
T O I M
I N T A
K E R T
OMUS

2018



SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO
Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena erikoismuseona suomalaisen käsityökulttuu-
rin, käsityön perinteen sekä tiedon ja taidon säilyttäjänä, hoitajana, tallentajana ja välittäjänä. 
Museo edistää käsityön arvostusta ja tukee käsityöläisyyttä ammattina, harrastuksena ja taitee-
na sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen. Suomen käsityön museon kokoelmat, kirjasto ja arkis-
tot muodostavat asiantuntevasti hoidetun kokonaisuuden, joka on helposti museon asiakkaiden 
saatavilla.

Museossa on myös kaksi erikoisosastoa: Suomen kansallispukukeskus ja Konservointikeskus.

Suomen käsityön museo ja Suomen kansallispukukeskus
Toimisto 
Kilpisenkatu 12, 40100 Jyväskylä, puh.014 266 4380

Näyttelyt 
Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä 
www.craftmuseum.fi  
www.kansallispukukeskus.fi 

Suomen käsityön museon Konservointikeskus
Salmirannantie 3, 40520 Jyväskylä, puh. 014 266 4383 
www.konservointikeskus.fi 
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1. ESIPUHE 
VUOSI 2018 SUOMEN  
KÄSITYÖN MUSEOSSA
Suomen käsityön museossa vuosi 2018 oli vakaata perustyön teke-
mistä huolimatta siitä, että museon sisällä tapahtui useita henkilös-
tömuutoksia ja koko toimintaympäristö oli muutosten keskellä. Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön uusi museopoliittinen ohjelma hyväksyttiin 
keväällä. Kuulosteltiin myös, mitä vaikutuksia valmistelussa olevalla 
uudella museolailla tulisi museontoimintaan olemaan. Toisaalta Suo-
men käsityön museo oli saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä uuden 
päätöksen valtakunnallisen erikoismuseon edellytysten täyttymisestä 
jo marraskuun lopussa 2017. Työtä oli sen pohjalta hyvä jatkaa.

Museon vuoden 2018 näyttelyt toivat laajasti eri näkökulmista esille 
käsityötä, tekijöitä ja käsityöhön liittyviä tämän päivän ilmiöitä. Kahden 
taiteilijan yhteisessä yksityisnäyttelyssä, Memento – Ulla Pohjola ja 
Kaija Poijula, käsityö oli vahvasti läsnä taideteosten toteuttamisteknii-
koissa. Toinen päänäyttely Pehmeetä touhua – Nordic Outsider Craft 
toi esille pohjoismaisia ITE-taiteilijoita ja erityistä tukea tarvitsevia 
taiteilijoita, joiden töissä näkyi käsityötekniikoiden ilmaisuvoima ja 
vahva luovuus tekniikoiden ja materiaalien käytössä. Kiinnostusta 
herättivät myös Aulagalleriassa esillä olleet Tommi Kuokkasen sikari-
laatikkokitarat sekä Cerámica-näyttelyn nicaragualainen keramiikka 
ja keramiikkataiteilija Heini Riitahuhdan keramiikkainstallaatiot.  
Ikkunagalleria nosti esiin mielenkiintoisia käsityöalan tekijöitä.  
Sen pienoisnäyttelyt avasivat niin Jyväskylän kävelykadun kulkijoille 
kuin museokävijöille mielenkiintoisia näköaloja tämän hetken käsityö-
hön ja muotoiluun, tutustutti tekijöihin, jotka työstävät eri materiaaleja 
perinteitä kunnioittaen, mutta uutta luoden. Ikkunagalleria on osa mu-
seokaupan toimintaa ja suomalaiseen nykykäsityöhön ja käsityöläisiin 
tutustuttaminen on kaupan ydintehtävä. Kaupan tuotto kertoo siitä, 
että se on onnistunut tässä tehtävässään hyvin.

Museon Näytönpaikka taas tarjoaa pienen näyteikkunanäyttelyn teke-
misen mahdollisuuden oppilaitoksille, juuri valmistuneille tai muille 

käsityöalan toimijoille. Näytönpaikkaan museo kutsuu esittelemään 
käsityön ajankohtaisia ilmiöitä, radikaaleja ja marginaalisiakin. Se on 
myös paikka osallistaa. Museon kanssa yhdessä läpiviedyn hankkeen 
tuloksena syntyi kertomusvuonna muun muassa Ammattiopisto Spesi-
an Jyväskylän artesaaniopiskelijoiden Jotain spesiaalia -näyttely. 

Suomen kansallispukukeskus esitteli näyttelyissään Enontekiön 
saamen pukuja. Esillä oli kolme aikuisen naisen pukua ja yksi tytön 
puku. Mukavia muistoja museokävijöiden mieleen nostivat eri vuosi-
kymmenten kansallispuvut museon kokoelmista kootussa näyttelyssä 
Tukkilaisromantiikkaa ja minimittaa. Näyttelyksi koottiin myös juuri 
valmistuneet kansallispukujen tarkistukset. Museon Suomalainen 
kansallispuku -kiertonäyttely oli esillä ensimmäistä kertaa, näyttely-
paikkana Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo Seinäjoella.

