuoksi käsityötyöpajatkin siirrettiin nettiin. 

Leena Illukan taiteilijatapaaminen  
ja tossumuotokuva-työpaja
Ensimmäinen etätyöpaja oli 3.3. taiteilija Leena Illukan taiteilijatapaa-
minen ja tossumuotokuva-työpaja. Työpaja toteutettiin Zoomissa. Osal-
listujille lähetettiin etukäteen tarvikepaketti, joka sisälsi kertakäyttö-
tossut, puuvärit kirjontalankoja ja -neuloja. Osallistujat valmistautuivat 
työpajaan postaamalla kuvia Padlet-seinälle omatoimisesti aloitetusta 
tossumuotokuvasta. Varsinaisessa työpajassa Illukka antoi omia vink-
kejään muotokuvatossujen teosta ja kertoi omasta taiteellisesta työs-
kentelystään samalla kun osallistujat kirjoivat omia tossujaan. 

Palaute: 
”Taiteilijan mukana olo inspiroi tekemään. Padletin käyttö nettikurssilla 
palvelee hyvin jakamisessa ja keskustelussa. Oli ihana tavata taiteilija!  
Se antoi etäkirjontaan lisäarvoa. Hinta oli myös tosi hyvä!”

Minikelim-työpaja
Toinen keväällä toteutettu etätyöpaja oli minikelim-työpaja, joka sisälsi 
ohjeet ja materiaalit kolmeen erilaiseen minikelimiin. Ohjeet täyden-
tyivät Padlet-seinälle viikoittain. Varsinaisessa tapaamisessa 23.3. 
opeteltiin minitekstiilien tekoa ilman loimilankojen solmintaa, mikä oli 
osallistujille uutta.  

Palaute: 
”Ennakkotehtävät olivat loistavat: oli kivaa saada paketti, joka oli sievä, 
henkilökohtainen ja sisälsi kaikki tarvikkeet. Kelimit 1, 2 ja 3 menivät 
myös juuri sopivasti helposta kohti vaikeampaa. Työpajassa oli kivaa, että 
saimme aluksi ohjeet loimen luomiseen, niin sitä pystyi tekemään näytte-
lyopastuksen ja kuvien katsomisen lomassa. Olin luullut, että työpajassa 
vietetään enemmän aikaa yhdessä tehden, eli ehkä olisi voinut varata vielä 
30 min aikaa yhdessä tekemiselle ja tuotosten näyttämiselle, niille jotka 
haluavat jäädä pieneen yhteiseen käsityökerhoon. Oikein mukava kokonai-
suus, ja hieno mahdollisuus näin etäaikoina!!!”



1. HeavyMetalKnitting-kisakatsomo. 2. Anna Karoliina Tetri 3. Tarvikepaketti Illukan tossupajaan. 4. Minikelim-työpaja
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Ulla Lapiolahden luonnonväripajat
Syksyllä järjestettiin kolme luonnonväreillä värjäämiseen liittyviä etä-
työpajaa 22.10., 19.11. ja 3.12., tekstiilitaiteilija Ulla Lapiolahden ohja-
uksessa. Työpajat toteutettiin Teamsilla ja lähetys tapahtui museolta.  
Yksityiskohtia neuvottaessa hyödynnettiin webbikameraa. Pajoihin otet-
tiin 30 osallistujaa eri puolilta Suomea. Etukäteen lähetettävien mate-
riaalipakettien kasaaminen vei runsaasti työtunteja. 

Lokakuun Ihana ekoprintti! -työpajassa kuvioitiin kangasta kasvien 
väriaineita ja orgaanisia muotoja käyttäen. Kuvioitavat puuvillakankaat 
pohjustettiin soijalla ja höyrytysvaiheessa käytettiin siirtokankaita. 

Palaute:
”Etukäteisohjeistus oli hyvä ja itse tilaisuus rauhallinen, koska sai keskit-
tyä vain omaan tekemiseensä. Asiaa tuli juuri sopivalla tahdilla. Olin hie-
man perehtynyt asiaan, mikä helpotti asioiden omaksumista. Suurkiitos! 
Ehkä jopa mieluummin olisin useastikin tällaisella oppitunnilla - jopa mie-
luummin kuin kansalaisopiston ryhmäporukassa.”

Marraskuun Kukkivat kankaat -työpajassa opetettiin kasviväripainan-
nan perusteet ja työvaiheet. Väriuutoksesta valmistettiin painoväri, jolla 
kangasta kuvioitiin maalaten ja leimasin painannalla.  

Palaute: 
”Ensimmäinen kerta kun osallistuin tällaiseen etätyöpajaan ja täytyy  
sanoa, että todella miellyttävä ja inspiroiva ilta. Pitkän työviikon jälkeen  
tällainen ohjattu työskentely villasukkasillaan kotosalla oli todella muka-
vaa. Tiedotus, ohjeistus, materiaalipakettien toimitus toimi todella hyvin. 
Kiitos! Seuraavaa työpajaa odotellessa...”

Joulukuun työpajassa valmistettiin mustetta ja painoväriä bioroskik-
sesta. Musteella saattoi kirjoittaa, piirtää tai leimasin kuvioida paperia. 
Tämä työpaja jouduttiin siirtämään viikolla eteenpäin ohjaajan sairas-
tuttua ja poikkeuksellisesti se sitten nauhoitettiin tapahtumapäivänä. 
Tallenteesta editoitiin museon omana työnä video, joka jaettiin kahdek-
si viikoksi osallistujien käyttöön.  

MUITA ETÄTAPAHTUMIA 
Käsityöetätyöpajojen lisäksi järjestimme myös käsityöalaa koskevan 
keskustelun Teamsissa.  

Syyskuussa järjestimme käsityöperinnön tulevaisuutta pohtivan työpa-
jan opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemaa kulttuuriperintöst-
rategiaa varten. Tavoitteena oli, että käsityö ja käsityön opetus näkyisi 
strategiassa ja työpajaan osallistujat tulivat eri koulutusasteilta. Hyö-
dynsimme työpajassa keskustelukompassi -työkalu, ja siitä valitsimme 
kaksi teemaa: Kulttuuriperintö osana kestävää tulevaisuutta sekä Kult-
tuuriperinnön välittäminen, vaaliminen ja käyttö. Työpajaan osallistui 
15 henkilöä. 

Syysloman aikana järjestettiin taideohjaaja Hannele Torniaisen kans-
sa aikuisten ja lasten yhteinen väriaistipaja. Värikylvyn menetelmiä 
hyödyntävässä pajassa aistittiin silmät suljettuina ja äänimaailman 
luodessa erilaisia mielikuvia erituntuisia ja erivärisiä ruoka-aineita ja 
niillä myös maalattiin. Aistimisosuuden jälkeen tehtiin kotiin vietäviksi 
värihilloja, eli kontaktivärjäyskokeiluja lasipurkeissa. 

TILATTAVAT TYÖPAJAT
Kevään aikana päivitettiin tilattavien työpajojen sisältöä ja tarkistettiin 
hinnoittelua.

Porukkapajassa syvennytään jatkossa valitun materiaalin työstämiseen 
omalla tutulla pienellä porukalla. Työpajaan sisältyy lyhyt opastus mu-Luonnonväripajojen lähetysstudio.
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5 Etätyöpajaa

141 osallistujaa

Taiteilijatapaaminen ja työpaja Leena Illukan kanssa
Minikelim-työpaja
Ihana ekoprintti
Kukkivat kankaat

Trendien aallonharjalla -mustepaja

Y h d e l l ä  s i l m ä y k s e l l ä

T y ö p a j o j a  e t ä n ä

Etäosallistujien iät

19-29 (0.88%) 30-39 (5.26%) 40-49 (28.95%) 50-59 (35.96%) 60-69 (24.56%) yli 70-vuotiaat (4.39%)
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seon perusnäyttelyyn ja sen jälkeen työpaja, jossa tehdään joko park-
kinahkakukkaro, minitekstiili tai seinähimmeli muovipilleistä. Poruk-
kapaja sopii hyvin myös polttaripäivän startiksi, jossa työpaja päättyy 
kuohareihin.

Käsityötasting sopii isommallekin porukalle ja se sisältää maistiaisia 
käsityöstä näyttelyiden, videoiden ja itse tekemisen kautta. Pikaisen 
näyttelykatsauksen jälkeen kokoonnutaan luentosaliin kokeilemaan 
käsillä tekemistä, vaihtoehtoina pajassa tekemiseen on kirjainkassi, 
unisieppari tai rautalankaveistos.

6–12-vuotiaille lapsille on tarjolla synttäripaja, jossa lyhyen näyttelyyn 
tutustumisen jälkeen tehdään omat kuviot kerho-, eväs- tai kirjastokas-
siin. Unohtamatta synttäreihin kuuluvaa herkuttelua ja lahjojen jakoa.

KÄSITYÖLÄISTEN JOULUTORI
Käsityöläisten joulutori järjestettiin vuoden tauon jälkeen. Kuluneen 
vuodenkin Käsityöläisten joulutoria 11.–12.12. varjosti korona ja tapah- 
tumaan tulleilta tarkastettiinkin koronapassit. Myyjät oli jo valittu syk-
syllä 2020 ja osa heistä perui tulonsa joulutorille. Syksyn paikkausha-
usta huolimatta myyjien lukumääräksi jäi seitsemääntoista. Mukana 
myyjissä oli eniten korunvalmistajia, mutta myös kierrätys- ja ylijää-
mämateriaalien hyödyntäminen korostui. Valikoimassa oli asusteita ja 
vaatteita, puu- ja emalituotteita, keramiikkaa, käsin sidottuja kirjoja ja 
sisustustuotteita. Keskisuomalaisia myyjiä oli erityisen paljon, mutta 
myös Mikkelistä, Helsingistä, Savosta ja Pohjanmaalta.

Joulukahviosta vastasi Maanpuolustusnaisten liiton Keski-Suomen piiri 
ry. Korona vaikutti myös kävijämääriin, kävijöitä oli 2 557.

LUKUPIIRIT 2021
Vuoden ensimmäisessä lukupiirissä tammikuussa 26.1. keskusteltiin 
Tracy Chevalierin teoksesta Neito ja yksisarvinen (2005). Chevalier 
kertoo kuvitteellisen tarinan miten oikea taideteos, kuusiosainen gobe-
liinisarja Neito ja yksisarvinen, tilattiin, suunniteltiin, maalattiin, kudot-
tiin ja miten materiaalien toimittajien verkosto toimi ja keitä gobeliinien 
hahmot esittävätkään. Lukupiirissä tutustuttiin netin välityksellä todel-
liseen taideteokseen, joka on esillä Pariisin keskiaikamuseo Musée de 
Clunyssä ja sen eri tulkintoihin.
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Kudontalinja jatkui myös helmikuun 23.2. kirjavalinnassa. Käsittely-
vuorossa oli Anita Amirrezvanin Kukkien verellä kirjottu (2008), joka on 
dramaattinen kertomus 1600-luvun Persiasta, jolloin matontekeminen 
oli taidemuodoista arvostetuimpia. Päähenkilönä on köyhä isätön tyttö, 
joka pääsee setänsä, arvostetun matontekijän oppiin, mutta tyttönä 
taitavankaan matonkutojan tie ei näytä aukeavan.

Maaliskuun 30.3. lukupiirin kirja olikin hyvin erilainen. Se oli yhtä 
paljon katselu- kuin lukukirja hienojen ja kertovien kuvien ansiosta. 
Suomalais-kanadalaisen valokuvaaja ja keraamikko Gary Wornellin 

Nepalin aarre (2016) kirjassa esitellään valokuvin ja tekstein muun 
muassa kultausta, kuparin pakotusta, puunkaiverrusta, kivenveistoa, 
thangka-maalausta, rummun, korujen ja paperin valmistusta. Nepalin 
aarre on kunnianosoitus nepalilaiselle taidekäsityölle, mutta myös ti-
lannekuva 2010-luvun Nepalista. 

Kevään viimeisessä kirjassa 27.4. tutustuttiin Enni Mustosen Taiteilijan 
vaimoon (2018). Siinä seurataan suomalaisen Kirstin elämää ompelija-
na Pariisissa 1920-luvun lopulla ja myöhemmin hänen perustamansa 
muotihuoneen toimintaa Helsingissä. Kirstin miesystävä, kuvaveistäjä 
Ilmari Aaltonen on samaan aikaan Pariisissa, samoin kuin monet suo-
malaiset kulttuuripersoonat Olavi Paavolaisesta Mika Waltariin.  

Syksyn 2021 teema museossa – ja koko Jyväskylän kaupungin kult-
tuuripalveluissa – oli väri. Niinpä lukupiirin kirjatkin käsittelivät jollain 
tapaa väriä. 

Syksyn avasi 16.9. Maggie Nelson Sinelmiä (2019), jonka kertoja suh-
tautuu intohimoisesti siniseen väriin ja rakentaa sen ympärille henki-
lökohtaista päiväkirjaa. Sinelmiä kuljettaa lukijan läpi masennuksen, 
päihteidenhimon ja seksuaalisen halun, pysähtyen matkan varrella 
kuuluisien sinisen mestarien äärelle. 

Korealaisen Han Kangin Valkoinen kirja (2021) on viiltävän herkkänä-
köinen tutkielma surusta ja valkoisesta väristä. Valkoisia ovat muun 
muassa äidinmaito, kapalot ja vauvan riisinvalkea. Nämä valkoiset 
muistot kertovat kertojan vauvana kuolleesta isosiskosta. Printtiteok-
sessa tekstiä elävöittävät mustavalkoiset valokuvat. Lukupiiri kokoontui 
7.10.

Musta ja muut värit (2006) -kirjassa Inari Krohn johdattelee 1960-lu-
vun Suomeen ja nuorten taideopiskelijoiden pariin. Ystävyyssuhteet ja 
kasvu omaan taiteilijuuteen näyttelevät tärkeää osaa. Ja se millä ta-
valla musta on musta, millä tavalla muut värit alkavat hehkua mustan 
rinnalla? Musta ja muut värit on itsenäinen teos, mutta samalla fiktio-
muotoinen jatko Inari Krohnin muistelmateokselle Muusa Kirjahyllys-
sä. Teoksen parissa oltiin 18.11.

Museon lukupiiri loppui 9.12. Victoria Finlayn Värimatkaan (2004). Fin-
layn kirja yhdistelee sujuvasti matkakirjaa, tarinoita ja seikkailua väri-
en matkassa. Väriseikkailujen tavoitteena on löytää värien lakulähteil-
le, mistä tulee okra ja mistä intiankeltainen jne. Useimpien tarinoiden 
tapahtumat sijoittuvat ajalle ennen 1800-luvun loppua ja äänen saavat 
paitsi kirjan kertoja, myös taiteilijat ja tutkijat. Esimerkiksi punaisesta 
kerrotaan J. M. W. Turnerin ja hänen värikokeilujensa kautta. Kuviteltu 
tyttö Pliniuksen tarinasta opastaa mustaan väriin, valkoisessa seura-
taan Abbot McNeill Whistleriä ja sinisessä esiintyvät Michelangelo sekä 
Neitsyt Marian viitta.

Suosituimmat tapahtumat vuonna 2021
Taulukossa poimintana museon kymmenen suosituinta tapahtumaa ja 
etätapahtumaa osallistujamäärien mukaisessa järjestyksessä.  

TAPAHTUMAT  KÄVIJÄT 

Käsityöläisten joulutori 11.–12.12. 2557

Valon kaupunki 23.–25.9. 748

Kansallispuvun juhlapäivä 9.10. 312

Parsittu ja paikattu -näyttelyn livelähetys  
Kässämessut netissä -virtuaalimessuille 19.3. 300

Joulunavaus 20.11. 266

Vihreää väriä -näyttelyn avajaiset 24.9. 218

Äitienpäivä 9.5. 172

Parsimis- ja paikkaamisilta teamsissä 13.4. 163

Kestävä tekstiili -miniwebinaari teamsissä 25.2. 141

Isänpäivä 14.11. 116
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VIRKISTYSTÄ IKÄÄNTYVILLE 
Käsityön museo on osa ikäihmisten kulttuuripalveluverkostoa, joka 
koostuu Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden ja kulttuu-
ripalveluiden työntekijöistä. Työryhmä kokoontuu muutaman kerran 
vuodessa suunnittelemaan ja toteuttamaan palveluja, jotka ilahduttavat 
ikääntyneitä asukkaita tai antavat ideoita ikääntyneiden kanssa työs-
kenteleville. Yhteistyön kautta ideoidaan eri toimintoja ja jaetaan koke-
muksia eri ikävaiheet huomioivista kulttuuritapahtumista.

Muistelusalkut
Museon palveluja ikääntyville ovat lainattavat muistelusalkut, joita voi-
vat lainata niin yksittäiset henkilöt kuten vapaaehtoiset kulttuuriluotsit 
kuin ammattilaisetkin eläkeläisryhmiin, keskustelukerhoihin ja van-
husten hoitotyön yksiköihin ympäri maata viikoksi kerrallaan. Salkut 
sisältävät kaikin aistein koettavia esineitä, jotka johdattelevat muis-
telemaan kansakouluaikoja, pula-ajan paperituotteita, ryijymuistoja, 
suhdetta menneiden vuosikymmenten alusvaatteisiin sekä Marimekon 
kuoseihin. 

Koronan vuoksi muistelusalkut olivat lainauskiellossa elokuuhun asti. 
Salkkuja lainattiin Jyväskylän lisäksi Viitasaarelle, Hämeenlinnaan ja 
Joroisille. Kansakoulusalkkua lainattiin 5 kertaa, Ryijysalkkua 2, Mari-
mekko 4, Alusvaatesalkkua 4 ja Paperisalkkua kerran. Salkkuja lainat-
tiin yhteensä 16 kertaa. 

Palautetta muistelusalkuista:
Palaute alusvaatesalkusta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksi-
östä, jossa muistelijoiden ikähaitari oli 70-vuotiasta yli 90-vuotiaisiin.  
”Vaatteita tunnusteltiin ja hypisteltiin, suurimmalle osalle vaatteet olivat 
tuttuja, miesten flanellipaita ja housut muistettiin hyvin, myös jalkarätit 
herättivät muistoja armeijasta. Vaatteet herättivät myös hilpeyttä ja hyvää 
huumorintäyteistä vuorovaikutusta ryhmässä. Komeampi korsetti olisi ol-
lut mukavampi nähdä kansanomaisen naisten sukkaliivin rinnalla. Lasten 
& naisten sukkanauhaliiveihin kiinnitettävät pitkät sukat muistettiin myös 
hyvin.”  

Kansakoulusalkun palautetta ortodoksien seurakunnan seniorikerhol-
ta, joka iät 64–92-vuotiaita. “Virsikirjasta laulettiin maskit kasvoilla virren 
475 ensimmäinen säkeistö, jonka kaikki osasivat. Arvoitukset olivat haus-
koja. Patalapun virkkaamista muisteltiin. Muistovärssyvihko tai -kirja olisi 
mukava salkussa samoin Olavi Pesosen laulukirja.”  

Sukkapiiri
Museossa kokoontui perjantaisin Sukkapiiri, jossa ikääntyneet naiset 
neuloivat sukkia hyväntekeväisyyteen. Keväällä koronasulun jälkeen 
ryhmä kokoontui 9 kertaa ja syksyllä 12 kertaa. Sukkapiiriläisiä oli ta-
paamisissa keskimäärin kahdeksan henkilöä. Vapaaehtoisten käsissä 
syntyi sukkia, lapasia, rannekkeita, pipoja ja hartiahuiveja yhteensä 287 
neulomusta. Luontomandalojen materiaaleja.
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Neulomuksia lahjoitettiin Huhtasuon palvelutaloon, Mattilan perhekun-
toutukseen ja Sampoharjun ryhmäkotiin Vaajakoskelle, Telkänsiiven 
palvelukotiin sekä Pohjoisen Palokan, Tikkakosken sekä Palokan vete-
raanitalon ja kotihoidon asukkaille.

Tapahtumia ikääntyneille 
Lokakuun ensimmäisellä viikolla vietettävän valtakunnallisen van-
husten viikon aikaan Jyväskylän kaupunki järjesti yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa Seniorimessut Jyväskylän pääkirjastolla. Museo-
palveluilla oli yhteinen pöytä ja siellä käsityön museolta oli esillä alus-
vaatesalkku, joka oli hyvä vetonaula ja keskustelun herättäjä. Messuilla 
kävi arviolta 400 kävijää. 

Vanhusten viikon teemana oli ”Luonto antaa voimaa”. Teeman mu-
kaisesti museon luentosalissa järjestettiin luontomandala-työpajoja 
kolmena päivänä. Museon vapaaehtoisten kanssa kerättiin syksyn 
mittaan materiaaleja luonnosta kuten käpyjä, oksan pätkiä, lehtiä, 
tammenterhoja, neulasia sekä tuoreita hedelmiä ja kasviksia tuomaan 
väriä asetelmiin. Vapaaehtoiset innostivat mandaloiden kokoamisessa 
ja valmiista mandaloista otettiin valokuva muistoksi. Työpajaan ja mu-
seoon pääsi eläkeläiskortilla ilmaiseksi. 

Museo ja museon vapaaehtoistoiminta oli yksi tutustumiskohteista 
juuri eläkkeelle jääville suunnatussa Kirkkopuiston laudatur –tapahtu-
massa 10.9. 

