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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO
Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena vastuumuseona suomalaisen käsityökulttuurin, 
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 muo-
dostavat 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.014 266 4380

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: Kirjopukineet. Kuva: Anssi Toivanen.

https://www.craftmuseum.fi
https://www.craftmuseum.fi/palvelut/suomen-kansallispukukeskus
https://www.craftmuseum.fi/palvelut/konservointikeskus
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Ainutlaatuinen museokokemus! Suomen käsityön museo sai erikoispal-
kinnon museokorttikäyttäjien äänestyksessä yhdessä Ateneumin kans-
sa. Tämä osoittaa, että museolla on tehty hyvää ja pitkäjänteistä työtä 
sen eteen, että museokävijät viihtyvät. Äänestäjät arvostivat mahdolli-
suutta omaan tekemiseen tai osallistumiseen yhdessä tekemiseen. 

Kävijäennätys myös Suomen käsityön museossa yli viiteentoista vuo-
teen! Yleinen kiinnostus museoita kohtaan on selkeästi kasvanut Suo-
messa. Suomen käsityön museon näyttelyihin, tapahtumiin, työpajoihin 
osallistui yhteensä 41 212 kävijää, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 
6 185 osallistujaa.  Uuden kokoelmahallintajärjestelmän, ”Simon”, käyt-
töönoton valmistelu työllisti kokoelmatyötä, kun taas Konservointikes-
kus keskittyi Keski-Suomen museon perusnäyttelyyn tulevien tekstiilien 
valmisteluun. Kiinnostus kansallispukuja kohtaan näkyi Kansallispu-
kukeskuksen neuvonta- ja opetuspalveluissa sekä yhteisöjen tarpeessa 
tarkistuttaa suomalaisia kansallispukuja museoista löytyviin alkuperäi-
siin esikuviin. Jyväskylän Sydän -hankkeessa suunnittelimme yhteistä 
kulttuurikeskusta Jyväskylään. 

Vuoden 2019 näyttelyitä ja tapahtumia yhdisti teemallisesti kansainväli-
syys, eri materiaalien mahdollisuudet ja luontosuhde. Ranskalaisten 
ja nicaragualaisten näyttelyt toivat vaikutteita maailmalta. Pehmeästä 
huovasta siirryimme keramiikkaan näyttelyssä, jossa taiteilijoiden luon-
tosuhde oli vahvasti esillä. Näyttelyiden erilaiset sisällöt houkuttelivat 
kävijöitä myös kauempaa ja niiden vaikuttavuudesta kertoo asiakkailta 
saatu palaute, mistä voi lukea otteita näyttelykappaleesta. Muun mu-
assa Keramiikan toinen luonto -näyttelyn näki 22 196 kävijää, mikä 
esilläolopäivillä jaettuna oli laskennallisesti 127 henkilöä/päivä. Tapah-
tumia järjestimme 105 ja näihin yleisötilaisuuksiin osallistui yli 13 000 
henkilöä. Opastuksista suurin osa kohdistui koululaisille ja opiskelijoille. 
Museon kävijöistä suurin osa, 89%, oli ilmaiskävijöitä. Maksaneita oli 4 
601 henkilöä, joista noin puolet oli museokorttilaisia. 

Ajankohtaisena asiana ihmisen ja luonnon suhde oli esillä myös Hel-
singissä, yhteistyössä Taitoliiton ja Museoviraston kanssa järjestetyssä 
seminaarissa, jossa esiteltiin luovuuden, käden taitojen ja käsityön mer-

kitystä ihmisille tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Käsitöiden tekeminen 
luo osaltaan hyvinvointia ja käsityöt toimivat myös kulttuuriperinnön 
välittäjänä. 

Museon uudistumiskykyä osoitti muun muassa uudet toimintamuodot 
yleisötyössä; käsityölanit ja lukupiirit. Nämä lisäsivät museon yhtei-
söllistä toimintaa vakiintuneiden sukkapiiri- ja vapaaehtoistoiminnan 
oheen. Näyttelyihin liittyvien aiheiden rinnalla käsityölaneissa oli yhtei-
senä teemana koko vuoden ajan kiertotalous, jolloin osallistujat saivat 
tietoa ja konkreettisia neuvoja kierrätyksestä ja tekstiilien käyttöajan 
pidentämisestä. 

Museon yhtenä tarkoituksena on käsityöyrittäjyyden tukeminen. Tämä 
näkyy näyttelytoiminnassa, museokaupan toimintamallissa ja perinteik-
kään joulutorin järjestämisessä.  Erityisesti käsityöyrittäjyys oli esillä 
kansainvälisissä näyttelyissä. Ranskalaisten käsityöläisten ryhmä muo-
dostettiin Suomeen toteutettavaa näyttelyä varten ja vierailun aikana 
suomalaiset ja ranskalaiset käsityöyrittäjät vaihtoivat ajatuksia, osaa-
mista ja loivat yhteistyösuhteita. Muistutuksena eettisestä toiminnasta 
nicaragualaisten myyntinäyttelyssä toimme esille tulojen välittämistä 
suoraan käsityöläisille. 

Olemmeko tulevaisuudessa osa laajempaa kulttuurikeskusta? Jyväs-
kylän sydän -hankkeessa pohdimme kulttuurin arvoja ja tulevaisuutta 
monesta näkökulmasta. Yhdessä Jyväskylän kirjaston, sinfonian, kan-
salaisopiston, teatterin ja taidemuseon kanssa määrittelimme vuoden 
aikana asioita ja perehdyimme vaihtoehtoisiin sijaintipaikkoihin. Toimin-
nalliselle yhteistyölle rakennettiin pohjaa. Projektiryhmä on tehnyt esi-
tyksensä päättäjille ja pian saamme tietää, miten projekti jatkuu. 

Oli aika hienoa aloittaa työt Suomen käsityön museossa ottamalla 
vastaan erityispalkinto, mutta ennen kaikkea osaava henkilökunta on 
tehnyt museon toimintaan perehtymisestä helpon. Museotoimenjohtaja 
Heli-Maija Voutilainen oli tehnyt jo hyvää pohjatyötä museon toiminnan 
kehittämisessä ja siitä oli hyvä jatkaa. On ollut ilo tutustua myös moniin 
vapaaehtoisiin, jotka ovat olleet korvaamattomina apukäsinä useissa eri 
tehtävissä. Kiitos henkilökunnalle ja vapaaehtoisille.

1 / ESIPUHE
MUSEONJOHTAJA TAINA RANTALA
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Keisarillinen senaatti teki päätöksen museon perustamisesta 
14.12.1888. Suomen käsityön museo toimi vuosina 1890–1908 Hel-
singissä Taideteollisuusmuseon yhteydessä ja Suomen Taideteol-
lisuusyhdistyksen alaisuudessa. Puutyönopettaja 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 kotiteollisuustoimiston hallintaan ja 
1910–1920-luvuilla Valtion kotiteollisuusmuseolla, kuten museota sii-
hen aikaan kutsuttiin, oli omat näyttelytilat ja kirjasto. Kotiteollisuus-
toimiston tilanpuutteen vuoksi museon esineet siirtyivät uudelleen 
Taideteollisuusmuseoon vuosiksi 1928–1933. Varastoituna esineet oli-
vat vuoteen 1982 asti muutamaa kokoelmista koottua näyttelyä lukuun 
ottamatta. 

Museo avattiin uudelleen yleisölle Jyväskylässä 50 vuotta myöhemmin 
10.6.1983 nimellä Suomen kotiteollisuusmuseo ja sen ylläpitäjiksi tu-
livat Jyväskylän kaupunki ja Opetusministeriö. Vuonna 1992 museon 
yhteyteen perustettiin Suomen kansallispukukeskus, ja saman vuoden 
lopussa museo nimettiin viiden ensimmäisen suomalaisen museon 
joukossa valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Konservointikeskus siir-
tyi 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 81 vuotta.

2 / MUSEON VAIHEISTA
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Suomen käsityön museo on toiminut valtakunnallisena erikoismu-
seona vuodesta 1992. Museolain muutokset astuivat voimaan maa-
liskuussa 2015, jonka myötä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi 
haluavien museoiden tuli hakea nimeämistä uudestaan. Suomen 
käsityön museo haki valtakunnallisen erikoismuseon statusta Ope-
tus- ja kulttuuriministeriöltä 2016 ja sai myönteisen päätöksen mi-
nisteriöltä joulukuussa 2017. 

Museoiden rahoitusjärjestelmän uudistumisen vuoksi museot hakivat 
elokuussa henkilötyövuosiin perustuvaa ja harkinnanvaraista rahoi-
tusta yhteisenä valtionosuutena. Marraskuussa 2019 ministeriö ilmoit-
ti valtionosuuden piiriin päässeistä museoista ja niiden rahoituksesta. 
Suomen käsityön museo on yksi seitsemästätoista valtakunnallisesta 
vastuumuseosta. 

Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena käsityön ja käsite-
ollisuuden erikoismuseona, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia erikois-
alansa museokokoelmien valtakunnallisten rekisterien ylläpidosta 
sekä samaa erikoisalaa edustavien museoiden yhteistyöstä. Valtakun-
nallisen erikoismuseon tulee perusnäyttelyssään antaa kattava kuva 
omasta erikoisalastaan, tuottaa alansa näyttelyitä, myös kiertonäytte-
lyitä, luoda ja ylläpitää yhteyksiä alan korkeakouluihin ja tutkimuslai-
toksiin sekä alalla toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin. Lisäksi museon 
tulee luoda kansainvälisiä yhteyksiä ja seurata alan kansainvälistä 
kehitystä. 

Museo sai valtakunnalliseen toimintaansa vuonna 2019 Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraista yleisavustusta 185 000 €.

Valtakunnallisen vastuumuseo suunnitelmassa vuosiksi 2020–2023 
nostettiin painopisteiksi saavutettavuuden parantaminen sekä kokoel-
mien että tiedon osalta, uusien toimintatapojen kehittäminen yleisö-
työhön, yhteistyön tiivistäminen museoiden ja muiden organisaatioiden 

kanssa sekä kansainvälistymisen ja digitaalisuuden kehittäminen. 
Nämä vuonna 2019 tehdyt suunnitelmat tarkentuvat, kun Museoviras-
ton ja Suomen käsityön museon väliset neuvottelut käydään keväällä 
2020. 

Kokoelmatyöhön vaikutti koko vuoden aikana uuden kokoelmahallin ta - 
järjestelmän käyttöönoton valmistelu, minkä vuoksi uusien lahjoitus-
ten vastaanottamista siirrettiin. Tallennuksen painopisteenä oli vuosi - 
na 2018–2019 tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen aineistot. Hänen toimin-
tamalliaan kotineulojien ja muiden sidosryhmien kanssa dokumentoi-
tiin osana TAKO pooli 6:n kestävän kehityksen ilmiön tallennusta.

Museo on mukana TAKO pooli 4:n ja 6:n toiminnassa. Museon edus-
tajia oli mukana pooli 4:n tekstiiliteollisuutta tallentavien museoiden 
yhteistyöryhmän tapaamisissa. Yhteistyöryhmän museot ovat kartoit-
taneet kokoelmiensa erityispiirteitä, yhteneväisyyksiä ja eroja ja teks-
tiilikokoelmatyöhön liittyviä kysymyksiä. Avuksi museoiden kokoelmien 
hahmottamiseen on kehitetty yhteistä kokoelmakarttatyövälinettä. 
Kokoelmakartta palvelee tallennus- ja kokoelmayhteistyötä museoi-
den kesken ja toimii oman kokoelmatyön kehittämisen välineenä.

Valtakunnallista näkyvyyttä lisää osaltaan kiertonäyttelyt. Tänä vuonna 
oli esillä kaksi näyttelyä: Jokapäiväinen paperimme Kainuun muse-
ossa, missä näyttelyn aikana vieraili 1 463 kävijää ja Suomalainen 
kansal lispuku Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa Seinäjoella.

Museo on toteuttanut viisi erilaista salkkunäyttelyä eli muistelusalk-
kua. Yksi aihe korvattiin uudella alusvaatteita käsittelevällä aineistolla. 
Salkut ovat olleet käytössä yhteensä 99 viikkoa yhdeksällä eri paikka-
kunnalla. 

Neuvonta- ja tietopalvelut toimivat valtakunnallisesti ja kansainväli-
sesti. Museon eri aineistojen tietokantoja kokoelmanhallintajärjestel-

3 / ERIKOISMUSEOTOIMINNAN  
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mässä on viisi: arkisto, esine, kirja, kuva ja tutkimus, sisältäen käsi-
työalan tutkimuksia, bibliografioita ja arkistoja, kansallispukuja sekä 
käsityön museon kirjaston ja esine- ja valokuvakokoelmia. Yhteensä 
tietueita on 122 391 kappaletta.

Yhteensä tietopalvelukontakteja museon eri toimintoihin tai toimipis-
teisiin oli vuoden aikana kaikkiaan 2 348. Museon verkkosivuilla oli 
vuoden aikana 16 000 kävijää enemmän kuin edellisenä vuotena, yh-
teensä 118 248 erillistä käyntiä. Saavutettavuus parani muun muassa 
verkkosivujen uusittujen kieliversioiden (englanti, ruotsi) vuoksi.

Museon henkilökunta on yksittäisten asiakkaiden lisäksi toiminut 
käsityöalan, suomalaisten kansallispukujen ja tekstiilikonservoinnin 
asiantuntijana muille museoille ja yhteisöille museoammatillisissa ky-
symyksissä niin valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Neuvontaa 
ja ohjeita on annettu myös eri alojen käsityöläisille.  

Museon vakiintuneen kansainvälisen verkostoyhteistyön lisäksi näyt-
telytoimintaan liittyi kertomusvuonna yhteistyön rakentamista ranska-
laisten ja nicaragualaisten käsityöläisten kanssa. 
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Näyttelytoiminnasta vastasi kertomusvuonna näyttelyintendentti 
Mikko Oikari vaihtuvien näyttelyiden osalta, museolehtori Raija 
Manninen Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyn ja Näytönpai-
kan näyttelyiden osalta. Amanuenssi Marja Liisa Väisänen ja kan-
sallispukukonsultti Taina Kangas vastasivat Kuja-näyttelyistä sekä 
Komeasti juhlaan -perusnäyttelystä. Museoassistentit Johanna Ko-
tilainen, Tuija Koskinen ja Päivi Ollikainen sekä näyttelyintendentti 
vastasivat yhteistyössä Ikkunagallerian näyttelyistä. Museomestari 
Janne Syrjänen vastasi kaikista näyttelyiden rakenteista.

PERUSNÄYTTELYT
Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyn yhdessä vitriinissä on esitel-
ty kymmenen vuoden ajan vuoden käsityöläisiä. Nyttemmin samaises-
sa vitriinissä esitellään jokin perinteinen käsityötekniikka ja esitellään 
se kokoelmaesineiden avulla. Tämä uusi sarja aloitettiin vuonna 2018, 

jolloin esiteltiin villakirjonta ja se oli esillä 15.6.2018–20.10.2019. Ku-
luneen vuoden syksyllä vitriinin sisältö vaihdettiin esittelemään täkä-
nöitä. Täkänöitä vitriinissä on 11 ja näytöllä pyörii täkänäluonnoksia 
200 kappaletta. Piirrokset ovat vuosikymmenittäin aakkosjärjestykses-
sä tekijän sukunimen mukaan. 

VAIHTUVAT NÄYTTELYT 
Suomen käsityön museon näyttelyvuodessa 2019 liikuttiin kansainvä-
lisessä tunnelmassa, kun suomalaisen käsityön lisäksi esiteltiin niin 
nicaragualaista kuin ranskalaistakin käsityötä. Näyttelyissä esiteltiin 
materiaalien mahdollisuuksia, pohdittiin tulevaisuutta ja sukellettiin 
suomalaiseen luontosuhteeseen. Vuoden aikana nähtiin ikivanhoja 
käsityötekniikoita, pieteetillä valmistettuja ja identiteeteiltään vahvoja 
teoksia ja pilke silmäkulmassa tuotettuja esineitä. 

4 / NÄYTTELYT
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Huomisen huopaa – Felt for Tomorrow 15.12.2018–5.5.2019

Suomen huopayhdistys Filtti ry:n 20-vuotisjuhlanäyttely  
herätti keskustelua huovan paikasta modernissa  
maailmassa. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Eija Pirttilahti kuvaili näyttelyn 
teemaa: ”Huomisen huopa on ikivanhan käsityötekniikan siirty
mistä tulevaisuuteen uusina tuotteina, käyttökohteina ja mate
riaaliyhdistelminä. Se on hyvinvointia edistävä, rentouttava, jopa 
terapeuttinen kädentaidontekniikka hektisessä arjessa. Huopa 
sopii moderniin maailmaan ja tulevaisuuteen monipuolisuutensa, 
ekologisuutensa ja eettisyytensä vuoksi. Huopa ja huovutus luovat 
mahdollisuuksia tekstiilitaiteessa, ne toimivat väylänä kansain
välistymiselle ja uusien vaikutteiden huovuttamiseksi osaksi omaa 
tapaa työstää. Nämä ajatukset ovat huopuneet teoksiksi tähän 
näyttelyyn.” 

Huomisen huopaa -näyttelykutsu oli suunnattu kaikille Filtti 
ry:n jäsenille. Nimensä mukaisesti jäsenistöltä odotettiin näyt-
telyyn vuoden 2018 aikana valmistuneita teoksia, jotka toivat 
esiin tekijänsä näkemystä tulevaisuuden huovasta. Näyttelyyn 
ehdotetut teokset kuvastivat villan ja huovan monimuotoisuutta 
sekä käyttöesineinä ja tuotteina kuin myös taiteena. Näyttelyn 
teosvalinnat teki kuvataidekriitikko Hannu Castrén. 

Huomisen huopaa -näyttelyn teokset vaihtelivat erilaisista si-
sustuksellisista huopatöistä, kuten seinätekstiileistä, verhoista 
ja tyynyistä, veistoksellisiin, kolmiulotteisiin töihin sekä vaat-
teisiin ja asusteisiin. Teoksissa villaa oli yhdistetty erilaisiin 
kankaisin, ja huovan pintaa oli myös kirjottu käsin ja koneella. 
Mukana oli yhtä lailla höyhenen kevyttä kuin paksumpaakin 
huopaa; valkoista ja värikästä.  



11

4 / NÄY TTELY T

Näyttelyssä oli esillä teoksia kaikkiaan 39 huopataiteilijalta eri puolelta Suomea  
sekä Filtin kansainvälisiltä jäseniltä Saksasta, Englannista, Venäjältä ja Etelä-Afrikasta:  

 � Leena Aaltio, Espoo 
 � Hanne Alho, Jurva 
 � Sigrid Bannier, Albessen, Saksa 
 � Susanne Breuling, Schramberg, Saksa 
 � Heidi Halm, Helsinki 
 � Marika Halme, Leppiniemi 
 � Mari Hämäläinen, Varkaus 
 � Mari Jalava, Kangasniemi 
 � Kikka Jelisejeff, Hämeenlinna 
 � Nikita Jelisejeff, Lahti 
 � Charlotte Keen, Kapkaupunki, Etelä-Afrikka 
 � Tiina Kerminen, Pieksämäki 
 � Merja Laurikainen-Vilmunen, Hämeenlinna 

 � Tiina Lehmikoski-Pessa, Helsinki 
 � Hannu Leskinen-Estola, Imatra 
 � Leena Loukojärvi, Espoo 
 � Hellevi Lovén, Jyväskylä 
 � Tupu Mentu, Helsinki 
 � Caroline Merrell, Worcester, UK 
 � Tiina Mikkelä, Helsinki 
 � Piritta Mäkinen, Pori 
 � Sirpa Mäntylä, Jämsä 
 � Mella Nousiainen, Muurame 
 � Helen O’Hare, Lontoo, UK 
 � Anne-Mari Ohra-aho, Jyväskylä 
 � Julia Orlova, Pietari, Venäjä 

 � Kaija Paltto, Lemmenjoki 
 � Rea Pelto-Uotila, Naantali 
 � Ritva Peura, Äänekoski 
 � Eeva Piesala, Petäjävesi 
 � Eija Pirttilahti, Pohjaslahti 
 � Minna Ratalahti, Lahti 
 � Marjo Ritamäki, Parola 
 � Elina Saari, Orimattila 
 � Rutsuko Sakata, Fiskars 
 � Leena Sipilä, Palokka 
 � Olga Solovey, Pietari, Venäjä 
 � Katri Suosara, Vaajakoski 
 � Maria von Bonsdorff, Helsinki 



12

4 / NÄY TTELY T

Huopateosten lisäksi näyttelyssä oli nähtävillä Filtti ry:n jäsenten yh-
teistyössä valmistama huopamatto sekä lyhytelokuva sen valmistami-
sesta. Elokuvan tuottivat yhteistyössä Suomen huopayhdistys Filtti ry 
ja Russian Felt Association, videon kuvasi ja leikkasi Laura Karppinen.  

Huomisen huopaa -näyttelyn tuottivat yhteistyössä Suomen käsityön 
museo ja Suomen huopayhdistys Filtti ry. Näyttelyarkkitehtuurista vas-
tasi kuvataidekriitikko Hannu Castrén ja näyttelyn graafisesta ilmeestä 
Anne-Mari Ohra-aho. Filtti ry:n näyttelykoordinaattorina toimi Sirpa 
Mäntylä. Näyttelyluettelon tuotti Suomen huopayhdistys Filtti ry.  

Huomisen huopaa -näyttelyn avasi maakuntajohtaja Tapani Mattila. 
Museokumppanit avustivat näyttelyn avajaistarjoiluissa. 

Linkki näyttelyn videotraileriin: https://vimeo.com/318775226

Eija Pirttilahti, Kouko.

NÄYTTELYYN LIITTYVÄT TYÖPAJAT  
KEVÄT 2019
Pe–la 8.–9.3.2019 klo 11–15  
Kerroksellista huopaa leikaten 
Ohjaajana englantilainen Caroline Merrell.  
Opetus kielenä englanti. Kurssimaksu 75€  
sisälsi ohjauksen ja materiaalit. 

La 13.4.2019 klo 11–16  
Huovuta huivi  
Huivin materiaaleina silkki ja merinovilla.  
Ohjaajana helsinkiläinen Maria von Bonsdorff.  
Kurssimaksu 45€ sisälsi ohjauksen ja materiaalit. 

KÄVIJÖIDEN KOMMENTTEJA NÄYTTELYSTÄ
”Olen joskus huovuttanut, mutta se on vain pintaraapaisua verrattuna näihin töihin.  
Kyllä oli upeaa. Kiitos.”

”Olen aivan ällikällä lyöty. Ihana museo! Ensikertalaisena täytyy sulatella, kun oli niin hieno.”

”Ensimmäistä kertaa museossa vierailulla ollut kävijä oli todella vaikuttunut. Kertoi 
olevan sa ihan häkeltynyt ja kehui näyttelyitä ja esillepanoa, että ei tule ähky, vaan on harki
tusti valittu mitä on esillä. Sanoi, että tällaisia paikkoja pitäisi olla joka kaupungissa ja että 
suosittelee museota ehdottomasti myös ystävilleen.”

”Thank you for the interesting exhibitions and the museum. This was much better than for 
example, the Design museum in Helsinki.” 

”Äiti ja lapsi tulivat perjantaina pajaan ja tekivät huopaleppäkertun. Olivat käyneet pajassa 
jo aiemminkin ja pitivät kovasti. Museo ja paja kuulemma heidän suosikkipaikka!”

https://vimeo.com/318775226.


Tiina Lehmikoski-Pessa, Tatjana.
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Keramiikan toinen luonto – The Other Nature of Ceramics 18.5.–8.12.2019
VILLE HEIMALA ∙ KATRI-MARIA HUHTAKALLIO ∙ AURA KAJAS ∙ TIIA MATIKAINEN ∙ LOTTA MATTILA

Luonnosta saa alkunsa monet myytit, tarinat ja sadut, jotka 
ovat myöhemmin vaikuttaneet ihmisten luontosuhteen ke-
hittymiseen. Keramiikan toinen luonto -näyttelyn viisi kuvan-
veistäjää toivat esiin henkilökohtaista suhdettaan luontoon 
ja taiteen tekemiseen sekä kertoivat ajatuksistaan teostensa 
takana. Näyttelyn taiteilijat havainnoivat ympäröivää luontoa 
ja tulkitsivat sitä veistosmaisesti keramiikan kautta. 

Ville Heimalan, Katri-Maria Huhtakallion, Aura Kajaksen, Tiia 
Matikaisen ja Lotta Mattilan käsissä raaka materiaali muok-
kautui luonnon loputtomien muotojen ja tekstuurien inspi-
roimana sekä tarinoiden ja uskomusten kyllästämänä hen-
kilökohtaisiksi tulkinnoiksi eri lajien kohtaamisista. Ennen 
kaikkea toinen luonto kertoi näkyvän luonnon lisäksi myös 
sen toisesta, piilossa olevasta ja mystisestä puolesta – siitä, 
jonka taiteilija ajatustensa ja tuntemustensa kautta tekee 
näkyväksi taiteen keinoin. ”Myös monilla elottomilla asioilla 
ja ilmiöillä on tulkittu olevan persoonallisuus tai sielu, jol-
loin elollisen ja elottoman raja ei enää olekaan niin selkeä. 
Etenkin tavallisuudesta poikkeavat olennot ja ilmiöt on koet-
tu yliluonnollista, tuonpuoleista voimaa sisältäviksi”, kertoi 
näyttelyn kuraattori, kuvanveistäjä Ville Heimala.

Moni yhdistää keramiikan käyttökeramiikkaan, minkä vuoksi 
Keramiikan toinen luonto -näyttelyssä haluttiin esitellä, kuin-
ka keramiikka taipuu myös taiteellisen ilmaisun välineeksi 
kuvanveistossa. Tarinallisuus, ihmisyyden olemus, kansan-
usko ja symboliikka vaikuttivat yhdessä ympäröivän luonnon 
kanssa tekijöiden taiteeseen. Näyttelyn teokset kuvastivat 
suomalaisten omaa monimuotoista luontosuhdetta, kaikkea 
luonnon kauneudesta sen makaaberimpaan olemukseen.  



Kuvassa osa Lotta Mattilan teoksesta Muotoja luonnosta.
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TAITEILIJAT KUVAILIVAT OMIA LUONTOSUHTEITAAN NÄYTTELYSSÄ
VILLE HEIMALA
”Luonto on aina ollut minulle hyvin tärkeä, ja se näkyy vahvasti teoksis
sani. Taustalla vaikuttaa ennen taidealalle suuntautumistani suoritettu 
maisterin tutkinto biologian alalta. Minua kiinnostaa ympäröivän luonnon 
vaikutus taiteen kehittymiseen osana kulttuuria ja alkuperäisimmillään 
se on nähtävissä luonnonkansojen parissa. Erityisen kiinnostavia ovat 
luonnon aiheuttavat tuntemukset ihmisissä ja miten ne ilmenevät heidän 
tekemässään taiteessa. 

Omaan taiteelliseen ilmaisuuni vaikuttavat etenkin Suomen luonto ja suo
mensukuisten kansojen kulttuurihistoria, mutta myös muiden kulttuurien 
muotokieli ja ajatusmaailma. Minusta on kiehtovaa liittää mystisiä ele
menttejä luonnontieteeseen ja luoda niiden avulla jotakin uutta. Kokoan 
keramiikkateokseni usein korkokuvista ja mosaiikista.”

KATRI-MARIA HUHTAKALLIO
”Viime vuosina teosteni aiheet ovat syntyneet suomalaisen luonnon, kan
sanperinteen ja uskomusten ympäriltä. Luonto ja eläimet ovat osa suo
malaisuutta ja muinaisissa perinteissä luonnolla on ollut aivan erityinen 
alati läsnä oleva rooli kaikessa tapahtuvassa. Teoksissani omat henkilö
kohtaiset kokemukseni yhdistyvät muinaisiin uskomuksiin ja tarinoihin tai 
luonnontieteellisiin tutkimuksiin.