Museon perusnäyttelyt, vaihtuvat näyttelyt ja niihin liittyvät oheis-
ohjelmat, tapahtumat, luennot, opintokäynnit ja työpajat houkuttelivat  
Suomen käsityön museoon vuonna 2018 kaikkiaan 35 027 kävijää.  
Museon verkkosivuilla vieraili 102 405 kävijää, joista pääosa oli Suo-
mesta, mutta myös Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta, Ruotsista, Rans-
kasta, Japanista ja Saksasta. Kansallispukusivuston ja Konservointi-
keskuksen sivujen kävijöistä valtaosa oli Suomesta, mutta yksittäisiä 
asiakkaita tuli myös Ruotsista, Virosta, Norjasta, Japanista, Yhdysval-
loista ja Kanadasta.

Suomen käsityön museon yleisötyön ydintä on tarjota pääsy kulttuuri-
perinnön ja käsityön äärelle kaikenikäisenä. Tässä työssä museo on 
mahdollistaja ja osallistaja. Museon lainattavat muistelusalkut ovat 
erinomainen keino tehdä pienimuotoisesti kulttuuriperintö saavutetta-
vaksi sielläkin, mistä museoon on pitkä matka tai muuten ei ole mah-
dollista päästä käsityöperinnön äärelle. Muun muassa vanhustyössä 
salkuilla on tärkeä merkitys. Viittä eri teemaista salkkua lainattiin 
vuoden aikana kaikkiaan 42 kertaa.  Jyväskylän lisäksi salkut matka-
sivat Riihimäelle, Vantaalle, Raumalle, Joensuuhun ja eri puolille 
Keski-Suomea. Kertomusvuosi oli koululaiskäyntien osalta hieman 
poikkeuksellinen, sillä Jyväskylän kaupungin kulttuuriopetussuun-
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nitelmaan liittyvät kakkosluokkalaisten opintokäynnit toteutettiin 
poikkeuksellisesti kaksi kertaa edellisvuonna eikä käyntejä sen vuoksi 
ollut vuonna 2018. Eri kohderyhmille suunnatut ohjatut työpajat hou-
kuttelivat osallistumaan ja kaikille Avoin paja oli vilkkaassa käytössä 
museon aukioloaikoina. Museo tarjosi tilat esimerkiksi vuodesta 2009 
alkaen museossa kokoontuneelle Sukkapiirille, jossa tehtiin hyvänte-
keväisyystyötä muun muassa neulomalla mustekaloja ja pipoja Jyväs-
kylän keskussairaalaan. Myös museon Think Pink -käsityökahvilan, 
jossa vapaakirjottiin sydämiä, tuotto kohdistettiin hyväntekeväisyyteen. 
Samalla tallennettiin onnellisuutta käsityön parissa. Vuoden mittaan 
toiminnallisia yleisötapahtumia järjestettiin myös yhteistyössä eri 
tahojen kanssa. Jo 19. kerran järjestettyyn Käsityöläisten joulutoriin 
valittiin 26 käsityöläistä eri puolelta Suomea myymään tuotteitaan.

Museon kumppaneina toimivat myös vapaaehtoiset Kulttuuriluotsit  
ja vuoden 2018 aikana muodostunut, 32:n käsityöstä ja kulttuuriperin-
nöstä kiinnostuneen museokumppanin joukko, jonka avustavia mu-
seotehtäviä suunnattiin erityisesti kokoelmatyöhön. Mutta kumppanit 
toimivat myös keskusteluoppaina, apukäsinä näyttelytoiminnassa  
ja yleisötyössä. Vapaaehtoishanketta toteutettiin Museoviraston  
myöntämän avustuksen turvin. Erityisen hienoa oli, että vapaaehtois-
työ saatiin vuoden aikana juurrutettua museon, Kansallispukukeskuk-
sen ja Konservointikeskuksen toimintaan.

Museon kokoelmatyö kattaa laajasti niin esine- kuin arkistokokoelmiin 
ja kansallispukukokoelmiin liittyvän monipuolisen toiminnan, niihin 
kiinteästi liittyvän Konservointikeskuksen toiminnan sekä Suomen 
käsityön museon käsikirjaston ja tietopalvelun, joka tavoittaa yhä laa-
jemman asiakaskunnan ympäri maailmaa. Kansallispukukeskuksen 
tekemät suuritöiset pukujen tarkistukset palvelivat tilaajia ja kartutti-
vat mallipukukokoelmaa. Normaalin asiakaspalvelun ja kokoelmatyön 
rinnalla vuoden keskeisin asia kokoelmatoiminnan kehittämisen  
kannalta oli museon kokoelmapoliittisen ohjelman päivittäminen.  
Se linjaa museon tallennusvastuita, toiminnan prosesseja ja yhteistyö-
tä muun museokentän ja alan toimijoiden kanssa. Ohjelma on luetta-
vissa museon verkkosivuilta.