OPPILAITOSYHTEISTYÖTÄ 
Kulttuuriopetussuunnitelman mukaisia koululaiskäyntejä leimasi 
edellisvuoden tapaan korona. Tänä vuonna oppilaat olivat kolmasluok-
kalaisia, koska koronan vuoksi kakkosina he eivät olleet ehtineet käydä 
käsityön museossa. 

Koululaiskäyntien piti alkaa 3.2., mutta museot suljettiin kahdeksi 
viikoksi ja museokäynnit ajoittuivat ajalle 17.2.–16.4.2021. Opastukset 
pyrittiin järjestämään niin, ettei yhdellä oppaalla ollut samana päivänä 
kahta peräkkäistä opastusta korona-altistumisen jäljittämisen helpot-
tamiseksi. Ryhmät eivät saaneet kohdata toisiaan museotilassa ja eri 
luokat käyttivät eri naulakoita ja wc-tiloja. Kaikki työvälineet ja portai-

den kaiteet ja muut kosketeltavat pinnat desinfioitiin jokaisen luokan 
käynnin jälkeen.    

Kompassikäynneille osallistui yhteensä 797 kolmasluokkalaista. Jyväs-
kylän kaupungin kouluista osallistui 38 luokkaa ja Uuraisten koulukes-
kuksesta kaksi luokkaa toinen kakkosia ja toinen kolmosia. Yhteensä 
siis 40 luokkaa. Luokkakoot vaihtelivat 9–27 oppilaaseen. 

Kaksituntisen museoretken aikana perusnäyttelyssä keskusteltiin mu-
seoista, museoesineistä, näyttelyistä ja museo-olosuhteista ja nykyisis-
tä koulukäsitöistä. Sen jälkeen selviteltiin museolammas Päkän avulla 
villalangan alkuperää. Lankamysteerin selvittyä kokeiltiin lampaan-
villan karstausta. Jokaisella oppilaalla oli omat karstat, joiden varret 
olivat suojattu CovidSafe-virusteipillä. 

Toinen tunti vierähti vaihtuvissa näyttelyissä. Aulagalleriassa oli aluksi 
Leena Illukan Tervetuloa ja tervemenoa -näyttely 7.3. saakka ja sen jäl-
keen Taitoliiton Parsittu ja paikattu -näyttely 13.3. lähtien. Molemmissa 
näyttelyissä pysähdyttiin hetkeksi, joko ihmetellen Illukan ideaa nähdä 
omissa jaloissaan tai tossuissaan mahdollisuus ystävien ”tapaami-
seen” tai hämmästellen Parsittu ja paikattu -näyttelyssä muun muassa 
koiperhosen toukkien herkuttelemaa villatakkia, jonka Elina Ahonen oli 
parsinut. 

Tuomas Sopasen Basaarien kätköissä -näyttelyssä katsottiin ensin  
Sopasesta kuvattu noin 5 minuutin video, jossa hän kertoo kelimien 
käytöstä. Sitten tarkasteltiin muutamia näyttelyn hopeakoruja vitrii-
neissä sekä kelimeistä tehtyjä säilytysesineitä ja kerrattiin kuvioiden 
merkitystä Sopasen lapsuuden kodin kelimissä. 

Työapajassa kudottiin paksulla langalla minikelim puisissa pienissä 
kehyksissä, jotka lapset saivat kotiinsa. 

KEHITYSTYÖTÄ
Kulunutta vuotta voisi kuvata totaalisena siirtymisenä digitaaliseen 
museopedagogiikkaan, koska niin paljon työtä ja aikaa veivät Kukako.
fi:n ja Koulukäsitöiden muistelusivusto ja Craftstories.fi-sivuston 
kehitystyö.  

https://www.kukako.fi
https://www.kukako.fi
https://www.koulukasityot.muistele.fi
https://www.craftstories.fi
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Vuoden 2020 lopussa aloitettu Kukakon tehtävien päivittäminen ja uu-
distaminen jatkuivat kevään aikana yhdessä peruskoulunopettaja Kati 
Laurilan kanssa. Tehtäväkokonaisuus valmistui syksyllä 2021. Tuloste-
tun tehtäväkirjan editoinnissa auttoi sanataideohjaaja Vilma Tammelin 
ja tehtävien kuvittamisesta vastasi Jupu alias Johanna Kallio. Tehtävä-
kirjan taittoi Anne-Mari Ohra-aho.

Tehtävien päivittäminen verkkosivulle kukako.fi jäi vuodelle 2022. 

Koulukäsitöiden keruusivustot päivitettiin ja muistojen keruu jatkuu 
osana aineettoman kulttuuriperinnön keruuta museon muistele.fi 
-sivustolla. Muistelusivustolla pääsee lukemaan muiden muistoja ja 
jakamaan omia muistojaan koulukäsitöistä. Sivustolla kerätään kaiken-
laisia kokemuksia käsityön oppitunneilta oppilaiden ja opettajien näkö-
kulmasta. Koulukasityot.muistele.fi

Uutena mahdollisuutena sivustolla on, että opettajat voivat lisätä op-
pilaidensa tekemistä koulukäsitöistä kuvia koulukasityot.muistele.fi/
opettajille/ Oppilastöiden kuvien jakamisella halutaan vahvistaa käsi-
työn oppiaineen asemaa ja näkyvyyttä kouluissa. Kuvat tulevat Crafts-
tories-sivustolle ja ne tallennetaan myös museon kokoelmiin. 

Vuoden suurin ponnistus oli Craftstories.fi -sivuston rakenteen 
suunnittelu ja toteutus yhdessä Harjula web&devin kanssa. Sivusto 
on word press-pohjainen ja museo voi jatkossa tuottaa sinne sisältöä 
teksteinä, kuvina, ääninä ja videoina ilman ulkopuolista tietotekniikka-
apua. Sivuston innovatiivisuus on siinä, että sisällön tuotantoon haaste-
taan koko käsityökenttä.

Uusi verkkosivusto sai nimen: www.craftstories.fi. Sivuston nimeen 
johdattelit muun muassa museon nettiosoite: www.craftmuseum.fi,  
sekä CraftCorner, joka on Taitoliiton ylläpitämä kohtaamispaikka Hel-
singissä ja Design Stories, joka on verkkokauppa Finnish Design Sho-
pin nettijulkaisu.  

Craftstories-sivusto tekee näkyväksi käsityön historiaa ja nykypäivää 
Suomessa. Sivusto toimii käsityökentän yhteisenä alustana käsityötie-
dolle ja -tarinoille. Sivulla seikkaillessa löytää tietoa käsityön taitajista, 
tekniikoista ja työtavoista, käsityötoimijoista sekä käsityöaiheisista 
näyttelyistä, julkaisuista ja tutkimuksista. 

Syksyllä 2021 palkattuna projektityöntekijänä oli Vilma Tammelin, joka 
siirsi museon näyttely- ja   verkkonäyttelyaineistoja alustalle. Sivustolla 
on jo paljon materiaalia ja se innostaa käsityöalan ammattilaisia tai 
himoharrastajia tuomaan esille oman tietämyksenä ja taitonsa ja tuot-
tamaan sisältöä sivuille, ja näin yhdessä tuotetusta materiaalista tulee 
kattava taidon historian sivusto. 

Sivuston julkaisu siirtyi alkuvuoteen 2022.  

Sisällön yhteistuottamista pähkäillessä, tutustuttiin kansalaistietee-
seen, jossa tavalla tai toisella otetaan mukaan tavallisia ihmisiä. Par-
haimmillaan kansalaistiede voi olla win-win-tilanne kaikille: tutkija saa 
vapaaehtoisilta apua tutkimukseensa ja ihmiset mielekästä tekemistä 
sekä mahdollisuuden oppia ja vaikuttaa. Kansalaistieteen verkossa 
toimisen edellytyksiä ovat osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen, 
tehokas viestintä, verkkosivujen jatkuva kehittäminen ja kohtaamis-
paikkana ja yhteisenä alustana toiminimen.

Craftstories-sivuston tavoitteena on olla raikas tietokantapohjainen 
sivusto, josta käsityöstä juuri innostuva tai konkari löytää helposti tie-
toa eri käsityötekniikoista ja paljon enemmän kuin, mitä etsikään. Sivut 
innostavat ihmisiä tuomaan esille oman tietämyksensä ja taitonsa ja 
tuottamaan sisältöä sivuille, joista on ylpeä. Osallisuuden asteita on 
kolme: 

1. palaute tai kommentointi olemassa olevaan
2. oman tietämyksensä tai jonkun toisen tietämyksen ilmianto
3. artikkelin kirjoittaminen

Yhteiskehittämiseen liittyy myös haasteita, koska vapaaehtoisuuteen 
perustuva osallisuus on usein kertaluontoista. Sivuilla tavoitellaan 
myös moniäänisyyttä. Esimerkiksi samasta käsityötekniikasta voi kol-
me historiakirjoitusta, jotka ovat eri aikoina tuotettu ja joissa kirjoittaja 
voi olla himoharrastaja, edesmennyt tutkija tai alan opiskelija.

https://www.kukako.fi
https://koulukasityot.muistele.fi/
https://koulukasityot.muistele.fi/opettajille/
https://koulukasityot.muistele.fi/opettajille/
https://www.craftstories.fi
https://craftstories.fi/
https://www.craftmuseum.fi/suomen-kasityon-museo
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6 KOKOELMAT JA TALLENNUS
MUSEON KOKOELMATYÖSTÄ, TALLENNUKSESTA ja dokumentoinnis-
ta vastasivat kertomusvuoden aikana amanuenssit Marjo Ahonen, Seija 
Hahl, Anneli Hemmilä-Nurmi, Sari Jantunen, Marja Liisa Väisänen 
sekä johtava konservaattori Anne Vesanto ja museomestari Janne Syr-
jänen. Kesätyöntekijät Vilma Tammelin ja Heini Halme työskentelivät 
kuva-arkisto- ja esinekokoelmien parissa molemmat 1,5 kk ajan. Vah-
vistusta työhön toi myös valokuvaaja Hannu-Pekka Auraneva kuultoku-
dosten kuvausprojektissa. Kokoelmatiimipalavereita järjestettiin vuo-
sikellon mukaisesti. Kokoelmatyössä noudatetaan vuosille 2019–2023 
laadittua kokoelmapoliittista ohjelmaa.  

KOKOELMAHALLINTAJÄRJESTELMÄ
Uusi kokoelmanhallintajärjestelmä on ollut tuotantokäytössä vuoden 
2020 keväästä alkaen.  

Se mahdollistaa eri aineistojen kuvailutietojen moniulotteisen kir-
jaamisen ja kokoelmatyön eri prosessien dokumentoinnin kattavasti. 
Ohjelmiston toimintoja ja ominaisuuksia on kuluneen vuoden aikana 
opeteltu muun muassa viikoittain verkossa järjestetyillä tukitunneilla. 
Museopalveluiden yhteiset käyttäjäohjeistukset ovat olleet myös saata-
villa verkossa. 

Vuoden 2021 aikana on osallistuttu SIMO:n käyttöönottoon ja kehitys-
tarpeisiin liittyvään yhteistyöhön, palautteen antoon ja parannusehdo-
tuksiin. Vetovastuu yhteistyöstä on ollut Keski-Suomen museolla. On 
laadittu järjestelmään integroidut luettelointiohjeet sekä lomakkeita 
ja raporttipohjia. Muutospaineita ohjelmistossa todettiin numerointi-
järjestelmässä sekä toimijalomakkeiden rakenteessa. Yhteistyötä jat-
kettiin myös teamsissä ajankohtaistapaamisina muiden museo-yksaan 
siirtyvien museoiden kuten Turun ja Jyväskylän Tiedemuseon kanssa. 

Kokoelmanhallinnan kehittäminen on jatkuva prosessi. Noin 1,5 käyt-
tövuoden jälkeen Suomen käsityön museossa tiedonhallintajärjestel-
mään laadittiin periaatteet kokoelmien nimeämisestä pääkokoelmiin. 
Näin otsikkotasolla kerrotaan museon tallennustehtävistä, kokoelmien 
sisällöistä ja kokoelmien käsityöhön liittyvistä ilmiöistä. 

Pääkokoelmia on nyt kaksitoista:

1. Ammattikäsityön kokoelmat  
2. Harrastuskäsityön kokoelmat 
3. Kansainväliset kokoelmat
4. Kansallispukukokoelmat
5. Kotikäsityön kokoelmat 
6. Käsityöalan organisaatioiden kokoelmat 
7. Käsityökasvatuksen ja -koulutuksen kokoelmat
8. Materiaali- ja työvälinekokoelmat 
9. Sisustuksen kokoelmat 
10. Taidekäsityön kokoelmat 
11. Tyyne-Kerttu Virkki käsityömuseon kokoelmat 
12. Valtion kotiteollisuusmuseon kokoelmat  

ARKISTOT, ESINEET JA KIRJASTO
Arkistot
Suomen käsityön museon arkistonkokoelmien laajuus vuoden 2021 
lopulla on 176,6 hyllymetriä. Valokuvakokoelmat karttuivat vuoden 
aikana 2 380 kuvalla, joista osa odottaa vielä luettelointia kokoelmahal-
lintajärjestelmään. Valokuvakokoelmiin on luetteloituna yhteensä 38 
518 valokuvaa. 

Suomen käsityön museo arkistot vastaanottivat vuoden 2021 aikana 
yhdeksän lahjoitusta. Niistä huomattavin ja suurin liittyy käsityökasva-
tuksen ja -koulutuksen historiaan, jonka tallentaminen kuuluu olennai-
sena osana Suomen käsityön museon kokoelmapolitiikkaan. Kotiteolli-
suusneuvos Aili Henriksson valmistui Wetterhoffilta vuonna 1948. Hän 
toimi ompelun- ja vaatetusalan opettajana Wetterhoffin kotiteollisuus-
opettajaopistossa 1950-luvun alkupuolelta aina vuoteen 1987 saakka 
ollen myös mukana useissa luottamustehtävissä. Aili Henriksson osal-
listui myös käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelmatoimikunnan 
mietinnön laatimiseen vuonna 1977. Nyt saatu lahjoitus käsittää noin 
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60 Aili Henrikssonille kuulunutta kirjaa, 19 hänen Wetterhoffin aikaan 
liittyvää mustavalko- ja värikuvaa sekä arkistoaineistoa noin 0,8 hylly-
metriä. 

Vuonna 2021 Suomen käsityön museo vastaanotti myös pienemmän 
Wetterhoffiin liittyvän lahjoituksen. Nivalassa toimiva Jokilaaksojen 
Koulutuskuntayhtymä, nykyisin Jedu, lahjoitti 1930-luvulla Wetterhof-
filta valmistuneen, mutta elämäntyönsä Nivalassa tehneen naiskotite-
ollisuuskoulun ensimmäisen kudonnanopettajan ja myöhemmin myös 
johtajana toimineen Wetterhoffin aikaisia sidosopin kansioita. Aikoi-
naan naiskotiteollisuuskouluna 1950-luvun alussa toimintansa aloit-
taneessa Nivalan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa lopetetaan 
kudonnan opetus, jonka johdosta opetuksessa vanhaa, tarpeettomaksi 
käynyttä aineistoa haluttiin luovuttaa Suomen käsityön museolle.

Taiteilija Markku Pirin lahjoituksen mukana Suomen käsityön museon 
kokoelmiin tuli noin 2 000 eri formaateissa olevaa valokuvaa sekä ar-
kistoaineistoa lähes kolme hyllymetriä. Aineisto antaa kattavan kuvan 
Pirin toiminnasta aina 1970-luvun alusta 2000-luvulle saakka.  Vanhin 
aineisto pitää sisällään luonnoksia ja piirustuksia Markku Pirin koulu-
ajalta vuosilta 1970–1974 sekä opiskeluajoilta Taideteollisessa korkea-
koulussa vuosina 1975–1979. Luetteloinnin helpottamiseksi aineisto 
järjestettiin Markku Pirin johdolla aihealueittain eri kokonaisuuksiin 
kesällä 2021. 

Kirjasto
Suomen käsityön museo kirjaston kokoelmiin on luetteloituna 9 555 
teosta, joista vuoden 2021 kartunta on 56 teosta. Kirjasto on käsikir-
jasto, joka on avoinna myös yleisölle toimiston virka-aikana. Kirjaston 
kokoelmat karttuvat etupäässä lahjoitusten myötä, mutta kokoelmia 
täydennettiin myös henkilökunnan omien toiveiden mukaan uutuus-
hankinnoilla.

Esineet
Kokoelmia kartutettiin harkiten ja tallennusperusteet hankintatietoihin 
kirjaten. Vuoden aikana lahjoitusesityksiä ja yhteydenottoja tuli muse-
olle keskimäärin 12 joka kuukausi eri puolilta Suomea. Uusia hankin-
taeriä kirjattiin kokoelmanhallintajärjestelmään vuoden 2021 aikana 
yhteensä 34. Suurin osa oli lahjoituksena vastaanotettuja tai museon 
omassa toiminnassa dokumentoituja aineistoja. Mukana oli kaksi os-

toa, toinen Aura Kajaniemeltä teokset Kurottu (2019) ja Havina (2019) 
sekä toinen Ulla Huttuselta ja Arto Salmiselta teos Artúlla II -kulho 
(2021).

Temaattisesti hankinnat jakautuivat pää- eli isäntäkokoelmiin siten, 
että Ammattikäsityön kokoelmaan lisättiin yhdeksän hankintaerää, 
Sisustuksen kokoelmaan kahdeksan, Harrastuskäsityön kokoelmaan 
kaksi, Kansallispukukokoelmaan kolme, Kotikäsityön kokoelmaan nel-
jä, Taidekäsityön kokoelmaan neljä, Kansainväliseen kokoelmaan kaksi 
sekä Käsityökasvatuksen ja -koulutuksen kokoelmaan kaksi hankinta-
erää. 

Kukin hankintaerä voi sisältää eri aineistotyyppejä kuten esineitä,  
kuvia, arkistoaineistoa, av-materiaalia. Eri aineistotyyppejä edustavia 
kokoelmatietoja kirjattiin vuoden aikana tiedonhallintajärjestelmään  
64 kappaletta.

Vuoden 2021 yksi merkittävimmistä hankintaeristä on Kansainvälisiin 
kokoelmiin sijoittuva, edesmenneen jyväskyläläisen pariskunnan Irma 
ja Pentti Johanssonin Suomen käsityön museolle testamentissaan lah-
joittama aasialainen esinekokoelma. Sen selvitystyö käynnistyi vuoden 
2021 syyskuussa. Tätä ennen kokoelmatiimin henkilökunta teki suuren 
valmistelutyön kuvaten, pakaten ja kuljettaen Helsingissä sijaitsevan 
kakkosasunnon esineistöä Jyväskylään ja vastaavasti Jyväskylän asun-
nosta suuren kokoelman Salmirantaan väistötiloihin. Työtunteja kertyi 
osallistuneilta yhteensä lähes 150 eli noin yhden kuukauden työpanos. 
Projektitutkijaksi vuoden kestävään kokoelman läpikäyntiin valittiin 
Sanni Leimio.  Satoja esineitä käsittävään taidekäsityön kokoelmaan 
kuuluu esimerkiksi intialaisia tekstiilejä, kiinalaisia ja intialaisia puu- ja 
metalliesineitä, cloisonné-astioita, tiibetinbuddhalaisia thangkamaala-
uksia, kiinalaisia posliiniesineitä sekä kupariastioita ja mattoja Intiasta 
ja Lähi-Idästä. Lopullinen museon kokoelmaan päätyvä esinemäärä 
tulee olemaan noin 250–300 esinettä. Esinetietoja on julkaistu jo syk-
syn aikana Finna-palvelussa. Kokoelman monipuolisuus edellyttää 
monialaista selvitystyötä ja asiantuntijakonsultaatioita. Kokoelman 
buddhalaisuuteen ja hindulaisuuteen viittaavaa esineistöä on käyty läpi 
yhdessä Kaakkois-Aasian buddhalaisen taiteen tutkijan FT Irene Wai 
Lwin Moen kanssa. Myös matto- ja tekstiilikokoelmaa selvitetään alan 
asiantuntijoiden avulla. Lisäksi Johanssoneiden tuttavia on haastateltu 
laajemman kokonaiskuvan ja esineiden alkuperän taustoittamiseksi. 
Ulkomaisen esineistön taustojen selvitys on erityisen tärkeää esineiden 
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merkitysten ja niihin liittyvien kulttuurien ymmärtämiseksi. Kokoelma-
projekti jatkuu vuoden 2022 elokuun loppuun asti.

Taidekäsityön kokoelmiin liitettiin Markku Pirin taiteilijauraa kuvaavaa 
aineistoa vuodesta 2017 alkaen: ajankohtaisista projekteista ja nyky-
tuotannosta serigrafioita, kankaita, lasia. Hankintaerä sisältää myös 
arkistoaineistoa kuten näyttelytekstejä, tiedotusmateriaalia, kirjeen-
vaihtoa, äänite henkilökunnan näyttelyopastuksesta ja näyttelyluettelo 
Venetsiasta sekä Markku Pirin tuottama lasivaasien valmistukseen 
liittyvä video Muranosta, IItaliasta ja video lasiesineiden käsittelystä ja 
näytteille laittamisesta Suomen käsityön museossa. 

