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Kuva: Sami Lahtinen

Pyörällä päästään.
Näyttely Suomen käsityön museossa 12.1.-26.5.2013
Pyörällä päästään -näyttelyssä kurvataan tyylikkäästi polkupyörien maailmaan. Mitä ovat chopperit
ja lowriderit? Oleellisena osana näyttelyä ovat tämän päivän itse rakennetut polkupyörät, niiden
tekijät sekä viimeisimmät villitykset polkupyörien kustomoinnin maailmasta. Esillä on myös
nostalgisia polkupyöriä uusilta suomalaisilta valmistajilta. Samalla esittellään polkupyöräilyn
historiaa yli sadan vuoden ajalta 1800-luvun lopun korkeapyöräisestä velocipedistä nykyaikaiseen
sähköavusteiseen pyörään.
Polkupyörien teollinen valmistus alkoi Ranskassa 1860-luvulla. Suomen ensimmäinen polkupyörä
nähtiin liikenteessä keväällä 1869. Suomessa polkupyörien tuotanto oli vielä 1880-luvulla
pienimuotoista käsityötä. Pyöriä koottiin ulkomailta tuoduista osista, mutta myös sepät valmistivat
velocipedejä myyntiin. 1800-luvun lopulla polkupyöräinnostus kasvoi ja korkeita polkupyöriä
nikkaroitiin kotosalla puusta ja taottiin raudasta. Kotitekoisten sekä seppien valmistamien
velocipedien rakentaminen hiipui nopeasti, kun polkupyörätekniikka kehittyi monimutkaisemmaksi
ja pyörissä siirryttiin ketjuvetoon.
Tänä päivänä polkupyörien rakentajilla on paljon mahdollisuuksia. Tehdastekoisia polkupyöriä
parannellaan hankkimalla niihin omien mieltymysten mukaan lisävarusteita tai vaihtamalla tehtaassa
asennettujen osien tilalle parempia. Vanhoja polkupyöriä voi kunnostaa tai entisöidä alkuperäiseen
asuunsa tai käyttää aihiona omien suunnitelmien toteutukselle. Polkupyörän voi myös suunnitella ja
valmistaa alusta alkaen itse. Lainsäädäntö antaa polkupyörien rakentajille ja kustomoijille hyvin
vapaat kädet. Suunnitelmien rajana on lähinnä mielikuvitus. Polkupyörien rakentaminen ja
kustomointi ei välttämättä vaadi suurta budjettia. Pyörän voi suunnitella ja rakentaa
kierrätysmateriaaleista, mutta halutessaan sen voi koota myös osto-osista.
Pyörällä päästään –näyttelyn historiaosuus pohjautuu Velomania! Pyörällä halki aikojen -näyttelyyn,
joka oli esillä Museokeskus Vapriikissa Tampereella 2007-2008. Näyttelyn polkupyörät on lainattu
museoista, yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä eri puolilta Suomea.

Tule tapaamaan kevään aikana pyöräosaajia Suomen käsityön museon tapahtumiin
Näyttelyn aikana järjestetään yleisötapahtumia yhteistyössä pyöräharrastajien ja Jyväskylän
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Pyöräilyseura JYPS ry:n kanssa.
Keskiviikkona 23.1.2013 klo 17.30
Luento: Sakari Holma: Nojapyörän rakentaminen.
Torstaina 14.2. klo 15-18
Ystävänpäivänä: Satulan tuunaus
Keskiviikkona 13.3.2013 klo 17.30
Luento: Markku Lahtinen: Polkupyörän tarina
Lauantaina 18.5.
Pyöräilyviikon kunniaksi perhepäivässä pyörän huoltoa ja polkupyörän vääntöä rautalangasta
Lisätietoja
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Kuvassa nuoret tuunaavat tavaroitaan mieleisekseen. Voit osallistua juhlavuoden tuunauskilpailuun
Käsityö elämässä Facebook-sivuilla.