Haasteellinen tehtävä kertomusvuonna oli myös Jyväskylän kaupungin 
museopalveluiden yhteisen kokoelmahallintajärjestelmän uudistami-
seen osallistuminen. Vaatimusmäärittely vaati huomattavasti Suomen 
käsityön museonkin resursseja. Järjestelmän valinta viivästyi kuiten-
kin vuodelle 2019. Syksyllä 2018 museonjohtaja Simo Kotilainen siirtyi 
päätoimisesti vanhan polydoc-kokoelmahallintajärjestelmän parhaana 
asiantuntijana suunnittelijaksi valmistelemaan migraatiota uuteen 
järjestelmään. Tietokantojen siirron valmistelutyö vaati myös lisä-
resursseja museon sisällä.

Suomen käsityön museon toteuttama valtakunnallinen dokumen-
tointi, tutkimus- ja tallennusyhteistyö liittyy läheisesti niin museon 
kokoelma työhön kuin näyttelytoimintaankin. Kertomusvuoden esi-
merkkejä dokumentoinnista ja tallennuksesta ovat kesällä 2018  
menehtyneen tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen elämäntyön tallennus 
ja tuetun käsityö- ja taidetoiminnan dokumentointi. Pääpaino on tällä 
hetkellä nykydokumentoinnissa, joskin myös käsityöperinteiden tal-
lentamista pidetään edelleen tärkeänä. Museo on mukana Unescon  
aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanotyöskentelys-
sä Käsityöringissä, jonka toimintaa koordinoi Käsi- ja taideteollisuus-
liitto Taito ry. Hyvät valtakunnalliset käsityö- ja museoalan verkostot 
ovat Suomen käsityön museolle tärkeitä yhtä lailla kuin oppilaitos-
yhteistyö, jota tullaan vahvistamaan vuonna 2019.

Kertomusvuonna painotettiin museon viestintää ja markkinointia. 
Museon verkkosivut uudistettiin, viestintää sosiaalisessa mediassa 
lisättiin, mikä näkyi seuraajien määrän kasvussa ja uutiskirje tavoitti 
lukijansa hieman edellisvuotta paremmin.

Lämmin kiitos vuoden 2018 ahertamisesta museon työhönsä sitou-
tuneelle henkilökunnalle. Kiitokset myös niille, jotka vuoden aikana 
siirtyivät eläkkeelle tai uusiin tehtäviin. On ollut hienoa myös nähdä, 
miten vastuullisesti uudet työntekijät ovat ottaneet paikkansa Suomen 
käsityön museossa. Suurkiitos myös Museokumppaneille ja museon 
yhteistyötahoille ympäri Suomea ja maailmalla.

Heli-Maija Voutilainen, museotoimenjohtaja,  
vt. museonjohtaja 1.9.2018 alkaen
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2. MUSEON VAIHEISTA 
Keisarillinen senaatti teki päätöksen museon perustamisesta 
14.12.1888. Suomen käsityön museo toimi vuosina 1890–1908  
Helsingissä Taideteollisuusmuseon yhteydessä ja Suomen Taide-
teol 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 
siihen aikaan kutsuttiin, oli omat näyttelytilat ja kirjasto. Kotiteolli-
suustoimiston tilanpuutteen vuoksi museon esineet siirtyivät uudel-
leen Taideteollisuusmuseoon vuosiksi 1928–1933. Varastoituna esineet 

olivat 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.

Ku
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Suomen käsityön museo on toiminut valtakunnallisena erikoismuse-
ona vuodesta 1992. Museolain muutokset astuivat voimaan maalis-
kuussa 2015, jonka myötä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi halua-
vien museoiden tuli hakea nimeämistä uudestaan. Suomen käsityön 
museo haki valtakunnallisen erikoismuseon statusta opetus- ja kult-
tuuriministeriöltä 2016 ja sai myönteisen päätöksen ministeriöltä 
joulukuussa 2017.

Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena käsityön ja käsi-
teollisuuden erikoismuseona, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia erikois-
alansa museokokoelmien valtakunnallisten rekisterien ylläpidosta 
sekä samaa erikoisalaa edustavien museoiden yhteistyöstä. Valta-
kunnallisen erikoismuseon tulee perusnäyttelyssään antaa kattava 
kuva omasta erikoisalastaan, tuottaa alansa näyttelyitä, myös kierto-
näyttelyitä, sekä luoda ja ylläpitää yhteyksiä alan korkeakouluihin ja 
tutkimuslaitoksiin ja alalla toimiviin yhdistyksiin ja järjestöihin. Lisäksi 
museon tulee luoda kansainvälisiä yhteyksiä ja seurata alan kansain-
välistä kehitystä. 