Työskentelyni lähtökohdissa myös materiaalilla on suuri merkitys. Ma
teriaalin havainnoiminen, sen tunteminen ja koskeminen, jopa tuoksu, 
ovat asioita, jotka vaikuttavat prosessiin. Ne synnyttävät uusia mielikuvia, 
uusia yhteyksiä ja näkökulmia työskentelyyn. Teos muovautuu pikkuhiljaa 
useiden päivien, joskus jopa viikkojen aikana, samalla sen luonne alkaa 
kaivautua esiin ja voi muuttua paljonkin alkuperäisestä ajatuksesta.”
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AURA KAJAS
”Oman työskentelyni keskeinen inspiraatio on eläinkunnan loputon muo
tojen ja tekstuurien kirjo. Lisäksi minua kiinnostavat eläimiin jo esihis
toriallisista ajoista lähtien liitetty symboliikka sekä ihmisen tarve tulkita 
eläinten ominaispiirteitä sekä lajiemme välisiä kohtaamisia. 

Joskus luonto tuntuu maailmalta täynnä mysteerejä ja salaisuuksia. Ih
minen voi kurkistaa siihen sisään saamatta koskaan tietää ihan kaikkea. 
Luonto on kautta aikojen ruokkinut mielikuvitustamme, se on pelottanut 
ja ihastuttanut.”

TIIA MATIKAINEN
”Uusissa keramiikkaveistoksissani kuvaan ihmisen ja luonnon yhteyttä 
muotojen sekä niihin yhdistyvien piirrosten kautta. Veistoshahmoissa  
 

laskostuva pinta toimii peittävänä verhona tai avautuvana esirippuna, ja 
eräänlaisena kankaana saveen raaputtamalla tehdyille piirroksille.

Teoksissani tärkeään osaan nousee ihmisen sisäinen maailma, elämän 
mystinen, selittämätön puoli, jota käsittelen luontoon liittyvää kuvastoa 
käyttäen. Teoksissani yhdistyvät piiloutumiseen ja verhoutumiseen sekä 
katoavaisuuteen liittyvät teemat. Ammennan ideoita niin nyrjähtäneestä 
maailmastamme, mytologioista kuin pyhistä kuvistakin.”

LOTTA MATTILA
”Tärkeinä teemoina töissäni on ihmisluonnon kuvaaminen ja veistoksen 
suhde ympäröivään tilaan. Taiteilijana haluan tutkia eläinhahmojen kaut
ta elävän ja elottoman rajapintaa. Missä vaiheessa savikappale muuttuu 
elävän tuntuiseksi hahmoksi? Mikä tekee kaksiulotteisesta, pelkistetystä 
hahmosta elävän yksilön?”
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KERAMIIKAN TOINEN LUONTO -TEEMA  
LIITTYI MUSEON TAPAHTUMIIN
Su 8.9.2019 klo 12–16 Kulttuurisuunnistus 
Keramiikan toinen luonto -näyttelyn kuvanveistäjien ja keskustelu-
oppaiden kanssa pohdittiin luontosuhdetta taiteen ja käsityön näkö-
kulmasta.

To–la 26.–28.9.2019 Valon kaupunki
Valon kaupunki avasi museon pimeänäkin aikana. 

Näyttelyt olivat avoinna klo 11–22 joka päivä ja niihin oli vapaa pääsy.

Pe 27.9. klo 17–22 
Rakennettiin valoteosta yhdessä kuvanveistäjä Ville Heimalan kanssa.

KÄVIJÖIDEN KOMMENTTEJA NÄYTTELYSTÄ
”Piti ihan tulla sanomaan, että olipa hieno näyttely, en ole ennen nähnyt 
tällaista. Tämmöisiä töitä voisi olla enemmänkin, vaikka julkisissa  
tiloissa.”

”Tosi ihana ja vaikuttava tämä teidän keramiikkanäyttely. Raikas ja jotain 
uutta keramiikasta!”

”Aivan mahtavaa! Ja toi creepypuoli yläkerrassa, mä oon ihan häkeltynyt. 
Täytyy käydä vielä uudelleen katsomassa…  Ihan mieletöntä!”  
(Toisen katselukierroksen jälkeen.)

”Lapsiperhe viihtyi museossa pari tuntia. Perheen isä kehui vuolaasti 
sekä pajaa että Keramiikan toista luontoa. Tykkäsi erityisesti videoista, 
joiden avulla myös lapsille aukesi se, etteivät teokset ole vain ilmestyneet 
kaupasta meille näytille, vaan ovat käsityötä ja taiteilijan oikeasti tekemiä. 
Sanoivat tulevansa uudestaankin!”

”Siis ihan mahtavia, aivan mielettömiä. Olen aivan myyty. Se miten te  
olette laittaneet nuo ja se musta huone, juuri noin teosten pitää ollakin.”

”Mahtavat näyttelyt, pitää tulla seuraavallakin kerralla, kun olen täälläpäin 
liikkeellä.” 

”Oli vaikuttavia! Niin ihania! Oi, se Ville! Upeaa!”

”Amazing exhibition. Really beautiful.”

”Oi miten ihana näyttely! Ihan melkein itkettää…”

”Olipa paljon katsottavaa, en olisi uskonut kadulta katsomalla!  
Olisi mennyt enemmänkin aikaa ja täytyykin tuoda vaimokin seuraavalla 
kerralla.”

”Teillä oli aivan ihanat näyttelyt, kiitos! Täytyy sanoa, että noiden näyttely
jen katsomisen jälkeen tulee sellainen olo, että ei muuta kuin kotiin  
Parkanoon ja kädet saveen! ”

”Aivan ihastuttavia töitä tuolla keramiikkanäyttelyssä. Aivan ihastuttavia! 
Jos tuossa ranskalaisessakin oli hyviä, niin siellä oli jotenkin vielä syvempi 
tuo luontoyhteys. Hyvä kokonaisuus, sellaista kepeämpää ja syvempää,  
ja luonnon sellainen hätähuutokin pilkisti sieltä ainakin itselle.”

Näyttelyn arkkitehtuurista ja graafisesta ilmeestä vastasi Ville Hei-
mala. Rakenteet toteutti museomestari Janne Syrjänen apunaan am-
mattiopisto Gradian harjoittelija Lauri Oikari. Näyttelyn avasi Suomen 
käsityön museon tuore museonjohtaja Taina Rantala.

Linkki näyttelyn videotraileriin: https://vimeo.com/339941287 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi avustuksen Keramiikan toinen 
luonto -näyttelyn taiteilijoiden näyttelypalkkioon.

https://vimeo.com/339941287
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AULAGALLERIAN NÄYTTELYT 
Cerámica 15.12.2018–12.5.2019 
Vahva muotokieli yhdisti Cerámica-näyttelyssä nicaragualaisen 
keramiikan ja kansainvälisesti tunnetun keramiikkataiteilija Heini 
Riitahuhdan. Nicaragualaisen keramiikan juuret ovat syvällä maan 
historiassa, ajassa ennen 1500-luvun espanjalaisia konkistadoreja. 
Tämän päivän nicaragualaisten keramiikkojen työt ovat valloittaneet 
yhdysvaltalaisten gallerioiden ja eurooppalaisten museoiden kävijöi-
den sydämet.  

Heini Riitahuhta (s. 1975) on suomalaisen nykykeramiikan kansain-
välisimpiä tekijöitä. Riitahuhdan keramiikkainstallaatiot seuraavat 
geometrisuudellaan Rut Brykin jalanjälkiä. Teokset muodostuvat 
kuusikulmaisista keramiikkapaloista, joista jokainen on oma taiteel-
linen maailmansa. Riitahuhta on kiinnostunut maailman kansan-
taiteesta ja erityisesti nicaragualainen keramiikka on lähellä hänen 
sydäntään. Siitä inspiroituneena hän teki Cerámica-näyttelyyn Nica-
ragualle omistetun taideteoksen. 

Cerámica-näyttelyn tuottivat yhteistyössä Suomen käsityön museo, 
antropologi Paula Blomster, keraamikko Heini Riitahuhta ja Suomen 
Nicaraguan suurlähetystö. Paula Blomster on Nicaraguan suuri ys-
tävä, joka on osallistunut jo vuosia Nicaraguassa tehtävään kehitys-
aputyöhön. Vuonna 2006 hän järjesti Tanskan Keramiikkamuseoon 
nicaragualaisen keramiikkanäyttelyn ja 2009 Arabian taideosaston 
näyttelyn, jonka yhteydessä hän tutustui Heini Riitahuhtaan.  

Suomi on tehnyt kehitysyhteistyötä Nicaraguassa kymmenien 
vuosien ajan. Maan keramiikkaperinteen elvytys on ollut apuna 
köyhyyden ongelmia ratkottaessa. Suurin osa Cerámica-näyttelyyn 
teoksista oli myytävänä ja lisäksi nicaragualaista keramiikkaa oli 
myynnissä museokaupassa. Myyntituotto tilitettiin suoraan San 
Juan de Orienten kylään keraamikoille.



Antropologi Paula Blomster esittelee Cerámica-näyttelyä presidentti Tarja Haloselle. Taustalla Nicaraguan  
Suomen suurlähettiläs Ricardo Alvarado, keramiikkataiteilija Heini Riitahuhta ja Jyväskylän kaupunginhallituk-
sen puheenjohtaja Meri Lumela. 
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NÄYTTELYYN LIITTYNEET TAPAHTUMAT
To 14.2.2019 klo 17.30–19.00  
Heini Riitahuhta kertoi luennolla omasta taiteellisesta työskentelys-
tään erilaisten projektien parissa. Luennolle oli vapaa pääsy.

To 28.3.2019 klo 17.30–19.00 Cerámica – tarinoita nicaragualaisten 
keraamikkotöiden takaa. Antropologi Paula Blomsterin luennolle oli 
vapaa pääsy.

KÄVIJÖIDEN KOMMENTTEJA NÄYTTELYSTÄ
”Olipa hieno näyttely ja upeita töitä. Cerámica –näyttelyssä.”

 ”Olipa mielipuolisen hyvää keramiikkaa!” [Yksi kävijä kolmen hengen 
seurueessa, joka oli tullut muualta Jyväskylään Cerámica-näyttelyä 
katsomaan viimeisenä aukiolopäivänä.]

Cerámica -näyttelyyn osallistuneet keraamikot
 � Heini Riitahuhta (s.1975) 
 � Lester Reynaldo Bracamonte Cano (s. 1981) 
 � Teódulo Potosme Cano (s. 1961) 
 � Ingryt del Carmen Espinoza (s. 1997) 
 � Helio Gutiérrez (s. 1966) 
 � Jose Alfredo Espinoza Lopez (s. 1975) 
 � Enmanuel Maldonado (s. 1977) 
 � Miguel Maldonado (s. 1979) 
 � Juan Paulino Martínez (s. 1968) 
 � Rogelio Gutiérrez Nicaragua (s. 1959) 
 � Gregorio Bracamonte Nicoya (s. 1949) 
 � Daysis Sánchez (s. 1976) 
 � Francisca Guadalupe Canda Nororis (s. 1967) 
 � Jacobo Antonio Potosme Nororis (s. 1989) 

Näyttelyn rakenteet suunnitteli ja toteutti museo-
mestari Janne Syrjänen ja näyttelyn ripustuksen 
johtava konservaattori Anne Vesanto. Näyttelyn 
graafisesta ilmeestä vastasi amanuenssi Sari Kos-
kinen. Cerámica-näyttelyn avasi Nicaraguan Suo-
men suurlähettiläs Ricardo Alvarado. Jyväskylän 
kaupungin terveiset avajaisiin toi kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtaja Meri Lumela. 
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Laura Malmivaara  
– Kuivuudessa  
kasvaa toivo  
15.–19.5.2019
Valokuvaaja, näyttelijä Laura Malmi-
vaara tutustui Suomen Lähetysseuran 
kehitysyhteistyöhön Tansanian Kisha-
pussa syyskuussa 2018. Malmivaara 
kuvasi matkan aikana alueen kylissä 
kohtaamiaan tyttöjä ja naisia. Tulok-
sena syntyi muotokuvista koostuva 
valokuvanäyttely Kuivuudessa kasvaa 
toivo. 

Kishapun alue kärsii kuivuudesta, 
jota ovat pahentaneet ilmastonmuu-
toksesta johtuvat ennustamattomat 
sateet. Kuivuus vaikeuttaa ihmisten 
toimeentuloa, ruuantuotantoa ja ve-
den saantia jo entisestään köyhällä 
alueella. Lähetysseura tukee Kis-
hapun kyläyhteisöjen sopeutumista 
muuttuvaan ilmastoon muun muassa 
tukemalla puiden istutusta, koulutta-
malla kyläläisiä kuivuutta kestävien 
lajikkeiden viljelyssä ja pienyrittäjyys-
taidoissa sekä parantamalla vesi- ja 
sanitaatiojärjestelmiä.

”Päällimmäisenä kohtaamisista jäi mie
leen toivo. Heillä oli usko parempaan 
tulevaisuuteen ja sen tuomiin mahdolli
suuksiin”, Malmivaara kertoo.

Laura Malmivaara oli myös tavattavis-
sa Suomen käsityön museossa näyt-
telyssä lauantaina 18.5. klo 12–13.
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Päivi Mikola – Jakkara Forever  
25.5.–1.9.2019
Istuminen onnistuu lähes missä vain, vaikka kivellä tai puun run-
golla metsässä, mutta Päivi Mikolan näyttelyssä pääosa annettiin 
istuimista vaatimattomimmalle – jakkaralle. Päivi Mikola – Jakkara 
Forever -näyttelyssä käytiin läpi palkitun muotoilijan ja arkkitehdin 
istuinsuunnittelun haasteita ja voittoja, mutta valokeilaan asetettiin 
istuinten yksinkertaisin muoto, jakkara. 

Erilaisten jakkaroiden arkkityyppejä löytyy jo faaraoiden haudoista, 
ja vuosituhannet ovat luoneet jakkaramalleja kaikissa kulttuureissa. 
Istuimia 1990-luvun alusta asti suunnitellut Päivi Mikola uskoo, että 
aina on mahdollista tehdä myös toisin, yksinkertaisemmin, uudesta 
näkökulmasta. Jakkara Forever -näyttelyssä oli mukana kokeiluas-
teelle jääneitä tutkielmia ja uudempia, piensarjatuotannossa olevia 
jakkaramalleja. 

Mikola kokee työssään ensiarvoisen tärkeäksi ennakkoluulottoman 
lähestymistavan jokaiseen suunnittelutehtävään. Hän onkin kehit-
tänyt uusia näkökulmia jokapäiväisiin, tuttuihin esineisiin. Näyt-
telyssä perinteinen keinutuoli oli puettu moderniin muotokieleen, 
riippumatto olikin rakennettu puusta ja elegantti penkki toimi myös 
voimisteluvälineenä. Pääroolissa loisti kuitenkin yksinkertainen jak-
kara eri muodoissaan. Uusin suunnittelun tulos oli juuri näyttelyn 
alla valmistunut Pooh-jakkara, joka on suunniteltu erityisesti soitta-
jien ergonomialle sopivaksi. Suurinta osaa näyttelyn jakkaroista sai 
koeistua.

Päivi Mikola (s. 1949 Helsinki) toimii vuonna 2003 perustamansa 
Colmio Oy:n pääsuunnittelijana ja taiteellisena johtajana. Sitä ennen 
hän on ehtinyt olla monessa mukana: arkkitehtina, Oulun yliopis-
tossa opettajana, sisustajana, muotoilijana, markkinoijana ja galle-
ristina. 

Inspiraationsa Mikola löytää luonnosta. Luonnossa liikkuminen 
kirkastaa mieltä ja virittää alitajunnan suunnittelutyöhön sopivaksi. 
Perustana suunnittelemilleen töilleen hän pitää tilallista ajattelua, 
miten tuote soveltuu ympäristöönsä ja vaikka pieneenkin tilaan.  
Yksikertainen muoto on kaunis ja ajaton sekä siten myös ekologinen. 
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”Motivaatio omaan työhöni muotoilijana on jatkuvasti kriisissä – ja näin on ol
tava. Muotoilijana en voi väistää vastuutani myös ajassamme olevista, elämän 
suurista kysymyksistä. Ja siksi jokaisen uuden tuotteen on ansaittava olemas
saolon oikeutensa. Olemalla käytännöllinen ja järkevä – samalla kun on kaunis.” 

Muotoilijana Päivi Mikola on palkittu sekä valtakunnallisesti että kansainvä-
lisesti, muun muassa Oulun läänin muotoilupalkinnolla 2005, Oulun läänin 
taidepalkinnolla 2011 sekä hopeamitalilla vuonna 1993 kansainvälisessä 
muotoilukilpailussa ”Design with Love, Life with Wood” Japanissa.

Päivi Mikola suunnitteli Jakkara Forever -näyttelyn rakenteet, ripustuksen ja 
graafisen ilmeen. Näyttelyn avasi tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi. Avajaisis-
sa esiintyi viulisti Johanna Mattila, joka soitti Pooh-jakkaralla istuen.

KÄVIJÖIDEN KOMMENTTEJA NÄYTTELYSTÄ:

KÄVIJÖIDEN KOMMENTTEJA NÄYTTELYSTÄ
”Helvetin hyvä palvelu!” [Ilahtuneet esiteinit, 
kun saivat testailla Mikolan tuoleja.]

”Kyllä olisi ollut Alvar Aallolla oppimista näistä 
jakkaroista. Upeaa muotoilua, toisin kuin epä
käytännöllinen ja yliarvostettu Aalto!”

”Siis saa testata? Voin istua? Onpa kiva, ikinä ei 
saa mihinkään koskea!”
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La Normandie Boréale – Käsityötä Ranskasta  
7.9.–8.12.2019
Syksyllä 2019 Suomen käsityön museoon saatiin tuulahdus Ranskasta, 
kun normandialaisten käsityöläisten ryhmä Élan de créateurs esitteli 
töitään Aulagalleriassa ja Ikkunagalleriassa. Yksitoista eri alojen tai-
tajaa toi museoon ranskalaista nykykäsityötä ja muotoilua kuten kera-
miikkaa, tekstiilitöitä, koruja, kierrätysmateriaalitöitä ja taidekäsityötä. 
Värikkäisiin ja leikitteleviin myyntinäyttelykokonaisuuksiin mahtui niin 
perinteisempiä tekniikoita kuin kekseliäitä uusia tapoja käyttää mate-
riaaleja. Ikkunagallerian myyntinäyttelystä pystyi ostamaan käsitöitä 
heti mukaansa, Aulagallerian teokset pystyi varaamaan ja lunasta-
maan itselleen näyttelyn päätyttyä.

Yhteistyö normandialaisten käsityöläisten kanssa alkoi, kun Suomes-
sa pitkään asunut, mutta sittemmin Normandiaan palannut Madame 
Andrée Le Gros-Henriksen ehdotti Suomen käsityön museolle yhteis-
työtä kahden kotiseutunsa välillä. Le Gros-Henriksen kokosi yhteen 
normandialaisia käsityöläisiä, jotka perustivat hanketta varten oman 
yhdistyksen Élan de créateurs. Élan on lyhennelmä sanoista Èchange 
Ludique d’Artisanat Normand eli vapaasti käännettynä Käsityövaihtoa 
ja vuoropuhelua Normandiasta.

Näyttelyyn osallistuneet käsityöläiset:
 � Sarah Azzopardi, ommeltuja satuhahmoja
 � Sylvie Bézard, kierrätyspahvista koristeellisia peilejä ja tauluja 
 � Emilie Bredel, eläin- ja kasviaiheisia rautalankataideteoksia
 � Frédérique Chevallier Ridel, lastenvaatteita, asusteita ja nukkeja. 
 � Anne Delahodde, rakukeramiikkaa 
 � Marie Lesens, kankaisia eläintrofeita
 � Claire Paesen, valokuvaustekniikalla tehdyt valolaatikot 
 � Marie-Isabel Rojo, säilytyskoreja ja laukkuja 
 � Karine Routel, koruja
 � Sandra Saint Requier, koruja
 � Céline Vandermeersch, astioita ja koruja keramiikasta

Suomen käsityön museon syntyaikoina museon kokoelmiin hankittiin 
esineistöä vertailuaineistoksi kotimaiselle tuotannolle Pariisin  
maailmannäyttelystä vuonna 1889. Pienen otoksen näistä, niin sanotun 
vanhan kokoelman ranskalaisista käsitöistä, oli museolehtori Raija 
Manninen koonnut esille luentosaliin näyttelyn ajaksi. Vertailukohdak-
si uudelle ranskalaiselle käsityölle nostetut esineet kertoivat tarinaa 
paitsi Suomen käsityön museon pitkästä historiasta, myös suomalai-
sen käsityön ja kotiteollisuuden perinteistä.



Vasemmalta oikealle Céline Vandermeersch, Claire Paesen,  
Emilie Bredel, Sarah Azzopardi ja Andrée Le Gros-Henriksen. 
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La Normandie Boréale -näyttelyn toteuttamisessa oli tavoit-
teena myös yhteistyömahdollisuuksien luominen suomalais-
ten ja ranskalaisten käsityöläisten välille.  

Osa Élan de créateurs -ryhmän jäsenistä matkusti Jyväsky-
lään avajaisten aikaan ja heille järjestettiin mahdollisuuksia 
tavata ja vaihtaa ajatuksia paikallisten käsityöläisten sekä 
muiden käsityöalan toimijoiden kanssa. Yhteistyössä oli mu-
kana keskisuomalainen muotoilu- ja taideteollisuusalan am-
mattilaisten yhdistys Materia ry. 

La Normandie Boréale -näyttelyn kuratoinnista museon puo-
lesta vastasi FM Maija Oinonen. Hän myös suunnitteli näytte-
lyn arkkitehtuurin ja ripustuksen. Näyttelyn graafisen ilmeen 
suunnittelivat Sarah Azzopardi ja amanuenssi Sari Koskinen. 
La Normandie Boréale -näyttelyn avasi Ranskan Keski-Suo-
men-kunniakonsuli, professori Outi Merisalo.

NÄYTTELYYN LIITTYNEET TAPAHTUMAT
La 7.9.2019 klo 10–17 ranskalainen käsityökoulu 
Ohjaajina La Normandie Boréale -näyttelyn taiteilijat, kuvan-
veistäjä Emilie Bredel ja valokuvaaja Claire Paesen. Kurssilla 
tehtiin rautalankaveistoksia ja valolaatikoita hyödyntäen  
vanhoja valokuvia. Kurssimaksu 45 € sisälsi ohjauksen  
ja materiaalit.

KÄVIJÖIDEN KOMMENTTEJA NÄYTTELYSTÄ
”HERRANJESTAS MITEN PALJON KAIKKEA IHANAA!” [Huokaili 
ja huuteli kävijä sunnuntaina museokäynnillä. Kiitteli vielä 
kyynelsilmin, kun sai ottaa ilmaisesitteen, joka käsitteli  
Normandiaa, siinä on kuulemma seuraava matkakohde.]
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IKKUNAGALLERIAN NÄYTTELYT
Sanna Vatanen – Virkatut moottorisahat  
9.1.–10.3.2019
Sulhaspoika, Vähäosainen, Jakkara-Jobu – tulisiko heti mieleen, että 
kyseessä on ihan oikeita moottorisahojen lempinimiä? Tai että mootto-
risaha voisi olla virkattu? Taiteilija, muotoilija ja käsityökirjailija Sanna 
Vatanen sai alun perin idean virkata luonnollisen kokoisia moottorisa-
hoja metsätilaa hoitavalta mieheltään, jonka kanssa hän tapasi käydä 
ihastelemassa Suomen Metsämuseo Luston vanhan moottorisahasei-
nän sahoja. 

Moottorisahan yli satavuotinen tarina Suomessa alkoi, kun ensimmäi-
nen moottorikäyttöinen puunkaatokone jyrähti käyntiin v. 1915. Siitä 
saakka moottorisaha on ollut olennainen osa suomalaista metsänhoi-
toa. Vatanen ihastui sahojen antiikkiseen ulkomuotoon ja kauniisiin 
yksityiskohtiin, vaikkakaan ne eivät heti innostaneet häntä tarttumaan 
virkkuukoukkuun. Hieman myöhemmin käsiin osunut hauska ja liikut-
tava artikkeli moottorisahojen lempinimistä herätti kuitenkin henkiin 
vanhan idean. Rakkaalla lapsella on monta nimeä 
ja niin on moottorisahoillakin: sahojen ulkomaan-
kieliset nimet ovat savotoilla taipuneet moneen 
muotoon. Syntyi lopullinen tarina ja kehys virk-
kaamalla toteutetulle, veistosmaiselle näyttelylle, 
jonka kautta jokaisen on myös helppo tutustua 
sahojen hienoon historiaan. Vatasen muotoile-
mat, hieman erilaiset sahat ovat sellaisia, joihin 
kuka tahansa – etenkin lapsi – voisi tarttua. Ja 
sahat hän nimesi, totta kai, niiden lempinimien 
mukaan.

Ajatus miehisen, kovan, äänekkään ja öljynkat-
kuisen laitteen toteuttamisesta pehmeällä ma-
teriaalilla ja perinteisesti naisten hallitsemalla 
käsityötekniikalla oli Sanna Vatasen mielestä 
kiinnostavan kontrastinen. Vaikka metsätilalla 
moottorisaha on arkinen esine, on se silti kunni-
oitusta herättävä laite, mihin ei osaamattomalla 

tai etenkään lapsilla ole lupaa koskea. Toisin on virkattujen sahojen 
suhteen. Kymmenen sahan kokonaisuudesta kolme oli museovierai-
den käytettävissä ja yhden päällä voi jopa istua. Vatasen moottorisahat 
on virkattu muurausnarusta, ontelokuteista ja jämälangoista. Sahojen 
tukirakenteisiin on käytetty muun muassa finfoamia, vaneria ja sähkö- 
ja kupariputkea. 

Näyttelyn pohjana oli käytetty Mikko Riikilän kirjaa Moottorisaha sata 
vuotta Suomessa (2014), Kantapuu-museotietokantaa sekä erinäisiä 
artikkeleita ja sahureiden sutkautuksia. Osa sahoista toisti alkuperäi-
sen sahan kokoluokkaa, jotkut olivat oikeata sahaa suurempia ja toiset 
taas pienempiä. Myös osa väreistä oli valittu taiteellisella silmällä – 
kuitenkin aina alkuperäisen sahan sävyn suuntaan.

Näyttelyyn liittyi Sanna Vatasen taiteilijatapaaminen ke 13.2.2019  
klo 14–18.
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Waste not – Pihkassa nahkaan 15.3.–19.5.2019
Tamperelaisen PIHKA collectionin myyntinäyttelyn Waste not – Pih-
kassa nahkaan idea syntyi hävikkinahasta, jonka syntymistä Pihkassa 
pyritään välttämään mahdollisimman hyvin. Vuonna 2013 perustetun 
Pihkan toimintaa ohjaa kolme tärkeää arvoa: lähituotanto, lähestyttä-
vyys ja yksilöllisyys. Näyttelyssä keskityttiin arvoista ensimmäiseen, 
lähituotantoon. 

Pihkalle lähituotanto merkitsee kotimaista suunnittelua ja valmis-
tusta, tuottajien tuntemista ja mahdollisimman läheltä hankittuja 
materiaaleja. Lähituotantoon kiteytyy lisäksi tuotteiden ja tuotannon 
kestävyys ja laatu. Tuotteiden kestävyys tarkoittaa Pihkalle tuotteiden 
pitkäikäisyyttä niiden sesonkien yli ulottuvassa muotoilussa, materiaa-
lien kulutuksenkestossa sekä tuotteiden huollettavuudessa ja korjat-
tavuudessa. Tuotannon kestävyys taas merkitsee harkittuja kaavara-

kenteita ja hävikin välttämistä. Näyttelyyn valmistettuihin tuotteisiin oli 
hyödynnetty nahkaa, joka ei ominaisuuksiensa vuoksi kelvannut PIHKA 
laukkujen tai kenkien valmistukseen. 

PIHKA collection on kolmen eri tavoin taitavan nuoren naisen yritys. 
Suutarikisälli Maisa Salosen, ekonomi Sofia Salmen ja muotoilija 
Roosa Mattssonin voimat yhdistyvät ammattiylpeydellä valmistetuiksi 
nahkatuotteiksi. Neljänsinä käsinä tekemässä ja toteuttamassa on 
muotoilija Miia Ylimäki. 