Valtaosa vuoden 2021 aikana tallennetuista Ammattikäsityön koko-
elmista karttui nykydokumentointeina. Museon henkilökunnan kent-
tätyömatkat Pohjois-Karjalaan ja Jyväskylän yliopiston museologian 
opiskelijoiden nykydokumentoinnin harjoitustyöt tuottivat esineistöä, 
kuvia, videoita, haastatteluja teemaan liittyen. 

Käsityökasvatuksen ja -koulutuksen kokoelmat karttuivat Fredrika 
Wetterhoff -oppilaitokseen ja Aili Henrikssoniin liittyvällä aineistolla. 
Kotiteollisuusneuvos Aili Henrikssonin opiskeli Wetterhoffilla 1940-lu-
vulla, teki elämäntyönsä Wetterhoffin kudonnan ja ompelun opettajana 
jääden eläkkeelle 1980-luvulla.

Kotikäsityön ja Sisustuksen kokoelmat karttuivat lahjoittajien kesto-
suosikeilla kuten ryijyillä ja muilla kodintekstiileillä tai niihin liittyvillä 
arkistoaineistoilla. 

Vuoden 2021 aikana tietojärjestelmään kirjattiin yhteensä 727 objektin 
tiedot. Arkistoaineistoa näistä oli 281 objektia, Tutkimus-tietokantaan 
vietiin 200 viitetietoa, esineitä luetteloitiin 164, kirjoja 63, valokuvia 14 
ja av-aineistoa 5 kappaletta. 

SIMO-kokoelmahallintajärjestelmään kirjattujen objektien kokonais-
määrä oli vuoden 2021 lopussa 129 977, joista arkistoaineiston kirja-
uksia 8 628 tietuetta, esineitä 44 506, kirjoja 9 532, kuvia 38 518 sekä 
tekstiilitutkimuksen tietokantaviitteitä noin 28 787 sisältäen lehtileik-
keet. 
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Toimenpide-kirjauksilla dokumentoidaan kokoelma-aineistoihin  
kohdistettuja museon prosesseja. Simoon on vuoden 2021 kirjattu  
166 objektille käyttötietoja, jotka jakaantuvat seuraavasti:

 � digitointeja 14 objektille
 � kiertonäyttelyissä, joissa lainoina 108 objektia, kaksi dokumentoi-

tua kuljetuserää
 � vaihtuvaan perusnäyttelyvitriiniin esille 14 objektia
 � poistettuja tietueita 23
 � yksi objekti käytössä tapahtuman yhteydessä
 � tutkimuskäytössä kuusi arkisto- ja yksi esineobjektia

Aiemmin käytetyn ja uuden tietojärjestelmän yhteensovittamisen on-
gelmia ei pystytty täysin poistamaan ja siksi tietojensiirrosta aiheutu-
vaa metatietojen korjausta ja täydennystä tehdään edelleen ja pitkällä 
aikavälillä muun tiedonhallinnan, tietojen kirjaamisen sekä Finna-
julkaisujen yhteydessä. 

FINNA.FI
Suomen käsityön museolle laadittu oma aloitussivu Finna-palvelussa 
(skm.finna.fi) avattiin 11.6.2021 ja museon aineistoja alettiin julkaista 
luetteloinnin yhteydessä sekä osakokoelmittain temaattisina nostoina. 
Vuoden 2021 aikana julkaistiin muun muassa tekstiilisuunnittelija  
Sirkka Könösen elämäntyöhön liittyvää aineistoa ajankohtaisella kes-
tävän kehityksen teemalla, johon on perehdytty TAKO-pooli 6:n toi-
minnassa jo kahden edellisen vuoden ajan. Aiheesta tuotettiin myös 
museon ensimmäinen kooste Finna.fi -sivustolle. Muita temaattisia 
kokoelmanostoja ovat olleet nauhat, kansallispukuiset nuket, huopako-
koelma sekä pieni otos Maataloushallituksen valokuvakokoelmasta. 

Museo julkaisee Finna.fi -palvelussa aineistoja, joista on sähköises-
sä muodossa olevien luettelointitietojen lisäksi julkaistu digitaalinen 
kuvatiedosto. Vuoden 2021 aikana tehtiin aineistokohtaisia Finna-
julkaisuja seuraavasti: esineitä 2 016, valokuvia 223, arkistoaineistosta 
tekstiilien luonnoksia 99, tietopalvelun tekstiilitietokannan viitteitä 206. 

Museon omaan finna.fi -palveluun kirjautui kesäkuusta joulukuuhun  
1 085 käyntiä, joiden aikana suoritettiin 7 514 toimintoa. Keskimää-
räinen vierailun kesto oli 3 minuuttia 40 sekuntia. Valtaosa käynneistä 
tapahtui Suomesta käsin, mutta palveluun tultiin myös Hollannista, 

Yhdysvalloista, Ranskasta, Ruotsista, Kiinasta, Itävallasta, Saksasta, 
Virosta, Australiasta ja Iso-Britanniasta. Suosituin hakusana oli ryijy, 
katsotuin aineistotyyppi esineet ja katsotuin tietue Impi Sotavallan 
suunnittelema ryijy Härmä.  

YHTEISTYÖ MUIDEN  
MUSEOIDEN KANSSA
Valtakunnallista TAKO-työskentelyä jatkettiin kahdessa poolissa: Tuo-
tanto, palvelut ja työelämä (pooli 4) ja Taide, oppi ja kokemus (pooli 6).  
Pooli 4:n ajankohtaista työelämä -teeman nykytallennusta tehtiin Alu-
eellisena käsityöalan toimijoiden dokumentointina. Kenttätyömatkat 
toteutuivat vuoden 2021 lokakuussa ja joulukuun alussa. Kevään 2021 
pooli 6:n kokoelmakarttatyöpaja järjestettiin verkkotapaamisena ja 
käsityön museon vetovastuulla. Pooli 6:n yhteiseksi tallennusteemaksi 
sovittu kestävä kehitys toteutui museon nykydokumentoinnin yhteydessä. 

TAKO-yhteistyötä edistettiin päivittämällä Kokoelmakartta-sovelluk-
seen (tako.nba.fi/kokoelmakartta) sekä kokoelmien kuvailutietoja 
että vuosikartunnan raportointi. Vähitellen rakentuessaan karttaso-
velluksessa kuvastuu museon kokoelmarakenne. Kokoelmakartta 
on valtakunnallisen TAKO-verkoston ylläpitämä palvelu, jonka avulla 
museot jakavat tietoja omista kokoelmistaan. Kokoelmakartta toimii 
työvälineenä myös omassa toiminnassa sisältöjen ja painopisteiden 
hahmottamisessa sekä esittelyssä. 

Kokoelmakarttaan lisättiin vuoden 2021 aikana pääkokoelmien tasolle 
tietoja Käsityökasvatuksen ja -koulutuksen kokoelmista, Käsityöalan 
yritysten ja organisaatioiden kokoelmista, Vanhojen kotiteollisuusmu-
seon aikaisista kokoelmista, Taidekäsityön kokoelmista ja Ammattikä-
sityön kokoelmista. Pää- eli isäntäkokoelmien alle sijoittuvista osa- tai 
alakokoelmista kuvailtiin esimerkiksi Fredrika Wetterhoffin oppilai-
toksen kokoelmia ja Kuopion Muotoiluakatemian kokoelmia. Kokoel-
matietojen nykyistä sujuvampi päivittäminen edellyttää vielä ohjelman 
käyttöominaisuuksien kehittämistä ylläpitäjän taholta

TAKO-verkostossa jo edellisvuonna alkanut Covid-19-teemalla lansee-
rattu nykydokumentoinnin teema jatkui ja siihen osallistuttiin edelleen 
museon verkkosivuilla sekä verkoston omilla kotisivuilla raportoiden. 
Sosiaalisen median kanavissa pyydettiin museoita osallistumaan Kons-

https://skm.finna.fi
http://tako.nba.fi/kokoelmakartta-palvelu
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tit-kampanjaan, jota koordinoivat yhteistyössä TAKO-verkoston lisäksi 
Suomen Metsämuseo Luston, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Itä-
Suomen yliopiston, Turun yliopiston, Sitran ja Museoviraston Dynamo-
hankkeen osallistujat. Käsityön museo osallistui tähän Tikkuripaita-
esimerkillä. Kampanja kesti vuoden 2021 marraskuun alusta vuoden 
2022 tammikuun loppuun.  

Vuonna 2020 aloitettua museotyön prosessien kehittämistä brittiläisen 
Spectrum-standardiin nojautuen jatketaan yhteistyössä suomalaisen 
museokentän kanssa resurssien ja vallitsevan tilanteen sallimissa 
rajoissa. Erillistä rahoitusta käsityön museon hakemalle hankkeelle 
ei myönnetty. Vuoden 2021 lopulla pooli 6:n kokouksessa sovittiin ve-
tovastuun siirtymisestä Designmuseolle ja että museot syventyvät ta-
hoillaan itselleen ajankohtaisen prosessin valmisteluun. Hankintapro-
sessista laadittiin käsityön museossa luonnos ja sitä jaettiin pyynnöstä 
Keski-Suomen museon ja Keravan museon käyttöön. Hankintaproses-
sin osana lahjoittajat muun muassa ohjeistetaan ja osallistetaan taus-
tatietojen kokoamiseen ja kirjaamiseen ja hankintapäätöksiä tehdään 
kokoelmatiimissä noin kerran kuussa.  

SAAVUTETTAVUUS
Museo on tuottanut uusia videoaineistoja näyttelyihin ja nyky-
dokumentointiin liittyen omana työnä. Niihin liittyviä arkistoin-
nin periaatteita on pohdittu ja keskustelua jatketaan. Yleisötyön 
alustaksi luodun Craftstories-sivuston yhteydessä on julkaistu 
aikaisemmin kerättyä valokuva-, video- ja arkistoaineistoa ja 
näitä aineistoja tullaan käyttämään sivustolla myös jatkossa. 

Kokoelmapoliittisen ohjelman päivittämistä ennakoiden on 
edistetty nykytallennuksessa, näyttelytuotannossa sekä ylei-
sötyössä syntyneiden sisältöjen tallentamisen prosessia laa-
timalla ohjeistusta ja hakemistorakenne sähköisen aineiston 
välitallennusvaihetta varten. 

DOKUMENTOINTI JA TALLENNUS
Korona-ajan käsillä tekemisen tallennus  
Keväällä 2020 koronapandemia tavoitti Suomen. Kuten muutkin muse-
ot, Suomen käsityön museo aloitti poikkeuksellisen ajan tallentamisen 
käsillä tekemisen näkökulmasta. Yhtenä keinona oli yhdessä Museo-
viraston Elävän perinnön Käsityörinkitoimijoiden kanssa toteutettu 
koronakasityo.muistele.fi-verkkoalusta – jonka avulla oli mahdollista 
kirjoittaa omasta käsillä tekemisestään. Näiden kirjoitusten keruuta 
jatkettiin vuonna 2021. Korona-ajan käsillä tekeminen -sivustolle tuli 
vuoden 2021 aikana kahdeksan kirjoitusta (yhteensä 121).  Yksi vai-
kuttavimmista ja samalla hauskimmista oli Sirkka Liisa Malisen teksti 
kolmen yli 70-vuotiaan sisaruksen mattotempauksesta. Sisarukset 
totesivat koronan rantautuessa Suomeen, että heillä on matonkuteita, 
kangaspuut ja sukkalankoja, kyllä he selviytyvät. Heillä oli tarkka suun-
nitelma, kuinka toteuttaisivat sukulaisille suunnatun ”matto jackpotin” 
– yhteisen arvonnan. Lopputuloksena oli yhteensä 45 metriä mattoja ja 
noin parikymmentä maton omistajaa. Osa sukulaisista sai lisäksi villa-
sukkia ja nuorimmat Luonto-arpoja. Kirjoittajan mukaan matonkuteita 
jäi varastoon, joten mattoja valmistui lisää loppuvuoden 2021 aikana. 

Esa-matto.

https://koronakasityo.muistele.fi/
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Museo mukana keskusteluissa
Korona-ajan käsillä tekemisestä sekä siihen liittyvistä ilmiöistä Suo-
men käsityön museolla oli esitys Museoviraston 25.1. toteuttamassa 
webinaarissa, Elävä perintö pandemian aikana – Käsityöt kukoistaa. 
Kalevalaisten naisten Pirta-lehdessä 1/2021 museo kertoi korona-ajan 
käsillä tekemisestä otsikolla, Korona-aikana käsitöitä tehdään tunteel-
la. Osin samaan neuleinnostukseen liittyi 13.11. keskustelutilaisuus 
johon museo osallistui Tampereen kädentaidot-messuilla: Tikkuri, 
Luotolainen, tikkuröijy – perinneneuleen monta ulottuvuutta. Keskus-
telussa Anna-Maria Haapala Hailuoto seurasta ja Elina Seppänen Taito 
Pohjois-Pohjanmaan toiminnanjohtaja kertoivat Tikkuröijy-innostuksen 
kasvaneen huomattavasti vuosien 2020–2021 aikana. Korona-aikana 
Hailuodossa kokoontuneen tikkuripiirin kerrottiin siirtyneen osin verk-
koon ja näin osallistujia tapaamisissa oli eri puolilta maailmaa.

NYKYTALLENNUSYHTEISTYÖ  
JA AJANKOHTAISET TEEMAT 
Museologian oppiaineyhteistyö 
Museo on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän yliopiston museologian op-
piaineen opettajien ja opiskelijoiden kanssa jo 1990-luvulta lähtien. 
Opiskelijat tekevät harjoitustyönä tiiviin ja kompaktin nykytallennuksen 
ennalta suunnitelluista aiheista. Teemoina on ajankohtaisia, monipuoli-
sia ja kiinnostavia käsityöalan ilmiöitä. Tallennustyö rakentuu teemaan 
liittyvästä tallennussuunnitelmasta, haastattelusta, valokuvauksesta 
ja havainnointipäiväkirjasta. Lopuksi opiskelijat laativat tallentamas-
taan aiheesta raportin, johon kuuluu aineiston lyhyt analyysi litteroidun 
haastattelun ja muiden lähteiden pohjalta. Aineistosta esitellään kuval-
linen tiivistelmä museon hallinnoimalla museologian nykytallennus-
nettisivustolla museonayttely.fi/nykytallennus. Kertyvä aineisto tal-
lennetaan kokonaisuudessaan museon kokoelmiin.

Vuonna 2021 valmistui kuusi museologien tekemää nykytallennustyötä. 
Koronapandemian jatkuminen vaikutti edellisvuoden tavoin tallennus-
prosesseihin. Vuoden alussa yhteistapaaminen tallennustöitä tekevien 
opiskelijoiden kanssa toteutettiin hybridimuotoisena, osa museolla ja 
osa Teamsin kautta. Harjoitustöistä yksi toteutettiin kokonaan etäyh-
teyksien avulla ja yksi niin sanotusti hybridinä.

Museologian opiskelija Helena Kangasmäki pääsi useiden korona-ajan 
vuoksi peruutettujen yritysten jälkeen haastattelemaan ja valokuvaa-
maan syyskuussa jyväskyläläisen verhoomo Pellavillan yrittäjää Sari 
Närvästä. Syvällinen raportti ja analyysi verhoilijan ammatista perin-
teisenä käsityöammattina Suomessa valmistui vuoden 2020 lopussa 
ja siirtyi nettiin vuoden 2021 alussa. Työn ”punaisena lankana” kulkee 
Kangasmäen oman, Ilmari Lappalaisen suomalaiselle huonekaluteh-
das Askolle suunnitteleman, nojatuoli Columnan verhoiluprosessin 
tallentaminen. 

Opiskelijat Elina Kral ja Anna Merikari haastattelivat Aalto-yliopiston 
tekstiilisuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunutta Matilda Palmua 
teemalla, nykyryijy. Ilmiönä taideryijyt elävät 2020-luvulla uutta aika-
kautta, ja ovat yksi tekstiilitaiteen tämän hetken kiinnostavista aiheista 
uusine suunnittelijoine ja tekijöineen. Palmulta kuultiin muun muassa 
miten ryijyjä tehdään, millaista tekniikkaa käytetään, miten aiheet va-
likoituvat ja onko vallitseva pandemiatilanne vaikuttanut ryijytaiteilijan 
työhön tai näyttelytoimintaan. Palmu kertoi, että ryijyjen ohella hän on 
taiteellisessa työssään kiinnostunut myös muista kudotuista tekstii-
leistä, kuten jacquard-kankaista, lisäksi hän maalaa ja piirtää paljon.

Sarianna Tammilehto selvitti Kurun miehen kansallispuvun kokoamis-
työn etenemistä 1990-luvulla. Hän haastatteli kokoamistyössä mukana 
olleita paikkakuntalaisia Pirkko Lamminsivua, Liisa Mäkistä ja Anni 
Vastamäkeä. Saksassa asuva ja opiskeleva Tammilehto toteutti työnsä 
hybridinä, eli kaksi haastatteluista oli puhelinhaastatteluita ja äitiään 
Liisa Mäkistä hän haastatteli Suomessa koronarajoitusten helpottues-
sa. Työssä käydään lävitse puvun kokoamisprosessia ja miksi pukua on 
valmistettu niin vähän. Suomen kansallispukukeskuksen toiveen mu-
kaisesti kartoitettiin myös puvun nykytilanne. Arkistoaineistoa saatiin 
talteen kansallispukukeskuksen kokoelmiin.

Terhi Qvintus haastatteli helsinkiläistä modistimestaria, Memmu Lan-
kilaa. Modistiammattilaisten muodostama Suomen Muotiliikkeiden 
Liitto perustettiin vuonna 1940 helpottamaan sodan vuoksi hankalasti 
saatavilla olevien materiaalien hankintaa. Nykypäivänä modistin am-
matti on suhteellisen harvinainen, sillä liittoon kuului vuonna 2021 vain 
viisitoista jäsenliikettä. Harjoituksen tavoitteena oli ottaa selvää tästä 
pienestä ammattikunnasta haastattelemalla ammatinharjoittajaa ja 
kirjaamalla ylös hänen henkilökohtaisia kokemuksiaan käsityöyrittä-
jyydestä. Haastattelu toteutettiin helmikuussa 2021 etäyhteyden väli-

http://museonayttely.fi/nykytallennus/


Historian elävöittäjä Valter Arpö kampaa villaa. 

6 
KO

KO
EL

M
AT

 J
A 

TA
LL

EN
N

US

62

tyksellä. Kuvat saatiin Lankilalta sekä henkilökuva Lankilasta 
otettiin tietokoneruudulta.

Merja-Sisko Muukarin tallensi pitkän linjan käsityöalan yrittä-
jän Anu Pylsyn käsityöläisyyttä, yrityshistoriaa ja toiminnallista 
tilannetta vuonna 2021. Pylsyn haastattelu ja valokuvaus tehtiin 
Design Pylsy Showroomilla Jyväskylän Wanhalla Naulatehtaal-
la, jonne yritys oli muuttanut aikaisemmista Joutsassa sijain-
neista tuotanto-, näyttely- ja myyntitiloista vuonna 2020. 

Tiia-Maria Hallikas haastatteli harjoitustyötä varten yhtä har-
vinaisinta suomalaista käsityöalan ammattia harjoittavaa am-
mattilaista Kaisa Sihvosta. Sihvonen valmistaa käsin kirjomalla 
lippuja ja viirejä. Ennen tekstiilinpainannan keksimistä kaikki 
liput valmistettiin käsin, mutta nykyään suurin osa lipuista teh-
dään painokoneella. Käsintehtyjä lippuja on nykyään käytössä 
ainoastaan harvoilla perinteitä painottavilla henkilöillä ja jär-
jestöillä, kuten Puolustusvoimilla ja partiolaisilla. 

Historian elävöittäminen on laaja käsite, jonka alle kuuluu 
laajaa käsityöllistä harrastustoimintaa kaiken muun sisällön 
ohella. Otto Vepsäläinen tarkasteli työssään käsityötaitoja 
historiallisen elävöittämisen piirissä. Mitä käsitöitä kuuluu 
historian elävöittämiseen ja mitä merkityksiä niille annetaan, 
ja miltä harrastuksen tulevaisuus vaikuttaa? Näihin kysymyksiin auttoi 
vastaamaan jyväskyläläinen pitkäaikainen historian elävöittäjä ja käsi-
työläinen Valter Aspö.

Uusia tallennusteemoja esiteltiin museologian oppiaineen opiskelijoille 
marraskuussa 2021. Ainakin neljä ryhmää valitsi uudet vuonna 2022 
toteutettavat nykytallennuskohteensa museon tarjoamista aiheista. 
Uusia tallennusteemoja ovat muun muassa käsityöopettajan näkö-
kulma käsityön opetukseen 2022. Suomeen on perustettu viimeisten 
vuosien aikana useita villakehräämöitä useiden entisten kehräämöiden 
tehostaessa toimintaansa. Saamme tietää yhden kehräämön tarinaa 
ja nykytilannetta. Museon pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, omin-
takeisten ikonien valmistajan Raija Luukkosen tarinaan perehtyy yksi 
tallennusryhmä. Samoin Käsityökekkerit-sivuston Veera kertoo toimin-
nastaan. Yhteistyö opiskelijoiden kanssa jatkuu siis tulevaisuudessakin. 

Museoviraston ja Museoliiton 16.11.2021 järjestämässä Aineeton kult-
tuuriperintö ja museotyö -webinaarissa museo kertoi tekemästään 

pitkäjänteisestä yhteistyöstä museologian oppiaineen kanssa otsikolla 
Nykydokumentointi ja elävä perintö/käsityö. Nykydokumentointi tukee 
omalta osaltaan museon tekemää aineettoman käsityökulttuuriperin-
nön tallentamista. 