Museo sai toimintaansa vuonna 2018 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 
harkinnanvaraista yleisavustusta 185 000 € valtakunnalliseen toimin-
taansa. 

Museoviraston ja Suomen käsityön museon välisissä neuvotteluissa 
joulukuussa 2014 sovittiin museon valtakunnallisesta toiminnasta 
vuosina 2015–2018. Painopisteiksi tulivat Kansallispukukeskuksen 
toiminta, valtakunnallinen tietopalvelu- ja neuvontatyö, oman erikois-
alan kokoelmatyön kehittäminen, palveluiden saatavuuden ja saavu-
tettavuuden parantaminen verkossa, oman erikoisalan näyttelyiden 
tuottaminen ja esittely sekä museon toimintaympäristön muutoksiin 
varautuminen (mahdolliset tilamuutokset).

Valtakunnallisen tallennusvastuun myötä museon kokoelmat karttui-
vat vuosina 2015–2016 useilla isoilla esine- ja arkistokokoelmilla  
(Wetterhoff, Vuorelma). Vastaanotettujen kokoelmien läpikäyntiä  
ja luettelointia on jatkettu.  Museo on mukana TAKO pooli 4:n ja 6:n 
toiminnassa. Museon edustajia on ollut mukana pooli 4:n tekstiili-
teollisuutta tallentavien museoiden yhteistyöryhmän tapaamisissa. 
Yhteistyöryhmän museot ovat kartoittaneet kokoelmiensa erityis-
piirteitä, yhteneväisyyksiä ja eroja ja tekstiilikokoelmatyöhön liittyviä 
kysymyksiä.

Suomen käsityön museon valtakunnallista vaikuttavuutta on lisännyt 
museon näyttelyiden kierrättäminen Suomessa, näissä näyttelyissä  
on ollut kertomusvuonna 1 613 kävijää. Museon toteuttamat pieni-
muotoiset salkkunäyttelyt eli muistelusalkut ovat kuitenkin kiertäneet 
38 paikassa.

Museon, Konservointikeskuksen ja Kansallispukukeskuksen neuvon-
ta- ja tietopalvelut toimivat valtakunnallisesti. Museossa on asiakkai-
den käytössä yli 90 000 viitettä seitsemässä eri tietokannassa: käsityö-
alan tutkimukset, bibliografiat ja arkistot, kansallispuvut sekä museon 
kirjasto ja esine- ja valokuvakokoelmat. Vuonna 2018 valmisteltiin 
yhdessä Jyväskylän kaupungin museopalveluiden muiden museoiden 
kanssa uuden kokoelmahallintajärjestelmän sisältöä ja kilpailutusta 
sekä valmistauduttiin vuonna 2019 tapahtuvaan kokoelmatietokanto-
jen migraatioon. 

Yhteensä tietopalvelukontakteja museon eri toimintoihin tai toimi-
pisteisiin oli vuoden aikana kaikkiaan1 855. Museon verkkosivuilla  
oli vuoden aikana 102 405 kävijää.  

Museon henkilökunta on konsultoinut muita museoita ja yhteisöjä  
museoammatillisissa kysymyksissä. 

3. ERIKOISMUSEOTOIMINTA 
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4. NÄYTTELYT
Näyttelytoiminnasta vastasi kertomusvuonna näyttelyintendentti 
Mikko Oikari vaihtuvien näyttelyiden osalta, museolehtori Raija  
Manninen Näytönpaikan näyttelyiden osalta ja museomestarit  
Juhani Hagman ja Janne Syrjänen vastasivat näyttelyn rakenteista.

PERUSNÄYTTELYT
Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyn yhdessä vitriinissä on esitel-
ty kymmenen vuoden ajan vuoden käsityöläisiä. Vuonna 20108 aloitet-
tiin uusi sarja, jossa esitellään perinteisiä käsityötekniikoita ja miten 
ne näyttäytyvät museon kokoelmissa, kirjastossa ja arkistoissa.

Vuosittain uuden perinteisen käsityötekniikan lanseeraus tapahtuu 
Taidon päivänä 14.4. 

Vuoden käsityötekniikka näkyi museon perusnäyttelyn yhdessä vitrii-
nissä kokoelmaesineinä ja videona, jossa esitellään kokoelmaesinei-
den säilytystä ja tekstiilikonservaattorin tekemää näyttelyesineiden 
kuntotarkastusta. Tämän vitriinin viereen laitettiin pyörimään pienillä 
näytöillä kolme vuoden käsityöläistä esittelevää videota: parturimesta-
ri, kansallispukujen valmistaja ja suutari.

Perusnäyttelyyn hankittiin luonnonmukaisesti parkittu lampaantalja 
perinnenahkuri Nina Ekströmiltä Kirkkonummelta. Lampaannahka 
ilahduttaa pieniä museokävijöitä huovutetun Päkä-lampaan yllä.  
Asiakkaiden käytössä ollut mikroskooppi korjattiin kuitujen tarkaste-
lua varten. Kangaspuihin vaihdettiin uusi loimi, koska entisen  
20-metrisen loimen asiakkaat olivat kutoneet loppuun. 