“Meille tuotteen tarina on merkityksellinen, ja on ihanaa tietää, että myös 
meidän asiakkaillemme tuotteen alkuperällä on väliä. Nahka on arvokas 
materiaali ja ansaitsee sen mukaisen kohtelun. Nahan käyttö fast fashion 
tuotteissa on huolestuttava ilmiö, sillä hyvin hoidettuna nahkainen tuote 
on erittäin pitkäikäinen matkakumppani”.

NÄYTTELYYN LIITTYNEITÄ TAPAHTUMIA:
Pe 15.3.2019 klo 14–17 asiakkaat pääsi-
vät tekemään tuotteiden valmistuksesta 
syntyneestä hävikkinahasta itselleen  
PIHKA malliston Hapsu-avaimenperiä  
ja Nippu-johdonjärjestelijöitä.

Pe 26.4.2019 klo 16-20  
PIHKA pikkulaukkukurssi 
Pihka järjesti pikkulaukkukurssin Suo-
men käsityön museossa. Työpajan hinta 
160 € sisälsi laadukkaan kasviparkitun 
nahan, muut valmistusmateriaalit,  
opetuksen ja hyvän meiningin!
Työpajaan mahtui seitsemän osallistujaa. 



27

4 / NÄY TTELY T

Luontoa Suomesta 24.5.–1.9.2019
Suomen käsityön museon kokoama Luontoa Suomesta -myyntinäytte-
lyn esitteli kesän ajan suomalaista luontoaiheista käsityötä ja muotoi-
lua. Keramiikan toinen luonto -näyttelyn kuvanveistäjät Ville Heimala 
ja Aura Kajas toivat omat tuotteensa osaksi kesän myyntinäyttelyä. 
Lisäksi myynnissä oli Teemu Järvi Illustrationsin luontoaiheisia tuot-
teita, KARINA Jewelleryn koruja sekä Design by KIETO -puukoruja.

Ville Heimala: ”Luonto on aina ollut minulle hyvin tärkeä, ja se näkyy 
vahvasti teoksissani. Minusta on kiehtovaa liittää mystisiä elementtejä 
luonnontieteeseen ja luoda niiden avulla jotakin uutta.”  
www.villeheimala.fi 

Aura Kajas: ”Oman työskentelyni keskeinen inspiraatio on eläinkunnan 
loputon muotojen ja tekstuurien kirjo. Lisäksi minua kiinnostavat eläimiin 
jo esihistoriallisista ajoista lähtien liitetty symboliikka sekä ihmisen tarve 
tulkita eläinten ominaispiirteitä sekä lajiemme välisiä kohtaamisia.” 
www.aurakajas.com 

Teemu Järvi Illustrations on vuonna 2012 perustettu muotoiluyritys, 
jonka tuotteita ovat taiteilija Teemu Järven luontoaiheiset julisteet, 
taidegrafiikka ja käyttöesineet. Teemu Järven työt kumpuavat teki-
jänsä vuosien varrella kertyneestä luontokokemuksesta. Perinteisillä 
työskentelytavoilla, kuten ruokokynällä, syntyy tuotteita, jotka raken-
tavat sillan kiireisestä urbaanista arjesta ikiaikaiseen, rauhoittavaan 
luontoon. www.teemujarvi.com 

KARINA Jewelleryn korut valmistetaan käsityönä Tampereen Neka-
lassa sijaitsevalla työtilalla. Suunnittelun ja valmistuksen takana on 
korumuotoilija Anni Kaita-aho. Korujen suunnittelussa Annia inspi-
roivat arkkitehtuurisuus, yksinkertaistaminen, perinteisen ja tuoreen 
korumuotoilun yhdistäminen sekä luontoaiheet. www.karina.fi 

Design by KIETO on vuonna 2018 perustettu yritys, jonka puukorujen 
tyylistä vastaa joensuulainen kuvittaja Annika Hiltunen. Hiltunen on 
ennättänyt uransa aikana kuvittaa tuotteita talouspapereista posti-
kortteihin ja kankaista designvaatteisiin. Design by KIETO -korut ovat 
värikkäitä ja näyttäviä, sillä iloisen kutkuttava olotila saa näkyä kauas 
ja kestää pitkään. www.designbykieto.fi 

https://villeheimala.fi/
https://aurakajas.com/
https://teemujarvi.com/
https://www.karina.fi/
https://designbykieto.fi/
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La Normandie Boréale – Käsityötä Ranskasta  
6.9.–10.11.2019
Aulagalleriassa esillä olleen normandialaisten artesaanien näyttely 
laajeni myyntinäyttelyksi myös Ikkunagalleriaan. Tarkemmin näytte-
lystä Aulagallerian näyttelyiden yhteydessä. 

Muutakin kuin piparia! 15.11.2019.–5.1.2020
Museokaupan joulu laajeni marraskuussa 2019 suuremmaksi kuin 
koskaan ennen, kun Muutakin kuin piparia! -myyntinäyttely valtasi 
museon Ikkunagallerian. Muutakin kuin piparia! -näyttely piristi kaik-
kia aisteja. Kahdeksalta kotimaiselta käsityöläiseltä oli myynnissä 
tuoksuvia saippuoita, värikkäitä sukkahousuja, lämmittäviä villavilttejä 
ja huiveja sekä sisustustuotteita niin seinälle kuin kattaukseen – muu-
takin kuin perinteisiä joulutuotteita.
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Näyttelyn käsityöläiset koottiin avoimessa haussa, josta valittiin kah-
deksan eri alojen käsityöläistä eri puolilta Suomea. Tavoitteena oli 
saada tarjolle mahdollisimman laaja kattaus suomalaista käsityötä. 

Muutakin kuin piparia! -näyttelyyn valitut käsityöläiset:
 � Artanttila, Laukaa  
www.artanttila.com   
Käsintehdyt, luonnonmateriaaleista valmistetut palasaippuat ja sham-
poot, hiustenhoito- ja oheistuotteet. 

 � Lahjafactory Oy, Helsinki  
www.lahjafactory.fi  
Eläinaiheinen korkeapolttoinen kivitavara, käsinrakennus ja valutekniik-
ka. 

 � Mary A. Jalava, Helsinki  
www.maryajalava.com  
Käsinpainetut sukkahousut ja legginsit.

 � Oikku Design, Rovaniemi  
www.oikkudesign.fi  
Poronnahasta ja rodium pinnoitetuista sterling-hopeaosista käsityönä  
valmistettuna korva- ja kaulakoruja. 

 � RunoDesign, Savonlinna  
www.runodesign.fi  
Suomalaisesta tekstiiliperinteestä, kotoisista kudonnaisista ja 50-lu-
vun graafisesta tyylistä inspiroituvan tekstiilisuunnittelija Mervi Peso-
sen laukkuja, reppuja, huiveja ja vilttejä. 

 � Sekäettä-neuleet, Lappeenranta  
www.sekaettaneuleet.galleria.fi  
Villaiset paidat, huivit, tuubit ja pipot. 

 � Suunnittelutoimisto Marjut Uotila, Lahti  
www.instagram.com/diary_in_clouds/  
Pilvipäiväkirjamaiset, modulaariset käsituftatut miniryijyt. 

 � Tikkerperi, Kangasala 
www.tikkerperi.fi  
Heijastavat tuotteet erilaisista kankaista ja heijastavasta materiaalista. 

KIERTONÄYTTELYT 
Suomen käsityön museon tuottamista 
valtakunnallisista kiertonäyttelyistä oli 
esillä Jokapäiväinen paperimme Kainuun 
museossa Kajaanissa 16.1.-17.3.2019. 

Näyttelyn aikana museossa vieraili  
1 463 kävijää.

https://www.artanttila.com/
https://lahjafactory.fi/
https://www.maryajalava.com/
https://www.oikkudesign.fi
http://runodesign.fi/
https://sekaettaneuleet.galleria.fi/
https://www.instagram.com/diary_in_clouds/
https://www.tikkerperi.fi/fi
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Jotain spesiaalia 20.11.2018–6.1.2019 
Ammattiopisto Spesian Jyväskylän artesaaniopiskelijat esittelivät taitojaan Jo-
tain spesiaalia -näyttelyssä. Opiskelijat olivat loihtineet suuria tekstiiliteoksia 
japanilaisen maavärimaalauksen keinoin ja pienempiä teoksia neulahuovuttaen. 
Keramiikkaryhmän opiskelijoiden yhteistyönä oli syntynyt lasiristikoista silta. 
Sillalle ja sen alle oli muotoiltu savesta ja erilaisista massoista värikkäitä eläin-
veistoksia ja hahmoja tuijottamaan talven pimeyttä.

NÄYTÖNPAIKAN NÄYTTELYT 

Pyykkipäivä 8.1.–3.3.2019
Näyttelyn ideointiin ja toteutukseen sekä alusvaatteiden ja pyykkäystarvikkeiden 
hankintaan osallistuivat museon vapaaehtoiset Museokumppanit: Heli Hietahar-
ju-Mölsä, Marita Riikonen, Pirkko Rissanen, Pirkko Järvinen sekä Mervi Kalavai-
nen. Vapaaehtoisten verkoston kautta löysimme Marita Hokkasen, jolta saimme 
paljon pitämättömiä naisten alusvaatekerrastoja pakkauksineen. Nämä naiset 
toimivat kokemusasiantuntijoina monivaiheisen arkiaskareen visualisoinnissa. 
Näyttelyssä alusvaatepyykki oli näkyvästi kuivumassa, vaikka se isomummojen 
aikaan olisi ollut häpeällistä. Näyttelyn jälkeen osa alusvaatteista koottiin lainat-
tavaksi muistelusalkuksi, joka lähti kiertämään kerhoihin ja vanhusten hoitotyön 
yksiköihin ympäri maata. 

Kasvimaalla – Siina Kovanen 5.3.–28.4.2019
Kasvimaalla-kuosinäyttely oli osa kangasniemeläisen Siina Kovasen käsityönte-
kijän ammattitutkinnon näyttöä. Hän opiskeli Taito Keski-Suomi ry:n Taitokeskus 
Jyväskylän ammatillisessa käsityöntekijän ammattitutkinnon koulutuksessa. 
Käsityöt ja kuvataiteet ovat olleet Kovaselle tapa saada iloa ja lohtua. Luova, tai-
teellinen työskentely on ollut myös keino läsnäoloon arjen keskellä. Kuosisuun-
nitelmien aiheeksi muodostui luonto, ja erityisesti kasvimaan aarteet. Kuoseja 
oli arjen tekstiileissä ja isoina kangaspintoina.
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KÄSILLÄ – käsityökulttuuria taitona  
30.4.–30.6.2019
Näyttely kertoi Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulun 
käsityön taiteen perusopetuksen oppilaiden tekemisen ilosta ja erilaisista elä-
myksistä käsityössä, teknologiassa ja muotoilussa. Käsityökoulun lukuvuoden 
2018–2019 teemana oli kiertotalous. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas ym-
märtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvointiin. Lähtökohtana opetukselle 
ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmis-
tus ja ilmaisu. Lukuvuonna 2018–2019 käsityökoulussa opiskeli 279 oppilasta.

Samoilla poluilla – Anne Herranen  
ja Oona Hytönen 2.7.–27.5.2019
Äidin ja tyttären yhteisnäyttelyssä nähtiin keramiikkaa, grafiikkaa ja kalusteita. 

Äiti, tekstiilialan muotoilija, opettaja Anne Herranen, on työstänyt keramiikkaa ja 
metalligrafiikkaa tekstiilikuvioinnin keinoin. Näyttelyssä nähtiin Annen vahabatii-
killa kuvioituja keramiikkavateja ja -ruukkuja sekä värikkäitä grafiikan vedoksia. 
Teosten aiheet on poimittu eri puolilta maailmaa erilaisista kulttuureista sekä 
luonnon rikkaasta kuviomaailmasta. Tytär, kalustemuotoilija, rakennusarkkitehti 
Oona Hytönen, toi näyttelyyn kaksi opiskeluaikanaan suunnittelemaa ja valmis-
tamaa tuolia sekä kukkaruukkujen jalkoja. Oonan tyyli on graafinen ja yksinker-
taisuuteen pyrkivä, mutta Oona haluaa toteuttaa mahdollisimman erilaisia töitä.

27.8.–20.10.2019 Materia virtaa
Näyttelyssä esiteltiin Materia ry:n jäsenten monipuolista materiaalien hallintaa. 
Neljä tekijää kertoi näyttelyssä omien teostensa kautta, kuinka hiekka, savi, 
villa ja puu virtaavat ideoinnin ja työprosessien kautta valmiiksi teoksiksi. Anitta 
Asunta-Plane käyttää kivisavea, joka levytekniikalla muotoutuu teokseksi. Katja 
Rauhamäki hyödyntää vanhaa ikkunalasia. Marianne Tiitinen-Ritvanen työstää 
kierrätettyä peililasia ja puuta. Leena Sipilä käyttää pääasiassa villaa, johon yh-
distää uusia materiaaleja. Materia ry on keskisuomalainen vuonna 2011 perus-
tettu muotoilu- ja taideteollisuusalan ammattilaisten verkosto.
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Mistä on taitajat tehty? 22.10.–15.12.2019
Taitajat on tehty rajoja rikkovasta rohkeudesta, kaverien kannustuksesta, 
tuhansista tiedonjyväsistä, tekemisen tuskasta ja onnistumisen ilosta. Näyt-
telyssä oli esillä teoksia seitsemältä kuluvana vuonna valmistuneelta Käsi-
työntekijän ammattitutkinnon ja Käsityömestarin erikoisammattitutkinnon 
suorittaneelta opiskelijalta: Mirja Autio (Joudukas), Nina Friman (NF Design), 
Jaana Heiska (Naanu), Elisa Hiekkanen (Mlis Brand), Siina Kovanen (Sipuliina), 
Marita Numminen (Maccan) ja Eila Savolainen. Osalla valmistuneista on oma 
yritys. Näyttelyssä oli tutkinnon suorittaneiden valmistamia sisustus- ja kat-
taustuotteita, asusteita, veistoksia ja koruja eri tekniikoilla toteutettuna. KSL-
opintokeskuksen koulutuksissa, jota Jyväskylässä tuottaa Taito Keski-Suomi 
ry/Taitokeskus Jyväskylä, painottuvat tuote- ja palvelumuotoilu sekä käsityö-
alan yrittäjyys. 

Sateenkaaret villassa 17.12.2019–9.2.2020
Taiteen moniottelijan, näyttelijä, laulaja, kääntäjä ja käsityöläisen Aija Pentin-
mikon liukuvärjätystä langoista neulottuja, virkattuja ja kirjottuja neulevaatteita 
esiteltiin Sateenkaaret villassa -näyttelyssä. Aijan neuloosi on jatkunut jo 40 
vuotta. Intohimoisena neulojana neuleita on syntynyt niin itselle kuin sukulai-
sille niin paljon, että nyt oli aika ottaa ne kaapista ja laittaa esille näyttelyyn. 
Vuosien varrella neuleita on syntynyt neuloen, virkaten, kirjoen ja väreistä 
nauttien.  
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Suomen käsityön museon yleisötyön tehtävänä on mahdollistaa 
asiakkaiden pääsy käsityökulttuurin äärelle ja viihtyminen siellä. 
Keinoina ovat tapahtumat, luennot, työpajat ja monipuolinen yh-
teistyö osallisuuden edistämiseksi. Museon yleisötyöstä vastasi 
kertomusvuonna museolehtori Raija Manninen sekä museoassis-
tentit Tuija Koskinen, Johanna Kotilainen ja Päivi Ollikainen. Myös 
muu museon henkilökunta osallistui yleisötyöhön vuoden aikana. 

MUSEO JA YLEISÖ 
Museo oli avoinna vuoden 2019 aikana 298 päivänä ja yhteensä 2 058 
tuntia (vuonna 2018 296 päivää ja 2 051h). Näyttelytilat olivat avoinna 
ti–su kello 11–18, poikkeuksia aukioloissa oli muun muassa juhlapyhi-
nä. Kesäkuukausien aikana museon aukioloaikaa oli supistettu siten, 
että kesä-elokuussa ovet suljettiin lauantaisin jo klo 16. Museon käsi-
kirjasto ja tietokannat olivat käytettävissä ma–pe kello 8.30–15.30.

Aikuisten pääsymaksu oli 6 euroa. Maksuton sisäänpääsy oli alle 
18-vuotiailla ja alan opiskelijoilla. Perjantaisin oli maksuton sisään-
pääsy kaikille. Pääsymaksutta museoon pääsi sisään poikkeuksel-
lisesti myös muun muassa seuraavina päivinä: Jyväskylän päivänä 
23.3., Taidon päivänä 14.4., Keski-Suomen päivänä 18.4., Yläkaupungin 
Yössä 18.5., Kansallispuvun tuuletuspäivänä 3.8., Joulunavausviikon-
loppuna 23.–24.11. sekä käsityöläisten joulutorin aikana 14.–15.12. 
Museon maksuttomia tapahtumia olivat myös avajaiset, yleisöluennot 
ja osa työpajoista.

Näyttelykävijöitä ja muita kontakteja
Museon kävijämäärä nousi uuteen ennätykseen kertomusvuonna. 
Näyttelyihin ja tapahtumiin tutustui 41 212 kävijää (35 027 kävijää 
vuonna 2018). Suurimman osan kävijöistä muodosti tänäkin vuonna 
ilmaiskävijät 36 611, maksaneita kävijöitä oli 4 601 henkilöä. Museon 
yleisötilaisuuksissa kävi 13 030 kävijää (vuonna 2018 yhteensä 10 196 
kävijää).

Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana 179 ryhmää (146 ryh-
mää vuonna 2018). Ryhmistä päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmiä 
oli 140 kappaletta. 

Yhteydenottoja (puhelin, sähköposti, käynnit) museon, Kansallispuku-
keskuksen ja Konservointikeskuksen tietopalveluun oli 2 348 kappalet-
ta. Tietoja museon toiminnasta sekä yleensä käsityöstä ja käsiteolli-
suudesta asiakkaat saivat myös esitteistä sekä museon verkkosivuilta.

Vuoden 2019 päänäyttelyt kävijämäärineen

maksavat ilmaiskävijät yhteensä
Huomisen huopaa  
- Felt for Tomorrow 
15.12.2018-5.5.2019

1 506 15 843 17 340

Keramiikan  
toinen luonto  
18.5.-8.12.2019

2 984 19 209 22 196
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Suomen käsityön museon yleisötyön tehtävänä on mahdollistaa 
asiakkaiden pääsy käsityökulttuurin äärelle ja viihtyminen siel-
lä. Keinoina ovat tapahtumat, luennot, työpajat ja monipuolinen 
yhteistyö osallisuuden edistämiseksi. Museon yleisötyöstä vas-
tasi kertomusvuonna museolehtori Raija Manninen sekä mu-
seoassistentit Tuija Koskinen, Johanna Kotilainen ja Päivi Olli-
kainen. Myös muu museon henkilökunta osallistui yleisötyöhön 
vuoden aikana. 

MUSEO JA YLEISÖ 
Museo oli avoinna vuoden 2019 aikana 298 päivänä ja yhteensä 2 
058 tuntia (vuonna 2018 296 päivää ja 2 051h). Näyttelytilat olivat 
avoinna ti–su kello 11.00–18.00, poikkeuksia aukioloissa oli muun 
muassa juhlapyhinä. Kesäkuukausien aikana museon aukioloaikaa 
oli supistettu siten, että kesä-elokuussa ovet suljettiin lauantaisin 
jo klo 16. Museon käsikirjasto ja tietokannat olivat käytettävissä 
ma–pe kello 8.30–15.30.

Aikuisten pääsymaksu oli 6 euroa. Maksuton sisäänpääsy oli alle 
18-vuotiailla ja alan opiskelijoilla. Perjantaisin oli maksuton sisään-
pääsy kaikille. Pääsymaksutta museoon pääsi sisään poikkeuksel-
lisesti myös muun muassa seuraavina päivinä: Jyväskylän päivänä 
23.3., Taidon päivänä 14.4., Keski-Suomen päivänä 18.4., Yläkau-
pungin Yössä 18.5., Kansallispuvun tuuletuspäivänä 3.8., Joulun-
avausviikonloppuna 23.–24.11. sekä käsityöläisten joulutorin aikana 
14.–15.12. Museon maksuttomia tapahtumia olivat myös avajaiset, 
yleisöluennot ja osa työpajoista.

Näyttelykävijöitä ja muita kontakteja
Museon kävijämäärä nousi uuteen ennätykseen kertomusvuonna. 
Näyttelyihin ja tapahtumiin tutustui 41 212 kävijää (35 027 kävijää 
vuonna 2018). Suurimman osan kävijöistä muodosti tänäkin vuonna 

ilmaiskävijät 36 611, maksaneita kävijöitä oli 4 601 henkilöä. Muse-
on yleisötilaisuuksissa kävi 13 030 kävijää (vuonna 2018 yhteensä 10 
196 kävijää).

Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana 179 ryhmää (146 ryh-
mää vuonna 2018). Ryhmistä päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryh-
miä oli 140 kappaletta. 

Yhteydenottoja (puhelin, sähköposti, käynnit) museon, Kansallis-
pukukeskuksen ja Konservointikeskuksen tietopalveluun oli 2348 
kappaletta. Tietoja museon toiminnasta sekä yleensä käsityöstä ja 
käsiteollisuudesta asiakkaat saivat myös esitteistä sekä museon 
verkkosivuilta.

Vuoden 2019 päänäyttelyt kävijämäärineen

maksavat ilmaiskävijät yhteensä
Huomisen huopaa  
- Felt for Tomorrow 
15.12.2018-5.5.2019

1 506 15 843 17 340

Keramiikan  
toinen luonto  
18.5.-8.12.2019

2 984 19 209 22 196
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VILKASTA  
TAPAHTUMATOIMINTAA 
ERI YLEISÖILLE

Työpajoja ammattitaidon  
syventämiseksi
Alkuvuoden Huomisen huopaa -näyttelyn yhtey-
dessä toteutui kaksi työpajaa kolmesta suunnitel-
lusta. Helmikuussa englantilaisen Caroline Mer-
rellin ohjauksessa luotiin kolmiulotteinen pinta 
veistoksellisiin huopatöihin. Huhtikuisena lauan-
taina huovutettiin Maria von Bonsdorffin ohjauk-
sessa huivi silkistä ja merinovillasta. Molempiin 
tuli osallistujia ympäri Suomea.

Syyskuun viikonloppuna järjestettiin ranskalainen 
käsityökoulu. Ranskalaisessa käsityökoulussa 
tehtiin rautalankaveistoksia ja valolaatikoita hyö-
dyntäen vanhoja valokuvia. Ohjaajina olivat La 
Normandie Boréale -näyttelyn kaksi ranskalaista 
taiteilijaa: kuvanveistäjä Emilie Bredel ja valoku-
vaaja Claire Paesen. Opetuskielinä olivat englanti 
ja ranska. 

Syksyn ranskalainen käsityökoulu ja keväinen 
Caroline Merrelin huopakurssi olivat jatkumoa 
museon luomalle konseptille, jossa ulkomailta 
tuotetaan jonkin käsityöalan taitaja opettamaan 
käsityö- ja kuvataidekoulujen opettajia, jotka tu-
levat eri puolilta Suomea. Kurssilaisilta perittiin 
osallistumismaksu.   

 Caroline Merrellin kurssilta. ↗

Ranskalainen käsityökoulu. →
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Luennot ja seminaari tiedon jäsentäjinä 
Kuluneen vuoden aikana järjestettiin kaksi luentoa ja yksi valta-
kunnallinen seminaari.

Keväällä Cerámica -näyttelyyn liittyen pidettiin kaksi luentoa.  
Antropologi Paula Blomster luennoi 28.3. nicaragualaiskeramiikan 
merkityksestä ennen ja nyt. Hän paneutui erityisesti San Juan de 
Orienten alueen keramiikoiden viimeisen 40 vuoden ajan onnistu-
misiin ja pettymyksiin. Ystävänpäivänä 14.2. Heini Riitahuhta kertoi 
omasta taiteellisesta työskentelystään erilaisten projektien paris-
sa.  

Lokakuussa järjestettiin yhdessä Taitoliiton, Suomen käsityön mu-
seon ja Museoviraston kanssa Suomen kansallismuseossa Luon-
nosta käsin -seminaari, jossa sukellettiin käsillä tekemiseen, tai-
teilijuuteen ja yhteisöllisyyteen osana aineetonta kulttuuriperintöä. 
Seminaarin eri alojen asiantuntijat pohtivat puheenvuoroissaan 
ilmastonmuutosta, luonnon vaikuttavuutta, onnistumisen tunteita 
ja yhteisöllisyyttä käsillä tekemisen ja taiteen kautta.

Luennoitsijoina olivat Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Kontti-
nen, joka kertoi Siperian vuodestaan. Taitaja Tuula-Maija Magga-
Hetta esitteli saamelaista vuodenkiertoa. Kuvanveistäjä ja biologi 
Ville Heimala toi esiin luonnon ja taiteen yhdistymisen hänen 
omassa taiteellisessa työskentelyssään. Suomen käsityön muse-
on amanuenssi Seija Hahl kertoi tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen 
luontosuhteesta ja värimaailmasta. Käsityötieteen professori  
Sinikka Pöllänen puhui käsityön merkityksestä hyvinvointiin.  
Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stranius kertoi vapaa-
ehtoistoiminnan tulevaisuuden näkymistä. Vapaaehtoistoiminnasta 
case-esimerkin toi pappi Minnamaria Tammisalo, joka tuli luo-
neeksi someilmiön lohtuhuiveillaan. Seminaarin päätti valokuvaaja 
Katja Hagelstamin kuvakavalkadi mahdollisista valikoiduista esi-
neistä kulutuksen vähentyessä ja tavaramaailman yksinkertaistu-
essa. 

Seminaariin osallistui pääkaupunkiseudun lisäksi kuulijoita Oulus-
ta, Vaasasta, Tampereelta, Jyväskylästä ja Lahden seuduilta.   
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Muistelusta hyvinvointia 
Museon vanhustyötä ovat lainattavat muistelusalkut, joita voivat laina-
ta niin vapaaehtoiset kuin ammattilaisetkin eläkeläisryhmiin, keskus-
telukerhoihin ja vanhusten hoitotyön yksiköihin ympäri maata. Muis-
telusalkut sisältävät esineitä, joita voi kokea kaikin aistein. Esineet 
ja niistä nousevat muistot ja muistojen jakaminen ryhmässä lisäävät 
ikäihmisten hyvinvointia ja saavat ajatukset hetkeksi muualle omasta 
arjesta. Muisteluhetki rohkaisee vuorovaikutukseen ja voi synnyttää 
uutta todellisuutta. 

Salkkuja lainattiin Jyväskylän kaupunkialueen lisäksi eri puolille Suo-
mea: Hämeenlinnaan, Joroisiin, Lohjalle, Kokkolaan, Kuopioon, Soiniin 
ja Viitasaarelle. Kansakoulusalkkua lainattiin 19 kertaa, Ryijysalkkua 
kuusi, Marimekko-salkkua yhdeksän ja Paperisalkkua yksitoista ker-
taa ja kuluneena vuonna valmistunutta Alusvaatesalkkua seitsemästi. 
Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua Nappisalkkua lainattiin kerran. 
Salkkuja lainattiin yhteensä 53 kertaa ja istunnoissa oli keskimäärin 8 
henkilöä, näin ollen muisteluihin osallistujia oli 424.
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Museon tapahtumat osana Jyväskylän  
kulttuuritarjontaa 
Naistenpäivänä 8.3. tehtiin Kaiken takana on -taskupeilejä yleisön 
kanssa, sata ensimmäistä naista sai tehdä itselleen peilin.  

Yläkaupungin yön aikaan 18.5. Jyväskylässä olivat valtakunnalliset 
Lähetysjuhlat ja Kirkkopäivät. Museossa järjestettiin kolmen tunnin 
mittainen Käsillä tehden -työpaja osana Lähetysjuhlien ohjelmaa. Pa-
jassa valmistettiin paperikangasta, josta saattoi valmistaa uudet kan-
net kalenteriin tai Raamattuun tai tehdä haitarikirjan toivon tarinoille. 