Käsityö elämässä – Hantverk i livet – Craft in
Our Lives
Näyttely Suomen käsityön museossa 15.6.-8.12.2013
Käsityö elämässä -juhlanäyttely kertoo mikä on parasta käsitöissä juuri nyt!
Käsityö on nyt hauskasti ja rennosti esillä Suomen käsityön museon kaikissa kolmessa kerroksessa.
Käsityön juhlavuoden kohokohta, Käsityö elämässä –näyttely avautuu yleisölle 15.6.2013.
Käsityöelämässä -näyttely on osa parhaillaan vietettävää käsityön juhlavuotta. Käsi- ja
taideteollisuusliitto Taito ry täyttää 100 vuotta ja Suomen käsityön museon syntysanoista on kulunut
125 vuotta.
Jyväskylässä museo tulee tänä vuonna toimineeksi 30 vuotta. Näyttelyssä esitellään suomalaista
käsityötä katu-uskottavana ammattina ja harrastuksena tässä ja nyt.
Luovalla otteella ripustettu näyttely kertoo Taito Groupin toiminnasta. Järjestö tukee
käsityöyrittäjyyttä monipuolisesti; näyttelyssä on esillä 39 valtakunnallisesti tai alueellisesti palkitun
Taito-käsityöyrittäjän tuotteita. Järjestö innostaa ihmisiä harrastamaan käsitöitä järjestämällä
kursseja, työpajoja ja tuottamalla Tekemisen iloa –tekemispaketteja ja -kursseja. Se antaa taiteen
perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille ja näyttelyssä onkin esillä kymmeniä käsityökoululaisten
töitä. Tutuilla ja perinteisillä käsityötuotteilla esitellään, kuinka Taito Group osallistuu myös
perinteen ylläpitämiseen ja säilyttämiseen. Osallistavassa näyttelyssä on kolme työpajaa. Asiakkaat
pääsevät itse kokeilemaan käsillä tekemistä Kutomossa, Äijäpajassa ja Tekemisen iloa –työpajassa,
joihin materiaaleja on saatu lahjoituksina kahdeltatoista yritykseltä.
Käsityö näkyy nyt museossa kaikkialla niin sisääntulossa, kahvittelutilassa kuin vessoissakin ja
perusnäyttelyissä on pistoja menneiden aikojen käsityöhön. Inspiroivassa Käsityö elämässä näyttelyssä viihtyy koko perhe: nauttimalla ammattilaisten kädenjäljestä ja automaattikahvista,
selailemalla sata vuotta vanhoja lehtiä ja uusia nettisivuja, tekemällä itse omin käsin ja tekemällä
löytöjä museokaupasta, katselemalla palkittuja Käsityö elämässä -lyhytelokuvia ja ihailemalla aikaa
vieviä tekniikoita. Myös museokaupan valikoima on uudistunut näyttelyssä olevien käsityöyritysten
ja juhlavuoden tuotteilla sekä käsi- ja taideteollisuusyhdistysten omilla tuotteilla.
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Käsityöstä yhdessä näkyvää
Näyttelyn ovat tuottaneet Suomen käsityön museo ja Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry yhdessä 20
alueellisen käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen kanssa. Osa käsi- ja taideteollisuusyhdistyksistä
esittäytyy myös Aulagallerian ja Näytönpaikan näyttelyissä.
Koko juhlavuoden teemana on kestävä käsityö, jonka hengessä osa näyttelyrakenteista on
toimintansa lopettaneen paperitehtaan kalusteita. Rakenteiden tuunaamiseen on osallistunut suuri
joukko kädentaitajia mm. Taitokeskus Aiviasta, Voimalaitos – Nuorten Taitopajalta sekä satoja
tilkkuilijoita ympäri Suomen ompelemalla viirejä museon ulkopuolelle. Kaksitoista eri tavoin
käsityöhön sidoksissa olevaa henkilöä on lupautunut kirjoittamaan oman näkemyksensä tämän
hetken käsityöstä. Näyttelyn ilmeestä vastaavat Anne Saarikoski ja Riina Toikko. Graafisesta
ilmeestä vastaa Villakas – Tiina Leino.
Tule katsomaan ja kokeilemaan, mikä on parasta käsitöissä juuri nyt. Juhlavuosi haastaa kaikki
mukaan käsitöihin. Voit osallistua vaikka vain tykkäämällä Käsityö elämässä –Facebook-sivulla.
Näyttely on avoinna ti-su klo 11-18 ja perjantaisin museoon on vapaa pääsy. 28.6.alkaen voit
kokeilla perjantaisin työnäytöksissä uusia ja vanhoja tekniikoita ammattilaisten ja opiskelijoiden
kanssa. Näyttelyn työpajatiloissa voit kokeilla itse tekemistä - sopii koko perheelle!
Lisätietoja

Lisätietoja: www.käsityöelämässä.fi
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