VAIHTUVAT NÄYTTELYT
Suomen käsityön museon vuoden 2018 näyttelyissä syvennyttiin tai-
teen ja käsityön häilyvään rajapintaan, kun vuoden mittaan näyttelyissä 
oli esillä käsityötekniikoin tuotettua taidetta. Alkuvuoden pohdiskeleva 
ote vaihtui kesällä käsityötekniikoilla hullutteluun ja vuosi huipentui 
huovan uusiin muotoihin. Ikkunagallerian myyntinäyttelyissä haistel-
tiin käsityömaailman ja muotoilun tämän hetkisiä trendejä.  
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Suomen käsityön  
museon vuoden ensim-
mäinen näyttely koostui 
kahdesta yksityisnäyt-
telystä. Kuvataiteilijat 
Ulla Pohjola ja Kaija 
Poijula ovat molemmat 
tarinankertojia, jotka 
teoksillaan kuvittavat 
sisäistä maailmaansa. 
Memento-näyttelyn 
juurevat ja oivaltavat 
teokset veivät katso-
jat tutkimusmatkalle 
taiteilijoiden elämiin 
hetkiin ja niiden 
muistoihin, jotka ovat 
syntyneet kuin huo-
maamatta. Pohjola ja 
Poijula ovat mestaril-
lisia käsittelemään ja 
yhdistämään erilaisia 

arjessa jo elämää nähneitä esineitä sekä luonnonmateriaaleja. Heidän 
teoksistaan voi löytää muun muassa kiviä, oksia, peilejä, pääkalloja, lah-
nansuomuja, kangaspuiden osia ja voikukkien hapsipalleroita. Tekniikoi-
na he käyttävät muun muassa kirjontaa, maalausta ja esinekoosteita.  

Ulla Pohjola käsittelee taiteessaan ihmisenä olemisen mysteeriä ja 
näkymättömän selittämätöntä läsnäoloa. Hänen teoksensa ovat muis-
toja paikoista, tapahtumista, ajatuksista ja tunteista. Pohjolan teoksis-
sa ja niiden aiheissa voi kokea kaiken, mitä ihminen kantaa mukanaan 
tiedostaen ja tiedostamatta. Pohjola luo teoksissaan kokonaisuuksia, 
joissa hän käyttää erilaisia tekstiili- ja maalaustekniikoita sekä hyö-
dyntää luonnosta ja kirpputoreilta löytämiään esineitä. Välitön kos-
ketus materiaaleihin, läsnäolo ja hiljentyminen ovat hänelle tärkeitä. 
Pohjolan henkilökohtainen työskentelytapa tuo yksityiset tunteet  
ja kuvamaailman yhteiseksi kokemukseksi. 

Ulla Pohjola (s. 1963, Juuka) asuu ja työskentelee Tampereella. Pohjo-
la valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 
1995 ja 1996 hänet valittiin Vuoden Nuoreksi Tekstiilitaiteilijaksi. Vuon-
na 2006 hän sai Pirkanmaan taidetoimikunnan vuoden taidepalkinnon 
ja vuonna 2016 Pohjolalle myönnettiin The Jury Prize -tunnustus kan-
sainvälisessä minitekstiilinäyttelyssä Bratislavassa. Pohjola on pitänyt 
yli viisikymmentä yksityisnäyttelyä Suomessa ja niiden lisäksi hän on 
osallistunut kymmeniin ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin koti- ja ulkomail-
la. Pohjolan teoksia on muun muassa Saastamoisen säätiön, Wihurin 
rahaston, Oulun taidemuseon, Salon kaupungin ja Valtion taidekokoel-
missa. Hän on Taidemaalariliiton ja Ornamon jäsen. Lisätietoa:  
www.ullapohjola.fi

Kaija Poijulan teokset kertovat ulkopuolisuudesta, rajattomasta  
rakkaudesta ja maailman selittämättömiksi jäävistä asioista, vaipu-
matta silti liialliseen melankoliaan. Poijula lainaa runoilija Pentti 
Saarikoskea (1937-1983): Minä en ole kiinnostunut maailmasta ja sen 
paikoista. Minä olen kiinnostunut paikoista ja niiden maailmoista.

Teostensa materiaaleina Poijula käyttää mm. eläinten kalloja ja kasve-
ja sekä kulunutta, ruostunutta, rikkinäistä, hylättyä ja osittain palanut-
ta esineistöä. Esineisiin kietoutuneet muistot sulautuvat hauraan  
ja raskaan materiaalin kanssa teoksiksi, jotka luovat unenomaisia, 
satumaisen pelottaviakin tunnelmia. 