Kulttuurisuunnistussunnuntaita vietettiin 8.9. Museossa pohdittiin 
kuvanveistäjä Tiia Matikaisen kanssa luontosuhdetta keramiikkatai-
teen näkökulmasta. 

Valon kaupunki levittäytyi museoon peräti kolmena iltana, tors-
taista lauantaihin 26.–28.11., klo 22 asti. Torstaina olivat näyttelyt 
nautittavissa iltamyöhään asti. Perjantai-iltana rakennettiin valo-
teosta yhdessä kuvanveistäjä Ville Heimalan kanssa. Heimala oli 
suunnitellut valoteoksen, jonka materiaalit kuormittivat mahdol-
lisimman vähän ympäristöä. Tavallisista kopiopapereista leikat-
tiin, liimattiin ja taivuteltiin erilaisia paperikukkia: ruiskaunokke-
ja, pioneja, ruusupalloja ja liljoja. Näin syntyneistä paperikukista 
muodostettiin katosta roikkuva teos, joka valaistiin alhaaltapäin. 
Lauantai-iltana saattoi kuvauttaa itsensä porilaisen Studio 1851 
vintagevalokuvastudiossa. 
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Jyväskylän sydän 24 -tapahtuma 22.11. oli Jyväskylän kaupungin 
kulttuurilaitosten ja paikallisten taiteen vapaan kentän toimijoiden 
yhteinen 24 tuntia kestävä tapahtumakokonaisuus. Se antoi osviittaa 
siitä, millainen kaupungin keskusta-alueelle tulevaisuudessa mah-
dollisesti rakentuva kulttuurikeskus voisi sisällöltään olla. Museon 
järjestämää sisältöä olivat lukupiiri ja työpaja. Lukupiirissä aiheena oli 
Katja Kallion romaani Yön kantaja, ja kirjailija oli itse paikalla tapahtu-
massa.

Museon nonstop-työpajassa tehtiin unisieppareita metallirenkaista, 
langoista, höyhenistä ja helmistä. Kotona unisiepparin saattoi ripustaa 
sängynpäälle ja odottaa tuleeko uni ja näkyykö unissa upea Jyväskylän 
taide- ja kulttuurikeskus, jonka puuttuminen tähän asti on vienyt yö-
unet. 

Käsityöläisten joulutori järjestettiin joulukuun kolmantena viikonlop-
puna 14.–15.12. nykyisissä museon tiloissa jo 20. kerran. Kuluneena 
vuonna käsityöläisiä oli vähemmän kuin ennen myymässä tuotteitaan, 
koska museon vaihtuvien näyttelyiden tilaan oli rakennettu näyttelyi-
den vaatimia rakenteita, jotka rajoittivat myyntialuetta. Myyjiä oli 21 eri 

puolilta Suomea. Kävijämäärät nousivat reilusti, kun markkinointiin 
panostettiin enemmän kuin edellisenä vuonna. Käsityöläisillä oli myy-
tävänä erilaisia käyttö- ja sisustusesineitä laajalla materiaaliskaalalla 
sekä vaatteita niin merinovillasta kuin pellavasta. Mukana oli sekä 
tuoreempia pienyrittäjä että jo juhlavuosiaan viettäviä. Lahtelainen yri-
tys Chao & Eero vietti juhlavuotta, sillä Eero Hintsanen valittiin Vuoden 
Kultasepäksi 2019. Tamperelainen kierrätysnahkatuotteita valmistava 
Humbugi Accessiories juhli 10-vuotista taivaltaan. Joulukahviosta vas-
tasi edellisvuoden tapaan Maanpuolustusnaisten liiton Keski-Suomen 
piiri ry. Tapahtuma oli osa Joulukylä Jyväskylä -tapahtumakokonai-
suutta. 

Sukkapiiri kokoontui neulomaan sukkia perjantaisin keväällä 15 ja 
syksyllä 12 kertaa. Sukkapiiriläisiä oli tapaamisissa keskimäärin 
kahdeksan henkilöä. Vapaaehtoisten käsissä syntyi sukkia, lapasia, 
rannekkeita, pipoja ja pari kaulahuiviakin yhteensä 277 neulomusta. 
Sukkapiirin sukkia lahjoitettiin Mattilan Perhetukikotiin, Hoivakoti 
Hannalaan, Kortepohjan päivätupaan, Keski-Suomen Syöpäyhdistyk-
selle, Kynnystien Palvelutaloon ja Luhtisen palvelukeskukseen. 



41

5 / YLEISÖT YÖ

OPPILAITOSYHTEISTYÖ 
Kulttuuriopetussuunnitelman mukaisesti Jyväskylän ja Uuraisten 
kakkosluokkalaiset vierailivat museossa helmi-, maalis- ja huh-
tikuussa. Kaksituntisen museoretken aikana selviteltiin museo-
lammas Päkän avulla villalangan syntyä. Lankamysteerin selvittyä 
kokeiltiin lampaanvillan karstausta ja värjättiin kontaktivärjäyksenä 
krapilla villalankaa. Samalla pohdittiin myös museoiden ja käsityön 
merkitystä. Päkäkierroksen jälkeen tutustuttiin Huomisen huopaa 
-näyttelyyn katsomalla muutama minuutti videota, jossa tehtiin huo-
vuttamalla matto kuvioituna tekijöiden nimikirjaimilla ja tutustumal-
la muutamaan taideteokseen visuaalisen kuvan tarkastelun avulla ja 
tekemällä niistä äänimaisemia. Työpajassa valmistettiin oma ´tagi´ 
käsin huovutetulle villalle, johon ommeltiin poronnahkaisesta rum-
punahkasta lappu koristeltuna omilla nimikirjaimilla. Huopa koristel-
tiin pitkillä pistoilla helmillä tai ´löydetyillä´ esineillä. Oppilasryhmiä 
vieraili 75, joissa oppilaita oli yhteensä 1 475. 

KSL-opintokeskuksen koulutuksessa, jota Jyväskylässä tuottaa Tai-
to Keski-Suomi ry:n Jyväskylän Taitokeskus, toteutettiin yhdessä 
museon kanssa näyttelyn suunnittelu- ja toteutuskurssi. Kurssilla 
käytiin läpi näyttelyn suunnittelun käytänteitä ja toteutettiin jo val-
mistuneiden opiskelijoiden töistä Mistä on taitajat tehty? -näyttely 
Näytönpaikkaan. Näyttelyn suunnittelivat ja toteuttivat opiskelijat 
Kati Komulainen, Minna Myllys ja Henna Toivio yhdessä museolehto-
rin kanssa.  

Museolehtori osallistui kertomusvuonna kahteen käsityömestarin 
erikoisammattitutkinnon ja yhteen artesaanin perustutkinnon näy-
tönarviointiin. Käsityömestarin tutkinnon aiheina olivat veistoksen 
pronssivalu sekä ohjauspalvelut ja niiden tuotteistaminen. Perustut-
kinnossa arvioinnin kohteena oli kulttuurin soveltaminen käsityöhön 
sekä yritystoimin suunnittelu. 

Uuraisten kakkosluokkalaisten työpaja. ↗

Mistä on taitajat tehty? -näyttely Näytönpaikassa. →
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UUSIA TULOKULMIA  
KÄSITYÖHÖN 
Käsityölanit  
Syyskaudella museon yleisötyössä aloitettiin uutena toimintana käsi-
työlanit. Lan-termi tulee nettipelaajien maailmasta. Laneissa harras-
tajat kokoontuvat yhteen pelaamaan toisiinsa yhdistelyillä tietokoneil-
la, jotka muodostavat paikallisen verkon (local area network). Museon 
käsityölaneissa idea on sama; käsityön harrastajat kokoontuvat yhteen 
tekemään käsitöitä. Samalla muodostetaan yhteinen – ainakin yhden 
illan kestävä – verkosto. Laneissa kukin saattoi jatkaa omaa kesken-
eräistä käsityötään ja halutessaan jakaa omaa osaamistaan tai in-
nostua ja oppia toisten tekemisistä. Illan aikana tutustuttiin yhteisesti 
johonkin ”uuteen” kiertotaloushengen mukaiseen käsityötekniikkaan.  

Ensimmäisissä laneissa syyskuussa oli paikalla La Normandie 
Boréale -näyttelyyn osallistuvia ranskalaisia käsityöläisiä sekä pai-
kallisia käsityöläisiä. Tilaisuudessa vaihdettiin ajatuksia käsityöläi-
syyden asemasta niin Ranskassa ja kuin Suomessa. Juttua riitti niin, 
että suunniteltu roskamanifesti rautalangasta ja muovikassista jäi 
lokakuun laneihin. Vuoden viimeisissä käsityölaneissa keskusteltiin 
käsityöllä vaikuttamisesta ja tutustuttiin muovikassin elinkaareen 
sekä kyllästettiin ohut puuvillakangas mehiläisvahalla eväsliinaksi. 
Talvikautena kerran kuussa järjestettävät Käsityölanit järjestettiin 
yhdessä Taito Keski-Suomen kanssa. 

Lukupiiri 
Toisena uutena avauksena käsityöhön aloitettiin Lukupiiri. Lukupii-
rin alkuun päästiin kysymällä kirjaston lukuneuvonnasta vinkkejä ja 
sieltä saatiinkin kymmenen kirjasuositusta tavalla tai toisella käsi-
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työaiheisesta kaunokirjallisuudesta. Muista lukupiireistä poiketen kä-
sityön museon lukupiirissä luetaan ja keskustellaan romaaneista, jois-
sa käsityö ja käsillä tekeminen ovat jotenkin läsnä. Se voi olla jonkin 
hahmon pääpiirre tai sitten yksi näkymätön askare arjen kudelmassa. 
Lukupiiri aloitettiin muutaman museon vapaaehtoisen kanssa.

Ensimmäisenä kirjana luettiin Minna Canthin pienoisnovelli Hanna 
(1886), jossa kuvataan viisitoistavuotiaan Hannan kasvua aikuiseksi. 
Sen ajan tyttöjen normiarkea olivat käsityöt ja niitä opeteltiin kotona 
ja koulussa, muttei avattu luonnontieteen uusimpia tutkimuksia ku-
ten pojille. Naisena olo merkitsi arkisia käsitöitä: liinavaateompelua, 
parsimista ja paikkaamista. Maaliskuun lukupiirin kirjana oli Tommi 
Kinnusen Pintti (2018). Kirja kuvasi lasinpuhaltajien yhteisöä ja lasin-
puhaltajien työtä sodanjälkeisessä Suomessa. Lukupiiriläisilläkin oli 
omakohtaisia kokemuksia tehdasyhteisöstä. Kevään viimeisessä luku-
piirissä oli luettavana Whitney Otton Elämän tilkkutäkki (1995). Se oli 
kertomus eri-ikäisten naisten tarinoista, joita kerrottiin samalla kun 
ommeltiin tilkkutäkkiä. Lukupiirissä katsottiin myös kirjasta tehty Jo-
cely Moorhousen ohjaama elokuva How to Make an American Quilt. 

Syksyn ensimmäisessä lukupiirissä ruodittiin Taina Teerialhon kirja 
Kesän tunnit (2010). Kirjassa yhdeksän naista viettää viikon pikkupaik-
kakunnan kansanopiston arkunveistokurssilla, jota vetää puuseppä-
mestari Hande ja vanhempi kisälli Gravel. Viimeistä leposijaa veistä-
essään naiset oppivat yhtä ja toista itsestään, toisistaan ja elämästä. 
Seuravana aiheena oli Paula Havasteen Tuulen vihat (2014). Teos on 
Paula Havasteen 1100-luvulle sijoittuvan sarjan ensimmäinen osa. Se 
kurkistaa elämään menneisyydessä ja kuvaa historiallisen ihmisen ta-
poja ja askareita pakanuudenajan Suomessa. Vuoden viimeinen luku-
piiri olikin isommissa puitteissa Jyväskylän kaupunginteatterilla osana 
Jyväskylän sydän 24 -tapahtumaa. Silloin lukupiirin aiheena oli Katja 
Kallion Yön kantaja (2017), joka kertoo vahvasti fiktioon tukeutuen oi-
keasti eläneen turkulaisen Amanda Aaltosen tarinan.  Kirjailija Katja 
Kallio oli paikalla lukupiirissä ja se luonnollisesti keräsi kiinnostuneita 
paikalle.  

SUOSITUIMMAT  
TAPAHTUMAT
Taulukossa poimintana museon kymmenen suosituinta tapahtumaa 
kävijämäärien mukaisessa järjestyksessä. 

Tapahtumat Kävijät

Joulutori 14.-15.12 4 779

Valon kaupunki 26.-28.9. 2 877

Yläkaupungin yö 18.5. 1 727

Kulttuurisuunnistus 8.9. 620

Kansallispuvun juhlapäivä 5.10. 265

Jyväskylän päivät 23.3. 245

Museokaupan joulunavaus 22.11. 190

Kansallispuvun tuuletustapahtuma 3.8. 136

Pimé café 12.11. 124

La Normandie Boréale -avajaiset 6.9. 109

Museon syntymäpäivä 13.6. 98
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Museon kokoelmatyöstä, tallennuksesta ja dokumentoinnista vas-
tasivat kertomusvuoden aikana amanuenssit Marjo Ahonen, Anneli 
Hemmilä-Nurmi, Sari Jantunen, Seija Hahl, Marja Liisa Väisänen 
sekä johtava konservaattori Anne Vesanto, konservaattori Maria 
Peni ja museomestari Janne Syrjänen.  Kokoelmatyön pääasialliset 
asiakasryhmät ovat olleet lahjoittajat, oman ja muiden museoiden 
henkilökunta, valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmatyön verkos-
to (TAKO) sekä alan organisaatiot ja oppilaitokset. 

Kokoelmatiimin tiimipalavereiden toteutukseen vaikutti uuden kokoel-
manhallintajärjestelmän kehitystyö, mutta palaverit toteutettiin kerran 
kuussa ensimmäisen puolen vuoden aikana tietojärjestelmän siirron 
aloitukseen asti ja sen jälkeen loppuvuoden ajan harvemmin. 

Kokoelmia kartutettiin tallennussuunnitelman mukaisesti ja ko-
koelmalahjoitusten vastaanotossa noudatettiin harkintaa. Vuoden 
2019–2023 kokoelmapoliittinen ohjelma linjaa aikaisempaa laajemmin 
toimintaa parantaen myös asiakaspalvelua. 

UUSI KOKOELMAN - 
HALLINTAJÄRJESTELMÄ
Jyväskylän museopalveluissa (Keski-Suomen museo, Jyväskylän tai-
demuseo, Suomen käsityön museo) on vuoden aikana kehitetty uutta 
kokoelmanhallintajärjestelmää ja vanhan siirtoprojektia yhteistyössä 
Mikkelissä toimivan Disec Oy:n kanssa. Projektin on suunniteltu kes-
tävän kolmivaiheisena yhteensä 1,5 vuotta ja sen toisessa vaiheessa 
vuonna 2020 museo liittyy osaksi Finna.fi -palvelua. Näin saadaan 
kokoelmatiedot jälleen saavutettaviksi ja yleisön käyttöön, kun entinen 
tiedonhallintajärjestelmä toimi usean vuoden ajan enää vain museon 
sisäisessä käytössä. Selaimessa toiminut Web Polydoc -asiakaskäyttö-
liittymä oli pois jo käytöstä usean vuoden ajan. 

Museon tallennuspalvelut suljettiin tietojärjestelmäsiirron alkaessa 
1.6.2019. Asiakkaiden yhteydenottoihin kuitenkin vastattiin, heille ker-
rottiin tallennuspäätösten siirtyvän seuraavan vuoden alkuun ja heitä 
ohjeistettiin tiedonhankinnassa ja -keräämisessä koko vuoden ajan. 

Uusi Disec Oy:n tuottama tietojärjestelmä päätettiin projektiryhmäs-
sä nimetä Simoksi. Näin haluttiin seurata järjestelmien nimeämisen 
tapaa (esimerkiksi Tampereella järjestelmän nimi on Siiri). Projektin 
aikana työryhmässä verkostoiduttiin samassa järjestelmänsiirron 
tilanteessa olevan Turun museokeskuksen kanssa kokemusten vaih-
tamiseksi. Yhteisiä Skype-kokouksia järjestettiin säännöllisesti noin 
kerran kuussa.

Tietojärjestelmänsiirto parantaa pitkällä tähtäimellä luetteloinnin laa-
tua, kokoelmaprosessien dokumentointia ja edistää kokoelmien käy-
tettävyyttä sekä saavutettavuutta.

KOKOELMIEN KARTUNTAA  
JA TILASTOJA
Esineet
Esinelahjoituksia koskevia yhteydenottoja tuli kertomusvuonna keski-
määrin noin seitsemän yhtä kuukautta kohden. Lahjoituksia koskevat 
yhteydenotot tulivat koko Suomen alueelta etupäässä puhelimella tai 
sähköpostitse. Yhteydenotot ulkomailta olivat yksittäisiä. 

Esinekokoelmat karttuivat vuonna 2019 noin 200 objektilla ja hankin-
tatiedot kirjattiin 19 lahjoituserälle sekä kolmelle ostoerälle. Kokoel-
mista poistettiin vuoden aikana yhteensä 17 esinettä pääasiassa niiden 
heikon kunnon vuoksi. Esinekokoelmien koko laajuus on arviolta noin 
51 500 objektia. Mukaan on laskettu Suomen käsityön museon ja Suo-
men kansallispukukeskuksen esinetietokannat kokonaisuudessaan, 
sekä aineisto, joka on hankintatietojen osalta liitetty kokoelmiin ja tie-
donhallintajärjestelmään.

https://www.craftmuseum.fi/sites/default/files/atoms/files/suomen_kasityon_museon_kokoelmapoliittinen_ohjelma_verkkojulkaisu.pdf
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Vuoden aikana digitoitiin ja täydennysluettelointiin noin 350 esineen 
aineistoja. 40 esineen luettelointi liittyi loppuvuoden Sirkka Könösen 
aineistoista koottuun näyttelyyn. Lisäksi tehtiin tietojärjestelmänsiir-
toa varten tietokantojen metatiedoille niin sanotusti siivousta, kuten 
kirjoitusvirheiden korjausta ja kirjoitusasujen yhdenmukaistamista 
sekä täydennysluettelointia, kuten asiasanojen tai sijaintipaikkatieto-
jen päivitystä.

Kokoelmia tallennettiin temaattisesti jaoteltuina, kuten sisustusteks-
tiilit, vaatteet, käsityökoulutuksen kurssityöt ja oppilasnäytteet, käsi- 
ja taideteollisuusyhdistysten toiminta, elämänkausijuhlat, ammattikä-
sityöläisyys ja taide.

Esimerkkejä vuoden kokoelmakartunnasta ovat himmelintekijä Hil-
ma Sievän kokoelma, joka tallennettiin Suomen käsityön museolle 
valtakunnallisena tallennus- ja kokoelmayhteistyönä Tampereen Mu-
seokeskus Vapriikin kautta sekä Minna Kaipaisen käsityötieteen väi-
töskirjan ”Ken tilauspukua käyttää, hän herrasmieheltä näyttää” tut-
kimusaineistoon liittyvät maalaisvaatturi Einari Tiaisen valmistamien 
vaatteiden kokoelma 1950–1960-luvulta sekä vaatturin työhön liittyvä 
arkistoaineisto. 

Maalaisvaatturi Einari Tiaisen valmistamia vaatteita.
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Arkistot
Suomen käsityön museon asiakirja-arkiston kokoelmat karttuivat 
vuoden aikana 20 uudella lahjoituksella. Valtaosa lahjoituksista liittyy 
käsityönopetukseen ja sen koulutuksen historiaan. Kesäkuussa 2019 
käsityön museolla järjestettiin kokoontuminen Fredrika Wetterhof-
fin kotiteollisuusopistosta 1970-luvulla valmistuneille. Tapahtumaan 
osallistui seitsemän entistä Wetterhoffilaista muistelemaan opiske-
luaikaansa, ja osa oli tuonut mukanaan valokuvia, joista osasta otet-
tiin kopiot käsityön museon kokoelmiin. Tapahtumaan osallistuneet 
lahjoittivat myöhemmin myös opiskeluunsa liittyvää arkistoaineistoa 
osaksi museon kokoelmia. 

Wetterhoffin lisäksi Suomen käsityön museo sai kokoelmiinsa arkis-
toaineistoa myös Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta ja 

Savonlinnan ammattiopistolta. Käsityön opetuksen historiaan liittyvis-
tä lahjoituksista vanhimmat ajoittuvat aivan 1900-luvun alkuun. Ku-
dontamallikirjaa vuodelta 1904 selatessa ei voi muuta kuin ihastella, 
miten huolella ja kauniisti harjoitustöinä kudotut mallitilkut ja niiden 
kudontaohjeet on kiinnitetty silkkinauhoilla mallikirjaan. 

Suomen käsityön museon valokuva-arkiston kokoelmissa on lähes 
90 0000 eri formaateissa olevaa valokuvaa 1900-luvun alusta nyky-
päivään. Kuvista on luetteloituna ja digitoituna 38 509 kpl. Valokuva-
arkiston kokoelmat karttuivat vuoden 2019 aikana 175 uudella  
luetteloidulla kuvalla. Osa kokoelmiin tulleista kuvista odottaa vielä 
luettelointia uuteen kokoelmanhallintajärjestelmään. 

Käsityön museon valokuva-arkiston kokoelmat karttuvat lähinnä 
esinelahjoitusten ja muun arkistokokonaisuuden mukana tulleina 

lahjoituksina. Suomen käsityön museo arkiston-
muodostajana tallentaa myös omaa toimintaansa 
arkistoimalla näyttely- ja muusta toiminnasta 
kertyvät asiakirjat sekä dokumentoimalla harki-
ten museon tiloissa järjestettävät erilaiset tapah-
tumat ja näyttelyt.

Kirjasto
Suomen käsityön museon kirjasto toimii henkilö-
kunnan käsikirjastona, mutta kirjasto on avoinna 
myös yleisölle arkisin toimiston aukioloaikana. 
Kirjaston kokoelmat karttuivat pääasiassa lah-
joituksin, mutta kirjoja hankittiin myös museon 
henkilökunnan omien toiveiden ja kiinnostuksen 
mukaan. Suomen käsityön museo kirjaston ko-
koelmissa on luetteloituna 9 364 teosta, vuoden 
2019 kartunta oli 92 kpl. Valitettavasti luettelosta 
puuttuu huomattava määrä kirjoja, sillä uuden 
kokoelmanhallintajärjestelmän hankintaproses-
sin ollessa vielä kesken, uusia kirjoja ei olla vielä 
pystytty viemään tietokantaan.

Kudontamallikirja vuodelta 1904



Tako ohjausryhmän puheenjohtaja Johanna 
Jakomaa (vas) ja oikealla Teemu Ahola.
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Valtakunnallista museoalan TAKO-työskentelyä jatkettiin seuraamalla 
ajankohtaishankkeita käsiteollisuuden ja tekstiilialaa tallentavassa 
TAKO pooli 4:ssa ja osallistumalla verkostotapaamisiin käsityöalan 
koulutusta ja taidekäsityön alaa tallentavassa pooli 6:ssa. 

Kuluvana vuonna jatkettiin myös 2018 aikana alkanutta TAKO-visu 
-työskentelyä työryhmässä, jossa valmisteltiin valtakunnallista tal-
lennus- ja kokoelmatyön visualisoivaa raportointityökalua verkostoon 
osallistuville museoille. Työryhmä koostuu TAKO:n ohjausryhmästä 
sekä museokentältä mukaan kutsutuista museon edustajista. Hank-
keessa kehitettiin raportointi- ja visualisointijärjestelmän lisäksi ko-
koelmakarttasovellus museoille niin sanotuille isäntäkokoelmien ja 
osakokoelmien esittelyä varten. Kokoelmakartan avulla museot jaka-
vat tietoa omista kokoelmistaan pääasiassa muille museoille ja kukin 

osallistuva museo voi hyödyntää sitä oman kokoelmatoiminnan jäsen-
tämisessä, suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Kokoelmapoliittisen ohjelman päivityksen yhteydessä vuoden 2018 ai-
kana nousi esiin tarve kokoelmaprosessien ohjeistuksen kirjaamisesta 
käsikirjaksi. Suomen käsityön museosta tehtiin siitä ehdotus toteutet-
tavaksi TAKO:n verkostossa Spectrum 5.0 pohjalta. Museoiden verkos-
totapaamisissa ja sähköpostitse vuoden aikana sovittiin, että Suomen 
käsityön museo tiedottaa asiasta ja koordinoi yhteistyötä osallistuvien 
museoiden kanssa. Ensimmäisestä tapaamisesta ja lainaprosessin 
tarkastelusta sovittiin vuoden lopulla Gallen-Kallela -museon kanssa. 

TAKO-verkostoon osallistuvien museoiden verkkoalustalla raportoitiin 
vuoden aikana syntynyt ja tallennettu kartunta.

Työn kehittämistä ja verkostoja 
ovat vahvistaneet museoalan se-
minaarit. Valtakunnalliseen tal-
lennus- ja kokoelmaseminaariin 
(TAKO) osallistuttiin vuoden aika-
na kahdesti. Lisäksi osallistuttiin 
kerran vuodessa järjestettävään 
Jyväskylän yliopiston opiskelijoi-
den koordinoimaan museologian 
seminaariin. Museo osallistui 
myös Museoliiton järjestämiin 
esinetutkimuksen ja museoalan 
osaamisen seminaariin sekä sii-
hen liittyen osaamisen kartoituk-
seen yhtenä pilottimuseona. 

VALTAKUNNALLINEN TALLENNUS- JA KOKOELMA YHTEISTYÖ,  
KEHITTÄMINEN JA VERKOSTOT



Maailman värittäjä – tekstiilitaiteilija Sirkka 
Könönen -näyttelyyn tulevan Roosan ruusu 
-teosta puhdistamassa konservaattori Tea 

Tervamäki. Kuvaaja Sari Jantunen.
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DOKUMENTOINTI JA TALLENNUS
Sirkka Könönen
Suomen käsityön museo vastaanotti lahjoituksena tekstiilisuunnittelija 
Sirkka Könösen suunnittelemia neuleita ja huomattavan arkistokoko-
naisuuden valokuvineen. Jo edellisvuonna tehtyjen Sirkka Könöseen 
liittyvien kokoelmahankintojen yhteydessä keskusteltiin Designmuse-
on kanssa tallennusvastuusta sekä mahdollisista tallennustehtävien 
päällekkäisyyksistä, ja samojen vastuunjaon periaatteiden mukaan 
jatkettiin vuonna 2019. 

Lähes 10 hyllymetrin arkistoaineistoon kuuluu Sirkka Könösen suun-
nittelemia neulemalleja, luonnoksia ja valokuvia. Kesällä 2019 aineisto 
täydentyi arkisto- ja valokuva-aineiston ohella Könösen taideteoksilla 
ja kesken jääneillä teosaihiolla. Vuoden 2019 
lahjoitus on jatkoa perikunnan tekemälle edel-
lisen vuoden lahjoitukselle.  Arkisto-aineistoa 
inventoitiin ja kokoelmaan kuuluneita valokuvia 
skannattiin vuoden 2019 lopussa avautunutta, 
Sirkka Könösen elämäntyötä kuvaavaa, Maail-
man värittäjä – tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen 
-näyttelyä varten.  Samassa yhteydessä peri-
kunnalta ostettiin myös kolme mattoa museon 
kokoelmiin. Esineistön osalta keskityttiin neule-
kokoelman luettelointiin avautuvaa näyttelyä 
varten. 