MUSEON OMA KÄSITYÖALAN TOIMI-
JOIDEN ALUEELLINEN TALLENNUS 
ITÄ-SUOMI/POHJOIS-KARJALA
Alueellisen toiminnan taustaa
Suomen käsityön museo seurannut koko toimintansa ajan eli 1900-lu-
vun alusta saakka eri puolilla Suomea harjoitettavaa käsityöläisyyttä 
ja käsityöammatteja. Käsityöläisten toiminta on ollut riippuvainen esi-
merkiksi eri alueilla saatavilla olleista materiaaleista ja eri tekniikoi-
den osaajien asuinpaikoista. Kulttuurinen vaihto on ollut aina vahvaa. 
Osin läntiset ja itäiset käsityötekniikat ja materiaalit poikkesivat toisis-
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taan laajemmin vielä toiseen maailmansotaan saakka. Suomessa käsi-
työkulttuurin muutokseen ja yhtenäistymiseen vaikuttivat esimerkiksi 
siirtokarjalaisten muuttaminen eri puolille Suomea, nopea kaupungis-
tuminen sekä lehtien kautta välittyneet kansalliset ja kansainväliset 
ohjeet ja mallit. Internet ja sosiaalisen median eri sovellukset ovat no-
peuttaneet kahden viimeisen vuosikymmenen nopeinta käsityökulttuu-
rin muutosta. Mallit ja uudet innovaatiot ovat olleet nähtävissä lähes 
ajantasaistesti eri puolilla maailmaa.

Koska Suomi on alueellisesti jakautunut erilaisiin alueellisiin toi-
mintaympäristöihin, myös käsityöalan yrittäjien mahdollisuudet yri-
tystoimintaan ovat edelleen 2000-luvulla erilaiset. Myös käsityöalan 
uutisoinneissa kerrotaan maan yleisestä kehityksestä ja monia valta-
kunnallisia suunnitelmia tehdään isojen kasvukeskusten toimintojen 
mukaan. Alueelliset erot jäävät monesti laajojen tulevaisuusvisioiden 
varjoon. On helppo mitata kestävän kehityksen mukaista toimintaa 
esimerkiksi polttoaineen käytön määrällä ja auton ajokilometreillä. 
Monesti unohtuu, että syrjäisemmillä alueilla oman auton omistami-
nen ja käyttäminen on yrittäjän elinehto. Työpaikkaliikenne ja ammatin 
harjoittaminen ei onnistu julkisten kulkuvälineiden avulla. 

Alueellinen tallennustyö 2020-luvulla
Suomen käsityön museon edelleen jatkuvan alueellisen tallennustyön 
avulla kartoitamme toimintaympäristöjä eri puolilla Suomea. Kuinka 
alueelliset erot ilmenevät käsityön- ja muotoilun toimialalla. Miten 
muuttovoittoisten alueiden käsityöhön ja muotoiluun liittyvät toiminnot 
eroavat valtakunnallisesta linjasta, vai eroavatko. Vuonna 2021 jatket-
tiin alueellista kartoitusta Itä-Suomessa. Vierailimme syksyllä 2021 
kuuden Pohjois-Karjalan alueella käsityötä ammatikseen harjoittavan 
käsityöalan yrittäjän ja muotoilijan luona. Haastattelemalla, videoi-
malla ja valokuvaamalla selvitettiin käsityöalan toimintaympäristöä ja 
ilmapiiriä. 

Tallennusmatkat Pohjois-Karjalaan
Jo kahden vuoden ajan lykkääntyneet kenttätyömatkat Pohjois-Karja-
laan toteutettiin vihdoin lokakuussa ja joulukuussa 2021. Videokuvaa-
jana matkoilla oli amanuenssi Sari Jantunen, valokuvaajana Hannu-
Pekka Auraneva ja koordinoija/haastattelijana amanuenssi Seija Hahl. 
Matkoilla liikuttiin museon omalla tila-autolla. 

Kukin pohjoiskarjalainen käsillä tekijä kertoi meille taustoistaan, 
eli miten ja miksi käsityön toimiala on vetänyt puoleensa. Millaiset 
ovat käsityöläisten toimeentulomahdollisuudet ja näkyvyys omassa 
maakunnassa sekä koko Suomessa, ehkä myös laajemmin? Mikä on 
perinteen merkitys omalle käsityön tekemiselle? Karjalaisuus, suoma-
laisuus, kansainvälisyys – miten kaikki nämä osa-alueet yhdistyvät? 
Millaista alueellista yhteistyötä käsityöalan toimijoilta löytyy. Onko 
käsityöyrittäjällä mahdollisuutta kehittää omaa toimintaansa? Miten 
kukin käsityöläinen näkee vastuullisuuden osa-alueita omassa toimin-
nassaan.

Pohjois-Karjalaan suuntautuneilta matkoilta kertyneen valokuva, vi-
deo-, ja haastatteluaineiston käsittely ja analysointi jää pääasiallisesti 
vuoden 2022 puolelle. Luontosuhde, oma kulttuuriperintö ja yhteinen 
selviytymisen tahtotila vievät näitä tapaamiamme pohjoiskarjalaisia kä-
sityöyrittäjiä eteenpäin. Sanat syrjässä ja syrjäinen saivat tällä matkalla 
ja tässä ajassa hyvän ja positiivisen mielikuvan. Rauhaa ja yhteistoi-
mintaa sopivassa määrin ja nykyiset tietoliikenneyhteydet takaavat että 
syrjässä ollaan samalla kaiken keskipisteessä. Saatujen kokemuksen 
perusteella jatkamme Itä-Suomen ammatilliseen käsityöläisyyteen 
tutustumista vuonna 2022.

Ensimmäinen matka Pohjois-Karjalaan 20.–22.10.2021
Keskiviikkona 20.10. Joensuussa tapasimme keraamikko, muotoilija, 
keramiikka-alan yrittäjän Henriikka Leppäsen. Kerafiikka-yritys sai 
nimensä siitä, että Henriikka teki aluksi keraamista grafiikkaa. Käyt-
tökeramiikkaan hän siirtyi omin sanojen mukaan hurahtaessaan drei-
jaukseen. Taiteellinen työskentely suomalaisen, tarkemmin sanottuna 
pohjoiskarjalaisen saven kanssa ja tuhkalasitekokeilut tuovat vaihtelua 
keraamikon arkeen. Monipuolisuutta työhön tuovat myös verkkosivujen 
suunnittelu ja päivittäminen. Kaiken muun ohella Henriikka valokuvaa 
tuotteet, huolehtii verkkokaupasta ja viestii asiakkaiden kanssa somen 
kautta. Korona-aika on tuonut lisäaikaa rauhalliselle työskentelylle, 
kun monet myyntitapahtumat ja opetustyö ovat olleet tauolla. Vas-
tuullisuus tulee syvältä Henriikan ajattelumaailmasta. Turhaa yliku-
luttamista estääkseen hän tekee tuotteistaan kestäviä, monenlaisten 
astioiden kanssa yhteensopivia. Hän on löytänyt myös sopivan energiaa 
säästävän tuotantoprosessin, jossa keramiikan valmistumiseen riittää 
yksi tuotteiden polttokerta. Lähitulevaisuudessa siintävät suunnitelmat 



Hannele Rusila on pitkän linjan tekstiilialan 
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Design By Hannele Rusila tuotteista tunne-
tuimpia ovat kudotut pellavapyyhkeet, liinat 
ja villashaalit sekä huivit. 6 
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verkosta tapahtuvasta kurssitoiminnasta. Jatkuva kouluttautuminen on 
myös Henriikasta tärkeä motivaation ylläpitäjä. Ja koiran kanssa luon-
nossa liikkumisesta löytyy sekä inspiraatio että vastapaino keramiikan 
teolle.

Torstaina 21.10 kenttätyömatka jatkui nykyään Joensuuhun kuuluvaan 
Tuupovaaraan, entiseen itsenäiseen pohjoiskarjalaiseen kuntaan. 
Design by Hannelen Rusila -yrityksen Hannele Rusila kertoi meille 
vuosistaan käsityöalalla. Monien tehtävien kautta hän aloitti käsityö- 
ja kudonta-alan yrittäjänä Tuupovaarassa 1996. Monissa hankkeissa, 
hankkeissa ja neuvontatehtävissä työskennellyt Rusila tiesi alan lain-

alaisuuksista ja riskeistä. Hannele Rusila Design on tunnettu perinne-
henkisistä pellava- ja villatuotteistaan. Vuosien mittaan kotimaisten 
materiaalien löytäminen on toiveista huolimatta ollut monesti mahdo-
tonta. Laadukkuus ja eettisyys ovat olleet seuraavat kriteerit materiaa-
lihankinnoissa. Rusila on aina halunnut olla suoraan yhteydessä omiin 
asiakkaisiinsa, myös jälleenmyyjiin. Mieluisimpia myyntitapahtumia 
ovat olleet erilaiset keskiaikatapahtumat. Koneellisesta kudonnasta 
luopuva Rusila kertoi jäävänsä osa-aika eläkkeelle, mutta intoa tule-
vaan löytyy ja Rusila kertoikin suuntaavansa tuotantoa perinnepohjai-
siin vaatetustekstiileihin ja käsityötuotteiden sekä tapahtumatuotan-
tojen uudenlaiseen yhdistämiseen. Yksi rakas harrastus eli ryijyt, on 
edelleen lähellä sydäntä.

21.10.2022 tutustuimme myös tuupovaaralaisten yhteisessä Ullakko-
talossa työskentelevän suutarin Hanna Piipposen Pikitikki-yritykseen. 
Piipponen jatkaa perinteikkään supikkaan valmistajan, Martti Koljosen 
työtä. Jalkinekisälliksi ja jalkineenvalmistajaksi valmistuneelle Piip-
poselle periytyivät Koljosen toimitilat, osa työvälineistä ja arvokasta 
supikkaan valmistustaitoa. Piipponen kehittää perinnepohjaista toi-
mintaa itselleen ja asiakkaille sopivaan muotoon. Pedantti supikkaan 
valmistus tapahtuu käsin ja ompeluun käytetään villisianharjaksia 
sekä itse tehtyä pikilankaa. Monikäyttöisten ja kevyiden lipokkaiden ja 
supikkaiden ohella Piipponen korjaa kenkiä ja muita nahkatuotteita. 
Vaihtelua jalkinearkeen tuovat tuotekuvaukset, sekä aloitetut jalkine-
mestariopinnot.

Ilomantsiin suunnattiin perjantaina 22.10.2021. Vajaan kymmenen 
kilometrin päässä keskustasta sijaitsevassa entisen Kuuksenvaaran 
koulun tiloissa tapasimme KoitaDesignin monitoimiyrittäjän Eija-Irene 
Hiltusen. Hiltunen kertoi kaikkien yrityksensä toimialojen eli valoku-
vauksen, majoitustoiminnan, aktiivinen matkailu- ja kotiseututoimin-
nan sekä vaatetusalan niveltyvän toisiinsa. Uusimpana ammattinaan 
hän mainitsi vaatesuunnittelijana/valmistajana toimimisen. Valoku-
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vaajaksi valmistunut Hiltunen muutti Ilomantsiin vuonna 2008, jolloin 
Kuuksenvaaran koulu löytyi. Hiltunen kertoo, että kaikki hänen nykyi-
nen toimintansa liittyy rakennukseen. Hiltunen ammentaa voimia toi-
mintaansa karjalaisesta ja suomalais-ugrilaisesta kulttuuriperinnöstä. 
Tekstiiliyritys KoitaDesignin tarina alkoi kukkilintu-kuvioaiheen siir-
tämisestä läheisen Parppeinvaaran ravintolan pellavaisiin työasuihin. 
Kuvio siirtyi myös naisten ja miesten perinnehenkisiin juhla- ja arki-
asuihin. Tulevaisuudessa siintää myös suomalaisen villan nostaminen 
esille Hiltusen suunnittelemien ja paikallisten neulojien toteuttamien 
neuleiden avulla. Tärkeintä Hiltusen ajattelumaailmassa on ajatus, että 
syrjässä oleminen ei ole negatiivinen asia. Yhdessä tekemällä syrjässä 
on hyvä elää ja kehittyä.

Toinen dokumentointimatka Pohjois-Karjalaan 1.-2.12.2021
Vierailimme kahden kontiolahtelaisen käsityöläisen luona. Keskiviik-
kona 1.12.2021 tapasimme keramiikan tekijä Sisko Sutisen. Olimme 
sopineet etukäteen Yle Pohjois-Karjalan 
toimittajan Pauliina Tolvasen kanssa, että 
hän tulisi seuraamaan dokumentointimat-
kaamme jonkun käsityöläisen luona. Niin-
pä aloitimme työskentelymme lähes yhtä 
aikaa Sutisen luona Tuliaistupa-yrityksen 
toimitiloissa. Sutinen kertoi oppineensa 
keramiikan teon kansalaisopiston kurssi-
en kautta, mainiten yhdeksi opettajakseen 
juukalaisen Sinikka Häyrisen. Sutisen mo-
nipolvinen yrittäjäntaival jatkuu edelleen 
40 vuoden jälkeenkin, vaikka ikää on jo yli 
70 vuotta. Sutinen kertoo hyvän kunnon ja 
luonnossa liikkumisen olevan syy, jonka 
takia hän jaksaa edelleenkin tehdä kera-
miikkaa. 

Torstaina 2.12. suuntasimme auton Kontiolahden entiselle varuskunta-
alueelle. Etsimämme rakennus oli helppo löytää, sillä entisen varasto-
rakennuksen seinät on vuorattu lehtikuusilaudoilla. Meidät vastaanotti 
Puuartisti-yrityksen toinen perustajista, toimitusjohtaja ja puuseppä-
mestari Miikka Kotilainen. Vuonna 2014 veljekset Miikka ja Joona 
Kotilainen perustivat osakeyhtiömuotoisen yrityksen. Yrityksen kehit-
tyminen on ollut vauhdikasta. Seitsemän vuotta toimineen yrityksen 
tiloja on laajennettu useaan kertaan ja vuonna joulukuussa 2021 yri-
tyksessä oli työntekijöitä kuusi. Mukana toiminnassa oli myös veljesten 
isä. Jatkuva kouluttautuminen, sopivien riskien ottaminen, huolellinen 
brändäys ja joskus pienet onnen kantamoiset, kuten Supercellin sau-
natilaus, ovat luoneet pohjan uusia visioita luovalle tarinapuista kerto-
valle yritykselle. Miikka Kotilaisen tulevaisuuden tavoitteena onkin olla 
maailman paras puusepänsepänverstas, ja se ei Kotilaisen mukaan 
onnistu yksin.

Kontiolahden Tuliaistupa  
yrityksen, keramiikan tekijä 

Sisko Sutisen luona vierailtiin 
1.12.2021. Kuvassa Sisko Sutinen 

valmistaa keramiikkaa. Kuva 
Hannu-Pekka Auraneva.
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7 TIETOPALVELU
SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON tekstiilitietopalvelu vastasi asiakkailta 
pääosin sähköpostitse tulleisiin käsityöaiheisiin kysymyksiin keskimää-
rin 24 kertaa kuukaudessa. Kasvua tiedustelujen määrässä oli edelli-
seen vuoteen verrattuna hienoisesti, mutta yleisesti ottaen tietopalve-
lun käyttö ja asiakasprofiili on pysynyt hyvin samanlaisena kuin vuonna 
2020. Vilkkaimmin otettiin yhteyttä vuoden ensimmäisinä kuukausina. 

Kysymykset koskivat suurimmaksi osaksi tekstiilien mallia ja suun-
nittelijaa sekä ajoitusta. Kyselyjen kokonaismäärään suhteutettuna 
mallintunnistamiseen liittyviä tiedusteluja oli 74,5 %, muita tekstiileihin 
liittyviä kysymyksiä 12,5 % ja muita käsityöhön ja museotoimintaan 
liittyviä aiheita 13 %. Muita aiheita koskevissa kysymyksissä korostuivat 
käsityötä koskevan tiedon ja (tutkimus)aineistojen saatavuus sekä ai-
neistojen lahjoittaminen museon kokoelmiin.

Tekstiileihin liittyvistä tunnistus- tai muista kysymyksissä asiakkaiden 
mielenkiinto keskittyi erityisesti erilaisiin seinävaatteisiin. Top 5 suosi-
tuinta tunnistusaihetta olivat ryijyt (67 %), täkänät (14 %), matot (5 %), 
kuvakudokset (5 %) ja raanut (3 %). 

Tekstiilitietopalvelun asiakkaat ovat valtaosaksi yksityishenkilöitä, 
mutta museo teki yhteistyötä myös alan ammattilaisten ja keräilijöiden 
kanssa. Tietopalveluun otettiin vuoden aikana yhteyttä laajalti ympäri 
Suomea, mutta myös ulkomailta, esimerkiksi Englannista, USA:sta, 
Hollannista ja Virosta.   

Museon kokoelmanhallintajärjestelmä Simoon upotettua tekstiilitieto-
kantaa täydennettiin vuoden aikana eri lähteistä, esimerkiksi tietopal-

velun asiakkailta ja Bukowskis-huutokauppatalolta, saaduilla kuvilla ja 
tiedoilla. Tietokantaan lisätyt tiedot edustivat asiakkaita eniten kiinnos-
tavia tekstiilityyppejä: ryijyjä, täkänöitä ja karvalankamattoja. Vuoden 
2021 loppuun mennessä tietokantaan oli tallennettu tiedot 3 369 ryijys-
tä, 135 matosta ja 267 täkänästä. Kesällä 2021 Finna.fi -palvelussa ava-
tun julkisen kokoelmatietokannan kautta asiakkaiden tavoitettavissa oli 
vuoden loppuun mennessä nähtävissä mallitietoja kuitenkin vain 206 
tekstiilistä. 

Edellisenä vuonna lanseerattu ryijytietojen lähipalvelu ”Ryijykioski”, 
toteutettiin 17.6.2021 Keski-Suomen museossa Tuomas Sopasen 
kokoelmia esittelevän ryijynäyttelyn yhteydessä. Ryijykioskissa kävi 
kymmenkunta asiakasta, jotka kaipasivat tietoa useista ryijymalleis-
ta. Mallitietojen lisäksi Ryijykioskissa oli tarjolla myös asiantuntevaa 
opastusta ryijyjen hoitoon ja säilytykseen Konservointikeskuksen johta-
van konservaattorin Anne Vesannon toimesta.

YHTEISTYÖ ITÄ-SUOMEN  
YLIOPISTON KANSSA 
Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opetta-
jankoulutuksen osaston käsityötieteen ja monimateriaalisen käsityön 
opiskelijoiden kanssa oli koronapandemian asettamien käytännön ra-
joitusten vuoksi edelleen tauolla. 
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8 KANSALLISPUKUKESKUS
SUOMEN KANSALLISPUKUKESKUKSESSA työskentelee kaksi vaki-
tuista työntekijää: kansallispukukonsultti Taina Kangas ja kansallispu-
kuamanuenssi Marja Liisa Väisänen.   

PUKUTUTKIMUS
Kansallispukukeskuksen tärkeä tehtäväalue on pukututkimus ja eten-
kin aiemmin koottujen kansallispukumallien perinnepohjaisuuden 
tarkistaminen. Kuluneen vuoden aikana ne ovat työllistäneet runsaasti. 
Vuoden 2021 aikana erilaisia pukuhankkeita on ollut vireillä ja tutki-
muksen alla lukuisia. Myös pukutarkistuksia koskevia tiedusteluja on 
ollut useita. Koronapandemian vuoksi hankkeet eivät edenneet aiempi-
en suunnitelmien mukaisissa aikatauluissa.  

Oriveden naisen kansallispuvun tarkistus 
Oriveden pukutarkistushankkeen toimeksiantosopimus allekirjoitettiin 
16.12.2020 ja hanke eteni kertomusvuonna mallipukujen valmistus-
vaiheeseen. Käsinkudottujen kankaiden kudontalankojen etsiminen 
ja lopulta oikean sävyisten lankojen värjääminen vei yllättävän paljon 
aikaa. Yhtenä syynä oli koronapandemian aiheuttama tarvittavien ku-
dontalankojen saatavuusongelma. 

Käsin kudottavien kankaiden kudontakokeiluja sekä pirtanauhojen 
kokeiluja käytiin vertaamassa Hämeen museon ja Kansallismuseon 
kokoelmiin talletettuihin puvun esikuvamateriaaleihin. Alkuperäiset 
vaatekappaleet ovat pääosin Tampereen museoiden kokoelmakeskuk-
sessa Tampereen Ruskolla sekä osa Museoviraston kokoelma-  
ja konservointikeskuksessa Vantaan Hakkilassa. 

Akaan seudun naisenpuvun täydennyshanke 
Tilaajayhteisön saatua rahoituksen järjestymään Akaan seudun naisen-
puvun täydennyshankkeelle, solmittiin toimeksiantosopimus 15.4.2021. 
Puku täydentyy päällysvaatteella sekä painokankaisilla ja silkkisillä 
esiliinoilla. Pukuun on nimetty kaksi erilaista esikuvaröijyä, jotka mo-
lemmat kuuluvat Kansallismuseon kokoelmiin. Toinen on malliltaan 

lyhyempi painokankainen ja toinen pidempi käsikudotusta kankaasta 
valmistettu röijy. 