Kaija Poijula (s. 1963, Pudasjärvi) asuu ja työskentelee Helsingissä. 
Poijula valmistui taiteen maisteriksi Taideteollisesta Korkeakoulusta 
1995. Hän opiskeli stipendiaattina Tukholmassa Konstfack taideyli-
opistossa sekä Amsterdamissa Gerrit Rietveld Akatemiassa. Vuosina 
2003-2007 hän asui ja työskenteli Irlannissa. Poijula on pitänyt monia 
yksityisnäyttelyitä ja osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin Suomessa 
ja ulkomailla. Hän on suunnitellut kirkkotekstiilejä useisiin kirkkoihin 
ja sakraalitiloihin sekä teoksia yksityisiin ja julkisiin tiloihin niin Suo-
messa kuin ulkomaillakin. Vuonna 2006 valmistui tilaustyö Betlehemin 
Kulttuurikeskukseen, Palestiinaan. Hänen teoksiaan on ollut esillä val-
takunnallisesti mm. Mäntän Kuvataideviikoilla (2014) sekä Purnun Ku-
vataideviikoilla (2015). Poijulan teoksia on Valtion taidekokoelmissa. Hän 
on Suomen Kuvanveistäjäliiton jäsen. Lisätietoa: www.kaijapoijula.com

Kaija Poijula, Saattaja, 2016
kuva Johnny Korkman

Ulla Pohjola, Alku, 2017 
kuva Jouko Järvinen

Ulla Pohjola

Kaija Poijula

7.1.–15.4.2018

Memento – Ulla Pohjola ja Kaija Poijula 7.1.–15.4.2018
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Näyttelyarkkitehtuurista vastasivat Ulla Pohjola ja Kaija Poijula,  
näyttelyn graafisesta ilmeestä Anne-Mari Ohra-aho.

Museo tuotti dokumentit molemmista taitelijoista sekä näyttelystä 
esittelyvideon:  
Linkki näyttelyn videotraileriin  
https://vimeo.com/252703496
Linkki Ulla Pohjolasta kertovaan dokumenttiin  
https://vimeo.com/251315825

NäyTTelyyN liiTTyNeeT TaPaHTUMaT
Ti 16.1. klo 15–17 Memento taiteilijatapaaminen Kuvataiteilijat Ulla Pohjola ja Kaija Poijula 
esittelivät taiteilija tapaamisessa Memento-näyttelyn ja kertoivat taiteellisesta työskentelystään. 
la 17.3. klo 12–16 Memento taiteilijatapaaminen Taiteilijatapaaminen oli osa Jyväskylän  
päivien ohjelmistoa ja näyttelyn esittelyyn oli vapaa pääsy.
klo 12–13 kuvataiteilijat Ulla Pohjola ja Kaija Poijula esittelivät Memento-näyttelyn  
ja avasivat taiteellista työskentelyään keskustelevassa opastuksessa.
klo 13–16 munankuorimosaiikkipaja, ohjaajana Kaija Poijula. Työpajamaksu 15 euroa 
sisälsi materiaalit ja taukokahvit. 

Linkki Kaija Poijulasta kertovaan dokumenttiin  
https://vimeo.com/251316581

Memento-näyttelyn avasi kuvataidekriitikko Hannu Castrén.

Museo sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen taitelijoiden 
näyttelypalkkioon.

Näyttelyn aikana museossa vieraili 7 729 kävijää.

aSiaKaS PalaUTeTTa
”Olipa suorastaan manifestimainen. 
Todella herättelevä, hauska idea!” 
(Poijulan kangaspuut)
”Kylmät väreet tulee ja alkaa  
itkettää, kun on niin ihana näyttely.”
”Loistavat näyttelyt. Erinomainen 
kokonaisuus käsityön museoon” 
(Memento- ja sikarilaatikko kitara-
näyttelyt) 
”Aivan todella kaunis ja kekseliäs oli 
tuo Ulla Pohjolan näyttely. Minun on 
pakko levittää sanaa tästä!”
”Kiehtova näyttely, pitää tulla  
joskus vielä paremmalla ajalla  
katsomaan uudestaan. Ne voikukat 
oli ihan uskomattomat!”
Äiti-ihminen kehui Mementoa,  
teini oli ollut eka ihan että Plaah, 
KÄSITYÖN museoon! L  
Mutta sitten Ullan ja Kaijan työt 
olivatkin herät täneet ihastusta 
murros ikäisen toisinaan vallan  
ailahtelevassakin mielessä.
”Pyhäinhäväistys polttaa nuo  
kangaspuut!”