Sirkka Könösen tuotanto- ja elämäntavan do-
kumentointiin liittyy myös Suomen käsityön 
museon vuoden 2019 TAKO-pooli 6:n tallennus-
hanke. Hankkeessa museoiden tavoitteena oli 
osallistua esimerkein ja eri tulokulmin kestävän 
kehityksen teemasta käytävään ajankohtaiseen 
keskusteluun ja laajemmin YK:n Kestävän kehi-
tyksen toimintaohjelman toteuttamiseen. Suo-
men käsityön museo toteutti tätä tallentamalla 
tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen monipuoliseen 
yhteistyöhön, ystävyyteen ja sukulaisuuteen liit-

tyviä muistoja vuoden 2019 aikana sähköpostitse ja kirjeitse monilta 
Sirkka Könösen yhteistyökumppaneilta. Loppukesän aikana käytiin 
niin poolihankkeeseen liittyen kuin näyttelyaineiston täydentämiseksi 
Rovaniemellä ja Yli-Torniossa haastattelemassa kahta käsin neulojaa, 
jotka olivat toimineet osana Könösen eri puolille Suomea ulottuvaa 
kotineulojaverkostoa.
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Haastattelumatka 1.  
Pohjois-Suomi: Rovaniemi ja Ylitornio 13.-15.8.2019
Haastateltavat: Maaretta Narumo, Birgitta Sassi ja Arja Järvinen,  
Rovaniemi sekä Elsa Pajuniemi, Ylitornio. 
Haastattelijat: amanuenssit Marjo Ahonen ja Seija Hahl  
sekä kesätyöntekijä Nina Alvejärvi.

Rovaniemellä tapasimme Sirkka Könösen ystävät ja yhteistyökumppanit 
Birgitta Sassin (entinen Taito Lapin toiminnanjohtaja) ja Arja Järvisen 
(yrittäjä). Sassi oli tutustunut Könöseen 1970-luvulla työskennellessään 
Pirkanmaan Kotityön palveluksessa ja yhteistyö jatkui läpi elämän. Arja 
Järvisellä oli ollut Saariselällä matkamuistomyymälöitä, joissa Sirkka 
Könösen villapaitoja oli myynnissä. Molemmat haastatellut luonnehtivat 
Könöstä laaja-alaiseksi, luonnosta voimia ammentaneeksi ja avarakat-
seiseksi, välillä hyvinkin spontaaniksi persoonaksi.

Kotikutojat Maaretta Narumo (Rovaniemi) ja Elsa Pajuniemi olivat työs-
kennelleet Könösen kanssa yhteistyössä 1990-luvulta lähtien. Molemmat 
olivat luotettuja käsin neulojia, jotka saivat kiitosta hyvästä työn laadusta. 
Yhteistyö Könösen kanssa oli mielenkiintoista, mutta haastavaa. Neuleis-
sa oli kymmeniä värejä ja ohjeet saattoivat olla melko viitteellisiä. 

Maaretta Narumo Arja Järvinen Elsa Pajuniemi

Birgitta Sassin (oikealla) yhteistyö tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen alkoi Taito Pirkan-
maalla 1970-luvulla. Yhteistyö ja ystävyys jatkui kaikki vuosikymmenet. Sassi työskentelin 
Taito Lapin toiminnanjohtajana ja auttoi mahdollisuuksien mukaan Könöstä löytämään 
luotettavia jälleenmyyjiä.
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Haastattelumatka 2.  
Pirkanmaa: Pälkäne ja Pirkkala 2.9.2019
Haastateltavat: Anne Lehtinen, Pälkäne,  
Jatta Luukkanen, Pirkkala.
Haastattelijat: amanuenssit Marjo Ahonen  
ja Seija Hahl sekä kesätyöntekijä Nina Alvejärvi.

Kävimme Pälkäneellä haastattelemassa Anne Lehtistä, Pirkanmaan 
kotityön entistä värjäämömestaria ja Könösen ystävää. Könönen ja 
Lehtinen tekivät tiivistä Pirkanmaan kotityön lankojen väreihin ja 
värjäämiseen liittyvää yhteistyötä. Vuosien mittaan lankatoimittajien 
vaihtuminen muutti lankojen värejä sekä niiden kestävyyttä. Yhteis-
työssä pyrittiin löytämään paras mahdollinen lopputulos, vaikka se 
ei aina miellyttänytkään taiteilijaa. Lehtinen kertoi myös Könösen 
kanssa tehdystä näyttely-yhteistyöstä kotimaassa ja ulkomailla.  
Anne Lehtisen haastattelu toi Sirkka Könösen elämään ja tuotantoon 
liittyvien teemojen ohella esille myös Pirkanmaan kotityön lankoihin 
liittyvää värjäämön ja lankavärjäyksen historiaa. Samalla matkalla 
vierailimme Könösen ystävän Jatta Luukkasen luona Pirkkalassa. 
Könösen ja Luukkasen perheet tutustuivat Tampereella asumisen 
aikana 1970-luvulla. Ystävyys säilyi kaikkien vuosikymmenien ajan. 

Tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen värikkääseen neule- ja taide-
maailmaan liittyvää elämän työtä esiteltiin 12.10.2019 Aineettoman 
kulttuuriperinnön Käsityöringin, Museoviraston ja Suomen käsityön 
museon toteuttamassa Luonnosta käsin -seminaarissa.  Sirkka Kö-
nösen liittyvien tarinoiden ja muistojen keräämistä jatketaan vuonna 
2020. Könösen töitä esittelevä näyttely avautui yleisölle vuoden 2019 
puolella, vaikka viralliset avajaiset pidettiin 11.1.2020. Maailman vä-
rittäjä – tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen -näyttelyn suunnitteli hänen 
opiskeluaikainen ystävänsä Paula Taipale yhteistyössä museon hen-
kilökunnan kanssa. 

↖ Pirkkalalainen Jatta Luukkonen kertoi 1970-luvulla alkaneesta ystävyydestään  
tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen kanssa. 

← Anne Lehtinen esittelee tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen suunnittelemaa Tähtikukka-
paitaa. Taustalla Lehtisen tytär Sari, joka toimi 2000-luvulla yhtenä Könösen tuotteiden 
jälleenmyyjänä Pohjois-Suomessa. 
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Taide ja käsityö – Keramiikan toinen luonto
Keväällä 2019 dokumentoitiin Keramiikan toinen luonto -näyttelyn 
(18.5.–8.12.2019) kuvanveistäjien työskentelyä ja ajatuksia oman tai-
teellisen toiminnan taustoista. Kuvanveistäjät pohtivat, kuinka he itse 
määrittelevät oman toimintansa taiteen ja käsityön kentässä. Heiltä 
kysyttiin myös mitä nimikettä tai titteliä he käyttävät 
itsestään: käsityöläinen, taidekäsityöläinen, keraa-
mikko, keramiikkataiteilija, taiteilija vai kuvanveistäjä? 
Kuvanveistäjä oli yhteinen nimittäjä, johon he päätyivät 
suurelta osin koulutuksellisen taustansa vuoksi. Suhde 
saveen ja käsillä tekemiseen oli tärkeä osa heidän tai-
teen tekemisen prosessia. Yhtenä keskusteluteemana 
kaikkien tekijöiden kanssa oli kunkin oma luontosuhde 
ja kestävän kehityksen merkitys keramiikkaa materiaa-
linaan käyttävän kuvanveistäjän työskentelyssä.

Haastattelut:
 � 11.3.2019 Aura Kajas ja Ville Heimala, Helsinki
 � 29.3.2019 Tiia Matikainen
 � 26.4.2019 Katri-Maria Huhtakallio, Kerava
 � 26.4.2019 Lotta Mattila, Helsinki

Materiaalin tuottaminen: videointi ja materiaalin  
editointi Ronan Browne
Valokuvaus: Ronan Browne, amanuenssi Seija Hahl, 
intendentti Mikko Oikari ja harjoittelija Pinja Eerola
Haastattelut: museolehtori Raija Manninen, intendentti 
Mikko Oikari ja amanuenssi Seija Hahl

Keramiikan toinen luonto -näyttelyssä hyödynnettiin  
dokumentointimateriaalia; digitaalisessa muodossa 
olevia videoita, valokuvia ja haastatteluita. Lyhyiden 
videoiden avulla näyttelykävijät pääsivät tutustumaan 
kunkin kuvanveistäjän työskentelytapoihin ja taiteellisen 
työn taustalla oleviin ajatuksiin ja käytänteisiin.

Keramiikan toinen luonto -näyttelystä hankittiin ostoina teokset Ville 
Heimalalta (Kielometsän tarinoita, 2019) ja Katri-Maria Huhtakalliolta 
(Mustarastas, 2019). Näyttelyihin ja esineisiin liittyen tehtiin museossa 
myös dokumentointia, joista syntyneet aineistot ovat digitaalisia, kuten 
kuvia ja videoita. 

Tiia Matikainen

Aura Kajas 

Ville Heimala

Lotta Mattila



Taidestudiossa Paul Gustaffson 
vedostaa grafiikantyötään.  

Valokuvaamassa Hannu-Pekka 
Auraneva ja videoimassa  

Sari Jantunen. 
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TUETUN TOIMINNAN PAJATOIMINTA – KÄDENTAIDOT
Vuonna 2018 aloitettu Pehmeetä touhua -näyttely-yhteistyö monien 
suomalaisten ja pohjoismaalaisten taiteellisen ja käsityöllisen tuetun 
toiminnan paikan kanssa innosti tutustumaan suomalaisiin toimijoihin. 
Esiselvityksen myötä tuetun toiminnan paikat Suomessa näyttäytyivät 
monipuolisen toiminnan, myös käsillä tekemisen paikkoina. 

Lyhty ry, Luovilla, Helsinki
Vuonna 2018 museo aloitti Suomessa toimivaan tuetun toimintaan 
tutustumisen. Ensimmäiseksi vierailimme Lyhty ry:n tekstiilityöpaja 
Luovillassa Helsingissä. Luovillassa haastateltiin, videoitiin ja valoku-
vattiin henkilökuntaa, pajassa työskenteleviä käsityöntekijöitä ja va-
paaehtoisia. Meille kerrottiin myös laajemmin Lyhty ry:n toiminnasta.

Kaarisilta ry, Villähde, Lahti
Videointi: amanuenssi Sari Jantunen
Valokuvaus: valokuvaaja Hannu-Pekka Auraneva
Käytännön järjestelyt: amanuenssi Seija Hahl

Maaliskuussa 2019 tutustuimme Villähteessä Erstan kartanossa sijait-
sevaan Kaarisilta ry:n ylläpitämään erityistä tukea tarvitsevien henki-
löiden taide- ja toimintakeskukseen. Kaarisilta ry tarjoaa päiväaikaista 
toimintaa sekä musiikin ja kuvallisen ilmaisun ammatillista koulutusta 
erityisopetuksena. 

Yleistietoja Kaarisillan toiminnoista meille kertoi toiminnanjohtaja 
Marianne Heikkilä. Käsityöohjaaja Minna Toivonranta esitteli erityisesti 
eri ryhmien käsityöllistä toimintaa. Omista vastuualoistaan kertoivat 
muun muassa keramiikkapajan ohjaaja Marjut Liesmäki, kuvataide-
ohjaaja Johanna Immeli ja kuvataiteilija Outi Kirves. Keskustelimme 
myös Kaarisillan varsinaisen primus motorin, Kaarisillan perustajiin 
kuuluneen Maila Koskisen kanssa. Koskisen oman lapsen peruskou-
lun jälkeisistä tarpeista ja samassa tilanteessa olevien vanhempien 
yhteistyön tuloksena syntynyt Kaarisilta ry kuvastaa, kuinka yksi ihmi-
nen voi saada aikaiseksi paljon, kun tekee päättäväisesti työtä oikeaksi 
pitämänsä asian eteen. 

Tärkeintä vierailun aikana oli kuitenkin keskustella Kaarisillassa työs-
kentelevien tai opiskelevien tukea tarvitsevien monialaosaajien kans-
sa. Lähemmin tutustuimme Taidestudio 2:n käsityöryhmäläisten toi-
mintaan, liikuntaryhmäläisten keramiikkapajassa työskentelyyn sekä 
käsityö ja kädentaidot -ryhmäläisten työskentelyyn. 

Keramiikkaohjaaja Marjut Liesmäki tiivisti Kaarisillan ohjaajien ja 
opettajien periaatteita: ”On tärkeätä, että tekijöiden rajoitteet ei ole 
esteenä. Meidän tehtävä on löytää ne tavat, joiden avulla, näiden materi
aalien kautta, ihmiset pystyvät ilmentämään omaa luovuuttaan ja omaa 
taiteellisuuttaan. Jokainen saa oman kädellä tekemisen ja onnistumisen 
kokemuksen – että saa valmista.”

Museon kokoelmiin tulleet haastattelut, videot ja valokuvat kertovat 
Kaarisillan arjesta vuonna 2019. Kaarisillan toimijat eli opiskelijat ja 
työtoiminnassa kävijät, ovat pääosin tyytyväisiä tuetun toiminnan ny-
kytilanteeseen. Kaarisillan toimintoihin tutustumisesta tuli mielikuva, 
että kullakin yksilöllä on tässä yhteisössä oikeus tulla nähdyksi ja 
kuulluksi omana itsenään.



Pinja koristelee vohvelikangasta kädentyöluokassa.  
Vielä ei ole varmuutta mitä kankaasta valmistuu.
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5.6.2019 järjestettiin Wetterhoffin käsityöopettaja-
opistosta vuonna 1974 kotiteollisuusopettajiksi valmis-

tuneiden vuosikurssin tapaaminen, yhteyshenkilönä 
kurssin puolesta toimi Tuulikki Koivisto.
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OPPILAITOSHISTORIANKERUU
Suomen käsityön museon tallennusvastuuseen kuuluu alan koulutuk-
sen ja oppilaitosten historiaan liittyvän aineiston keruu. 

Wetterhoff tapaaminen 5.6.2019
Vuosikymmenten myötä Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilai-
toksen materiaalia on kertynyt museon arkistoon, valokuva-arkistoon 
sekä esinekokoelmiin. Oppilaitoksen ja Wetterhoff-säätiön organisaa-
tiomuutosten myötä museo vastaanotti säätiöltä laajan arkisto- ja esi-
nekokonaisuuden vuonna 2013. 

Vuonna 2018 museo oli mukana pooli 6:n Sadonkorjuu-hankkeessa, 
jonka aikana pyrittiin luomaan monimuotoisia muistelumenetelmiä 
tietyn teeman ympärille ja samana vuonna museo keräsi muistoja en-
tisiltä Wetterhoffin opiskelijoilta, työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneil-
ta eri menetelmin: 
1. Netin kautta eli muistele.fi -muistojen-

keruusivusto
2. Kirjeitse tai sähköpostitse. 
3. Muistelutilaisuuksien avulla 
4. Arkistolahjoituksin ja niiden yhteydessä 

saadun muistitiedon avulla.
5.6.2019 järjestettiin Wetterhoffin käsityö-
opettajaopistosta vuonna 1974 kotiteolli-
suusopettajiksi valmistuneiden vuosikurs-
sin tapaaminen, yhteyshenkilönä kurssin 
puolesta toimi Tuulikki Koivisto. Kaksipäi-
väinen tapahtuma oli vastavuoroinen. Vuo-
sikurssilaisille kerrottiin laajasti museon 
toiminnoista ja tehtävistä. Osallistujat ker-
toivat omasta opiskeluajastaan ja kuinka 

opiskeluaika vaikutti heidän elämäänsä. Tapaamisen aikana oli havait-
tavissa yksilöllisten kokemusten merkitys, millaiset muistot opiske-
luajasta oli jäänyt. Osalle aika oli ollut vapaata ja positiivista, osa koki 
tehtävien suorittamisen täsmällisesti ja tiiviiseen tahtiin olleen jopa 
ahdistavaa. Vapaa-ajan toimintaankin suhtauduttiin eri tavoin, osalle 
se oli pakonomaista toimintaa ja osalle mahdollisuus toteuttaa luovia 
ideoita. Muistelijoille oli otettu esille heidän opiskeluaikanaan tekemiä 
keruutöitä. Näiden äärellä kansioiden äärellä muisteleminen konkre-
tisoitui. 

Tapahtuman jälkeen museolle lähetettiin arkistomateriaalia kokoel-
miin. Palaute päivästä oli positiivista, mutta todettiin että kyseisen 
kaltaista toimintamuotoa on kehitettävä edelleen. Muistelutapaamiset 
ovat toteutettavissa myös eri teemojen ympärille. Tilaisuuksien järjes-
tämistä rajoittaa se, että kyseiset toiminnot vaativat henkilöresursseja 
etukäteen, muistelutilaisuuden aikana ja jälkitöissä.
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Suomen käsityön museon tekstiilitietopalvelu vastasi asiakkaiden 
pääosin sähköpostitse tulleisiin käsityöaiheisiin kysymyksiin kes-
kimäärin 16 kertaa kuukaudessa. Kysymykset koskivat pääosin 
tekstiilien tunnistamista. Suurin asiakkaiden kiinnostuksen kohde 
olivat ryijyt, mutta kysymyksissä käsiteltiin myös mattoja, täkänöi-
tä ja erilaisia työvälineitä. Tekstiilien mallia, suunnittelijaa ja ajoi-
tusta koskevat kysymykset kattoivat peräti 90 % kaikista tietopal-
veluun tulleista tiedusteluista. Palvelun asiakkaat ovat valtaosaksi 
yksityishenkilöitä, mutta museo tekee jatkuvaa yhteistyötä myös 
alan ammattilaisten ja keräilijöiden kanssa. Tietopalveluun otettiin 
vuoden aikana yhteyttä paitsi Suomesta myös Ruotsista, Englannis-
ta ja USA:sta. 

Museon tietopalvelua alettiin syksyllä 2019 systemaattisesti kehittää 
osana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian järjestämiä Tuoteke-
hitystyön erikoisammattitutkinnon opintoja. Opintojen myötä on alettu 
työstää museoon tietopalvelun työkaluksi kootun tekstiilitietokannan 
sisältöä, toimivuutta ja tunnettuutta sekä tietopalvelun työskentely-
prosessia. Lyhyen aikajänteen tavoitteena on selkiyttää tietokantaa ja 
rikastaa sen tietosisältöä niin, että tiedon löytäminen on helpompaa 
ja tietopalvelutyö on tehokkaampaa. Pitkän tähtäimen tavoite on muo-
kata palvelusta verkossa toimiva ja museon ylläpitämä palvelu, minkä 
ansiosta asiakkaille tarjoutuu pääsy heitä kiinnostaviin tietoihin ajasta 
ja paikasta riippumatta.

YHTEISTYÖ YLIOPISTOJEN JA  
MUIDEN OPPILAITOSTEN KANSSA 
Suomen käsityön museo on tehnyt vuoden aikana yhteistyötä Helsin-
gin, Joensuun ja Jyväskylän yliopistojen kanssa. Myös Turun yliopiston 
alaisen Rauman opettajakoulutuksen opiskelijoita vieraili museossa 
maaliskuussa 2019.

Helsingin avoimen yliopiston  
museologian opiskelijat
Helsingin avoimen yliopiston museologian merkitysanalyysimenetel-
män koulutukseen käsityön museon kokoelmista toimitettiin sisältöjä 
ja vastavuoroisesti museolle saatiin harjoitustyönä toteutettujen Sirk-
ka Könösen täytekakkuryijyn sekä Tauno Miesmaan maalaaman muo-
tokuvan analyysit ja arvolausunnot museon käyttöön.

Jyväskylän yliopiston  
museologian oppiaineen opiskelijat
Suomen käsityön museo tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston 
museo logian oppiaineen kanssa. Vuosittain museo tarjoaa opiskelijoil-
le ajankohtaisia käsi- ja taideteollisuusalaan liittyviä dokumentointi-
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aiheita. Myös opiskelijat voivat ehdottaa omia tallennusaiheitaan. 
Museologian opiskelijat ovat tehneet harjoitustöitä museolle vuo-
desta 1995 lähtien. Kertyneiden tallennustöiden tiivistelmät ovat 
katsottavissa netissä http://museonayttely.fi/nykytallennus/. Laa-
jempi raportti, tutkimuspäiväkirja, havainnointiraportti, haastatte-
luiden litterointi sekä äänitteet ja valokuvat digitaalisessa muodos-
sa tallennetaan museon arkistoon. Mahdolliset esinelahjoitukset 
tai ostot tallennetaan museon kokoelmiin.

Vuonna 2019 viisi Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijoista 
koostuvaa ryhmää teki tallennustyönsä käsityön museon ehdotta-
mista aiheista. Arkistoon luetteloidun aineiston lisäksi museologi-
an opiskelijoiden tekemät tallennustyöt kartuttivat valokuva-arkis-
ton kokoelmia 118 digikuvalla.

Valjas- ja satulaseppä Eeva-Liisa Sorainen, Äänekoski.  
Dokumentoijat: Anni Bildo ja Jaana Liukkonen. 
Äänekoskella asuva Eeva-Liisa Sorainen korjaa etupäässä satuloi-
ta, mutta valmistaa nahasta myös muita tuotteita. 

Hacklab Jyväskylä ry, Jyväskylä.  
Dokumentoijat: Reeta Hyvönen ja Laura Häkkinen. 
Jyväskylässä toimiva Hacklab Jyväskylä ry:n kaikille avoin työtila 
antaa mahdollisuudet erilaisille harrastuksille. Yhdistykseen kuu-
luu noin 50 jäsentä. 

Juvan kansallispuku.  
Dokumentoija: Veera Mainander. 
Mainander dokumentoi oman kotikuntansa Juvan kansallispukua. 
Hän haastatteli Juvan puvun työryhmässä olleita henkilöitä sekä 
valokuvasi omistamansa ja tätinsä valmistaman Juvan kansallis-
puvun. 

http://museonayttely.fi/nykytallennus/
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Kädenjälki-myymälä ja Galleria Sará, Laukaa.  
Dokumentoijat: Laura Suominen ja Sanni Vattulainen. 
Käsitöihin erikoistunut Kädenjälki-myymälä ja sen yhteydessä toimiva  
Galleria Sará on toiminut Laukaassa jo reilut 20 vuotta.

Radikaalit pistot -käsityöryhmä, Tampere.  
Dokumentoija: Anna Upola-Lehto. 
Radikaalit pistot -käsityöryhmää, joka on toiminut Tampereella vuodesta 2015 alkaen. 
Ryhmän tapaamisissa tehdään erilaisia kirjonta- ja ristipistotöitä, joiden tekniikka ja 
muotokieli ovat samanlaisia kuin perinteiset suomalaiset kirjontatyöt. Töiden sisältö 
on kuitenkin modernisoitu siten, että kirjontatyöt voivat olla sekä koristeellisia, leikki-
siä että tekijänsä kantaa ottavaa itseilmaisua. 

Uusi museologian oppiaineen kurssi aloitti Jyväskylän yliopistolla syksyllä ja opiskeli-
joille käytiin 7.11.2019 esittelemässä ehdotuksia uusiksi nykytallennusaiheiksi. Uusia 
ryhmiä ilmoittautui viisi ja he tulevat tutustumaan museon nykytallennustoimintaan 
vuoden 2020 alussa. Vuoden mittaan myös avoimen yliopiston museologian oppiai-
neen opiskelijoita voi liittyä mukaan tallentamaan museon ehdottamia aiheita. 

Itä-Suomen yliopiston Sovelta-
van kasvatustieteen ja opettajan-
koulutuksen opiskelijat
Museon tietopalvelu jalkautui syyskuussa Itä-
Suomen yliopistoon Soveltavan kasvatustieteen ja 
opettajankoulutuksen osastolle käsityötieteen ja 
monimateriaalisen käsityön opiskelijoiden pariin. 
Vierailun tavoitteena oli edistää museon, museoko-
koelmien ja -palvelujen tunnettuutta sekä edistää 
museokokoelmien käyttöä ja hyödyntämistä ja suo-
malaisen käsityöhistorian tutkimusta. Ajatuksena 
oli myös tarjota käsityöalan opiskelijoille oman alan 
historiallista näkökulmaa ja ajantasaista referenssi-
materiaalia tutkimukseen ja opinnäytteisiin. 

Vierailusta pyydetyn palautteen mukaan opiskelijoita 
kiinnostivat eniten museon kokoelmat ja yhteistyö-
mahdollisuudet museon kanssa, mutta myös muse-
on historia ja toiminta ylipäätään olivat opiskelijoiden 
näkökulmasta kiinnostavia asioita.

Muuta valtakunnallista  
toimintaa
 � Greta Skogsterin luonnosaineistoja toimitettiin kir-

jantekijä Nina Skogsterille ja Leena Svinhufvudille. 
 � Museo esitteli tallennustoimintaansa ja koulu-

käsityökokoelmaa kotiseutupäivillä Kivijärven koulu-
museolla marraskuussa.  

 � Taito-liitto yhteistyö – Käsityön kummitoiminta sekä 
Saarijärven salomailta -hanke yhdessä Taito Keski-
Suomen ja Saarijärven Taitokeskuksen kanssa. 
Museo toimii hankkeen ohjausryhmässä asiantun-
tijana. 

 � Heinolan karjalaisten naisten matot ja käsityömuis-
tot -projektin aloitustilaisuus Heinolassa 12.3.2019, 
jossa museon edustaja luennoi muistojen merkityk-
sestä käsityökertomuksissa.
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Suomen kansallispukukeskuksessa työskentelee kaksi vakituista 
työntekijää: kansallispukukonsultti Taina Kangas ja kansallispuku-
amanuenssi Marja Liisa Väisänen.  

PUKUTUTKIMUS 
Vuoden aikana kansallispukujen tarkistushankkeet työllistivät run-
saasti. Hankkeita oli vireillä ja tutkimuksen alla lukuisia, joista osa 
jatkuu edelleen. Myös tiedusteluja ja neuvotteluja mahdollisten uusien 
pukutarkistusten aloittamiseksi oli useita.

Ikaalisten naisten kansallispuvun tarkistus
Ikaalisten naisenpuvun tarkistushankkeessa päästiin mallipukujen 
toteutusvaiheeseen. Käsinkudottujen kankaiden lukuisat värisävyt ja 
flammulangat teettivät ja teettävät edelleen töitä. Värisävyjä etsittiin 
valmiista, tällä hetkellä saatavissa olevista, lankalaaduista sekä vär-
jäyskokeiluiden kautta. Kahden käsin kudotun liivikankaan, röijy- ja 
hamekankaan sekä esiliinakankaan aikaansaaminen edellyttivät usei-
ta kudonta- ja värjäyskokeiluja. Lisähaasteen toivat vielä värjättävät 
ohuet puuvillalangat esiliinakankaaseen. 

Viipurin naisen kansallispuvun tarkistus
Uutena hankkeena kertomusvuonna käynnistyi Viipurin naisen puku-
tarkistus. Viipuri-Säätiön tilaamalle pukutarkistukselle oli runsaasti 
kiinnostusta siirtokarjalaisten ja heidän jälkeläistensä keskuudessa. 
Pukuhankkeeseen löytyvää runsasta ja monipuolista esikuva-aineistoa 
tutkittiin Lahden museoiden kokoelmakeskuksessa sekä Vantaan ko-
koelmakeskuksessa.

Oriveden naisen kansallispuvun tutkimus
Vuoden aikana tutkittiin myös Oriveden puvun esikuvamateriaaleja 
Hämeen museon kokoelmista. Niitä on saatu esille Tampereen mu-
seoiden kokoelmakeskukseen. Kansallispukukonsultti taltioi tiedot 

kirjallisesti ja kansallispukuamanuenssi valokuvasi esikuvamateriaalit 
Kansallispukukeskuksen arkistoihin. Aineistot toimivat apuna malli-
pukujen valmistajille kansallispukukonsultin ohjatessa pukujen toteu-
tusta. 

Akaan seudun naisenpuvun täydennyshanke
Akaan seudun naisenpuvun täydennyshanke jatkui. Pukuun liitettäväk-
si sopivaa esikuvaröijyä tutkittiin sekä Kansallismuseon että Museo-
keskus Vapriikin kokoelmista. Kansallispukukonsultti selvitteli myös 
aineistoja mahdollisten Rautalammin emäpitäjän pukumallien koko-
amista varten, josta Rautalammin historiallinen yhdistys oli esittänyt 
kokoamispyynnön.

TUTKIMUSKÄYNNIT 
Kuluneen vuoden aikana Kansallispukukeskuksen työntekijät ovat 
tehneet useita tutkimuskäyntejä Museoviraston keskusvarastolle. 
Orimattilassa sijaitsevan keskusvaraston tilojen käytöstä poistumisen 
vuoksi tutkimuskäynnit hoidetaan nykyisin Vantaan kokoelmakeskuk-
sessa. Museoviraston kanssa on sovittu, että kansallispukututkimuk-
siin liittyvät esineiden tutkimuspyynnöt hoidetaan Suomen kansallis-
pukukeskuksen kautta.  