Kansallispukukonsultti teetti painokangasuusinnon Luopioisissa toimi-
valta Printscorpio Oy:ltä. Siitä tehtiin muutamia kokeiluja, joita kansal-
lispukukonsultti kävi vertaamassa esikuvaan Museoviraston kokoelma- 
ja konservointikeskuksessa Vantaalla. Parin kokeilukerran jälkeen uusi 
painokangas valmistui juuri ennen joulua. 

Akaan esikuvaröijyn painokuosi.
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Viipurin naisen kansallispuvun tarkistus 
Viipurin pitäjän naisen uudelle pukumallille on hyväksytty kokonais-
suunnitelma vuonna 2020. Puvun nimi kuitenkin tarkentui kuluvana 
vuonna Viipurin seudun kansallispuvuksi, koska tilaajayhteisönä on 
Viipuri-Säätiö. Sen sijaan Viipurin Pitäjä-Seura ei ole mukana hank-
keessa. Selvitystyötä mallipukujen toteutuksen ja hankkeen kustan-
nusten osalta jatkettiin yhdessä tilaajayhteisön kanssa. 

Koronapandemian vuoksi hanke ei edennyt aiemmin suunnitellun aika-
taulun mukaisesti.

TUTKIMUSKÄYNNIT  
Kuluneen vuoden aikana kansallispukukonsultti on tehnyt useita tut-
kimuskäyntejä Museoviraston keskusvarastolle Vantaan kokoelma- ja 
konservointikeskukseen ja Tampereen museoiden Ruskon kokoelma-
keskukseen. Museoviraston kanssa on sovittu, että kansallispukututki-
muksiin liittyvät esineiden tutkimuspyynnöt hoidetaan Suomen kansal-
lispukukeskuksen kautta.   

Vuoden 2021 aikana tehdyt tutkimuskäynnit ovat liittyneet pääasiassa 
Oriveden pukutarkistushankkeeseen ja Akaan seudun pukutäydennyk-
seen. Tällöin on dokumentoitu ja taltioitu esikuva-aineistojen tietoja 
sekä vertailtu erilaisia materiaaleja sekä kangas- ja ompelukokeiluja 
alkuperäisiin aineistoihin. Lisäksi on vertailtu ja testattu mallipukujen 
vaatekappaleiden kaavoituksia varten tehtyjä sovituskokeiluja. Mukana 
on usein ollut kansallispukuraadin nimeämä puvun asiantuntija, malli-
pukujen tekijöitä sekä tilaajayhteisöjen edustajia.  

Jaalan vuonna 1991 tarkistettuun kansallispukuun toteutettiin uusi ko-
rumalli. Hopeista levyriipuskorua tutkittiin ja kokeilukappaleita verrat-
tiin alkuperäisiin Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksessa 
Vantaalla. 

KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
KOULUTUKSET 
Suomen kansallispukukeskus huolehtii kansallispukuperinteen ja pu-
kujen valmistustiedon ja -taidon jatkuvuudesta järjestämällä koulutus-
ta kansallispukukurssien opettajille ja pukujen valmistajille. Suomen 

kansallispukukeskuksen mallipukukokoelman vaatekappaleet toimivat 
tärkeänä oppimateriaalina tässä koulutuksessa. Niitä oli esillä aina 
kunkin koulutusjakson aiheeseen liittyen. 

Kansallispukukoulutus  
Kansallispukukonsultti Taina Kankaan järjestämä kansallispukukoulu-
tus jatkui kuluneen vuoden aikana yhteensä neljällä koulutusjaksolla. 
Järjestyksessään toinen kansallispukukoulutuskokonaisuus valmistui 
jouluun mennessä. Tosin alkuperäisesti jo toukokuussa päätyväksi 
suunnitellun koulutuksen ajankohtia jouduttiin siirtelemään useaan 
kertaan koronapandemiasta johtuen. 

Koulutus koostuu yhteensä kymmenestä kaksipäiväisestä koulutusjak-
sosta. Kullakin kerralla perehdytään yhteen kansallispuvun vaatekap-
paleeseen kerrallaan, esimerkiksi länsisuomalaiset paidat, liivit, röijyt 
jne. Koulutus sisältää luentoja kansan- ja kansallispuvuista, niiden 
alueellisista ominaispiirteistä, käytöstä ja materiaaleista. Käytännön 
harjoituksissa perehdytään vaatekappaleiden kaavoituksiin, istuvuu-
teen ja ompelurakenteisiin. 

Elokuussa 2019 aloittanut koulutusryhmä pääsi jatkamaan vasta tou-
kokuussa omaa koulutuskokonaisuuttaan. Kyseisellä jaksolla aiheena 
olivat miesten kansallispuvut, niiden ominaispiirteet ja ompeluraken-
teet. Bragen edellinen kansallispukukonsultti Eija Mendelin piti esitel-
män sotilasmuodin vaikutuksesta miesten kansan- ja kansallispukui-
hin. Miesten kansallispukuja käsiteltiin vielä elokuun jaksolla, jolloin 
paneuduttiin pukujen kaavoituksiin, kaavamuutoksiin ja istuvuuteen. 
Lisäksi perehdyttiin kansallispukujen asusteisiin ja koruihin.

Syyskuussa koulutuksen aiheena olivat karjalaiset naisten päällysvaat-
teet, joista valmistettiin sovituskokeiluja ja perehdyttiin sovitusmuutok-
siin. Kostulien ja sarkaviittojen kirjontaharjoituksia ohjasi kansallispu-
kuvalmistaja Soja Murto. 

Lokakuussa oli kymmenes eli viimeinen koulutuskerta. Sen aiheena 
olivat karjalaiset naisten päähineet. Käytännön harjoituksia ohjasi kan-
sallispukuvalmistaja Soja Murto, jonka ohjauksessa valmistettiin syke-
rölaite ja kaksi erilaista huntua.

Koulutukseen sisältyy jaksoilla tehtyjen harjoitustilkkujen sekä kirjalli-
sen portfolio-tehtävän palautus. 
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Kolmas ja uusin koulutusryhmä 
Suuren kysynnän vuoksi elokuussa aloitti uusi, kolmas koulutusryhmä. 
Hakijoita oli runsas määrä, joista 15 valittiin koulutukseen. Pienempi 
osallistujamäärä helpottaa opetusta ja tarjoaa paremmat oppimise-
dellytykset. Syksyn aikana heille oli yhteensä kolme koulutusjaksoa. 
Koulutukset toteutettiin aiempaan tapaan Jyväskylän kansalaisopiston 
tiloissa.  

Aloituskerran aiheena olivat länsisuomalaiset naisten paidat. Bragen 
kansallispukukonsultti Maria Lindén kertoi Bragen pukutoimiston 
tehtävistä ja Pukuputiikin tarjonnasta. Jakson aikana tutustuttiin myös 
Suomen käsityön museon ja Kansallispukukeskuksen tiloihin ja näytte-
lyihin. 

Toisella jaksolla lokakuussa perehdyttiin vastaavasti karjalaisiin nais-
ten paitoihin. Käytännön kirjontaharjoituksia ohjasi kansallispuku-
valmistaja Soja Murto. Marraskuussa kokoonnuttiin vielä kolmannen 
kerran. Silloin käsiteltävinä aiheina olivat hameet ja esiliinat. Suomen 
Perinnetekstiilit Oy:n toiminnasta ja kansallispukutarjonnasta oli ker-
tomassa Jenni Österman.  

Mallipukukokoelman vaatekappaleet toimivat näissä koulutusjaksoissa 
tärkeänä havainto- ja oppimateriaalina. Vaatekappaleita oli esillä ja 
tutkittavana kunkin koulutusjakson aiheen mukaisesti.  

Oriveden kansallispukutarkistukseen  
liittyvä koulutus 
Taito Pirkanmaan järjestämä Oriveden pukuhankkeeseen sisältyvä 
koulutuskokonaisuus pystyttiin aloittamaan. Koronapandemian vuoksi 
se järjestettiin etäyhteydellä.  Ensimmäisellä jaksolla kansallispuku-
konsultti kertoi kansallispuvuista ja pukutarkistushankkeesta kokonai-
suutena ja puvun esikuvamateriaaleista. 

Koulutus oli kaikille avoin ja maksuton. Teams-yhteydellä toteutettu ti-
laisuus keräsi yli 40 osallistujaa. Pukutarkistuksesta kiinnostuneita oli 
mukana muun muassa Orivedeltä, Tampereelta, Ikaalisista sekä muilta 
paikkakunnilta. 

Sarafaanikurssi 
Kansallispukukeskus järjesti myös perinteiseen karjalaiseen pukeu-
tumiseen kuuluvan kaksipäiväisen koulutusjakson sarafaanien eli ol-
kainhameiden valmistuksesta. Koulutus oli alkuperäisen suunnitelman 
mukaan tarkoitus toteuttaa taiteentutkija Leena Jääskeläisen kokoa-
man Perinteen lumo -näyttelyn aikana, mutta koronatilanteen vuoksi 
se onnistuttiin järjestämään vasta kesäkuussa. 

Koulutuksen opettajana toimi Leena Jääskeläinen, joka kertoi moni-
puolisesti sarafaanien käytöstä ja perinteisestä valmistuksesta. Koulu-
tus tulee jatkumaan rätsinä- eli paitakurssin muodossa.

Sarafaanikurssi.
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KANSALLISPUKUKESKUKSEN 
NÄYTTELYT 
Suomen kansallispukukeskuksella on pysyvä näyttely Komeasti juhlaan 
museon alakerrassa sekä Kuja-näyttelytila museon toisessa kerrok-
sessa. Kujalla esitetään pukeutumiseen liittyviä näyttelyitä. Kansallis-
pukukeskuksen näyttelyissä ja kokoelmatyössä Konservointikeskus on 
tiiviisti apuna, huolehtien ehkäisevästä konservoinnista sekä näyttelyyn 
tulevan materiaalin huollosta ja kuntoon laittamisesta.  

Perinteen lumo – Leena Jääskeläinen  
ja karjalaiset kansanpuvut 3.4.2020–11.4.2021 
Lähes 35 vuotta perinteistä karjalaista kansanpukua tutkinut Leena 
Jääskeläinen on koonnut näyttelyn kansatieteellisestä näkökulmasta. 
Näyttelyssä esiteltiin perinteisiä karjalaisia käsityötaitoja ja perinne-
tekstiilien elämää sekä niihin liittyvää symboliikkaa. Näyttelyn avulla 
voi sukeltaa karjalaiseen kulttuuriin ja kansanviisauksiin. Näyttelyn 
työpiirrokset Jääskeläinen on tehnyt tutkimusmatkoilla ympäri Karja-
laa vanhoista valokuvista. 

Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi Leena Jääskeläisen toivottua 
näyttelyä päätettiin jatkaa pidempään. 

Lottapukujen keskisuomalaisia tarinoita 
16.4.–17.10.2021
Vuonna 2021 tuli kuluneeksi 100 vuotta Lotta Svärd -järjestön perusta-
misesta. Lottapukujen keskisuomalaisia tarinoita -näyttelyssä tarkas-
teltiin lottien työtä isänmaan hyväksi avaamalla lottapukujen taustalla 
olevia keskisuomalaisia tarinoita. Näyttelyssä tuotiin esille lääkintä-, 
muonitus- ja ilmavalvontalottien toimintaa.

Kujan näyttelytilassa oli esillä viisi lottapukua ja kaksi pikkulottapukua. 
Puvut saatiin lainaan Keski-Suomen Lottaperinneyhdistys ry:n jäsenil-
tä, Keski-Suomen museosta, Suomen Ilmavoimamuseosta ja Tuusu-
lan Lottamuseosta. Lotta Svärdin Jyväskylän ja Sisä-Suomen piirissä 
1920–1944 toimineiden lottien ja pikkulottien toimintaan kurkistettiin 
pukujen kautta niin historiallisesta kuin paikallisesta näkökulmasta. 
Pukuja täydensi lottaelämään liittyvä esineistö ja kirjallisuutta, jotka oli 
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koottu näyttelyyn yksityisiltä henkilöiltä ja Keski-Suomen Ilmavoima-
museolta. Näyttelyyn liittyi myös runsaasti valokuvia.

Näyttely toteutettiin yhteistyössä Keski-Suomen perinnelottayhdistyk-
sen kanssa.

Flammut kansallispuvuissa  
22.10.2021–10.4.2022 
Suomen kansallispukukeskuksen näyttelyssä Flammut kansallispu-
vuissa on esillä mallipukuja, joiden osia on valmistettu flammukan-
kaista.

KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
TAPAHTUMAT 
Lottakanttiinit ja aiheeseen liittyvät luennot 
Lottapukujen keskisuomalaisia tarinoita -näyttelyyn liittyi Keski-Suo-
men lottaperinne yhdistyksen järjestämiä Lottakanttiineita. Koronan 
takia näyttelyn alkuun suunniteltu kanttiini piti siirtää. Ensimmäinen 
Lottakanttiini järjestettiin Lotanpäivänä 12.5. klo 14. Kanttiinin aluksi 
Suomen Ilmavoimamuseon johtaja Kai Mecklin kertoi keskisuomalai-
sista ilmavalvontalotista. Luento oli maksuton. 

Seuraava Lottakanttiini järjestettiin Suomen käsityön museon synty-
mäpäivänä 12.6. Sitä seuraavat kanttiinit olivat 13.8. ja 17.9. Viimeinen 
lottakanttiini järjestettiin Kansallispuvun juhlapäivänä 9.10. Silloin 
järjestettiin myös tutkija ja kirjailija Jukka I. Mattilan etäluento lottapu-
vuista.

Lottakanttiineissa oli myynnissä kahvin lisäksi lettivehnästä ja kane-
liässiä sekä sota-ajan leipää. Maistelemaan pääsi myös pikkulottien 
piparkakkuja, joiden leivontaohje on vuodelta 1942.  Lottakanttiinin 
tuotto meni Keski-Suomen lottaperinneyhdistyksen järjestämään lot-
tien ja pikkulottien virkistystoimintaan. Lottakanttiineiden yhteydessä 
oli aina tilaisuus tutustua Lottapukujen keskisuomalaisia tarinoita 
-näyttelyyn Kujalla Keski-Suomen lottaperinneyhdistyksen esittelemä-
nä. Lottakanttiinit tarjosivat etenkin iäkkäille Keski-Suomen lottape-
rinneyhdistyksen jäsenille kiinnostavan ja turvallisen tapaamispaikan 
korona-ajan keskellä.
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Kansallispuvun juhlaa ja muita suomalaisia  
pukuja Suomen käsityön museossa la 9.10. 
Kansallispuvun juhlaa päästiin viettämään tänä vuonna ihan kasvok-
kain Suomen käsityön museolla lauantaina 9.10. klo 11–17. Suomen 
kansallispukukeskuksen järjestämässä tapahtumassa oli tarjolla mo-
nipuolista ohjelmaa.

Kansallispuvun juhlapäivässä sukellettiin suomalaiseen pukuelämään 
laajemminkin, sillä kansallispukujen lisäksi Lottapukujen historia -kir-
jan julkaissut tutkija, tietokirjailija ja sotilaspukujen asiantuntija Jukka 
I. Mattila kertoi lottapukujen historiasta. Luento toteutettiin etänä ja 
sitä pystyi seuraamaan museossa, luentosalissa sekä ala-aulassa. 

Luentosalissa oli Keski-Suomen lottaperinneyhdistyksen 
järjestämä lottakanttiini, jossa juhlapäivän osallis-
tujat saattoivat käydä kahvilla. 

Suomen kansallispukukeskuksen 
kansallispukukonsultti Taina Kan-
gas ja Suomen kansallispukuyh-
distys Raita ry:n puheenjoh-
taja Seija Tiihonen kertoivat 
Laukaan, Keski-Suomen 
ja Uuraisten kansallis-
pukujen satavuotisesta 
historiasta ja pukuihin 
pääsi tutustumaan 
tarkemmin museos-
sa. Esillä olivat Kes-
ki-Suomen museon 

kokoelmista lainaan saadut 1920-luvulla valmistetut Keski-Suomen l. 
Jyväskylän, Laukaan ja Uuraisten naisten kansallispuvut.

Suomen Kansallispukujen Ystävät ry:n puheenvuoron piti professori 
Janne Vilkuna. 

Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry jakoi Raidallisen stipendin. 
Kansallispuvun hyödyntäminen ja sitä kautta myönteisen kansallis-
pukukuvan edistäminen, sukupolvien välinen yhteys, luotettava tie-
tosisältö ja kierrätysmateriaalien oivaltava käyttö vakuuttivat Raidan 
hallituksen hurraten myöntämään vuoden 2021 stipendin Raili Airikka-
Haapaniemelle ja Tiija Malmille.

Tutkija Jenni Sahramaa, käsityömestari Mervi Pasanen, tutkija Krista 
Vajanto ja tekstiilikonservaattori Maikki Karisto kertoivat 

arkeologisiin löytöihin perustuvista muinaissuo-
malaisista asuista ja lautanauhoista sekä 

niiden valmistamisesta.

Kansallispuku- ja käsityötarvik-
keita sekä valmiita tuotteita 

olivat myymässä Brage Ab, 
Soja Murto Tmi, Taitoisa Oy, 

Suomen Perinnetekstiilit 
Oy, Anita Grönlund Tmi 

ja Taito Shop Jyväskylä. 
Löydöstä muinaispu-
vuksi – kirjan tekijä-
tiimi Jenni Sahramaa 
ja Mervi Pasanen 
olivat paikalla myy-
mässä juuri ilmes-
tynyttä kirjaansa, 
käsityötarvikkeita, 
lautanauhoja sekä 
Nauha-aarteita -kir-
jaa.

Laukaan, Uuraisten ja 
Keski-Suomen kenties 
ensimmäiset kansal-
lispuvut Keski-Suomen 
museon kokoelmista.
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KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
KOKOELMATYÖ 
Suomen kansallispukukeskuksella on kaksi kokoelmaa: kansallispu-
kujen mallipukukokoelma ja kansallispukukeskuksen kansallispuku-
kokoelma. Mallipukukokoelma karttuu pukututkimuksen eli uusien ja 
tarkistettujen kansallispukujen kokoamisten myötä. Kansallispuku-
keskuksen kokoelma karttuu pääasiassa lahjoitusten avulla. Vuonna 
2021 kokoelmalahjoituksista suurin osa lahjoituksista oli kansallispu-
kukokonaisuuksia. Esinelahjoituksia koskevia yhteydenottoja tuli sekä 
Suomesta että ulkomailta. 

Kansallispukukeskuksen kokoelmia oli vuoden 2021 aikana esillä 
yleisölle perusnäyttelyssä sekä Kujan vaihtuvissa näyttelyissä. Malli-
pukukokoelman puvut olivat esillä myös kansallispukukoulutuksessa 
esimerkkeinä.  

Kansallispukukeskus on julkaissut kansallispukutarinoita kokoavan 
sivuston kansallispuvut.muistele.fi. Sivustolle ihmiset voivat käydä 
kirjoittamassa oman kansallispukutarinansa ja halutessaan liittää mu-
kaan valokuvia. Samalla kootaan tietoja tarinoiden kertojien kansallis-
puvuista ja niiden merkityksistä omistajalleen. Materiaali tallennetaan 
museon arkistoon. 

Kansallispukukeskuksen kokoelmia on toivottu Finnaan jo pitkään ja se 
päästään toteuttamaan uuden kokoelmanhallintajärjestelmän kautta 
lähivuosina. Vuonna 2021 Finnassa julkaistiin kansallispukukeskuksen 
kokoelman kansallispukuisia barbeja.

Kansallispukukeskus on mukana valtakunnallisessa tallennus- ja ko-
koelmatyön TAKO pooli 4:n toiminnassa. 

Kansallispukujen mallipukukokoelman säilytyksen muutostyöt aloi-
tettiin tekstiilivaraston tiloissa. Mallipukukokoelmalla on muihin 
kokoelmiin verrattuna erilainen käytettävyys. Kokoelmaa käytetään 
kansallispukukonsultin järjestämissä kansallispukukokoulutuksissa. 
Kokoelman säilytystä muutetaan helpommin käytettäväksi. Työhön oli 
palkattuna Reija Teerimäki. 

KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
TIETOPALVELU 
Kansallispukukonsultti opasti kaikkia kansallispuvuista kiinnostuneita 
puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti paikan päällä. Kysy-
mykset olivat hyvin monenlaisia ja monen tasoisia koskien puvun valin-
taa ja käyttöä, pukutunnistuksia, valmistusta ja materiaalien hankintaa. 
Epätietoisuutta aiheuttivat monet tarkistettuihin ja tarkistamattomiin 
pukuihin liittyvät eroavaisuudet, pukutuunaukset ja puvun osien yhdis-
täminen nykypäivän pukeutumiseen. Paljon tiedusteltiin myös mah-
dollisten pukutarkistusten teettämiseen liittyviä asioita. Tiedustelijoina 
on alan koko kirjo harrastajista ammattilaisiin. Tärkeässä osassa ovat 
myös käsityöalan opiskelijat sekä kansallispukukurssien opettajat.   

Pukutarkistuksia, -tutkimusta ja uusien pukumallien kokoamista 
koskevat tiedustelut ja kysymykset tulivat pääosin pukujen tilaajayh-
teisöiltä, erilaisten kotiseutuyhdistysten, pitäjäseurojen ja -säätiöiden 
edustajilta. 