Ulla Pohjola ja Kaija Poijula.  
Kuva: Teemu Virtanen
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Pehmeetä touhua 
-näyttely rikkoi käsi-
työtradition rajoja ja toi 
esiin käsityöperustaista 
taidetta perinteisen 
taidekentän ulkopuo-
lelta ympäri Pohjois-
maita. Luovuuden ääriä 
haastava outsider-
käsityötaiteen näyttely 
julisti käsityöteknii-
koiden ilmaisuvoimaa, 
uskallusta ja yksilön 
itseilmaisua. Outsider-
käsityötaide viittaa 
taiteen marginaaleihin, 
kuten ITE-taiteilijoihin 
ja erityistä tukea tar-
vitseviin taiteilijoihin. 
Näyttelyn sanoma oli, 
että taide kuuluu kai-
kille eikä ole vain yhtä 

oikeaa tapaa tehdä teoksia. Jokaiselle kuuluu yhdenvertainen oikeus 
ilmaista itseään kuvataiteen ja luovan taidekäsityön avulla. 

Taiteen rajalla kuljettaessa avautuu tekemisen vapaus. Pehmeetä tou-
hua näytti mitä tapahtuu, kun käsityö ei pysy kuosissaan, vaan villiintyy 
tekniikoiden ja materiaalien ilotteluksi. Itseilmaisun rinnalla kunni-
oitettiin kuitenkin sitä tinkimätöntä taitoa ja uutteruutta, jota hitaat ja 
työläät käsityötekniikat tekijältään vaativat. Teosten tekniikat ulottuivat 
pehmeästä tekstiilikäsityöstä keramiikkaan ja puunveistoon. Esillä oli 
muun muassa parisataa kiloa muovikasseista tehtyä massiivineuletta, 
vapaavirkattu susihybridi, kuusikymmentä kanavatyötä ruotsalaisista 
paikkakunnista ja viidenkymmenen kilon painoinen lankakerä. 

Näyttelyyn osallistui kaikkiaan 36 taiteilijaa Suomesta, Ruotsista, 
Tanskasta, Norjasta ja Islannista:  
Suomi
Eivor Bennort
Paul Gustafsson
Vilho Halmekari
Anna Lappalainen (Kellokosken  
prinsessa)
Rikhard Koivisto
Alpo Koivumäki
Elisa Kärjä
Seppo Laatunen
Henna Laulainen
Torsten Lundmark
Lauri Mäkäräinen
Aleksi Pietikäinen 
Jyri Rastas
Matti Rauhaniemi
Mirjami Rautio
Miia Ruohonen
Samuli Sarkkila
Eini Saukkonen
Helinä Savonen
Johanna Seppä

Ruotsi
Camilla Holmqvist
Chang Im Ohlson
Sara Saremi
Patricia Sigurd
Yhteisötaideteos
Magnus Östling
Tanska
Gurli M. Hansen
Kenneth Rasmussen
Norja
Brit Lisbeth Johnsen 
Herleik Kristiansen 
Torstein Nilsen
Wenche Nilsen
islanti
Pálína Erlendsdóttir
Ragnar Hermansson
Erla Björk Sigmundsdóttir
Guðjón R. Sigurðsson
Svava Skúladóttir

Pehmeetä touhua -näyttelyn tuottivat yhteistyössä K.H. Renlundin mu-
seo ja Suomen käsityön museo. Näyttelyn kuraattoreina toimivat tai-
teen tutkija Minna Haveri ja K.H. Renlundin museon ITE-amanuenssi 
Elina Vuorimies. Pehmeetä touhua -näyttely oli laajemman, pohjois-
maista outsider-käsityötä esittelevän Nordic Outsider Craft -hankkeen 
ensimmäinen ja samalla päänäyttely. Suomen käsityön museon jäl-
keen näyttely kiertää pienempänä kokonaisuutena kaikki pohjoismaat 
ja päätyy lopuksi K.H. Renlundin museoon Kokkolaan. Hanketta ja 
näyttelykiertuetta hallinnoi K.H. Renlundin museo. 

Näyttely-yhteistyössä olivat lisäksi norjalainen Trastad-kokoelma Bor-
kenesissa, tanskalainen Bifrostin taidekoulu ja -studio Randersissa, 

Pehmeetä touhua – Nordic Outsider Craft 28.4.–2.12.2018
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ruotsalainen Inuti-säätiö Tukholmassa sekä islantilainen Safnasafnið-
museo Akureyrissa. Suomalainen kehitysvammaisten ja muiden eri-
tyistä tukea tarvitsevien henkilöiden edunvalvoja ja verkostotoimija 
Kettuki ry tarjosi hankkeelle asiantuntemustaan erityistaidetoiminnan 
kysymyksissä. 

Yksityisten kokoelmien lisäksi näyttelyssä oli lainassa teoksia K.H. 
Renlundin museosta, Raahen museosta ja Saarijärven museosta.

Nordic Outsider Craft -hanketta ovat tukeneet Pohjoismainen kulttuu-
rirahasto, Svenska kulturfonden, Suomalais-norjalainen kulttuurira-
hasto sekä Pohjoismainen kulttuuripiste. Suomen Kulttuurirahaston 

Uudenmaan rahasto on tukenut Anna Lappalaisen taidekirjontoja esit-
televän kokonaisuuden tuotantoa.