Kertomusvuoden aikana tehdyt tutkimuskäynnit liittyivät pääasiassa 
Ikaalisten, Oriveden ja Viipurin pukutarkistushankkeisiin, joita varten 
dokumentoitiin ja taltioitiin esikuva-aineistojen tietoja ja vertailtiin 
kangas- ja ompelukokeiluja. Ikaalisten monivärisiä hamekankaiden, 
liivi- ja röijykankaiden kudontakokeiluja käytiin vertaamassa vuoden 
aikana kaksi kertaa alkuperäisiin Vantaan kokoelmakeskuksessa. 
Lisäksi vertailtiin ja testattiin vaatekappaleiden kaavoituksia varten 
tehtyjä sovituskokeiluja. Mukana oli usein kansallispukuraadin nimeä-
mä puvun asiantuntija, mallipukujen tekijöitä sekä tilaajayhteisöjen 
edustajia. Ikaalisten pukutarkistukseen liittyviä alkuperäisiä hopeisia 
levyriipuskoruja tutkittiin Kansallismuseon tiloissa Helsingissä. 



Elisa Levikari tutkii Jaalan kansallispuvun esikuvakorua.
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Kansallispukukonsultti Taina Kangas teki myös tutkimuskäyntejä 
Lahden museoiden kokoelmakeskukseen, jossa on Viipurin museosta 
pelastettuna aineistoja liittyen Viipurin pitäjän uuden pukumallin koko-
amiseen. Oriveden puvun esikuva-aineistoja tutkittiin sekä Tampereen 
museoiden että Vantaan kokoelmakeskuksissa.

KANSALLISPUKUKESKUKSEN 
KOULUTUKSET
Suomen kansallispukukeskuksen mallipukukokoelman vaatekappa-
leet toimivat tärkeänä oppimateriaalina. Niitä oli esillä aina kunkin 
koulutusjakson aiheeseen liittyen.

Kansallispukuvalmistuksen peruskoulutus
Kansallispukukonsultti Taina Kankaan järjestämä kansallispukuval-
mistuksen peruskoulutus jatkui kuluneen vuoden aikana kahdella 
koulutusjaksolla Jyväskylän kansalaisopiston tiloissa. Maaliskuussa 
aiheena olivat miesten puvut sekä naisten hameet ja esiliinat. Koulu-
tuksessa käsiteltiin miesten pukujen kaavoituksia ja sovitusmuutoksia 
sovituskokeilujen avulla. Lisäksi harjoiteltiin säämiskän ompelua. 
Kansallispukukonsultti kertoi kansan- ja kansallispukujen hameista 
ja esiliinoista, niiden eroista länsisuomalaisissa ja karjalaisissa pu-
vuissa. Tarkemmin perehdyttiin materiaaleihin, ominaispiirteisiin ja 
ompelurakenteisiin. 

Syyskuisen koulutusjakson aiheena olivat karjalaiset hunnut. Kansal-
lispukukonsultti kertoi yleisesti karjalaisista päähineistä, niiden omi-
naispiirteistä, käytöstä ja pukemisesta. Käytännön harjoituksia ohjasi 
kansallispukuvalmistaja Soja Murto-Hartikainen. 

Alan koulutukselle on edelleen runsaasti kysyntää, joten elokuussa 
2019 kansallispukukonsultti aloitti täysin uuden koulutuskokonaisuu-
den toisen opiskelijaryhmän kanssa. Keväällä ilmoitettu haku täyttyi 
ennätysajassa ja mukaan pääsi parikymmentä kouluttautujaa. Koulu-
tuksessa on kaiken ikäisiä kouluttautujia, mutta ilahduttavasti etenkin 
nuoria, innokkaita, kansallispukukurssien opettajiksi ja pukujen val-
mistajiksi aikovia opiskelijoita. 

Aloitusjaksolla elokuussa käsiteltiin länsisuomalaisia naisten sekä 
miesten paitoja. Jakso käsitteli ensin yleisesti kansanomaista pukeu-
tumista, kansallispukuja ja niiden eri vaatekappaleiden materiaaleja, 
kaavoituksia ja ompelurakenteita. Käytännön harjoituksissa keskityt-
tiin paitojen yksityiskohtien valmistukseen. Kansallispukukonsultti 
Maria Lindén esitteli Bragen pukutoimiston toimintaa.

Toisella koulutusjaksolla lokakuussa aiheena olivat karjalaiset naisten 
paidat. Kansallispukukonsultti kertoi ensin kansan- ja kansallispu-
kujen karjalaisista paidoista. Käytännön harjoituksia ohjasi kansal-
lispukuvalmistaja Soja Murto-Hartikainen. Harjoituksissa keskityttiin 
rekkopaidan rekon ja kauluksen kirjontoihin. 

Saarijärven kansallispuvun  
koulutuskokonaisuus
Edellisenä vuonna aloitettu Saarijärven pukutarkistushankkeeseen 
liittyvä koulutus jatkui kahdella jaksolla. Saarijärvi-Seuran järjestämä 
koulutuskokonaisuus sisälsi vuosina 2018–2019 kolme jaksoa, jotka 
järjestettiin Saarijärven käsityökeskuksessa. 

Ensimmäisellä jaksolla kansallispukukonsultti kertoi pukutarkistus-
hankkeesta kokonaisuutena ja puvun esikuvamateriaaleista. Mallipu-
vun kankaiden kutoja Tiina Lajunen kertoi kankaiden kudontaproses-
sista. 

Toisella koulutusjaksolla helmikuussa mallipuvun ompelija Soja Mur-
to-Hartikainen kertoi ompelemistaan puvun osista. Ompeluharjoituk-
sissa opeteltiin pirtanauhan kutomista ja tyllin kirjontaa.

Kolmannella koulutusjaksolla maaliskuussa Minna Koskinen kertoi 
omasta osuudestaan mallipukujen ompelijana eli röijyistä ja neulo-
tuista sukista, joista oli käytännön harjoitukset. Kansallispukukonsult-
ti kertoi puvun kaavoituksista ja pukuun pukeutumisesta.

Ikaalisen kansallispuvun  
koulutuskokonaisuus
Ikaalisten pukutarkistushankkeeseen sisältyy myös koulutusta, jossa 
jaetaan jo hankkeen aikana tietoa tarkistusprosessista ja valmistu-
massa olevasta puvusta. Ikaalinen-Seuran järjestämän koulutuksen 
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ensimmäinen jakso oli helmikuussa. Tapahtumapaik-
kana oli IKATA:n oppilaitoksen tilat. Ensimmäisellä 
kerralla kansallispukukonsultti kertoi kansanpuvuis-
ta, Ikaalisten kansallispukujen taustoista ja pukutar-
kistuksista.

Koulutus oli kaikille avointa ja paikalla oli runsaasti 
Käsi- ja taideteollisuusalan oppilaita, asiasta kiin-
nostuneita ikaalislaisia sekä muilta paikkakunnilta 
saapuneita henkilöitä. 

KANSALLISPUKU-
KESKUKSEN NÄYTTELYT
Suomen kansallispukukeskuksella on pysyvä näyttely 
Komeasti juhlaan museon alakerrassa sekä Kuja 
-näyttelytila museon toisessa kerroksessa. Kujalla 
esitetään pukeutumiseen liittyviä näyttelyitä. Vuonna 
2017 toteutetun Suomalainen kansallispuku -näytte-
lyn osa muunnettiin kiertonäyttelyksi. 

Kansallispukukeskuksen näyttelyissä ja kokoelma-
työssä Konservointikeskus on tiiviisti apuna, huoleh-
tien ehkäisevästä konservoinnista sekä näyttelyyn tu-
levan materiaalin huollosta ja kuntoon laittamisesta. 

Uudenkarheat kansallispuvut  
16.11.2018–5.5.2019 
Esillä oli viisi uusinta pukukokonaisuutta, muun mu-
assa Saarijärven naisen tarkistettu puku, joka jul-
kistettiin lokakuussa 2018. Kaikki näyttelyssä olleet 
kansallispuvut ovat joko aivan uutena koottuja puku-
malleja tai perinnepohjaisuudeltaan tarkistettuja ja 
edustivat siten uusimpia pukututkimuksen tuloksia. 
Pukujen kokoamisessa on Suomen kansallispuku-
keskuksella ollut keskeinen rooli.
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Himoitut helmet – Kansallispukukeräilijän  
kokoelmasta 10.5.–27.10.2019
Jyväskyläläinen kansallispukukeräilijä Mari Varonen toi näyttelyyn 
esille laajan kansallispukukokoelmansa helmiä. Esillä oli kansallis-
pukuja eri vuosikymmeniltä sekä suomen- että ruotsinkieliseltä alu-
eelta. Näyttelyn yhteydessä toteutettiin joka kuukausi jokin tapahtuma.

Suomalaisuuden kirjopukineet  
2.11.2019–29.3.2020
Leppävirtalainen valokuvaaja Anssi Toivanen yhdisti vaimonsa kansal-
lispukuharrastuksen omaan valokuvaus- ja luontoharrastukseensa. 
Hän vei kansallispukuiset mallit Keski-Suomen sekä Etelä- ja Pohjois-
Savon henkeäsalpaaviin maisemiin. Näyttelyssä oli nähtävillä läpileik-
kaus valokuvausprojektin kuvista – mahdollisimman monta erilaista 
kansallispukua ja kuvauspaikkaa.
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Kiertonäyttely: Suomalainen kansallispuku 
21.10.2018–6.1.2019 
Osa laajasta, vuonna 2017 toteutetusta, Suomalainen kansallispuku 
-näyttelystä oli esillä Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan maakuntamu-
seossa. Näyttelyyn valitut kansallispuvut edustivat maamme eri pu-
kualueita. Pukuja oli esillä parikymmentä, painottuen Pohjanmaan 
kansallispukuihin. Vitriineissä esiteltiin kansallispuvun valmistukseen 
liittyviä käsityötekniikoita esinein, kuvin, piirroksin ja videoin. Lasten 
iloksi oli esillä myös kansallispukuisia nukkeja. Lisää suomalaista 
nostalgiaa näyttelyyn toi maitolaituri, jolla istuskeli Suomi-verkkarei-
hin puettu poika. 

Kansallispukukeskuksen työntekijät, museomestari ja näyttelyinten-
dentti kävivät pystyttämässä näyttelyn sekä purkamassa sen. 

KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
TAPAHTUMAT
Folklandia-risteily 11.–12.1.2019 
Kansallispukukeskuksen tapahtumien vuosi alkoi perinteiseen tapaan 
Folklandia-risteilyllä, jossa Suomen kansallispukukeskuksella ja Bra-
gella oli yhteinen osasto – Kansallispukuapteekki. Tämän vuoden tee-
mana oli kansallispukujen päähineet. Esillä oli monipuolinen kattaus 
erilaisista kansallispukujen päähineistä. Nähtävänä oli muun muassa 
tanuja, tykkimyssyjä, miesten neulottuja päähineitä sekä kirjovirkattu 
myssy. Apteekki jakoi tietoa päähineiden käytöstä ja huollosta sekä 
niiden saatavuudesta. 

Kansallispukuapteekissa olivat työskentelemässä kansallispuku-
konsultti Taina Kangas, Maria Lindén, Marjo Vainio, Minna Koskinen,  
Soja Murto-Hartikainen ja Tiina Lajunen. 

Luentotilaisuus: Neuleita kansan-  
ja kansallispuvuissa 1.2.2019 klo 11.00–15.00
Pohjoismainen kansallispukuseminaari järjestettiin Tanskassa  
6.–10.8.2018. Seminaarissa keskustelluista ja esitellyistä asioista jär-
jestettiin myös luentotilaisuus Suomen käsityön museossa.

Marjo Vainio ja Marketta Luutonen pitivät Tanskassa esittämänsä lu-
ennot suomeksi ja Maria Linden kertoi seminaarin sisällöistä. 

Marjo Vainion luennolla tutustuttiin neulottuihin vaatekappaleisiin 
suomalaisissa kansallispuvuissa. Marketta Luutonen kertoi virkkauk-
sen ja kirjovirkkauksen historiasta ja esiintymisestä maassamme sekä 
virkatuista tekstiileistä merkityksenkantajina. Maria Linden kertoi 
luennollaan Pohjoismaisesta kansallispukuseminaarista runsaan ku-
vamateriaalin saattelemana. 

Kansallispukukonsultti Taina Kangas kertoi ajankohtaisia kuulumisia 
kansallispukukeskuksesta.
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Röijyjä ja helttuhattuja -luento  
3.4.2019 klo 17.30–19.00
Kansallispukukonsultti Taina Kankaan luennolla syvennyttiin kansal-
lispukujen valmistukseen ja uusien pukujen syntyyn sekä kansallis-
pukuraadin viimeisimpiin pukututkimuksen tuloksiin. Taina Kangas 
esitteli muun muassa kansallispuvun osia, jotka eivät mahtuneet 
esille Suomen kansallispukukeskuksen Uuden karheat kansallispuvut 
-näyttelyyn.

Kalevalan naiset -luento  
10.4.2019 klo 17.30-19.00
Miltä Kalevalan myyttiset naishahmot näyttävät tämän päivän silmin? 
FT kirjailija Tiina Piilola kertoi tuoreesta kirjastaan Kalevalan naiset. 

Museon syntymäpäivät  
13.6.2019 klo 13.00–17.00 
Kansallispukukeräilijä Mari Varonen toi kansallispukujaan sovitetta-
vaksi ja asiakkaat saivat kuvauttaa itsensä kansallispuvussa. 

Valon kaupunki -tapahtuma  
28.9.2019 klo 17.00–21.00
Porilainen Studio 1851 kokosi vintagevalokuvastudionsa museon 
luentosaliin ja otti vanhahtavia valokuvia asiakkaista. Kansallis-
pukukeräilijä Mari Varonen toi myös kansallispukujaan sovitettavak-
si ja kuvaukseen. 

Kansallispuvun juhlapäivä  
5.10.2019 klo 11.00–17.00
Suomen käsityön museolla vietettävässä Kansallispuvun juhlapäi-
vässä pääohjelmana oli kansallispukuvalmistaja Tuula Tanttula-
Murron 50-vuotinen ura kansallispukujen parissa. Kansallispuku-
keskus ja kansallispukuvalmistaja Soja Murto kokosivat muistoja ja 
kuvia Tuula Tanttula-Murron uran varrelta. Tullut materiaali tallen-
nettiin Suomen kansallispukukeskuksen kokoelmiin. Ohjelman alus-
sa jyväskyläläinen nuori kansallispukuharrastaja Jaakko Rikalainen 
haastatteli Tuula Tanttula-Murtoa. Sen jälkeen esiintyi Tuulan laaja 
kansallispukuystäväpiiri kansallispuvuissaan. Tapahtuma huipentui 
ulkona tanssittavaan Huutokatrilliin, johon sekä juhlapäivän osallis-
tujat, että ohikulkijat saivat osallistua.
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Tilaisuudessa Suomen kansallispukuyhdistys Raita ry jakoi stipendin, 
jonka tänä vuonna sai Rohkeasti kansallispuvussa -kalenterin puuha-
naisena toiminut Johanna Kinanen.

Kansallispuvun juhlapäivän myyntitorilla olivat mukana Suomen  
Perinnetekstiilit Oy, Föreningen Brage, T:mi Soja Murto, Raita Ry,  
Taito Shop Jyväskylä, Karjalainen Nuorisoliitto ry, Tuula Pärnänen, 
Tarja Alava, Lajulan kangastupa ja värjäri Mari Lonka. 

Tapahtuma keräsi totuttuun tapaan runsaasti kansallispuvuista innos-
tuneita ympäri Suomen. Osallistujia tuli muun muassa Imatralta,  
Helsingistä, Oulusta jne. Tapahtumaan oli vapaa pääsy.

Yleisöopastus Himoitut helmet näyttelyyn 
26.10.2019 klo 14.00–15.00
Kansallispukukeräilijä Mari Varonen kertoi yleisölle kansallispuku-
kokoelmansa tarinoita. 

KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
KOKOELMATYÖ
Suomen kansallispukukeskuksella on kaksi kokoelmaa: mallipuku-
kokoelma ja kansallispukukeskuksen kokoelma. Mallipukukokoelma 
karttuu pukututkimuksen eli uusien ja tarkistettujen kansallispukujen 
kokoamisten myötä. Kansallispukukeskuksen kokoelma karttuu pää-
asiassa lahjoitusten avulla. 

Kansallispukukeskuksen kokoelmia oli vuoden 2019 aikana esillä ylei-
sölle perusnäyttelyssä sekä Kujan vaihtuvissa näyttelyissä. Mallipuku-
kokoelman pukuja oli esillä myös Seinäjoella Suomalainen kansallis-
puku -kiertonäyttelyssä. Mallipukukokoelman puvut olivat esillä myös 
kansallispukukoulutuksessa esimerkkeinä. 

Kansallispukukeskuksen kokoelmat karttuivat lahjoitusten avulla. 
Vuoden aikana keskuksen kokoelmiin tuli 11 hankintaerää, joissa oli 
yhteensä 53 esinettä. Suurin osa lahjoituksista oli kansallispukukoko-
naisuuksia. Esinelahjoituksia koskevia yhteydenottoja tuli sekä Suo-
mesta että ulkomailta.

Kansallispukukeskus oli mukana Jyväskylän museopalveluissa (Kes-
ki-Suomen museo, Jyväskylän taidemuseo, Suomen käsityön museo) 
vuoden aikana kehitetyssä uudessa kokoelmanhallintajärjestelmässä 
ja vanhan siirtoprojektissa yhteistyössä Mikkelissä toimivan Disec Oy:n 
kanssa.

Kansallispukukeskuksen kokoelmia on toivottu Finnaan jo pitkään ja 
se päästään toteuttamaan uuden kokoelmanhallintajärjestelmän kaut-
ta lähivuosina. Kokoelmanhallintajärjestelmän vaihtoon liittyvä tieto-
järjestelmänsiirto parantaa pitkällä tähtäimellä luetteloinnin laatua, 
kokoelmaprosessien dokumentointia ja edistää kokoelmien käytettä-
vyyttä sekä saavutettavuutta.

Kansallispukukeskus on mukana valtakunnallisessa tallennus- ja ko-
koelmatyön TAKO pooli-4:n toiminnassa.
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TIETOPALVELU
Kansallispukukonsultti opasti kaikkia kansallispuvuista kiinnostu-
neita puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti paikan päällä. 
Kysymykset olivat hyvin monenlaisia ja monen tasoisia koskien puvun 
valintaa ja käyttöä, pukutunnistuksia, valmistusta ja materiaalien 
hankintaa. Epätietoisuutta aiheuttivat monet tarkistettuihin ja tarkis-
tamattomiin pukuihin liittyvät eroavaisuudet, pukutuunaukset ja puvun 
osien yhdistäminen nykypäivän pukeutumiseen. Paljon tiedusteltiin 
myös mahdollisten pukutarkistusten teettämiseen liittyviä asioita. 
Tiedustelijoina olivat alan harrastajat, ammattilaiset, opiskelijat ja 
kurssiopettajat. 

Pukutarkistuksia, -tutkimusta ja uusien pukumallien kokoamista kos-
kevat tiedustelut ja kysymykset tulivat pääosin pukujen tilaajayhtei-
söiltä, erilaisilta kotiseutuyhdistyksiltä, pitäjäseuroilta ja -säätiöiltä.

Kontakteja oli vuoden aikana yli tuhat. Kansallispukukonsultti antoi 
myös kansallispuvun valmistukseen liittyvää ompelu- ja pukeutumis-
neuvontaa paikan päällä. 

Suomen Perinnetekstiilit Oy:n työntekijä kävi tutkimassa Koillismaan 
miehen kansallispukua kansallispukukeskuksen kokoelmista.

Kansallispukukeskus toimitti arkistoistaan kuvamateriaaleja, piirrok-
sia ja työohjeita loppuvuodesta 2019 ilmestyneeseen Pistos-hankkeen 
kirjaan. 

KANSALLISPUKURAATI 
Kansallispukuraati kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Kesäkuun 
kokouksessa raati täydentyi uudella jäsenellä, kun mukaan saatiin 
Kansallismuseon amanuenssi Sari Tauriainen, joka vastaa Kansallis-
museon kansatieteellisistä kokoelmista.

Muut raadin jäsenet toimikaudella 2017–2019 ovat puheenjohtaja Inga 
Pihlhjerta, Sirkka-Liisa Hakala, Taina Kangas (sihteeri), Elina Kiuru, 
Minna Koskinen, Eija Mendelin, Aila Nieminen, Mariliina Perkko, Marjo 
Vainio ja Marja Liisa Väisänen.

Rauman seudun naisenpuvun tarkistus jatkui kokonaissuunnitelman 
osalta. Puvun asiantuntijan Sirkka-Liisa Hakalan laatima kokonais-
suunnitelma hyväksyttiin kesäkuun kokouksessa. Suunnitelma sisäl-
tää lukuisia puvun osia, joiden esikuvia on tallennettuina Kansallis-
museon, Satakunnan museon ja Rauman museon kokoelmiin. 

Muita käsiteltäviä asioita olivat Ikaalisten ja Oriveden naisten kansal-
lispukutarkistukset, Akaan seudun naisen pukutäydennys sekä Viipu-
rin naisen kansallispuvun tarkistuspyyntö. Viipuri-Säätiön esittämä 
Viipurin miehen kansallispukumallin kokoamispyyntö oli myös esillä. 
Raati käsitteli myös Auranmaan naisen kansallispuvun tilannetta.  
Puvulle ei tällä hetkellä ole tilaajayhteisöä eikä tuotantopaikkaa.  
Kansallispukukonsultti selvitteli poikkeuksellista ja haastavaa  
tilannetta puvun saatavuuden turvaamiseksi. 

Lisäksi raati käsitteli kansallispuvuissa käytettävien painokankaiden 
käyttöä ja saatavuutta. Kansallispukuraadin puheenjohtaja ja kansal-
lispukukonsultti kävivät neuvottelemassa Aitoossa toimivassa Prints-
corpio Oy:n kangaspainossa ja neuvottelujen tuloksena Suur-Iin kan-
sallispuvun hameessa käytettävä painokangas saatiin uustuotantoon. 

KANSALLISPUKUKONSULTIN  
PITÄMÄT ESITELMÄT 
6.1.2019 Suomalainen kansallispuku -näyttelyyn liittyvä luento Flam-
mukankaita ja helysolkia Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseolla Sei-
näjoella keräsi näyttelyn viimeisenä aukiolopäivänä runsaslukuisen 
yleisön.

26.1.2019 Esitelmä Säkylän kansalaisopiston ja Alasatakunnan Oppaat 
ry:n yhteisesti järjestämässä Menneisyydestä nykyisyyteen – Säkylän 
ja Euran käsityökulttuuria -seminaarissa. Säkylässä pidetty luento 
käsitteli Säkylän kansallispukuja, eteenkin kansallispukuraadin hy-
väksymiä pukumalleja. 

18.3.2019 Karstulan kansalaisopiston järjestämässä tilaisuudessa 
luennon aiheena oli Suomalainen kansallispuku. Kruukkilan kotiseu-
tutalolla pidetty luento käsitteli kansallispukujen vaiheita, ominaispiir-
teitä sekä erityisesti Karstulan naisen ja miehen kansallispukuja.
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25.3.2019 esitelmä Janakkala-Seura ry:n vuosikokouksessa käsitteli 
pukutarkistuksia, pukututkimusta ja erityisesti Janakkalan naisen ja 
miehen kansallispukuja.

3.4.2019 Suomen käsityön museolla pidetty luento Röijyjä ja helttu-
hattuja keskittyi uusimpien kansallispukuraadin hyväksymien puku-
mallien kokoamis- ja tarkistusprojektien esittelyyn. Luento liittyi Kujan 
näyttelyyn Uudenkarheat kansallispuvut. 

5.6.2019 Kansallispukukeskuksen toiminnan ja tehtävien esittely käsi-
työn museolla vierailleille, vuonna 1974 Fredrika Wetterhoffin kotiteol-
lisuusopettajaopistosta valmistuneille.

16.9.2019 Kuopion Kalevalaiset ry:n järjestämässä tilaisuudessa 
luento käsitteli kansallispukujen pukutarkistuksia ja uusimpia puku-
tutkimuksen tuloksia. Luento järjestettiin Kuopion kaupungintalon 
juhlasalissa.

KANSALLISPUKUJA  
KÄSITTELEVÄT ARTIKKELIT 
Kansallispukukonsultti Taina Kangas kirjoitti Kansallispukukeskuksen 
kuulumisia -palstalle Suomalaisen Kansantanssin Ystävien julkaise-
maan Tanhuviesti-nettilehteen. Tanhuviesti ilmestyi kuluneen vuoden 
aikana kaksi kertaa.  

Taina Kankaan kirjoittama artikkeli Janakkalan kansallispuvut – Nai-
sen ja miehen kansallispukumallien kokoamisvaiheet, ilmestyi Janak-
kala-Seura ry:n julkaisussa Janakkala ennen ja nyt 2019. 

Helmikuussa Taina Kangas kirjoitti Suomen käsityön museon Kansal-
lispukukeskuksen tarjoamia palveluita esittelevän tekstin. 

Kansallispukukonsultti Taina Kangasta ja kansallispukuamanuenssi 
Marja Liisa Väisästä on haastateltu useisiin lehtiin vuoden aikana.  

MUUTA
Pohjoismainen yhteistyö 
Kansallispukualan asiantuntijat kokoontuvat kolmen vuoden välein 
järjestettävässä Pohjoismaisessa kansallispukuseminaarissa, mikä 
kokoontuu perinteisesti elokuun ensimmäisellä viikolla. Viiden päivän 
aikana kuullaan seminaarin teemaa käsitteleviä alan asiantuntijaluen-
toja, kaksi kustakin maasta.

Kukin viidestä Pohjoismaasta toimii vuorollaan seminaarin järjestäjänä.

Edellisen kerran vuorossa oli Tanska vuonna 2018 ja seuraavan semi-
naarin järjestää Islanti vuonna 2021. Tulevan seminaarin suunnitte-
lukokous oli 15.10.2019 Reykjavikissa. Kokoukseen osallistuivat Kan-
sallispukukeskuksesta Taina Kangas ja Bragen pukutoimistosta Maria 
Lindén.

Tulevan seminaarin teemaksi täsmentyi Dekorationer på folkedrakter. 
Se käsittelee kansan- ja kansallispukujen erilaisia kirjontoja, pitsejä, 
niiden esiintymistä, ominaispiirteitä, tekniikoita. Seminaarin ajankoh-
daksi varmistui 3.–7.8.2021. Aloitus tapahtuu Reykjavikissa, josta siir-
rytään varsinaiseen seminaaripaikkaan Reykholtiin, joka sijaitsee noin 
100 km pohjoiseen Reykjavikista.

Nettisivut
Suomen kansallispukukeskuksen nettisivuilta löytyy runsaasti tietoa 
muun muassa Kansallispukukeskuksen palveluista, kokoelmista, 
kansallispukuraadin toiminnasta. Sivustolla on erityisesti tietoa kan-
sallispuvuista, pukujen historiasta, käytöstä, hankinnasta ja huollosta. 
Sivuja katseltiin 18 419 kertaa. 

Kansallispuvut.fi -sivusto esittelee suomalaisia kansallispukumalleja. 
Mukana on sekä Kansallispukuraadin hyväksymiä että jo aiemmin 
koottuja pukumalleja. Kansallispukuraadin hyväksymät pukumallit 
erottuvat nimellä mallipuku. Kansallispuvut.fi -sivuston tietoja päivi-
tettiin ja täydennettiin muutamalla uudella pukuesittelyllä. Kansallis-
pukukeskuksen ylläpitämällä ja päivittämällä kansallispuvut.fi -sivus-
toa selailtiin 28 289 sivun verran, 19 174 istunnolla.

http://www.kansallispuvut.fi/
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Konservointikeskus on erikoistunut ehkäisevään konservointiin 
sekä vanhojen ja uusien arvotekstiilien konservointiin, puhdistuk-
seen, huoltoon ja konsultointipalveluihin. Konservointikeskuksen 
erikoisalaan kuuluu myös poikkeuksellisia työmenetelmiä ja eri-
tyiskäsittelyä vaativien tekstiilien huolto ja puhdistus. Valtakun-
nallisen vastuumuseon osana Konservointikeskuksen toimintaan 
kuuluu valtakunnallinen tiedonvälitys ja ehkäisevän konservoinnin 
ohjeistus. 