KANSALLISPUKURAATI  
Kansallispukuraati kokoontui vuoden aikana yhteensä kaksi kertaa. 
Toukokuun ja joulukuun kokoukset järjestettiin kokonaan etäyhteyksin.

Raadin jäsenet toimikaudella 2020–2022 ovat puheenjohtaja Inga  
Pihlhjerta, Taina Kangas, joka hoitaa sihteerin tehtäviä, Seija Johnson, 
Ritva Hänninen, Jaana Kataja, Minna Koskinen, Maria Lindén, Eija 
Mendelin, Aila Nieminen, Sari Tauriainen, Marjo Vainio ja Marja Liisa 
Väisänen.  

Raati käsitteli meneillään oleviin kansallispukutarkistuksiin ja uuden 
pukumallin kokoamiseen liittyviä asioita, kuten Oriveden pukutarkis-
tukseen tarvittavia kudontalankoja, niiden laatua ja saatavuutta sekä 
värjäyttämismahdollisuuksia.  

Jaalan vuonna 1991 tarkistettuun kansallispukuun valmistui uusi koru-
uusinto. Lahden muotoiluinstituutissa (LAMK) korumuotoilua opiskel-
lut Elisa Levikari valmisti opinnäytetyönään näyttävän ja suuritöisen 
hopeisen levyriipuskorun. Kansallispukukonsultti toimi Suomen kan-
sallispukukeskuksen taholta opinnäytetyön ohjaajana. Koru-uusinto 
hyväksyttiin Kansallispukuraadin kokouksessa 2/2021.

https://kansallispuvut.muistele.fi/
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Raati käsitteli miesten kansallispukujen kanssa käytettäviin kanto-
välineisiin liittyviä asioita. Selvitettiin mahdollisia esikuva-aineistoksi 
sopivia laukkuja ja reppuja museoiden kokoelmista. Päätettiin toteuttaa 
nahkainen olkalaukku sekä kevyempi kankainen selkäreppu, joiden 
esikuvat ovat Kansallismuseon kokoelmissa. 

KANSALLISPUKUKONSULTIN  
PITÄMÄT ESITELMÄT  
Kuluneen vuoden aikana pystyttiin vihdoin järjestämään muutamia 
edelliseltä vuodelta siirrettyjä yleisötapahtumia, kuten Satahäme Soi 
-tapahtuma Ikaalisissa. Kansallispukukonsultti esitteli tilaisuudessa 
Kansallispukuraadin hyväksymän tarkistetun Ikaalisten naisen kansal-
lispuvun. 

Maaliskuussa Kalevalaisten Naisten Liiton järjestämässä Etäkahvi-ta-
pahtumassa kansallispukukonsultti oli tilattu kertomaan kansallispu-
kututkimuksesta ja pukutarkistuksista. Kentältä saapuneen kysynnän 
vuoksi kansallispukukonsultti järjesti vastaavan tilaisuuden uudelleen 
huhtikuussa. Tapahtumat toteutettiin Teams-yhteydellä. 

KANSALLISPUKUJA  
KÄSITTELEVÄT ARTIKKELIT  
Kansallispukukonsultti Taina Kangas kirjoitti Kansallispukukeskuksen 
kuulumisia Suomalaisen Kansantanssin Ystävien netissä julkaistavaan 
Tanhuviesti -lehden kolmeen numeroon.  Lisäksi hän kirjoitti Ikaalisten 
naisen kansallispukutarkistusta esittelevän artikkelin Pirta-lehden 
numeroon 3/2021.

Kansallispukukonsultti laati esittelytekstin liitettäväksi Ikaalisten nai-
sen tarkistetun kansallispuvun työohjeisiin. Kansallispukuvalmistaja 
Soja Murto valmistamat ohjeet julkaistiin Ikaalisten kansallispuvun 
nettisivustolla syksyn aikana. 

SUOMEN KANSALLISPUKU-
KESKUKSEN MUU TOIMINTA 
Kansallispukukeskuksen työntekijät olivat haastateltavina ja keskuste-
lemassa erilaisissa ohjelmissa.

Kansallispuvut radioaalloilla  
YLEn radiotoimittaja Olli Haapakangas haastatteli sekä Suomen käsi-
työn museon että Kansallispukukeskuksen työntekijöitä toimittamaan-
sa ohjelmasarjaan Radio Suomen Ilta. Käsityön museon amanuenssien 
keskustelussa aiheena olivat matkamuistot. Kansallispukukeskuksen 
kansallispukuamanuenssin ja -konsultin kanssa keskusteltiin luonnol-
lisesti kansallispuvuista; mitä ne ovat, miten ne ovat syntyneet ja mil-
lainen suosio niillä on. Ohjelmaan sisältyi aina kulloiseenkin teemaan 
liittyvän asiantuntijahaastattelun lisäksi keskustelua tavallisten ih-
misten kokemuksista aiheesta. Kansallispukujen osalta Haapakangas 
keräsi pukuihin liittyviä näkemyksiä, kokemuksia, muistoja ja kannan-
ottoja. Kansallispukuihin keskittyvä jakso esitettiin 14.12.2021.

Kansallispukuinen podcast 
Vuoden aikana oli puhetta kansallispuvuista ollut tarjolla myös pod-
castmuodossa. Imatralainen kansallispukuvalmistaja Soja Murto on 
toteuttanut oman podcastin, Sukkulalla ja neulalla. Kerran kuussa 
julkaistavat podcastit löytyvät netin kautta, ja ne ovat kuunneltavissa 
YouTubesta, Soundcloudista, Spotifysta ja Acastista. Ohjelmasarjassa 
keskustellaan kansallispuvuista ja kaikkeen siihen liittyvästä. Jokai-
selle jaksolle on oma teemansa ja siitä keskustelemaan on kutsuttu 
kerrallaan yksi tai kaksi haastateltavaa. 

Marraskuussa keskustelijoina olivat Bragen ja Suomen kansallispuku-
keskuksen kansallispukukonsultit Maria Lindén ja Taina Kangas. Kes-
kustelussa avattiin molempien työtehtäviä, mitä kaikkea niihin sisältyy, 
mitkä asiat innostavat työssä ja mitkä taas ovat haasteellisempia. Kes-
kusteltiin myös eri toimijoiden rooleista pukutarkistuksissa tai uusien 
pukumallien kokoamisessa. 

Joulukuun jaksossa keskustelijoina olivat kansallispukuamanuenssi 
Marja Liisa Väisänen Suomen kansallispukukeskuksesta ja konser-
vaattori Jaana Kataja Kymenlaakson museosta. Keskustelun aiheina 
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olivat muun muassa kokoelmat ja niiden hoitamiseen liittyvät asiat ja 
näyttelytoiminta. 

Kansallispukukeskus osallistui Facebookin Kansallispuku – Folkdräkt 
-ryhmän virtuaalisille Kansallispukumessuille 16.–17.4.2021. Kansal-
lispukukeskuksella oli messuilla esillä kuvaesitys, jossa kerrottiin kan-
sallispukukeskuksen monipuolisesta työstä.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ
Joka kolmas vuosi järjestettävä Pohjoismainen kansallispukuseminaari 
kokoaa kansallispukualan asiantuntijat yhteiseen tapahtumaan. Semi-
naarin ajankohta on perinteisesti elokuun ensimmäinen viikko. Viiden 
päivän aikana kuullaan seminaarin teemaa käsitteleviä alan asiantunti-
jaluentoja, kaksi kustakin maasta. Kukin viidestä Pohjoismaasta toimii 
vuorollaan seminaarin järjestäjänä.  

Edellisen kerran vuorossa oli Tanska vuonna 2018 ja seuraavan semi-
naarin järjestää Islanti. Tulevan seminaarin suunnittelukokouksessa 
15.10.2019 Reykjavikissa ajankohdaksi päätettiin 3.–7.8.2021.

Seminaarin teemaksi täsmentyi Dekorationer på folkedrakter eli kir-
jonnat ja koristelut kansan- ja kansallispuvuissa. Aloitus tapahtuu 
Reykjavikissa, josta siirrytään varsinaiseen seminaaripaikkaan Reyk-
holtiin, joka sijaitsee noin 100 km pohjoiseen Reykjavikista. Vuoden 
2021 lopulla järjestäjätaho ilmoitti seminaarin siirtyvän koronapande-
mian vuoksi vuodella eteenpäin eli elokuuhun 2022. Alkuvuodesta 2022 
järjestäjä päätti siirtää seminaarin toteutettavaksi vasta vuonna 2023.

Kokoukseen tulevat osallistumaan Kansallispukukeskuksesta Taina 
Kangas ja Bragen pukutoimistosta Maria Lindén. Suomen luennoitsi-
joiksi on valittu kansallispukuraadin puheenjohtaja Inga Pihlhjerta ja 
Bragen kansallispukukonsultti Maria Lindén. 

KANSALLISPUKUAIHEISET  
NETTISIVUT 
Suomen kansallispukukeskuksen nettisivuilta löytyy runsaasti tietoa 
muun muassa Kansallispukukeskuksen palveluista, kokoelmista, kan-
sallispukuraadin toiminnasta. Sivustolla on erityisesti tietoa kansallis-
puvuista, pukujen historiasta, käytöstä, hankinnasta ja huollosta. Sivuja 
katseltiin 13 928 kertaa. Luku ei ole vertailukelpoinen, sillä museon 
sivujen seuranta oli poissa käytöstä kesä-elokuun järjestelmäpäivityk-
sen vuoksi. 

Kansallispuvut.fi -sivusto esittelee suomalaisia kansallispukumalle-
ja. Mukana on sekä Kansallispukuraadin hyväksymiä että jo aiemmin 
koottuja pukumalleja. Kansallispukuraadin hyväksymät pukumallit 
erottuvat nimellä mallipuku. Kansallispuvut.fi -sivuston tietoja päivitet-
tiin ja täydennettiin muutamalla uudella pukuesittelyllä. Kansallispu-
kukeskuksen ylläpitämällä ja päivittämällä kansallispuvut.fi -sivustoa 
selailtiin 26 023 sivun verran, 17 454 istunnolla.

https://www.kansallispuvut.fi/
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9 KONSERVOINTIKESKUS
KONSERVOINTIKESKUS ON ERIKOISTUNUT ehkäisevään konser-
vointiin sekä vanhojen ja uusien arvotekstiilien konservointiin, puhdis-
tukseen, huoltoon ja konsultointipalveluihin. Konservointikeskuksen 
erikoisalaan kuuluu myös poikkeuksellisia työmenetelmiä ja erityis-
käsittelyä vaativien tekstiilien huolto ja puhdistus. Valtakunnallisen 
vastuumuseon osana Konservointikeskuksen toimintaan kuuluu val-
takunnallinen tietopalvelu ja neuvonta sekä ehkäisevän konservoinnin 
ohjeistus.   

Konservointikeskuksessa työskentelee kaksi konservaattoria: johta-
va konservaattori Anne Vesanto ja tekstiilikonservaattori Maria Peni. 
Kertomusvuoden aikana Konservointikeskuksessa työskentelivät ts. 
tekstiilikonservaattoreina Emma Hartikka ja Tea Tervamäki. Lisäksi 
määräaikaista henkilökuntaa oli kaksi henkilöä työkokeilussa sekä 
Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelija opintoihin liittyvässä teks-
tiilikonservoinnin työharjoittelussa.   

Konservointikeskuksessa tehtävän konservointityön osa-alueita ovat 
ehkäisevä konservointi sekä tekninen konservointi, joka käsittää teks-
tiilien konservointikäsittelyt, puhdistuksen ja huollon. Lisäksi Konser-
vointikeskuksen työhön kuuluu tekstiilien ja vanhojen esineiden käsit-
telyyn ja säilytykseen liittyvä tutkimus, neuvonta, ohjaus ja koulutus 
sekä konservointialaan liittyvä neuvonta ja ohjaus, asiantuntemus ja 
tietopalvelu.   

Johtava konservaattori konsultoi tekstiilien säilytystilojen ja -raken-
teiden sekä näyttelyrakenteiden suunnittelussa sekä tekee tekstiilien 
ja tekstiilikokoelmien kuntokartoituksia. Konservointikeskus ylläpitää 
neuvontasivustoa www.konservointikeskus.fi   

JYVÄSKYLÄN MUSEOPALVELUIDEN 
ESINEKOKOELMAT  
Konservointi on museon kokoelmanhoitoa ja osa tallennus- ja kokoel-
matyön prosesseja.   

Konservointikeskus vastaa Suomen käsityön museon tekstiilikokoelmi-
en konservoinnista, kuntoarvioinnista ja esinekokoelmien ehkäisevän 
konservoinnin ohjeistuksesta sekä kokoelmien säilytyksestä. Esineiden 
kunnosta ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä osallistuminen ko-
koelmatilojen ja säilytysolosuhteiden valvontaan tehdään yhteistyössä 
museomestarin kanssa. Konservointikeskuksessa konservoidaan myös 
Jyväskylän museopalveluiden kahden muun museon, Keski-Suomen 
museon ja tarvittaessa Jyväskylän taidemuseon tekstiilejä sekä ohjeis-
tetaan ehkäisevän konservoinnin eri osa-alueissa.    

Suomen käsityön museon omiin kokoelmiin tulevien esineiden kunto-
arviointia ja merkitysanalyysiä tehdään tarvittaessa. Samoin tehdään 
tarvittaessa asiantuntijatyönä oman ja muiden museoiden näyttelyihin 
ja kiertonäyttelyihin liittyviä esinetarkastuksia. 

Vuoden 2021 aikana Konservointikeskuksen toimesta tutkittiin, huol-
lettiin tai konservoitiin 130 esinettä, joista 5 kappaletta kuului Suomen 
käsityön museon ja Suomen kansallispukukeskuksen omiin kokoelmiin 
tai näyttelyyn tulevaan esineistöön. Esineitä huollettiin mm. kansallis-
pukukeskuksen Lotta-näyttelyyn. Keski-Suomen museon kokoelmista 
55 esinettä konservoitiin tai muuten käsiteltiin näyttelykuntoon. 

Keski-Suomen museossa oli kesällä esillä suuri 1700–1800-lukujen 
kansanomaisia ryijyjä esittelevä näyttely ”Sydämiä, ruutuja ja tulp-
paaneja”. Pääosa ryijyistä tuli professori emeritus Tuomas Sopasen 
kokoelmasta, muutama ryijy oli Keski-Suomen museon omasta kokoel-
masta. Ryijyt tarkastettiin ja tarvittaessa puhdistettiin Konservointikes-
kuksessa. Muista toimenpiteistä osa teetettiin yksityisellä konservaat-
torilla. Näyttelyhuolto tehtiin kaikkiaan 13 ryijylle. 

http://www.konservointikeskus.fi/


Syksyllä konservoitiin ja huollettiin näyttelykuntoon 49 tekstiiliesinettä 
Keski-Suomen museossa avautuneeseen näyttelyyn ”Unisexiä ja väri-
teeveetä – Värien kertomaa 1960–1970-luvuilta”.  

Konservointikeskuksessa työskennelleet olivat mukana myös näiden 
näyttelyiden rakentamisessa ja näyttelyesineiden paikoilleen sijoittami-
sessa. 

Salmirannassa Suomen käsityön museon kokoelmien säilytystiloissa 
on parannettu säilytysrakenteita sekä tehty uusintapakkausta ja esi-
nesiirtoja, jotka jatkuvat edelleen vaiheittain. Siirroilla ja järjestelyillä 
puretaan säilytystiloissa olevaa ruuhkaa ja optimoidaan tilankäyttöä.    

Säilytystilojen hyllyjärjestelmiä muokattiin vuoden 2021 aikana siten, 
että varastoihin saatiin lisää paikkoja pukupusseissa ripustettaville 
sekä rullalla säilytettäville pitkille tekstiileille. 

Suomen kansallispukukeskus aloitti mallipukukokoelman säilytysta-
pamuutoksen, johon liittyen pukukokoelman vaatteita on siirretty laa-
tikoista ripustussäilytykseen. Pukukokonaisuuksiin kuuluvat asusteet 
säilytetään edelleen laatikoissa.

21
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1. Museomestari Janne Syrjänen kuljettaa näyttelyyn menossa 
olevia suuria tekstiilirullia. Museon ulkopuolelta tulleet teks-

tiilit on pakastettu osana kokoelmaturvallisuuden ylläpitoa.

2. Kansallispukuhameille tehtyjä uusia vahvistettuja  
ripustusrakenteita.



Muut konservointityöt 
Osa Konservointikeskuksen asiakkaista on 
yksityishenkilöitä, osa muita museoita sekä 
erilaisia yhteisöjä, seurakuntia tai liikelaitok-
sia, joiden hallussa on yksittäinen arvotekstii-
li tai laajempi kokoelma.  

Ulkopuolisina tilaustöinä konservoitiin tai 
muuten käsiteltiin 70 esinettä, joiden omista-
ja oli yksityishenkilö tai ulkopuolinen museo 
tai yhteisö.    

Jyväskylän seurakunnan Palokan kirkko 
suljettiin remontin takia ja kirkon kaikki litur-
giset tekstiilit sekä kaksi ryijyä tulivat käyttö-
huoltoon. Työ valmistui vuonna 2021 ja käsitti 
kaikkiaan 47 tekstiiliä. Kirkkotekstiilien käyt-
töhuollosta kirjoitettiin kolme blogipostausta 
käsityön museon blogiin
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1

1. Palokan kirkon vihkiryijy  
huollon jälkeen. 

2. Palokan kirkon kolehtihaavien 
sametit pingotettiin tukiensa päälle 

kuivumaan. Etualalla vuorit  
kuivumassa. Taustalla  

konservaattori Emma Hartikka. 
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NEUVONTA, OHJAUS JA KOULUTUS  
Johtava konservaattori konsultoi museoita, yhteisöjä ja yksityishenki-
löitä esineiden näytteillä pitoon, säilytykseen, puhdistukseen, tuholais-
torjuntaan ja olosuhdekysymyksiin liittyvissä ongelmissa.   

Konservointikeskuksessa oli vuoden aikana 222 tietopalveluyhteyden-
ottoa. Konservointikeskuksen neuvonta- ja ohjesivuilla verkossa oli  
13 070 tietoa hakevaa käyntiä. Konservointikeskuksen toimintaan kävi 
tutustumassa opiskelijaryhmä. 

Johtava konservaattori osallistui käsityön museon tietopalvelun järjes-
tämään Ryijykioskiin Keski-Suomen museolla kesäkuussa ryijynäytte-
lyn yhteydessä. Yhden iltapäivän aikana museon asiakkaille tarjottiin 
ryijyjen tunnistuspalvelun ohella myös tietoa tekstiilien hoidosta ja säi-

lytyksestä. Tilaisuudessa oli tarjolla Konservointikeskuksen uudistettu 
Ryijyn kotihoito -esite, joka on ladattavissa Konservointikeskuksen 
kotisivuilta. 

Neuvonta- ja koulutustoimintaan sisältyi vuoden aikana myös kolme 
johtavan konservaattorin pitämää luentoa ja kurssiopetusta, yhteensä 
14 tuntia, Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän kristillisen opiston 
järjestämissä koulutuksissa.   

Konservointikeskuksen henkilökunta on osallistunut kotimaisiin ja kan-
sainvälisiin konservointi- ja museoalan koulutuksiin, joista osa muuttui 
seminaareista webinaareiksi. Henkilökunta on osallistunut myös  
Jyväskylän kaupungin järjestämiin henkilöstökoulutuksiin.  

Työskentelyä  
konservaatiokeskuksella.
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10 VAPAAEHTOISTEN OSALLISTAMINEN
MUSEON MUSEOKUMPPANEIDEN JOUKKOON kuuluu 28 vapaaeh-
toista, joiden talkootyö on merkittävä apu museon toiminnassa. 

Suomen käsityön museon vapaaehtoistoiminta alkoi opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamalla hankkeella 2017. Hankkeeseen palkat-
tiin koordinaattori, toiminnan käynnistäjä, jonka työsuhteen päätyttyä 
museon vapaaehtoistoiminta on hakenut suuntalinjoja. Vuoden 2019 
lopussa sovittiin, että museon henkilökunnasta valitaan vuorovuosin 
vaihtuva yhteyshenkilö, joka viestii vapaaehtoisten kanssa toiminnan 
yleisistä linjoista. Yhteyshenkilön toimintaan kuuluu myös rekisterien 
ylläpito ja valvonta. Museon eri toiminnoista ja tapahtumista vastaavat 
viestivät suoraan tehtäviin ilmoittautuneiden museokumppaneiden 
kanssa, välittäen tiedon vastuuhenkilölle. Vuonna 2021 vastuuhenkilö 
oli intendentti Mikko Oikari.  

VAPAAEHTOISTOIMINNAN  
KEHITYSLINJOJA
Museokumppaneiden yhteystiedot päivitettiin ja sen yhteydessä kaksi 
Museokumppania halusi elämäntilanteensa vuoksi jättäytyä pois toi-
minnasta. Neljä Museokumppania ei vastannut kyselyyn. 

Jyväskylän museopalveluiden museot kartoittivat kevään aikana, minkä 
tyyppistä vapaaehtoistyötä kukin museo tekee ja millaisia kokemuksia 
toiminnasta on syntynyt. Näkökulma oli sen hetken tilanne, ei menneet 
toimintamuodot. Kootuista aineistoista laadittiin yhteenveto, jonka 
pohjalta museopalveluiden johtoryhmä laati syksyllä museopalveluiden 
vapaaehtoistyön linjaukset. Linjaukset on tarkoitus ottaa ohjenuoraksi 
vuonna 2022. 

Vapaaehtoiset mukana museon  
näyttely- ja yleisötyössä
Vuosi 2021 oli vapaaehtoistoiminnan osalta poikkeuksellinen. Kuten 
edellisenäkin vuonna, toimintaa rajoitti Covid-19-pandemia. Museo-
kumppanit osallistuivat avustaviin museotehtäviin kulloistenkin koro-
narajoitusten puitteissa, turvallisuusohjeita tarkasti noudattaen.

Museokumppanit avustivat vuoden 2021 aikana muun muassa kelim-
mattojen paketoinnissa, Eija Rasinmäen mattojen ripustusputkien 
ompelussa, Vihreää väriä -näyttelyn värjäysmallien valmistamisessa, 
näyttelytilojen maalauksessa sekä avajaisjärjestelyissä. 

Museokumppanit Konservointikeskuksen  
apukäsinä  
Suomen käsityön museon vapaaehtoistoimintaan sisältyy tallennus-
työn eri vaiheisiin liittyviä tehtäviä, joista osa kuuluu Konservointikes-
kuksen vastuualueeseen. Tekstiilikokoelman pitkäaikaissäilytykseen 
tarvittavien vaatepussien ja suojakankaiden sekä erilaisille esineille 
tarvittavien tukirakenteiden valmistusta on tehty vapaaehtoisten Mu-
seokumppaneiden toimesta. Nämä projektit on koettu erittäin palkitse-
viksi: museon toiminnasta kiinnostuneet ovat päässeet lähietäisyydeltä 
tutustumaan Konservointikeskukseen ja kokoelmatyöhön. Samalla 
esinekokoelmien asianmukaiseen säilytykseen tarvittavia menetelmiä 
ja välineitä on saatu kehitettyä ja valmistettua. 

Museokokoelmien säilytystiloissa on jouduttu tekemään niin paljon 
erilaisia esinesiirtoja, että kokoelmat oli tarpeen inventoida. Urakka  
on valtava ja sen toteuttaminen muun työn ohessa veisi paljon aikaa.  
Tähänkin työhön saatiin apua museokumppaneilta, jotka ryhtyivät  
inventoimaan esineiden paikkatietoja.

Koronavuosi oli keväällä 2020 lopettanut Konservointikeskuksessa me-
neillään olleet pukupussien valmistushankkeet, mutta paikkatietoin-
ventointi pystyttiin tekemään koronaturvallisesti pareittain työskennel-
len, yksi työpari päivässä ja niin monta tuntia päivässä kuin tekijöistä 
mukavalta tuntui. 

Järjestelmällisesti pakkaus pakkaukselta edeten kukin työpari otti 
esille jokaisen tekstiilin, joka säilytystilaan on sijoitettu ja tarkisti sen 
tarkan kirjain- ja numerokoodin, jolla esineen sijaintipaikka ilmoitetaan 
ja joka syötetään kokoelmanhallintajärjestelmään. 
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Samalla kun esinepakkauksia käytiin läpi, kohennettiin myös pak-
kausten kuntoa siten, että vanhentuneet silkkipaperit vaihdettiin ja 
pakkausjärjestystä paranneltiin. Kaikkiaan seitsemän museokump-
pania teki vapaaehtoistyötä paikkatietoinventoinnin parissa. Aikaa 
kului 332 tuntia ja tekstiilien säilytystilassa inventoitiin noin 11 500 
tekstiiliesinettä. Lisäksi mukana oli Konservointikeskuksen kaksi 
työharjoittelijaa, jotka myös tekivät inventointia ja pakkausten uu-
simista. Museomestari rakensi muutamia uusia säilytyskalusteita 
ja hänen kanssaan mietittiin esineryhmien järkevää sijoittelua. Mu-
seomestarille kuuluu myös tämän projektin viimeistely niin, että hän 
syöttää ajantasaiset paikkakoodit kokoelmanhallintajärjestelmään.

Loppusyksyllä aloitettiin Suomen kansallispukukeskuksen mallipu-
kukokoelman säilytystapamuutokseen liittyvät työt ja tällöin vapaa-
ehtoisten ryhmä ryhtyi ompelemaan hameisiin ja röijyihin tarvittavia 
tukinauhoja, joiden avulla vaatekappaleet saadaan turvallisesti si-
joitettua vaatepuiden päälle. Kukin vaatekappale sijoitetaan omaan 
pukupussiinsa, joiden valmistus tilattiin ulkopuoliselta ompelijalta.

Keskustelukumppaneita näyttelyyn  
– kulttuuriluotsikäynnit vuonna 2021
Kulttuuriluotseja luotsattavien kanssa vieraili vuoden aikana käsi-
työn museossa 112 kävijää. Kulttuuriluotsit ovat Jyväskylän kau-
pungin kouluttamia vapaaehtoisia kulttuuritarjontaan perehtyneitä 
vertaisohjaajia, jonka kuka tahansa voi pyytää seuraksi eri kulttuuri-
kohteisiin. Luotsit toimivat kanssakulkijoina museoissa, taidenäytte-
lyssä, teatterissa, musiikkiesityksissä tai muualla lähiympäristössä. 

Vapaaehtoisten ryhmäläisiä 
ompelemassa ripustusnau-

hoja kansallispukuhameisiin.
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11 PROJEKTIT
ERASMUS+ -LIIKKUVUUSHANKE 
Suomen käsityön museon koordinoima konsortio sai apurahan vuonna 
2019 Euroopan unionin komission Erasmus+ -ohjelmasta.  Kiertota-
loutta käsityötwistillä – Erasmus+ KA1 - liikkuvuushankkeessa ovat 
mukana museon lisäksi vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen 
koulutuksen toimijat: Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja 
muotoilukoulu sekä Äänekoskella toimiva kansalais- ja kansanopisto 
Koskelan Setlementti ry. Hankesuunnittelua veti museolehtori Raija 
Manninen. 

Euroopan unionin Erasmus+ -liikkuvuushanke mahdollistaa konsortion 
jäseniä tutustumaan aikuisten käsityön opetukseen eri koulutuksen 
kentillä EU:n jäsenmaissa. Liikkujien yhteisenä teemana on kiertotalo-
us käsityön ja taiteen näkökulmasta. Koska kiertotalous on tulevaisuu-
dessa tärkeä taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tekijä, on 
toimijoiden yhteisenä päämääränä edistää opettajien ja ohjaajien osaa-
mista aikuisten kiertotaloustietouden opettamisessa. Hankkeessa etsi-
tään hyviä käytänteitä ja innostavia metodeja, joilla edistetään aikuisten 
kykyä pohtia arkipäivän valintoja ja niiden seurauksia sekä muuttaa 
omaa kulutuskäyttäytymistään. Samalla käsityön opetuksen ammatti-
laiset paikantavat omaa osaamistaan kansainvälisessä kontekstissa. 

Liikkuvuuksia ei ole päästy toteuttamaan koronatilanteen vuoksi. 
Hankkeelle haettiin jatkoaikaa ja sen kesto on 1.9.2019–31.5.2022. 

PISTO PISTOLTA -HANKKEEN JATKO
Suomen käsityön museo sai vuonna 2019 yleisötyöhön Museovirastolta 
Pisto pistolta -hankkeeseen rahoituksen innovatiivisten hankkeiden 
avustuksista. Kuluneena vuonna työstettiin Craftstories.fi -sivustoa 
yhdessä Harjula web&devin kanssa. Sivusto on wordpress-pohjainen 
ja museo voi jatkossa tuottaa sinne sisältöä teksteinä, kuvina, ääninä 
ja videoina ilman ulkopuolista tietotekniikka-apua. Sivuston innovatiivi-
suus on siinä, että sisällön tuotantoon haastetaan koko käsityökenttä.

Craftstories-sivusto tekee näkyväksi käsityön historiaa ja nykypäivää 
Suomessa. Sivusto toimii käsityökentän yhteisenä alustana käsityötie-
dolle ja -tarinoille. Sivustolta löytyy tietoa käsityön taitajista, tekniikois-
ta ja työtavoista, käsityötoimijoista sekä käsityöaiheisista näyttelyistä, 
julkaisuista ja tutkimuksista. 

Syksyllä 2021 palkattuna projektityöntekijänä oli Vilma Tammelin, joka 
siirsi museon näyttely- ja   verkkonäyttelyaineistoja alustalle. Sivustolla 
on jo paljon materiaalia ja se innostaa käsityöalan ammattilaisia tai 
himoharrastajia tuomaan esille oman tietämyksenä ja taitonsa ja tuot-
tamaan sisältöä sivuille, ja näin yhdessä tuotetusta materiaalista tulee 
kattava taidon historian sivusto. 

Sivuston julkaisu siirtyi alkuvuoteen 2022.  

Museon digitaalisten palveluiden toteuttamiseen museo sai opetus-  
ja kulttuuriministeriöltä korona-avustusta.

ERITYISAVUSTUS  
TAITEILIJAPALKKIOIHIN
Suomen käsityön museo sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityis-
avustuksen taiteilijoiden näyttelypalkkion maksamiseen vuonna 2021. 
Avustus edesauttoi näyttelyn taiteilijoita suunnittelemaan ja toteutta-
maan yhteisnäyttelyä varten museon tiloihin soveltuvia teoksia sekä 
osallistumaan näyttelyn rakentamiseen, taiteilijatapaamisiin ja työpa-
joihin. Näyttelypalkkio maksettiin Tervetuloa ja tervemenoa -, Design 
Eija Rasinmäki -, Vihreää väriä - ja Talvipuutarha-näyttelyiden taiteili-
joille.

https://www.craftstories.fi
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12 VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
VIESTINTÄ JATKUI HAASTAVANA myös vuonna 2021. Koronapandemia 
leimasi viestintää ja markkinointia koko vuoden ja vaati selkeää asia-
kasviestintää hyvinkin nopealla aikataululla. Erityisen haastavaa oli 
saada tieto asiakkaille alituiseen vaihtuvista turvallisuustoimenpiteistä. 
Tiedon ajankohtaisuuteen ja paikkansapitävyyteen usealla alustal-
la – verkkosivuilla, somessa, markkinoinnissa – kiinnitettiin erityistä 
huomiota, jotta museovierailu voitiin tehdä turvallisessa tunnelmassa.  
Vuoden tapahtumat järjestettiin pääosin verkossa tai ennakkoilmoit-
tautumisten kautta rajoitetulle yleisölle, mikä vaati erityisestä panos-
tusta viestintään. Museoiden sulkeutuminen kahdeksi viikoksi 1.–14.2. 
ei onneksi aiheuttanut tällä kertaa suurempaa myllerrystä näyttelyiden 
tai tapahtumien aikatauluissa. 

Näyttelyvuodessa 2021 tuotiin erityisesti esiin kestävän kehityksen 
näkökulmia, joita tarkasteltiin käsityön ja muotoilun keinoin monesta 
näkökulmasta. Oma roolinsa oli myös kansainvälisellä käsityöosaami-
sella sekä leiskuvilla väreillä. Kävijämäärät jäivät edelleenkin kauas 
normaalivuosien ennätyksistä, mutta pientä kasvua oli nähtävissä 
vuoteen 2020 verrattuna, sillä mitä pidemmälle vuosi eteni, nousivat 
kävijämäärätkin. Erityispiirteenä vuodessa olikin, että heinäkuussa 
museossa tehtiin kävijäennätys, vaikka muu vuosi oli melko hiljaista. 
Kesän aikana oli myös nähtävissä jo pieniä toivonpilkahduksia turistien 
paluusta, mutta koronan vaikutukset olivat edelleen selkeitä ja pääosa 
matkailijoista olivat kotimaisia. 

Museon viestinnästä ja markkinoinnista vastasi amanuenssi Sari 
Koskinen, joka siirtyi keväällä sijaistamaan Jyväskylän kaupungin mu-
seopalveluiden markkinointi- ja viestintävastaavaa. Viestinnän tueksi 
palkattiin markkinointiassistentti Elisa Juntunen. 

Museo jatkoi valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkos-
tojen luomista myös viestinnässä. Yhteistyötä tehdään muun mu-
assa TAKO:n eri osa-alueiden kanssa sekä alueellisten ja valtakun-
nallisten yhteistyökumppanien kanssa muun muassa näyttely- ja 
tapahtumaviestinnässä. Näyttelyitä ilmoitettiin muun muassa mukaan 
European Textile Networkin näyttelylistauksiin.

Museo osallistui Museoliiton järjestämään Poliitikon museoharjoittelu 
-kampanjaan. Tällä kertaa vieraiksi kutsuttiin vastavalittuja Jyväsky-
län kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäseniä ja museon toimintoihin 
tutustui Jyväskylän kaupunginvaltuuston varavaltuutettu, kulttuuri- ja 
liikuntalautakunnan jäsen Anne Hämeenkorpi (SDP) 25.8.2022. Hänelle 
oli järjestetty tutustumista museon kokoelmatyöhön, Konservointikes-
kuksen ja Suomen kansallispukukeskuksen toimintaan sekä museon 
valtakunnallisen vastuumuseon tehtäviin. 

Museon viestinnästä vastaava piti Jyväskylän yliopiston museologian 
opiskelijoille luennon museon viestinnästä keväällä 2021 Zoomin kautta. 

MEDIAKONTAKTOINTIEN  
ARKEA JA ONNISTUMISIA
Museo tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti niin medioille kuin omal-
le asiakasrekisterilleen. Uutiskirjeitä lähetetään noin kerran kuussa ja 
medialle lähetetään tiedotteet jokaisesta näyttelystä ja tapahtumasta, 
erikseen tehdyn suunnitelman mukaisesti. Tiedotteita ja menovinkkejä 
museo lähetti vuoden 2021 aikana yhteensä 50 uutiskirjeiden lisäksi. 
Näyttelyistä ja tapahtumista nousevista teemoista tehtiin lisäksi koh-
dennettuja juttuvinkkejä, jotka kantoivatkin hyvin hedelmää. Museoiden 
asiantuntijat pääsivät ääneen muun muassa Ylen alueuutisiin ja val-
takunnan uutisiin verkossa, tv:ssä ja radiossa. Lähetyksissä kerrottiin 
museon kesänäyttelystä, tekstiilitaiteilija Eija Rasinmäestä, museon 
tekemästä nykydokumentoinnista Pohjois-Karjalassa, museon vas-
taanottamasta laajasta matkamuistokokoelman lahjoituksesta ja uu-
situsta käsityömuistoja sivusta sekä suomalaisista kansallispuvuista. 
Suomen kansallispukukeskus kertoi toiminnastaan myös Sukkulalla ja 
neulalla -podcastissa. 

Medianäkyvyys näkyi myös Melwaterin mediaseurannassa ja museo 
saikin sen mukaan vuonna 2021 yhteensä 327 osumaa. Varsinkin al-
kuvuodessa osumissa korostui Jyväskylän sydän -hankkeen loppura-
portin julkaisu. Myös museon näyttelyistä saatiin mukavasti näkyvyyttä 
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muun muassa Keskisuomalainen-konsernin sanomalehdissä, Maaseu-
dun tulevaisuudessa ja Helsingin sanomissa aikakauslehtien lisäksi. 

SOSIAALINEN MEDIA  
JA VERKKOMATERIAALIT
Sosiaalinen media on museolle tärkeä viestinnän väline. Museolla on 
käytössä Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ja Vimeo. 

Facebookissa seuraajamäärä kasvoi liki 12 % (seuraajia 6 235) ja Insta-
gramissa liki 22 % (seuraajia 3 639). Facebookissa museon sivun kuu-
kausittainen kattavuus oli keskimäärin 36 000 ja julkaisujen kattavuus 
keskiarvoltaan 27 000 tiliä. Instagramissa tavoitettiin keskimäärin  
4 300 tiliä kuukausittain ja julkaisut saivat kuukausittain keskimäärin 
26 200 näyttöä. Molemmilla alustoilla julkaisujen kattavuus kasvoi huo-
mattavasti edellisvuoteen verrattuna. Museon Vimeo-kanavalla tavoi-
tettiin 756 uniikkia katselijaa ja impressioita kertyi liki 33 000. Sisältöjä 
katsottiin yli 1 700 kertaa. Eniten katselukertoja keräsivät kansallispu-
kujen pukeutumisvideot.  Museon blogissa julkaistiin pitkin vuotta kir-
joituksia, joissa kerrottiin museon näyttelyistä, kokoelmista ja esimer-
kiksi tietopalvelun toiminnasta ja Konservointikeskuksen projekteista. 

Suomen käsityön museon verkkosisällöt kasvoivat huomattavasti  
vuoden 2021 aikana. Normaalin verkkosivukertymän (näyttelyt ja  
tapahtumat) lisäksi museo julkaisi oman alusta Finnaan skm.finna.fi,  
jota ehdittiin vuoden aikana katsella 1 993 kertaa. Lisäksi näyttelyiden 
tarpeisiin rakennettiin näyttelyn sisältöjä avaava Pointti-sivusto  
craftmuseum.kuvat.fi, jonne ensimmäisenä rakennettiin Vihreää väriä 
-näyttelyn laajat sisällöt. Sivuihin tutustui muutamassa kuukaudessa 
1 159 selailijaa. Luku tosin on vajaa, johtuen Google tagin seurannan 
ongelmista. Museon Muistele.fi-sivut saivat myös uuden sisaren, kun 
museon jo pitkään keräämät koulukäsityömuistojen keruusivusto päivi-
tettiin uudelle alustalle koulukasityot.muistele.fi. 

Verkkosivujen kävijäseuranta jäi muutenkin vajaaksi vuodelta 2021, 
koska sivuston kävijäseuranta vaihdettiin verkkosivualustan päivityk-
sen yhteydessä Google Analyticsistä Matomoon. Tämän vuoksi kesä-
elokuulta saatavat seurantaluvut ovat huomattavan vajaat. Museon 
verkkosivuja selailtiin yhteensä 221 882 kertaa (284 275 vuonna 2020). 
Suosituimpia sivuja ja sivustoja oli edelleen kansallispuvut.fi -sivusto, 
Suomen kansallispukukeskuksen sivut, näyttely ja tapahtumat -sivus-

tot ja Konservointikeskuksen sivut, sekä kulttuurikasvatukseen oppi-
laitoksille ja oppilaille tarjoava tehtäviä tarjoava kukako.fi-sivu. Vuoden 
aikana julkaistiin myös uusia verkkosivuja. Syksyllä käyttöön otettiin 
Pointti, jonne rakennettiin Vihreää väriä -näyttelyn laajat materiaalit. 
Sivustoa käytetään jatkossakin näyttelyn sisältöjä avaamaan. Lisäksi 
avattiin museon omia kokoelmia esittelevä Finna-alusta sekä Jyväsky-
län museoiden yhteinen Finnaan pohjautuva näyttely Maisema – Ympä-
ristö -Luonto

Museon verkkosisältöjen kävijämäärät
SIVUKATSELUT v. 2020 v. 2021
Craftmuseum.fi 185 534 142 494

Kansallispuvut.fi 29 013 26 023

skm.finna.fi - 1 993

Pointti - 1 159

Kukako.fi 31 122 16 061

Maisema – Ympäristö – Luonto 
-Finna-näyttely - 2 139

kansallispuvut.muistele.fi 2 104 6 996

wetterhoff.muistele.fi 378 778

koulukasityot.muistele.fi - 964

koronakasityot.muistele.fi 20 611 10 090

Craftstories.fi   
 
Vuoden aikana julkaistiin Vimeossa ja Youtubessa kansallispukujen 
pukeutumisvideoita sekä Tuomas Sopasen opastus Basaarien kätköistä 
-näyttelyyn. 

Kaikkia verkkosivupäivityksiä ei saatu valmiiksi vuoden 2021 aikana, 
vaan muun muassa Craftstories.fi ja Kukako.fi -sivujen julkaisu jäi vuo-
delle 2022. 

Suomen käsityön museon keskisuomalaisista käsityökohteista tuot-
tama Käsityökohteet kartalla -mobiiliopas vie noin 25 taitajan netti-
sivuille, työpajaan, myymälään tai näyttelyyn. Sivusto löytyy osoitteesta 
https://tarinasoitin.fi/kasityokohteet 

https://skm.finna.fi/
https://craftmuseum.kuvat.fi/
https://koulukasityot.muistele.fi
https://tarinasoitin.fi/kasityokohteet
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MAKSULLISIA NÄKYVYYKSIÄ  
JA TAPAHTUMAVIESTINTÄÄ
Koronasta huolimatta myös museon markkinointiin panostettiin useilla 
kanavilla pitkin vuotta. Painopistettä markkinoinnissa siirrettiin yhä 
enemmän digitaalisiin välineisiin, mutta myös paikallisissa mediois-
sa digissä ja printissä sekä valtakunnallisella tasolla digissä näyttiin 
edelleen. Googlen Adwordin kautta mainostettiin paitsi perusnäyttelyitä 
ympäri vuoden hakumainoksina, myös vaihtuvista näyttelyistä tehtiin 
display-mainontaa. Facebookissa ja Instagramissa mainostettiin ta-
pahtumia ja näyttelyitä sekä boostattiin julkaisuja suunnitelmien mu-
kaisesti.

Esitteitä painettiin edelleen museon näyttelyistä ja lisäpainoksia otet-
tiin Suomen kansallispukukeskuksen esitteestä ja museon imagoesit-
teestä. Muistele.fi-alustoista painettiin pieni käyntikorttiflaijeri. 