Konservointikeskuksessa työskentelee kaksi konservaattoria: johtava 
konservaattori Anne Vesanto sekä tekstiilikonservaattori Maria Peni. 
Kertomusvuoden aikana Konservointikeskuksessa työskenteli myös 
määräaikaista henkilökuntaa konservoimassa ja huoltamassa näyt-
telykuntoon Keski-Suomen museon uuteen perusnäyttelyyn valittua 
esineistöä.

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. 

Konservaattorit konsultoivat tekstiilien säilytystilojen ja -rakenteiden 
sekä näyttelyrakenteiden suunnittelussa sekä tekevät tekstiilien ja 
tekstiilikokoelmien kuntokartoituksia. Konservointikeskus ylläpitää 
neuvontasivustoa www.konservointikeskus.fi 

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

Konservointikeskus vastaa Suomen käsityön museon tekstiilikokoel-
mien konservoinnista, kuntoarvioinnista ja esinekokoelmien ehkäi-
sevän konservoinnin ohjeistuksesta sekä kokoelmien säilytyksestä. 
Esineiden kunnosta ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä osallis-
tuminen kokoelmatilojen ja säilytysolosuhteiden valvontaan tehdään 
yhteistyössä museomestarin kanssa. Konservointikeskuksessa kon-
servoidaan myös Jyväskylän museopalveluiden kahden muun museon, 
Keski-Suomen museon ja tarvittaessa Jyväskylän taidemuseon tekstii-
lejä sekä ohjeistetaan ehkäisevän konservoinnin eri osa-alueissa.  

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

Vuoden 2019 aikana Konservointikeskuksessa tutkittiin, huollettiin tai 
konservoitiin 414 esinettä, joista 72 kappaletta kuului Suomen käsi-
työn museon ja Suomen kansallispukukeskuksen omiin kokoelmiin tai 
näyttelyesineistöön. Keski-Suomen museon uuteen perusnäyttelyyn 
käsiteltiin 289 esinettä näyttelykuntoon. Lisäksi tilaustyönä konser-
voitiin 51 esinettä, joiden omistaja oli yksityishenkilö tai ulkopuolinen 
yhteisö.  

Suomen käsityön museon perusnäyttelyn yhteen vitriiniin asetettiin 
esille täkänöitä museon kokoelmista. Vitriiniä käytetään vuosittain 
vaihtuvan käsityötekniikan tai muun ajankohtaisen asian esittelyssä. 
Näytteille valituille tekstiileille tehtiin kuntotarkastus ja konservointi.

Salmirannassa Suomen käsityön museon kokoelmien säilytystiloissa 
tehtiin kesän ja syksyn kuluessa esinesiirtoja, jotka jatkuvat edelleen 
vaiheittain. Siirroilla ja järjestelyillä puretaan säilytystiloissa olevaa 
ruuhkaa ja optimoidaan tilankäyttöä. Samalla on tarkastettu esineiden 
ja pakkausten kuntoa ja tarvittaessa tehty pakkausmuutoksia.

Konservointikeskuksen tekstiilivarastosta siirrettiin vuoden 2019  
aikana muun muassa hattuja, jalkineita, nukkeja, turkiksia sekä  

https://www.craftmuseum.fi/palvelut/konservointikeskus
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Markku Pirin kokoelman esineistöä kokoelmakeskuksen säilytystiloi-
hin. Järjestely uuteen sijaintipaikkaan tehtiin ensisijaisesti esinetyypin 
mukaan. Esineiden sijaintipaikkatiedot päivitettiin siirtojen yhtey-
dessä ja samalla tarkistettiin kohdesijainnissa (samassa hyllyrivissä) 
jo olleiden esineiden sijaintipaikkatiedot. Esimerkiksi siirrettäessä 
jalkineita kokoelmakeskuksen B-hallin liukuhyllyyn B2DD19, kirjattiin 
myös kaikkien kyseisessä sijaintipaikassa jo olevien esineiden nume-
rot listaksi ja tiedot päivitettiin kokoelmatietokantaan. Näin esineiden 
mahdollisesti puuttuvia tai vanhentuneita sijaintipaikkatietoja saadaan 
tarkistettua ajan tasalle. 

Konservointikeskuksen tekstiilivaraston hyllyrakenteisiin tehtiin lisää 
orsia rullalla säilytettäville ryijyille.

KESKI-SUOMEN MUSEON  
UUDEN PERUSNÄYTTELYN  
TEKSTIILIESINEET
Keski-Suomen museon peruskorjauksen valmistuttua alkoi museon 
uuden perusnäyttelyn rakentaminen. Perusnäyttelyesineistön valintaa 
ja kuntotarkastusta tehtiin sitä mukaa kun näyttelysuunnittelu eteni. 
Konservoitavia, näyttelykuntoon huollettavia tai erilaisia tukirakenteita 
vaativia tekstiilejä ja tekstiiliesineitä oli melkein 300. Mittavaan urak-
kaan käytettiin Konservointikeskuksen vuoden työaika lähes kokonaan 
ja Konservointikeskuksen vakinaisten konservaattoreiden lisäksi näyt-
telyesineiden parissa työskenteli 6 opiskelijaharjoittelijaa ja määrä-
aikaista työntekijää.

Kirin ja Veikkojen vanhat peliasut 
pesun jälkeen kuivumassa.
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Näyttelyä varten valmistettiin myös useita kankaalla päällystettyjä 
taustalevyjä, joihin kiinnitettiin muun muassa kravatteja ja solmuk-
keita, kiiltokuvia, ostokuponkeja, setelirahoja ja arkeologisia pronssi-
koruja.

Uudessa perusnäyttelyssä on konservoituina muun muassa kolme 
ryijyä, hopealla kirjottuja 1800-luvun kirkkotekstiileitä, neljä lippua, 
pula-ajan paperinarutekstiileitä ja -kenkiä, hattuja ja teatteripäähinei-
tä hattutelineillä ja ilman, silkkileninkejä ja kultakenkiä, uimapukuja 
ja piikkareita, suojeluskuntalaisen univormu ja kapioarkun nimikoidut 
lakanat. Leluvitriineihin pestiin nukenvaatteita ja puhdistettiin teddy-
karhujen turkit. Neljän eri materiaaleihin erikoistuneiden konservaat-
torien yhteistyönä konservoitiin Amerikasta tuotu vanha matka-arkku 
ja tästä työprosessista tehtiin myös video näyttelyvitriinin vieressä 
katsottavaksi.

MUUT KONSERVOINTITYÖT
Osa Konservointikeskuksen asiakkaista on yksityishenkilöitä, osa 
muita museoita sekä erilaisia yhteisöjä, seurakuntia tai liikelaitoksia, 
joiden hallussa on yksittäinen arvotekstiili tai laajempi kokoelma.

Eri seurakunnista toimitettiin konservoitaviksi tai käytön aikaiseen 
huoltoon useita messukasukoita ja muutama kymmenen muuta litur-
gista tekstiiliä. 

Ulkopuolisten toimeksiantojen vastaanottoa rajoitettiin, sillä työaikaa 
tarvittiin Keski-Suomen museon perusnäyttelyesineiden konservointiin.

NEUVONTA, OHJAUS  
JA KOULUTUS
Johtava konservaattori antoi museoiden ja seurakuntien säilytystila- ja 
konservointitarpeisiin liittyviä lausuntoja ja konsultoi museoita olosuh-
dekysymyksiin liittyvissä ongelmissa. 

Konservointikeskuksessa oli vuoden aikana 241 tietopalveluyhteyden-
ottoa. Konservointikeskuksen neuvonta- ja ohjesivuilla verkossa oli  
8 121 tietoa hakevaa käyntiä. Konservointikeskuksen tiloihin ja toimin-
taan kävi tutustumassa opiskelijoita ja konservoinnista kiinnostuneita 
ryhmiä.

Neuvonta- ja koulutustoimintaan sisältyi vuoden aikana myös kuusi 
luentoa ja kurssiopetusta, yhteensä 25 tuntia, Suomen kotiseutuliiton, 
Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän ja Ylivieskan kristillisten opisto-
jen järjestämissä koulutuksissa. 

Syksyllä 2019 osallistuttiin Pohjoismaisen konservaattoriliiton koulu-
tuspäiviin, joiden aiheena oli Uhanalainen kulttuuriperintö. Yhtenä 
luennoitsijana oli konservaattori AMK Leena Niiranen, jonka luennon 
aiheena oli Konservointikeskuksessa tehty Ylivieskan kirkon tuhopol-
tosta pelastuneen kasukan konservointi. 

Konservointikeskuksen henkilökunta on osallistunut myös muihin 
kotimaisiin konservointi- ja museoalan koulutuksiin sekä Jyväskylän 
kaupungin järjestämiin henkilöstökoulutuksiin.
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Museon Museokumppaneiden reserviin kuuluu yli 30 vapaaehtois-
ta, joiden työpanos museon tehtävissä on huomattava. Suomen 
käsityön museon vapaaehtoistoiminta alkoi Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön rahoittamalla hankkeella 2017. Hankkeeseen palkattiin 
koordinaattori, toiminnan käynnistäjä, jonka työsuhteen päätyttyä 
museon vapaaehtoistoiminta on hakenut suuntalinjoja. 

VAPAAEHTOISET MUKANA  
MUSEON NÄYTTELY-  
JA YLEISÖTYÖSSÄ
Alkuvuodesta museon vapaaehtoisten Museokumppaneiden kanssa 
rakennettiin Näytönpaikkaan näyttely, jonka aiheena oli alusvaatteiden 

pyykkipäivä. Vapaaehtoiset toimivat kokemusasiantuntijoina ja toivat 
näyttelyyn myös omia esineitään. Näyttelylle järjestettiin ohjelmalliset 
avajaiset ja juotiin pyykkipäivän nisukahvit. Tapahtumaan osallistui 
riemastuttavasti ihmisiä ja he lähtivät mukaan muisteluun entisajan 
pyykinpesusta ja näyttivät, miten lakanoita vedettiin. 

Keväällä vapaaehtoisten kanssa suursiivottiin museon Avoin Paja. 
Syksyllä ommeltiin tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen neulemallitilkuista 
tulevaan näyttelyyn rekvisiitaksi sohvatyynyjä. Käsityölaneissa ja muis-
sa tapahtumissa vapaaehtoiset hoitivat kahvitarjoilun.

Museokumppanit avustivat myös muun muassa Keramiikan toinen 
luonto -näyttelyn näyttelyrakenteiden maalauksessa. Vuoden aikana 
museokumppanit avustivat useissa avajaisissa hoitamalla avajaistar-
joiluja. 
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NYKYDOKUMENTOINTI- 
MUSEOKUMPPANIT
Nykydokumentoinnin teemana keramiikka
Nykydokumentoinnista kiinnostuneiden Museokumppanien kanssa ko-
koonnuttiin säännöllisesti kevät- ja syyskaudella: 22.1, 7.3., 4.4., 9.5., 
17.10., 14.11. Vuoden teemana oli keramiikka. Tapaamisissa keskustel-
tiin syksyllä 2020 toteutettavasta Sepän Galleria – Rakkaudesta saveen 
-näyttelystä ja sen toteutuksesta.

Vuoden 2019 aikana nykydokumentointimuseokumppanit keräsivät suo-
malaisten keraamikkojen yhteystietoja. Kotimaassa matkaillessa kysei-
sissä kohteissa olisi helppo käydä tutustumassa toimintoihin. Yhdessä 
luotiin keraamikkojen haastattelua varten lyhyt kysymyspatteristo nope-
aa tallennusta varten. Näin luotiin mahdollisuus lyhyen keramiikkamyy-
mälä tai pajavierailun yhteydessä esittää muutama keskeinen kysymys ja 
ottaa valokuvia sekä mahdollisesti video-otos. Nämä museokumppanien 
tekemät dokumentoinnit tallennetaan museon kokoelmiin.

Nykytallennusmuseokumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään 
jatkuvasti. Vuoden 2019 lopussa haettiin jo uusia tallennuskohteita uu-
sille museokumppaneille, jotka ovat valmiita haastattelemaan ja valoku-
vaamaan yksittäisiä alan toimijoita.

Nykydokumentointi 1:  
Keramiikantekijä Anja Kässi, Uurainen 22.5.2019
Dokumentoijat: Pirkko Rissanen, haastattelu. Else Heikkilä, valokuvaus, 
amanuenssi Seija Hahl, järjestelyt. Mirjam Sneck, litterointi. 

Uuraislaisen keramiikantekijä Anja Kässin haastattelua suunniteltiin ke-
väällä yhdessä ryhmän kanssa.  Kässiä haastateltiin ja valokuvattiin Uu-
raisilla. Kässi kertoi, kuinka yhteistyö Sepän Gallerian kanssa oli alkanut 
ja kuinka sujuvaa alihankintana työn tekeminen nykyään on. Kässi kertoi 
kuinka nykyään dreijaa tuotteita Sepän Gallerialle ja toimii keramiikan 
opettajana Uuraisten kansalaisopistolla. 

Nykytallennusmuseokumppani Pirkko Rissanen haastattelee Anja Kässiä. ↗ 

Anja Kässi dreijaa työpajassaan Uuraisilla. → 
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Museokumppanit ja Neulefestarit  
5.–6.7.2020
Vuonna 2019 Jyväskylässä järjestettiin Neulefestarit neljättä kertaa. 
Järjestäjinä olivat Lankakauppa Titityy ja Jyväskylän kesä. Museo-
kumppanien tapaamisissa oli keskusteltu, kuinka festareita tulisi tal-
lentaa ja päädyttiin ulkomaisen kurssinohjaajan haastatteluun. 

Nykydokumentointi 2:  
kehrääjä Kirsti Kohtamo ja kurssiopettaja Olga Burya-Kefelia  
5.–6.7.2019
Dokumentoijat: Museokumppani Riitta Rissanen, haastattelu.  
Amanuenssi Seija Hahl, videointi. 

Museolta käytiin kuvaamassa perjantaina museon luentosalissa Kirsti 
Kostamon pitämää kehräyskurssia. Lauantaina Kompassille päätynyt 
neulekulkue ja kulkueeseen osallistujien haastattelu valokuvattiin ja 
osin videoitiin. Toivolan Vanhalla Pihalla pidettiin Neulefestareiden 
markkinat, joita kuvattiin. Iltapäivällä keskustelimme yhdysvaltalaisen 
kurssiopettajan Olga Buraya-Kefelian kanssa. 

Neulefestarit Toivolan Vanhalla Pihalla.
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Neulefestarien kulkue 
lauantaina 6.7. Jyväskylän 
kompassilla.
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Yhteistyössä museon vapaaehtoisten Museokumppaneiden kanssa 
digitoitiin alkuvuodesta 2019 edeltävän vuoden tapaan näytekankaita 
museon kokoelmahallintajärjestelmään. Digitointiyhteistyö jäi tauolle 
kokoelmanhallintajärjestelmäsiirron käynnistymisen vuoksi alkuvuo-
den aikana.

Alkuvuodesta vapaaehtoiset olivat myös luetteloimassa kirjaston ko-
koelmia sekä järjestämässä niitä hyllyihin. Järjestämisen yhteydessä 
kirjaston luokitusjärjestelmää uusittiin käyttäen apuna yleisten kirjas-
tojen luokitusjärjestelmää, muun muassa eri käsityötekniikoille tehtiin 
uusia luokkia, jotta kirjojen löytyminen hyllystä olisi helpompaa ja 
nopeampaa. Kirjaston järjestämistä on tarkoitus jatkaa vapaaehtoisten 
avulla myös vuonna 2020.   

Museokumppanit litteroivat museon digitaali-
sessa muodossa olevia äänitteitä vuoden 2019 
aikana. Litterointia jatketaan myös vuonna 
2020.

Museokumppanit Konservointi-
keskuksen apukäsinä
Suomen käsityön museon vapaaehtoistoimin-
taan sisältyy tallennustyön eri vaiheisiin liittyviä 
tehtäviä, joista osa kuuluu Konservointikes-
kuksen vastuualueeseen. Tekstiilikokoelman 
pitkäaikaissäilytykseen tarvittavien vaatepussi-
en ja suojakankaiden sekä hattukokoelman ja 
muiden kolmiulotteisten esineiden tukiraken-
teiden valmistusta on tehty vapaaehtoisten Mu-
seokumppaneiden toimesta. Nämä projektit on 
koettu erittäin palkitseviksi: museon toiminnas-
ta kiinnostuneet ovat päässeet lähietäisyydeltä 
tutustumaan Konservointikeskukseen ja koko-
elmatyöhön ja toisaalta esinekokoelmien asian-
mukaiseen säilytykseen tarvittavia menetelmiä 
ja välineitä on saatu kehitettyä ja valmistettua.

Vuoden 2019 aikana Konservointikeskuksessa kokoontui parin viikon 
välein vapaaehtoisten Museokumppaneiden yhdeksänhenkinen ryhmä, 
joka käsitteli Suomen Käsityön Ystävien mittavan tilkkukokoelman. 
Satoihin tilkkuihin kiinnitettiin käsin ommellen luettelointinumerola-
put, jonka jälkeen tilkut kiinnitettiin ommellen säilytyskansioihin. Työ 
kesti keväästä syksyyn. Pienenä välipalana oli syksyllä Sirkka Könösen 
villapaitakokoelmaan kuuluvien tekstiilien numerointia näyttelyyn val-
mistauduttaessa.

MUSEOKUMPPANIT DIGITOINNIN JA LUETTELOINNIN APUNA

Numerolappujen ompelua Suomen Käsityön  
Ystävien tilkkukokoelman tilkkuihin.
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Vapaaehtoistoiminnan kehityslinjoja
Marraskuussa 2019 järjestettiin museon vapaaehtoistoimijoille eli 
Museokumppaneille kysely, jossa selvitettiin Museokumppaneiden 
tyytyväisyyttä yhteistyöhön ja mahdollisia kehittämisideoita. Netin 
kautta suoritettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 16 museokumppania. 
Pääosa kysymyksistä oli monivalintaisia, mutta myös kyselyn avoimiin 
vastauskenttiin tuli ilahduttavan paljon kommentteja, ehdotuksia ja 
terveisiä. 

Tiivistelmä kyselyn vastauksista:

 � Yleisesti ottaen Museokumppanit ovat sangen tyytyväisiä yhteistyöhön. 
Yli 80 % vastanneista ovat olleet tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä teke-
miinsä tehtäviin, loppujen mielestä toiminta on ollut ihan ok. 

 � Viestinnän määrä on ollut sopiva ja toimivin viestintäkanava sähköposti. 
 �Museokumppanitoimintaan osallistumisen rytmiksi sopii useimmille 
joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa ja tuolloin aamupäivät sekä 
päivät ovat parhaat hetket. 

 �Museokumppaneiden vertaistapaamiset koetaan tärkeiksi.
 �Osa Museokumppaneista haluaisi osallistua tiiviimmin museotyöhön ja 
tutustua tehtäviin syvemmin, osallistua jopa museotoiminnan kehittä-
miseen ja näyttelyiden ideointiin. Selkeä toive on museon henkilökun-
nasta nimetty vapaaehtoistyön yhteyshenkilö  

Museon henkilökunnasta koottu Mukutiimi on tutustunut kyselyn vas-
tauksiin ja saatuja ideoita ja ehdotuksia on viety käytäntöön. On muun 
muassa sovittu, että museon henkilökunnasta valitaan vuosittain yh-
teyshenkilö museon ja Museokumppaneiden välille. 

Keskustelukumppaneita näyttelyyn
Kertomusvuonna kulttuuriluotsit luotsasivat käsityön museoon 302 
kävijää. Kulttuuriluotsit ovat Jyväskylän kaupungin kouluttamia va-
paaehtoisia kulttuuritarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia, jonka 
kuka tahansa voi pyytää seuraksi eri kulttuurikohteisiin. Luotsit toimi-
vat kanssakulkijoina museoissa, taidenäyttelyssä, teatterissa, musiik-
kiesityksissä tai muualla lähiympäristössä. 

Satojen tilkkujen 
urakka on  
valmistumassa.
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ERASMUS+ LIIKKUVUUSHANKE 
Suomen käsityön museon koordinoima konsortio sai apurahan Euroo-
pan unionin komission Erasmus+ -ohjelmasta.  Kiertotaloutta käsi-
työtwistillä – Erasmus+ KA1 -liikkuvuushankkeessa ovat mukana 
museon lisäksi vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulu-
tuksen toimijat: Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja muotoi-
lukoulu sekä Koskelan Setlementti ry, joka on Äänekoskella toimiva 
kansalais- ja kansanopisto. 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 kiertota-
lous käsityön ja taiteen näkökulmasta. Koska kiertotalous on tulevai-
suudessa tärkeä taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tekijä 
on toimijoiden yhteisenä päämääränä edistää opettajien ja ohjaajien 
osaamista aikuisten kiertotaloustietouden opettamisessa. Hankkees-
sa etsitään hyviä käytänteitä ja innostavia metodeja, joilla edistetään 
aikuisten kykyä pohtia arkipäivän valintoja ja niiden seurauksia sekä 
muuttaa omaa toimintaansa. Samalla käsityön opetuksen ammattilai-
set paikantavat omaa osaamistaan kansainvälisessä kontekstissa. 

Hanke käynnistettiin ennen joulua järjestetyssä tapaamisessa, jossa 
kuultiin keskisuomalaisia muissa vastaavissa hankkeissa olleita liik-
kujia.

PISTO PISTOLTA -HANKE  
Suomen käsityön museo sai yleisötyöhön Museovirastolta Pisto pistol-
ta -hankkeeseen rahoituksen innovatiivisten hankkeiden avustuksista. 
Innovatiivisten hankkeiden tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja 
taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä 
museoiden toimintamalleja sekä syventämällä museoiden ja yleisöjen 
välistä vuorovaikutusta. Avustuksella tuetaan erityisesti kokeiluja ja 
uudenlaisia, innovatiivisia tapoja tehdä museotyötä. Tavoitteena on 
myös löytää uusia toimintamalleja ja kehittämismahdollisuuksia koko 
museokentän hyödynnettäväksi.

Pisto pistolta -hankkeen tavoitteena on tuottaa käsityön historia net-
tiin yhdessä alan toimijoiden kanssa. Yhteen paikkaan koottu käsityön 
historia palvelee erilaisia asiakkaita valtakunnallisesti ja kansainväli-
sesti suomalaiseen käsityöhön liittyvissä kysymyksissä. Aineisto tulee 
koostumaan käsityön museon eri aikoina näyttelyiden ja tapahtumien 
yhteydessä tuottamasta materiaalista sekä yhdessä kentän toimijoiden 
kanssa tuotetusta uudesta sisällöstä. Tavoitteena on etsiä ja kokeilla 
toimivaa konseptia, jolla voidaan yhdessä valtakunnallisten asiakkai-
den – alan asiantuntijoiden ja himoharrastajien – kanssa tuottaa net-
tiin elävä käsityön museo.

ERITYISAVUSTUS  
TAITEILIJAPALKKIOIHIN
Suomen käsityön museo sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityis-
avustuksen Keramiikan toinen luonto -näyttelyn taiteilijapalkkioiden 
maksamiseen. Rahoitus edesauttoi näyttelyn kuvanveistäjiä suun-
nittelemaan ja toteuttamaan yhteisnäyttelyä varten museon tiloihin 
soveltuvia teoksia sekä osallistumaan näyttelyn rakentamiseen, tai-
teilijatapaamisiin ja työpajoihin. Näyttelyn taiteilijat pitivät palkkiota 
merkittävänä näyttelyn mahdollistajana:
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”Mielestäni on reilua, että näyttelyn taiteellisen sisällön tuottaja saa palk
kiota työstään. Sisällön tuottamiseen eli taiteelliseen työskentelyyn kuluu 
aikaa useita kuukausia, ja ellei hänellä ole apurahaa, saa hän elää omilla 
säästöillään ko. ajan. Mitä tulee museoissa järjestettäviin näyttelyihin, 
teokset eivät usein ole myynnissä tai ihmiset eivät miellä niiden voivan olla 
myynnissä museossa eli rahat ovat teoksissa kiinni pitkään. Koko muukin 
työryhmä saa palkkaa tai palkkiota työstään, miksei myös taiteilija, edes 
osasta ajasta, minkä hän käyttää teosten valmistukseen? Tämä on hieno 
askel kohti reilumpaa menettelyä.”

”Me taiteilijat olemme myös erittäin kiitollisia siitä, että museo haki 
Okm:n rahoitusta, vaikka se ei museolle välttämättä ollutkaan edullisin 
ratkaisu. Tällainen lähestymistapa kertoo taiteilijalle, että hänen työtään 
todella arvostetaan. Toimitte myös hienona esimerkkinä muille suoma
laisille taidealan toimijoille siitä, että taiteilijakin on oikeutettu saamaan 
palkkaa työstään muutenkin kuin satunnaisten myyntien muodossa.”

Ville Heimala, Kielometsän tarinoita. 
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Suomen käsityön museon viestinä ja markkinointi nosti vuoden ai-
kana esiin museon näyttelytoimintaa, tapahtumia sekä museon tar-
joamia palveluita ja ajankohtaisia teemoja. Vuoden 2019 tärkeimpi-
nä teemoina viestinnässä oli kokoelmatyön ja esineiden tarinoiden 
esiin nostaminen sekä museon verkkosivujen kieliversioiden to-
teuttaminen. Näyttelyvuoden teemoja olivat kertomusvuonna kan-
sainvälisyys, eri materiaalien mahdollisuudet sekä luontosuhteen 
monet muodot. Vuoden aikana toteutettiin myös museon julkisivu-
teippausten uudistaminen uuteen ilmeeseen.  

Museon viestintä painottui yhä enemmän digitaalisiin medioihin, mutta 
edelleen painatetaan vuosittain näyttelyohjelma sekä kaksi kausiesi-
tettä tapahtumaohjelmasta. Näyttelyjulisteita painatettiin ja jaettiin 
edelleen, vaikka julistepaikkojen määrä tippui edelleen. 

Museon viestinnästä ja markkinoinnista vastasi amanuenssi Sari Kos-
kinen. Lisäksi Jyväskylän kaupungin museopalveluiden yhteismarkki-
nointia hoiti markkinointi- ja viestintäkoordinaattori Tarja Poikonen. 

Museo jatkoi valtakunnallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen 
luomista myös viestinnässä. Yhteistyötä tehdään mm. TAKO:n eri osa-
alueiden kanssa sekä alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyökump-
panien kanssa muun muassa näyttely- ja tapahtumaviestinnässä.  

Museon verkkosivuja selailtiin vuoden 2019 aikana yhteensä 232 822 
kertaa, 118 248 kävijän voimin (102 405 kävijää vuonna 2018). Verkko-
sivuille saatiin koostettua englannin- ja ruotsinkieliset verkkosivuosiot 
vuoden aikana, lisäksi käyttöön otettiin uusi Jyväskylän museopalve-
luiden yhteinen kuvapankki mediaa varten. Kansallispuvut.fi -sivustol-
la kansallispukuihin kävi tutustumassa 19 174 kävijää ja Konservointi-
keskuksen sivuja selailtiin 8 121 kertaa. Pääosa verkkosivun kävijöistä 
oli suomalaisia (59,67%), seuraavaksi eniten vieraita oli USA:sta 
(2,74%) ja Ruotsista (1,06%). 

Museo osallistui Museoliiton järjestämään Poliitikon museohar-
joittelu -kampanjaan. Museon toimintoihin tutustumaan kutsuttiin 
kansanedustaja Piritta Rantanen, joka osallistui harjoittelupäivänään 
30.8.2019 muun muassa tulevan Maailman värittäjä – Tekstiilitaiteilija 
Sirkka Könönen -näyttelyn esineiden valmisteluun. 