Jyväskylän kaupungin museoiden yhteistyö jatkui myös vuonna 2021, 
muun muassa yhteisesitteiden ja kohdennettujen kampanjoiden muo-
dossa. Uusina yhteisesitteinä toteutettiin ikääntyneiden palveluista 
kertova esite sekä pieni lapsiperheille suunnattu flaijeri ja juliste, jota 
jaettiin mm. jyväskyläläisten neuvoloiden kautta. Yhteistyön kautta 
tarjottiin muun muassa vapaalippuja muutamien jyväskyläläisten ho-
tellien asiakkaille.  Lisäksi mainostettiin yhdessä Jyväskylän kaupun-
gin museoiden kanssa mm. Helsingin sanomien Kesäliitteessä sekä 
Sanoma-median diginäkyvyyksissä.  

Tapahtumaviestintä oli luonnollisesti toisena koronavuonna vielä melko 
hiljaista ja varovaista. Tapahtumia toteutettiin pääosin verkossa, mutta 
onneksi vuoden suurin tapahtuma eli Käsityöläisten joulutori päästiin 
toteuttamaan joulukuussa koronapassin turvin. Tapahtumiin luotiin 
muuttuvien koronarajoitusten mukaisesti ilmoittautumislomakkeet 
Lyytiin, jotta pysyttiin kartalla osallistujamääristä ja pystyttiin tarvitta-
essa tavoittamaan tapahtumiin osallistuneet. Ilmoittautuminen selvästi 
söi jonkin verran osallistujamääriä, mutta tapahtumien turvallisesta 
järjestämisestä ei haluttu tinkiä.  Painetusta tapahtumaesitteestä luo-
vuttiin kokonaan vuonna 2021, eikä sitä todennäköisesti toteuteta tule-
vaisuudessakaan. 

Yhteistyötä tehtiin Jyväskylän suurten tapahtumien kanssa, kuten 
Yläkaupungin Yö, Valon kaupunki ja Jyväskylän Kesä. Museo tarjosi 
Jyväskylän Kesän ohjelmistolipun ostaneille vapaan pääsyn museon 
näyttelyihin. Lisäksi museo osallistui yhteistyössä Lankakauppa Titityyn 
kanssa Heavy Metal Knitting World Championshipin kansainväliseen 
lähetykseen. 

KANSAINVÄLISTÄ NÄKYVYYTTÄ  
JA MATKAILIJOIDEN TAVOITTELUA
Ulkomaalaisten matkailijoiden puuttuminen näkyi edelleen museon 
kävijämäärissä vuoden aikana. Siitä huolimatta myös jotain markki-
nointitoimenpiteitä kohdennettiin matkailijoille, mutta pääpainoa pidet-
tiin kotimaan matkailussa. 

Hedelmällistä yhteistyötä Visit Jyväskylän ja Visit Finlandin kanssa 
jatkettiin ja museo oli mukana matkailuesitteiden näkyvyyksissä niin 
yksittäisille matkailijoille, ryhmämatkailijoille ja lapsiperheillekin. Mu-
seon tuotekortit toteutettiin Visit Finlandin uuteen DataHubiin, josta 
niitä voidaan poimia erilaisiin matkailupaketteihin. Vuoden 2021 alussa 
toteutettiin myös yhteisyössä Visit Jyväskylän ja Visit Finlandin kans-
sa venäläisille suunnattuja esittelyvideoita museon perusnäyttelystä 
venäjäksi. Yhdeksän esittelyvideota julkaistiin VKontakten kautta ja ne 
keräsivät yhteensä peräti 1,26 miljoonaa katselukertaa. Lisäksi museo 
sai näkyvyyttä vuoden aikana usean Visit Jyväskylän järjestämän vai-
kuttajavierailun kautta.

Näkyvyyksiä ylläpidettiin myös TripAdvisorissa ja Googlen näkyvyyksis-
sä ja tulleisiin arvosteluihin vastattiin rivakasti. Koronan vaikutus oli 
nähtävissä selvänä myös ryhmämatkailijoiden vähyydessä.  

Museon englanninkielisten sivujen sisältöjä päivitettiin paitsi näyttely-
kohtaisilla tiedoilla, myös päivitetyillä työpajapaketeilla. Lisäksi näytte-
lysisältöjä jaettiin European Textile Networkin näyttelykalentereissa ja 
uutiskirjekoosteissa.  
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13 MUSEOKAUPPA
SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON  
MUSEOKAUPAN TOIMINTA-AJATUS  
Museokaupan päämääränä on edistää valtakunnallisesti suomalaisen 
käsityöläisyyden tunnettavuutta sekä tarjota museovieraille mahdol-
lisuus laajentaa vierailukokemustaan tekemällä ostoksia. Tavoitteena 
on, että Suomen käsityön museon museokaupan kattava ja laadukas 
tuotevalikoima muodostuu eri puolelta Suomea valikoitujen ammatti-
laiskäsityöläisten tuotteista. Suomen käsityön museon museokaupasta 
on kehittynyt merkittävä käsityötuotteiden erikoismyymälä Jyväskylän 
kaupungin keskustaan, joka palvelee niin kaupunkilaisia kuin muita 
vierailijoita.  

Museokaupan toiminta vuonna 2021
Museokaupan myynti alkoi alkuvuoteen 2020 verrattuna erittäin hil-
jaisesti ja museokauppa olikin heti vuoden alussa suljettuna museon 
koronasulun takia 1.–14.2.2021. Vuoden 2021 kokonaismyynti kasvoi 
kuitenkin edellisvuodesta yli 18 prosenttia. Myynnillisesti parhaita 
kuukausia olivat totuttuun tapaan heinä-elokuu sekä marras-joulukuu. 
Museokaupan vuoden kokonaismyyntiin vaikuttivat koronatilanteen 
lisäksi muun muassa näyttelyvalinnat, kävijäluvut sekä tuotevalikoima.  

Museokaupan tuotevalikoima koostuu pääosin ammattimaisesti tuo-
tetuista käsityötuotteista, postikorteista ja printtituotteista, pienestä 
valikoimasta elintarviketuotteita sekä eri kustantamoiden käsityöalaan 
liittyvistä julkaisuista. Tuoteryhmistä parhaiten myivät postikortit, 
kirjat, korut sekä erilaiset sisustustuotteet. Vuonna 2021 tuotevali-
koimaan tehtiin useita muutoksia. Kesän aikana tehtiin poistomyynti 
pienelle tuotevalikoimalle, jotta saatiin tilaa syksyllä uusille tekijöille. 
Uusia tuotteita tuli myyntiin muun muassa rovaniemeläiseltä Tuija 
Heikkiseltä, helsinkiläisiltä SIRINÄ-Designilta sekä Epäonnistuneelta 
tytöltä sekä turkulaiselta Bedaprintiltä.    

Museokaupan valikoimissa on tuotteita yhteensä reilulta sadalta tahol-
ta ja käsityöläiseltä eri puolelta Suomea ja lukumäärä on pysynyt sa-
malla tasolla useamman vuoden ajan. Pääosa museokaupan tuotteista 
on myynnissä myyntitilillä. Pieni osa museokaupan tuotteista ostetaan 
jälleenmyyntiin; vuonna 2021 noin 38 käsityöläiseltä ja muulta tuotta-
jalta. 

Uusia tuottajaehdokkaita kartoitettiin vuoden aikana muun muassa eri 
verkkosivuilta ja virtuaalimessuilta. Lisäksi museokauppa haki Käsi-
työläisten joulutorin myyjähaun yhteydessä toimittajia museokaupan 
joulun ajan Museon pieni joulukauppa -myyntinäyttelyyn Ikkunagalle-
riaan.  

Museokaupan myyntinäyttelyt 
Vuonna 2021 museokauppaan liittyi Ikkunagallerian viisi myyntinäytte-
lyä, joiden tuotteet olivat myynnissä museokaupan kautta.  

 � Design with Nature – Miia Suojala Design 8.1.–14.3.2021
 � Materia 10 20.3.–16.5.2021
 � Okra SHOP – Jyväskylä 22.5.–12.9.2021
 � Persian perilliset – Iranin nuoret muotoilijat 18.9.–14.11.2021
 � Museon pieni joulukauppa 20.11.–31.12.2021
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14 HALLINTO
SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja 
liikuntalautakunnan alaisuudessa yhtenä Jyväskylän museopalveluiden 
kolmesta museosta. Museopalveluita johtaa museotoimenjohtaja Heli-

Maija Voutilainen. Suomen käsityön museon museonjohtajana toimii 
Taina Rantala. 

15 HENKILÖSTÖ
VAKITUINEN HENKILÖKUNTA

 � Ahonen Marjo, FM, amanuenssi (kokoelmat)
 � Hahl Seija, FM, amanuenssi (dokumentointi, tutkimus)
 � Hemmilä-Nurmi Anneli, FM, amanuenssi (arkisto ja kirjasto)
 � Jantunen Sari, KM, artenomi AMK, amanuenssi (tietopalvelu  

ja kokoelmat)
 � Kangas Taina, artenomi AMK, käta-opettaja, kansallispukukonsult-

ti, Suomen kansallispukukeskus
 � Koskinen Sari, FM, amanuenssi (viestintä ja markkinointi),  

Jyväskylän museopalveluiden markkinointi- ja viestintävastaava 
19.5.2021–21.3.2022

 � Kotilainen Johanna, FM, museoassistentti
 � Lay Mi Point, siistijä
 � Manninen Raija, FM, ammattiopettaja, museolehtori
 � Nikkarikoski Reetta, toimistosihteeri
 � Oikari Mikko, FM, intendentti (näyttelyt) 
 � Ollikainen Päivi, FM, museoassistentti, perhevapaalla 30.4.2021 

saakka
 � Peni Maria, vaatetussuunnittelija, tekstiilikonservaattori,  

Konservointikeskus, poissa 1.1.-31.12.2021
 � Rantala Taina, KTM, FM, museonjohtaja 
 � Syrjänen Janne, konservaattori AMK, museomestari 

 � Vesanto Anne, kotiteollisuusohjaaja-suunnittelija, johtava  
konservaattori, Konservointikeskus

 � Väisänen Marja Liisa, FM, amanuenssi, Suomen kansallis- 
pukukeskus

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA
Auraneva Hannu-Pekka, Halme Heini, Hartikka Emma, Hyvönen Reeta, 
Juntunen Elisa, Koskinen Tuija, Leimio Sanni, Tammelin Vilma,  
Teerimäki Reija, Tervamäki Tea, Vepsäläinen Otto

HARJOITTELIJAT
Hjerp Anna, Lahtinen Susanna, Rimpioja Elmiina, Tiitta Kaisla, Tuorila 
Mirella, Vepsäläinen Otto, Hanna Vesterberg 

ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT
Aalto Elina, Aalto Klaus, Brummer Maija, Essel Ama, Farshad Sanati,  
Favén Aino, Fernström Päivi, Hasanov Stanislav, Hintsanen Päivi, 
Humalajärvi Maarit, Hänninen Ritva, Illukka Leena, Johnson Seija, 
Jääskeläinen Leena, Kallio Johanna, Kanervamäki Katri, Kataja Jaana, 
Ketola Jaana, Koskinen Minna, Kuisma Pirjo, Lapiolahti Ulla, Lehtonen 
Saija, Lindén Maria, Mantua-Kommonen Kirsi, Mendelin Eija, Mentu 
Tupu, Murto Soja, Mäkelä Terhikki, Nieminen Aila, Nurmenniemi Mari, 
Ohra-aho Anne-Mari, Peltola Jaana, Pihlhjerta Inga, Syrjä-Johansson 
Katja, Tauriainen Sari, Torniainen Hannele, Vaarula Päivi, Vainio Marjo, 
Vajanto Krista, Valolahti Kris-Tiina, Varonen Mari, Wai Lwin Moe Irene
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VAPAAEHTOISET
Vapaaehtoiset tekivät vapaaehtoistyötä kertomusvuonna 2021 yhteensä 
727 tuntia. 

KOULUTUS
Vuoden 2021 aikana museon henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 
yhteensä 215 tuntia, muun muassa seuraaviin koulutuksiin: 

 � Monetra alv-koulutus ......................................................... 11.1.2021
 � Ensiapu 4 teoria .................................................................. 26.1.2021
 � Viestinnän ajankohtaispäivä ................................................. 2.2.2021
 � Henkilöstön tietoturva ja -suoja ........3.2.2021, 2.3.2021 ja 12.5.2021
 � Finna hallintaliittymä ......................4.2.2021, 10.2.2021 ja 11.2.2021
 � Tiimityön koulutus ................................................................ 9.2.2021
 � PIITU 2.0 yleiskoulutus ..................10.2.2021, 11.2.2021 ja 15.2.2021
 � PIITU 2.0 tarkastajille ja tiliöijille ................... 19.2.2021 ja 22.2.2021
 � PIITU 2.0 hyväksyjille ...................................... 23.2.2021 ja 25.2.2021
 � Työsuojeluiltapäivä ............................................................. 24.2.2021
 � Museoalan lähiesimiestyön koulutus ................................. 25.2.2021
 � Päivitetty hankintaohje -koulutus ...................................... 11.3.2021
 � Karjalainen kulttuuri .......................................................... 15.3.2021
 � Museot matkailijan kartalla ......................................... 13.-14.4.2021
 � Vaikuttavan viestinnän ABC .................................................. 4.5.2021
 � Hakukoneoptimoinnin perusteet .......................................... 7.5.2021

 � P2P sähköinen muistiotosite .............................................. 11.5.2021
 � Cloudia sopimus – koulutus ............17.6.2021, 1.9.2021 ja 8.10.2021
 � Reimagining Exhibition Exchange ................................ 28.-30.9.2021
 � O365 OneDrive / Stream pääkäyttäjäkoulutus ..................11.10.2021
 � TAKO-verkoston syysseminaari .................................. 13.-14.10.2021
 � Kuinka säilytän henkilöstöasiakirjoja ...............................20.10.2021
 � Ensiapukoulutus ................................................................27.10.2021
 � Museoalan teemapäivä ................................................................... 8.11.2021

 � Selkotekstillä selkenee ................................................................... 9.11.2021

 � Esinetuntemus museoissa .....................................................10.-11.11.2021

 � Kaupungin tilikarttakoulutus ........................................................ 10.11.2021

 � ICAMT Annual Conference ......................................................11.-12.11.2021

 � KEHTO-malli projekteihin ............................................................. 11.11.2021

 � Museoiden Finna-foorumi ............................................................ 23.11.2021

 � Näyttelyfoorumi ......................................................................24.-25.11.2021

 � Tilinpäätös- ja tilintarkastusinfo .................................................. 24.11.2021

 � PIITU ostolaskuklinikka ................................................................ 26.11.2021

 � Museofoorum ................................................................................ 29.11.2021

 � DataHub-valmennus ....................................................................... 1.12.2021

 � Digitaaliset kokoelmat .................................................................... 2.12.2021

 � Kunnan alv-asioiden peruskoulutus ............................................. 15.12.2021
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16 JÄSENYYDET
Jyväskylän museopalvelut
ICOM - International Council of Museums
Suomen museoliitto – Jyväskylän museo-
palvelut yhteisjäsenyys

Suomen käsityön museo
Käsityö verkossa ry (Punomo)
ETN - European Textile Network

Konservointikeskus
IIC – The International Institute for Conserva-
tion of Historic and Artistic Works

17 TILAT
SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON tilat ovat Jyväskylän Tilapalvelun kautta 
vuokrattuja kaupungin omistamia tiloja. Tiloja on yhteensä 2 731,8 m2.

TOIMISTOTILAT
Suomen käsityön museon toimisto- ja näyttelytilat (1791,5 m2) sijait-
sevat As Oy Säästökeskuksen Kauppakatu 25/Kilpisenkatu 12 kiinteis-
tössä. Museo on vuokralaisena Jyväskylän tilapalvelun omistamissa 
tiloissa.  

Nykyiset tilat peruskorjattiin museon käyttöön vuosina 1999–2000. 

Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja näyttely- ja arkistotiloissa on vakioil-
mastointikoneet. Tiloja ja laitteita on kunnostettu ja huollettu Tilapalve-
lun määrärahoin. 

NÄYTTELYTILAT 
Kauppakatu 25 pohjakerroksessa sijaitsevat perusnäyttelyt. Katutasos-
sa ovat vaihtuvat näyttelyt, Ikkunagalleria ja museokauppa. Toisessa 
kerroksessa on lisää tilaa vaihtuville näyttelyille, Avoin PAJA -työpaja, 
museolehtorin ja näyttelyintendentin työhuoneet, luentosali Aikamat-
ka-näyttelyineen sekä Suomen kansallispukukeskuksen työtilat ja kan-
sallispukuesittelyille tarkoitettu Kuja-näyttelytila. 

Covid-19-pandemian vuoksi suljettiin osa näyttelytiloista, joissa oli kos-
keteltavia elementtejä kuten Aistitila ja Aikamatka-näyttely. Avoimen 
pajan käyttöä rajoitettiin turvallisen museokäynnin turvaamiseksi. 

HENKILÖKUNNAN TILAT 
Kilpisenkatu 12 pohjakerroksessa on henkilöstön sosiaalitilat, mu-
seoon tulevan museoesineistön säilytystilat, näyttelyrakennevarasto 
sekä tarvikevarasto. Alakerrassa on käsikirjasto, valokuva-arkisto ja 
tutkimusarkisto sekä työtiloja. Keskikerroksessa on museon toimisto ja 
työtiloja sekä ikkunanäyttelytila Näytönpaikka. Yläkerrassa on työtiloja 
sekä neuvotteluhuone.  

Lisääntyneen tilantarpeen vuoksi museolla on vuokrattuna lisätilaa 
näyttelyrakenteille, tarvikkeille ja arkistolle.

SALMIRANTA 
Suomen käsityön museon säilytys- ja työtilat Salmirannassa sijaitsevat 
Jyväskylän kaupungin Tilapalvelulta vuokratuissa tiloissa useammassa 
rakennuksessa. Tiloja Salmirannassa on yhteensä 829,8 m2.

Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja säilytystiloissa on vakioilmastointiko-
neet.
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Museopalveluiden yhteinen Kokoelmakeskus ja konservointikeskus 
valmistui ja otettiin käyttöön 2009. Museon puutyöverstas sekä puu-, 
metalli- ja lasiesineiden kokoelmat (174,5 m2) sijaitsevat näissä Jyväs-
kylän museopalveluiden yhteisissä tiloissa. 

Suomen käsityön museon Konservointikeskus (292 m2) ja museon 
tekstiilien säilytystilat (283,2 m2) sijaitsevat myös Salmirannassa, mut-

ta jo aikaisemmin käyttöön otetuissa erillisissä tiloissa B-rakennuk-
sessa. Kokoelmaesineistön järjestely useiden muuttojen ja tulleiden 
suurien kokoelmalahjoitusten jäljiltä on jatkunut edelleen kaikissa 
säilytystiloissa. Museoon tulleet uudet kokoelmat ovat täyttäneet tilat 
äärimmilleen ja aineistoille sekä vaihtuvien näyttelyiden esineistölle on 
Salmirannasta vuokrattuna edelleen väliaikainen 80 m2 tila.

18 TALOUS
Suomen käsityön museo / Suomen kansallispukukeskus / Konservointikeskus 
käyttömenot ja tulot vuosina 2017–2021 (luvut tuhansina euroina): 

KÄYTTÖMENOT 2017 2018 2019 2020 2021

Henkilöstömenot 757,8 794,0 849,8 793,5 833,1

Vuokrat 429,8 430,0 431,4 430,5 434,0

Palvelut, tarvikkeet, muut menot 179,5 182,5 199,7 195,4 213,3

KÄYTTÖTULOT 2017 2018 2019 2020 2021

Valtionosuus 377,9 387,2 405,6 592,6 609,9

Harkinnanvaraiset valtion avustukset 185,0 185,0 185,0 * *

Omat toiminnan tulot 124,7 133,2 119,5 143,4 140,7

Menot yhteensä 1367,1 1406,5 1481,0 1419,4 1480,4

Tulot yhteensä 687,6 705,4 710,1 736,0 750,6

Jyväskylän kaupungin osuus 679,5 701,1 770,9 683,4 729,8

* Valtion harkinnanvarainen avustus osa valtionosuutta vuodesta 2020 alkaen.
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19 TUNNUSLUKUJA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Kävijät, lkm 32 077 32 581 41 357 37 812 30251 31272 33488 37362 37 919 36 701 33 681

Tapahtumat, lkm 103 117 101 100 95 78 209 100 36 64 34

Opastukset, lkm 106 210 135 354 152 129 160 125 120 195 205

Konservointi, kpl 120 115 115 359 86 242 527 111 635 53 134

Bruttomenot, €/asukas 12,56 11,61 11,55 11,86 11,92 11,89 13,39 13,27 9,66 10,9 10,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kävijät, lkm 33970 36198 33005 38 169 34990 39715 35027 41212 21882 25771

Tapahtumat, lkm 49 104 66 130  96 83 86 105 57  84

Opastukset, lkm 197 129 81 96 148 202 49 104 38 81

Konservointi, kpl 77 127 90 266 256 163 52 328 415 138

Bruttomenot, €/asukas 11,0 10,1 10,2 10,2 9,99 9,75 9,94 10,40 9,89 10,25
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