TIEDOTUKSEN KAUTTA  
VALTAKUNNALLISTA NÄKYVYYTTÄ
Museon viestintä pohjaa vahvaan tiedottamiseen ja juttuvinkkeihin. 
Museon viestinnässä hyödynnettiin eri tiedotuskanavia omien tie-
dotuslistojen lisäksi, kuten Meltwater Newsin toimittajarekisteriä, 
sähköisiä kalentereita ja Museokortin viestintäkanavia. Tiedotteita ja 
menovinkkejä lähetettiin kohdennetusti valtakunnallisiin ja alueellisiin 
medioihin vuoden aikana 66. 

Meltwater Newsin mediaseurannan mukaan mediaosumia vuoden 
aikana saatiin 155 (vuonna 2018 osumia 150). Eniten osumia oli Keski-
suomalaisessa, Suur-Jyväskylän Lehdessä, Ylellä ja Maaseudun tule-
vaisuudessa. Varsinkin menovinkkitiedottamisessa näkyvyys alueelli-
sessa mediassa oli tärkeää yleisön saavuttamisen vuoksi. Näyttelyissä 
valtakunnallisen näkyvyyden saavuttaminen näkyi myös näyttelyn kä-
vijämäärissä. Näyttelyiden tiedotuksessa paikallisille asiakkaille hyö-
dynnettiin joka kotiin jaettavaa Jyväskylä-lehteä sekä Aaltoja! -lehteä.

Näyttelyistä painetaan vuosittain esite ja tapahtumista kausiesitteet 
kahdesti vuodessa. Lisäksi museon kaksikielisiä esitteitä, yleisesite, 
Suomen kansallispukukeskuksen esite ja Konservointikeskuksen esi-
te, päivitetään tarpeen mukaan.

Sosiaalisen mediaa hyödynnettiin museon tiedotuksessa ja markki-
noinnissa laajasti, koska sen avulla tavoitetaan heterogeenista yleisöä 
niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Museolla on aktiivisessa 
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käytössä Facebook ja Instagram sekä median tavoitet-
tavuuden hyödyntämiseksi Twitter. Museon blogissa 
julkaistaan säännöllisesti avauksia museon näkymät-
tömämmäksi jäävästä työstä. Vuonna 2019 blogissa 
esiteltiin muun muassa esineitä museon perusnäytte-
lystä Käsityössä elämän tuntu. 

MARKKINOINTIA  
KOHDERYHMÄT MIELESSÄ
Vaikka museon viestinnässä pääpaino on edelleen 
tiedottamisessa, on markkinointiin panostettu entis-
tä enemmän. Markkinoinnissa hyödynnettiin vahvaa 
kohderyhmäajattelua jo varhaisessa vaiheessa. Jokai-
sesta näyttelystä tehtiin viestintäsuunnitelma, jonka 
mukaan myös markkinointitoimenpiteet toteutettiin.

Museon maksullista markkinointia kohdennettiin 
kertomusvuonna matkanjärjestäjiin, lapsiperheisiin, 
taiteenrakastajiin, käsityöharrastajiin, teatteri- ja 
konserttikävijöihin, opiskelijoille, Jyväskylän tapahtu-
makävijöille sekä Museokorttiin. Ilmoitustilaa ostettiin 
muun muassa Antiikki & Design -lehteen, Jyväskylän 
kaupunginteatterin ja Jyväskylä Sinfonian käsi- ja 
kausiesitteisiin, Maaseudun tulevaisuuden Kantri-
liitteeseen, Kulttuurihaitariin, Taito-lehteen, Matkailu-
lehteen sekä Visit Jyväskylän eri näkyvyyksiin, kuten 
naisryhmille suunnattuun IhanNaiset-paketteihin. 
Museolla oli myös piste harrastajille suunnatuilla 
Kässäfestareilla Kaapelitehtaalla Helsingissä. 

Maksulliseen somenäkyvyyteen ohjattiin resursseja 
yhä enemmän sen helppouden, kohdennettavuuden ja 
hinnan takia. Tämä koettiin onnistuneeksi ratkaisuksi. 
Diginäkyvyyttä parannettiin Facebookin ja Instagramin 
lisäksi myös Google Adsin avulla. Mainoksia säädet-
tiin pitkin vuotta tulosten ja kohderyhmien mukaan. 
Sosiaalisesta mediaa hallinnoitiin etukäteen tehdyn 
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somesuunnitelman mukaan. Somessa nostettiin esiin museon näyt-
telyitä ja tapahtumia, tarinoita esineiden takaa, käsityötekniikoita 
sekä käsityöläisiä. Lisäksi pyrittiin tarttumaan ajankohtaisiin aiheisiin 
muissa medioissa ja jakamaan sisältöjä museon sosiaalisen median 
seuraajille. YouTubeen ja Vimeoon lisättiin edelleen muun muassa 
näyttelyiden trailerit ja kansallispukuihin liittyvien erikoistekniikoiden 
esittelyvideot. 

Vuoden 2019 päättyessä museolla oli 4 929 tykkääjää Facebookissa 
(4 380 vuonna 2018), 2 088 seuraaja Instagramissa (1 566) ja 343 seu-
raajaa Twitterissä (270). 

Markkinoinnin pääkohderyhmät olivat edelleen ryhmämatkailijat, lap-
siperheet ja naisryhmät. Lisäksi näyttelyiden mukaisia kohderyhmiä 
olivat kansallispukuharrastajat ja -ammattilaiset, käsityöharrastajat, 
luonnossa liikkujat, taiteenharrastajat ja nuoret aikuiset. 

Museo oli edelleen mukana Jyväskylän kaupungin Visit Jyväskylän 
painetuissa ja sähköisissä matkailumarkkinoinnin kampanjoissa. Li-
säksi museon tietoja ylläpidettiin TripAdvisorissa, Googlen näkyvyyk-
sissä, Wikipediassa sekä Visit Finlandin My Stay -sivustolla ja muuta-
massa ilmaisessa matkailusivustossa (PresentTips, TouristInspiration, 
InspiRock). Museo oli mukana myös erilaisissa Jyväskylän kaupungin 
kulttuuripalveluiden markkinoinneissa, kuten senioriväestölle koh-
dennetussa Taideapteekissa ja lapsiperheille suunnatussa Lasten Lys-
tissä. Museo oli mukana Museokortin eri markkinointimateriaaleissa 
ja hyödynsi Museot.fi-sivustoa. Iloinen yllätys oli museon saavuttama 
Museokortin erityispalkinto erinomaisesta asiakaskokemuksesta.  

Museo lähetti omalle asiakasrekisterilleen uutiskirjeen ajankohtaisis-
ta aiheista 11 kertaa vuoden aikana. Asiakasrekisterin koko on pysy-
tellyt noin 2 500 osoitteessa. Uutiskirjeen lukijaprosentti oli kertomus-
vuonna 42,17% (36,49% vuonna 2018). 

Museon tietoja oli edelleen saatavissa Seinättömän museon mobiili-
oppaissa Käsityökohteet ja Aallon kylässä. Päänäyttelyihin Huomisen 
huopaa ja Keramiikan toinen luonto tehtiin myös näyttelyn sisältöjä 
laajemmin avaavat oppaat Seinättömään museoon, jonne asiakas pää-
si qr-koodien avulla. 

TAPAHTUMAVIESTINTÄÄ  
PAIKALLISILLE JA VALTA-
KUNNALLISILLE OSALLISTUJILLE
Tapahtumaviestinnän pääpaino oli alueellisessa tiedottamisessa, 
muutamaa isompaa tapahtumaa lukuun ottamatta. Tapahtumatietoja 
päivitettiin säännöllisesti sähköisiin kalentereihin, kuten Keskisuoma-
laisen menokalenteriin, Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenteriin ja 
Jyväskylän yliopiston tapahtumakalenteriin. Tietoja ylläpidettiin myös 
Museot.fi -kalenterissa, jonka merkitys kasvaa koko ajan Museokortin 
suosion myötä.  Opiskelijoita tavoitettiin Jyväskylän ammattikorkea-
koulun ja Jyväskylän Yliopiston omien kalentereiden ja viikkotiedottei-
den kautta.

Jyväskylässä tapahtuu paljon, joten kilpailu tapahtumakävijöistä on 
suurta. Sen vuoksi Jyväskylän museoiden tapahtumapiikeistä pyrittiin 
viestimään yhdessä, toisiaan ruokkien ja tukien. Museo osallistui myös 
mahdollisuuksien mukaan kaupungin suurempiin tapahtumakokonai-
suuksiin, joiden asiakasvirtaa saatiin näin ohjattua myös museoon. 
Suurimmat kokonaisuudet olivat vuonna 2019 Jyväskylän päivät, Kult-
tuurisuunnistus, Valon kaupunki ja Joulukylä Jyväskylä. Lisäksi yhteis-
työtä tehtiin muiden kulttuuritoimijoiden kanssa, kuten Yläkaupungin 
Yön ja Jyväskylän Kesän Neulefestareiden kanssa. Marraskuussa 2019 
toteutettiin myös laajana kulttuurikentän yhteistyönä Jyväskylän sydän 
24 -tapahtuma, jossa oli ilmaista toimintaa kaupunkilaisille kellon ym-
päri. 

Suurimpia valtakunnallisesti kiinnostavia tapahtumia vuonna 2019 
museossa olivat Kansallispuvun juhlapäivä sekä Käsityöläisten jou-
lutori, joiden markkinointia kohdistettiin alusta alkaen myös oman 
alueen ulkopuolelle. Esimerkiksi huopa-aiheisisiin työpajoihin sekä 
näyttelyiden avajaisiin matkustettiin myös kauempaa. 
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VIESTINNÄSSÄ KORVA  
MAASSA ASIAKKAITA KOHTI
Museon viestinnässä seurataan tarkasti ympäristön heikkoja signaa-
leja ja asiakkailta tulleita palautteita. Palautetta kerätään jatkuvalla 
kyselylomakkeella sekä kolmella tehoviikolla vuosittain. Lisäksi asia-
kaspalvelun henkilökunta kerää ylös sanallista palautetta. Tämä on 
ollut hyvin arvokasta tietoa museon toimintaa ja viestintää kehittäessä. 
Esimerkiksi asiakas-WC:iden kyltit uusittiin sukupuolineutraaleiksi 
asiakastoiveiden perusteella. 

Vuonna 2019 panostettiin myös verkon asiakaspalautteen ja arvostelu-
jen keräämiseen. Asiakkaita kehotetaan jättämään arvostelu museo-
käynnistään joko TripAdvisorissa, Googlessa tai Facebookissa. Saatui-
hin arvosteluihin vastataan nopealla tahdilla. 

Asiakaskyselyn tehoviikkojen aiheena oli vuonna 2019 museokaupan 
toiminta. Kyselyyn saatiin 35 vastausta. Vastaajista valtaosa oli suoma-
laisia, jotka päättivät tulla museoon ohi kulkiessaan. Viisi tuli museoon 
suosittelun perusteella. Suurin osa vastaajista olivat korkeakoulu-
tettuja naisia, ikäluokasta 45–65. Vastaajista yli puolet olivat palaavia 
asiakkaita, jotka ovat jo aiemmin ostaneet museokaupasta tuotteita. 
80% mielestä museokaupan tuotteiden hintaluokka oli sopiva heidän 
kukkarolleen ja yleisesti tuotteita katsottiin löytyvän kaikille ikäluokil-
le, varsinkin lahjaksi. Museokaupan arvoiksi yhdistettiin muun muassa 
laadukkuus, eettisyys, kestävyys sekä suomalaisen työn arvostaminen 
ja kotimaisten raaka-aineiden käyttö. 

Museo on mukana Jyväskylän kaupungin Osallisuusohjelmassa ja 
asiakaspalautejärjestelmässä.

TARINOITA KULISSIEN TAKAA  
JA SYVÄLLISTÄ TIETOA  
VERKKONÄYTTELYISSÄ
Museon blogi muutti vuoden 2019 alussa samalle alustalle museon 
verkkosivujen kanssa. Näin saatiin parannettua blogien näkyvyyttä 
museon pääsivulla. Blogissa julkaistiin yhteensä 18 artikkelia museon 
perusnäyttelyn esineistä, esiteltiin museon henkilökuntaa ja kerrottiin 
museon harjoittelijoiden työviikoista. Myös museon vapaaehtoisen kir-
joittamia näyttelykuvailuita näyttelykävijän silmin, julkaistiin päänäyt-
telyistä. Blogiartikkeleita luettiin vuoden aikana 3 850 kertaa. 

Museon verkkonäyttelyt säilyivät vanhoilla alustoillaan verkkosivu-
muutoksista huolimatta. Vaikka osa sivustoista alkavatkin olla jo tek-
niikkansa puolesta vanhentuneita, on niillä oleva tieto niin arvokasta, 
että sivustojen ylläpitoa on jatkettu. Museon verkkonäyttelyitä selailtiin 
vuoden aikana 29 612 kertaa, selkeästi suosituin verkkonäyttelysisältö 
on vuodesta toiseen kouluille ja oppilaitoksille suunnattu Kukako-
sivusto.  

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://tarinasoitin.fi/kasityokohteet
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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.  

TOIMINTA 2019
Museokaupan myynti jatkoi nousujohteista suuntaansa myös vuonna 
2019. Vuoden lipunmyynnin ja museokaupan tuotemyynnin kokonais-
summa oli noin 122 000 €, mikä oli museokaupan myyntiennätys. 
Myynnillisesti parhaita kuukausia olivat kesäsesongin lomakuukaudet 
sekä joulusesonki marras-joulukuussa. Museokaupan vuoden koko-
naismyyntiin vaikuttivat muun muassa näyttelyvalinnat, kävijäluvut 
sekä tuotevalikoima. Suomen käsityön museon museokaupasta on 
kehittynyt merkittävä käsityötuotteiden erikoismyymälä Jyväskylän 
kaupungin keskustaan, joka palvelee niin kaupunkilaisia kuin muita 
vierailijoita.  

Museokaupan tuotevalikoima koostuu pääosin ammattimaisesti tuo-
tetuista käsityötuotteista, postikorteista ja printtituotteista, pienestä 
valikoimasta elintarviketuotteita sekä eri kustantamoiden käsityöalaan 
liittyvistä julkaisuista. Tuoteryhmistä parhaiten myyvät postikortit, ko-
rut ja sisustustuotteet. Vuonna 2019 valikoimaa on edelleen kehitetty, 
mutta uusia tuotteita on otettu valikoimaan maltillisemmin. Uusina 
tuotteina muun muassa raumalaisen Karinan jewelleryn hopeakorut, 
vaajakoskelaisen Kirjansitomo Tomi Lappalaisen käsin sidotut kirjat ja 
oululaisen Törmi Designin koivuvaneriset korut. 

Pääosa museokaupan tuotteista on myynnissä myyntitilillä, mutta osa 
tuotteista ostetaan käsityöläisiltä ja muilta tuottajilta myös jälleen-
myyntiin. Myyntitilitoimittajia on ollut yhteensä noin 100 eri tahoa eri 

puolilta Suomea. Lukumäärä on pysynyt samalla tasolla useamman 
vuoden ajan. 

Vuoden aikana Museokaupan valikoimaa monipuolistettiin ostamalla 
tuotteita suoraan myyntiin noin 40 toimittajalta. Uusia tuottajaeh-
dokkaita haettiin vuoden aikana muun muassa eri verkostojen sekä 
myyntitapahtumien kautta esimerkiksi Jyväskylästä ja Tampereelta. 
Museokaupalle kehitettiin sähköinen hakulomake, jonka kautta kä-
sityöläiset voivat hakea myyntitilitoimittajaksi ympäri vuoden. Lisäksi 
museokauppa haki Käsityöläisten joulutorin myyjähaun yhteydessä 
toimittajia museokaupan joulusesonkiin. 

Joulusesonki levittäytyi ensimmäistä kertaa Ikkunagalleriaan, jolloin 
valikoimaa voitiin kasvattaa edellisistä vuosista. Näyttelyihin ja seson-
keihin liittyvien myyntitilijaksojen kohdalla voidaan tehdä poikkeuksia 
ammattikäsityöläisyyden vaatimuksesta, jolloin tuetaan myös aloitte-
levien tekijöiden toimintaa. 

Ensimmäistä kertaa museokauppa oli mukana Aulagallerian myynti-
näyttelyissä, joita oli kaksi. Sekä Cerámica 15.12.2018–12.5.2019 että 
La Normandie Boréale 7.9.–8.12. olivat ulkomaisia näyttelyitä, jotka 
toivat kaupalle oman lisähaasteensa erilaisten käytäntöjen ja kommu-
nikointitapojen vuoksi.

MYYNTINÄYTTELYT
Vuonna 2019 museokauppaan liittyi Ikkunagallerian neljä myyntinäyt-
telyä, joiden tuotteet olivat myynnissä museokaupan kautta:

 � Pihka Collection 15.3.–19.5.
 � Luontoa Suomesta 24.5.–1.9.
 � La Normadie Boréale – Käsityötä Ranskasta 6.9.–10.11. 
 � Muutakin kuin piparia! 15.11.2019–5.1.2020. 
 � Museokauppa osallistui myös Aulagallerian Cerámica-näyttelyn 
15.12.2018–12.5.2019 ja La Normandie Boréale -näyttelyn 7.9.–8.12. 
myyntityöhön.
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Suomen käsityön museo toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja lii-
kuntalautakunnan alaisuudessa yhtenä Jyväskylän museopalveluiden 
kolmesta museosta. Museopalveluita johtaa museotoimenjohtaja Heli-

Maija Voutilainen. Hän toimi myös Suomen käsityön museon museon-
johtajana oman tehtävänsä ohella 31.3.2019 saakka. Huhtikuun alussa 
museonjohtajana aloitti Taina Rantala. 

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 koko-
elma)

 � Kangas Taina, artenomi AMK, Käta-opettaja, kansallispukukonsultti,  
Suomen kansallispukukeskus

 � Koskinen Sari, FM, amanuenssi (tiedotus ja markkinointi)
 � Kotilainen Johanna, FM, museoassistentti
 � Kotilainen Simo, FM, suunnittelija 30.9.2019 saakka 
 � Lay Mi Point, siistijä
 � Manninen Raija, FM, ammattiopettaja, museolehtori
 � Nikkarikoski Reetta, toimistosihteeri
 � Oikari Mikko, FM, intendentti (näyttelyt) 
 � Ollikainen Päivi, FM, museoassistentti, perhevapaalla 1.6.2019 alkaen
 � Peni Maria, vaatetussuunnittelija, tekstiilikonservaattori, Konservoin-
tikeskus

 � Rantala Taina, KTM, FM, museonjohtaja 1.4.2019 alkaen
 � Syrjänen Janne, konservaattori AMK, museomestari 
 � Vesanto Anne, kotiteollisuusohjaaja-suunnittelija, johtava konservaat-
tori, Konservointikeskus

 � Voutilainen Heli-Maija, FM, vt. museonjohtaja 31.3.2019 saakka
 � Väisänen Marja Liisa, FM, amanuenssi, Suomen kansallispukukeskus

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA
Alvejärvi Nina, Hyvönen Reeta, Ilves Anni, Järvinen Laura,  
Komulainen Anni, Koski Alla, Koskinen Tuija, Oinonen Maija,  
Peltola Jaana, Tervamäki Tea, Tuominen Riikka, Turkia Päivi

HARJOITTELIJAT
Ahonen Jaana, Alasmaa Aino, Eerola Pinja, Eskelinen Ville,  
Houtbeckers Katri, Häyrinen Mia, Jokiaho Arja, Komulainen Anni, 
Sarkkinen Raili, Turpeinen Mia. 

ULKOPUOLISET ASIANTUNTIJAT
Azzopardi Sarah, Auraneva Hannu-Pekka, Paula Blomster, Bredel 
Emilie, Browne Ronan, Hakala Sirkka-Liisa, Hakaniemi Jonas,  
Heimala Ville, Huhtakallio Katri-Maria, Kajas Aura, Kivijärvi Lauri, 
Konttinen Jussi, Koskinen Minna, Le Gros-Henriksen Andrée, Leino 
Tiina, Lindén Maria, Luutonen Marketta, Magga-Hetta Tuula-Maija, 
Matikainen Tiia, Mattila Johanna, Mattila Lotta, Mendelin Eija, Murto 
Soja, Ohra-aho Anne-Mari, Paesen Claire, Peltola Jaana, Pihlhjerta 
Inga, Pöllänen Sinikka, Riikonen Marita, Riitahuhta Heini, Tauriainen 
Sari, Torniainen Hannele, Vainio Marjo, Varonen Mari, von Bonsdorff 
Maria. 
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15 / HENKILÖSTÖ

VAPAAEHTOISET
Vapaaehtoiset tekivät vapaaehtoistyötä kertomusvuonna yhteensä  
267 tuntia. 

KOULUTUS
Vuoden 2019 aikana museon henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 
yhteensä 649 tuntia, muun muassa seuraaviin koulutuksiin:

 � Poolitapaaminen ja TAKO-seminaari Turvassa ja tiedossa 12.-13.2.2019
 � Euro enemmän -museokauppaseminaari 15.2.2019
 � Työsuojelun peruskurssi 19.2.-27.3.2019
 � Uusien työntekijöiden perehdytys, osa 2 13.3.2019
 � Museoalan johtajakoulutusohjelma 20.-21.3.2019
 � Museoalan osaamistarpeiden määrittely -työpaja 28.3.2019
 � Uusien työntekijöiden perehdytys, osa 1 2.4.2019
 � Museoiden Finna-foorumi 3.4.2019
 � Euro enemmän -museokauppaseminaari 8.4.2019
 � Finnan peruskoulutus 23.4.2019
 � Ihminen edellä - Museologian seminaari 25.-26.4.2019
 � Valtakunnalliset museopäivät 2019 15.-17.5.2019
 � Museoalan johtajakoulutusohjelma 20.-21.5.2019
 � SAP esimiehen työpöytä 24.5.2019
 � Office 365 -käyttäjäkoulutus 27.-29.5.2019
 � Tietosuoja KAM-sektorilla 29.5.2019
 � O365 OneNote + Planner -koulutus 13.6.2019
 � Museoalan johtajakoulutusohjelma 18.6.2019
 � Arjen tietosuoja -video ja testi 1.8.2019
 � Museoalan johtajakoulutusohjelma 19.-20.8.2019
 � Esinetuntemus museossa 22.-23.8.2019
 � Museoalan johtajakoulutusohjelma 28.8.2019
 � Museomestarin erikoisammattitutkinto 30.-31.8.2019

 � Työmatkustuksen info/koulutus 3.9.2019
 � Digitaalinen kulttuuriperintömme 6.9.2019
 � Museoalan johtajakoulutusohjelma 11.-12.9.2019
 � Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 12.-13.9.2019
 � Euro enemmän -museokauppaseminaari 23.9.2019
 � Tilinpäätösinfo 25.9.2019
 � Some-koulutus 1.10.2019
 � Museomestarin erikoisammattitutkinto 3.-4.10.2019
 � Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 3.10.2019
 � TAKO-juhlaseminaari: Kymmenen vuotta yhteistyötä,  
uusia avauksia 10.-11.10.2019

 � Luonnosta käsin seminaari 12.10.2019
 � Puhutaan kasvusta - suuri museokorttipäivä 21.10.2019
 � Työaikalaki -webinaari 24.10.2019
 � Työpaikkaohjaajakoulutus 31.10.2019
 � Opi käyttämään Finnan suosikkitoimintoa 29.10.2019
 � Työsuojeluiltapäivä 30.10.2019
 � Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto 31.10.-1.11.2019
 � Työhyvinvointikorttikoulutus 31.10.2019
 � Museoiden teemapäivät 4.-5.11.2019
 � Museoalan johtajakoulutusohjelma 11.11.2019
 � Mitä ovat digipalvelujen saavutettavuusvaatimukset 12.11.2019
 � Museoiden Finna-foorumi 20.11.2019
 � Kuva-arkistopäivät 21.-22.11.2019
 � Uhanalainen kulttuuriperintö 21.-22.11.2019
 � Viestinnän ajankohtaispäivä/Museoliitto 26.11.2019
 � Tilinpäätösklinikka 28.11.2019
 � Finnan peruskoulutus 2.12.2019
 � Kokoelmat talteen ja käyttöön 3.-4.12.2019
 � Finnan perus- ja syventävä koulutus 4.-5.12.2019
 � Museoalan johtajakoulutusohjelma 11.12.2019
 � Museoliiton tietopäivä 12.12.2019
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16 / JÄSENYYDET
Jyväskylän museopalvelut

 � ICOM
 � Suomen museoliitto – Jyväskylän 
 museopalvelut yhteisjäsenyys

Suomen käsityön museo
 � European Textile Network (ETN)

Konservointikeskus
 � IIC – The International Institute for  
Conservation of Historic and Artistic Works

17 / TILAT
Suomen käsityön museon tilat ovat Jyväskylän Tilapalvelun kaut-
ta vuokrattuja kaupungin omistamia tiloja. Tiloja on yhteensä 
2 621,3 m2.

Toimistotilat
Suomen käsityön museon toimisto- ja näyttelytilat (1 791,5 m2) sijait-
sevat As Oy Säästökeskuksen Kauppakatu 25 / Kilpisenkatu 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 Tilapal-
velun määrärahoin. Museon tiloissa olevaa tallentavaa kameravalvon-
taa täydennettiin vuonna 2019. Museon ulkokuoren varmuuslukitus on 
uusittu Secto-avaimistolle, käyttölukitus on uusimatta.

Näyttelytilat 
Kauppakatu 25 pohjakerroksessa sijaitsevat perusnäyttelyt. Katuta-
sossa ovat vaihtuvat näyttelyt, Ikkunagalleria ja museokauppa. Toi-
sessa kerroksessa on lisää tilaa vaihtuville näyttelyille, Avoin PAJA 

-työpaja, museolehtorin ja näyttelyintendentin työhuoneet, luentosali 
Aikamatka-näyttelyineen sekä Suomen kansallispukukeskuksen työti-
lat ja kansallispukuesittelyille tarkoitettu Kuja-näyttelytila. 

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 työti-
loja 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 useammas-
sa 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 2015–2019 (luvut tuhansina euroina):

KÄYTTÖMENOT 2015 2016 2017 2018 2019
Henkilöstömenot 782,7 787,7 757,8 794,0 849,8
Vuokrat 421,3 431,8 429,8 430,0 431,4
Palvelut, tarvikkeet, muut menot 193,7 167,6 179,5 182,5 199,7

KÄYTTÖTULOT 2015 2016 2017 2018 2019
Valtionosuus 413,3 395,0 377,9 387,2 405,6
Tulot ja harkinnanvaraiset valtion avustukset 319,9 296,7 309,7 318,2 304,5
Menot yhteensä 1 397,7 1 387,0 1 367,1 1 406,5 1 481,0
Tulot yhteensä 733,2 692,7 687,6 705,4 710,1
Jyväskylän kaupungin osuus 664,5 695,3 679,5 701,1 770,9
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19 / TUNNUSLUKUJA 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kävijät, lkm 32 077 32 581 41 357 37 812 30 251 31 272 33 488
Tapahtumat, lkm 103 117 101 100 95 78 209
Opastukset, lkm 106 210 135 354 152 129 160
Konservointi, kpl 120 115 115 359 86 242 527
Bruttomenot, €/asukas12,56 11,61 11,55 11,86 11,92 11,89 13,39

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kävijät, lkm  37 362 37 919 36 701 33 681 33 970 36 198 33 005
Tapahtumat, lkm 100 36 64 34 49 104 66
Opastukset, lkm  125 120 195 205 197 129 81
Konservointi, kpl 111 635 53 134 77 127 90
Bruttomenot, €/asukas 13,27 9,66 10,9 10,2 11,0 10,1 10,2

2015 2016 2017 2018 2019
Kävijät, lkm 38 169 34 990 39 715 35 027 41 212
Tapahtumat, lkm 130  96 83 86 105
Opastukset, lkm 96 148 202 49 104
Konservointi, kpl 266 256 163 52 328
Bruttomenot, €/asukas 10,2 9,99 9,75 9,94 10,40
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