Museon vapaaehtoistyöntekijät eli Museokumppanit avustivat näyttely-
rakenteiden ja näyttelytilojen maalaamisessa, näyttelyn ripustuksessa 
ja pakkaamisessa sekä avajaisjärjestelyissä.

Pehmeetä touhua -näyttelyn avasi tekstiili- ja käsitetaiteilija  
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen.

Linkki näyttelyn videotraileriin: https://vimeo.com/273875084.

Näyttelyn aikana museossa vieraili 20 703 kävijää. 

Kenneth Rasmussenin 
massiivineulos installaatio.
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NäyTTelyyN liiTTyNeeT yleiSöTaPaHTUMaT

Pe 15.6. klo 14–17 Museon synttärit Museon synttäreitä 
juhlit tiin avoimin ovin pannumyssy- ja kahvikulttuurin, pajailun 
ja opastusten parissa. Klo 16 Ilmaisen yleisöpastuksen  
Pehmeetä touhua -näyttelyyn tarjoili näyttelyn kuraattori,  
ITE-amanuenssi Elina Vuorimies K.H. Renlundin museosta. 
Pe 6.7.2018 14–17 iTe tein -nonstop-työpaja. Ohjaajana  
Alfhilda Törmänen. ITE tein -pajassa kirjottiin omakuva anar-
kisesti pitkillä pistoilla ja rohkeasti omaa ilmaisua käyttäen. 

Ke 12.9. klo 17.00–18.30 luento: Pehmeä taide ja käsityö 
kuvataideilmaisussa. Näyttelyn kuraattori TaT Minna Haveri 
avasi luennollaan käsityön paikkaa kuvataiteen kentällä.  
Kuvataiteessa langalla voi “veistää” tai “maalata” perinteisiä 
käsityötekniikoita käyttäen. Käsityö voi olla itseilmaisun keino 
ja sillä voi jopa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin.  
Tilaisuus oli vapaa pääsy. 

Syksyllä lasten puuhapajoissa työskenneltiin ihan pehmeellä 
meiningillä. Ensin inspiroiduttiin Pehmeetä touhua -näytte-
lyistä ja sen jälkeen alkoi oma työskentely. Jokaisessa pajassa 
oli oma teema ja niissä käsiteltiin kovia, pehmeitä, taipuisia ja 
uppiniskaisia materiaaleja ja niistä taiottiin eri tekniikoin kovia 
pehmoja, puujalkatyyppejä sekä häiriötekijöitä:
la 15.9. Kovat pehmot
la 27.10. Puujalkatyypit
la 24.11. Häiriötekijät 
Ohjaajana toimi taideohjaaja Hannele Torniainen. Pajat oli 
suunniteltu 6-10-vuotiaille lapsille, niihin ei ollut ennakko-
ilmoittautumista ja materiaalimaksu oli 5 euroa. Työpajat  
olivat osana Lasten lystiä. 

aSiaKaSPalaUTeTTa

”VAUVAUVAU OOOOOOOOH!”  
Rasmussenin teos ihastuttaa sisääntulijoita. 

”Oh, shit, lonkerohirviö heti kulman takana!  
Onpa hienon näköinen!”

”Näkyy tekemisen riemu ja iloinen mieli tulee katsojalle.  
Oli kiva näyttely. Muistutus itselle, että ei pidä liikaa tarttua  
tekniikkaan.” (Nainen) 

”Jokaisen lapsen vanhemman tulisi käydä katsomassa näyttely, 
jotta osaisi arvostaa sitä tekemistä itseään eikä pelkkää  
lopputulosta.” (Kuvataiteen opettaja)

”Pitkästä aikaa näkemistäni ihan paras taidenäyttely, teokset ei 
väkisin taiteen vuoksi tehtyjä vaan ihan vaan tekemisen vuoksi.” 
(Nainen) 

”Erittäin hyvä näyttely, varsinkin kun ite tekee niin alkaa  
sormenpäitä syyhyttää.” (Nuorehko nainen)

Asiakas todella ilahtui näyttelystä. Kiersi pari tuntia ja tuli vielä 
purkamaan tuntojaan museon infoon siitä, että teemme käsitöitä 
liian säännönmukaisesti ja otsa kurtussa. Näyttelystä sen sijaan 
huomasi, miten tekijät ovat vapautuneet tällaisista turhista kah-
leista ja tästä hän tuli niin hyvälle tuulelle, että suorastaan alkoi 
naurattaa. Lupasi mainostaa somekanavissaan että ystävänsäkin 
tulisivat katsomaan.

”Miksi tällainenkin pitää Tanskasta asti tänne raahata (Rasmus-
senin teokset)? Mitä tällaisenkin tekijän päässä liikkuu?” Asiakas 
pehmeni kuitenkin sitten, kun kerroin näyttelystä enemmän ja 
käytyään näyttelyssä oli suorastaan innoissaan. Suosittelee ka-
vereilleenkin, joten ensi reaktion jälkeen positiivista palautetta. 
(Vanhempi nainen)

”Miten sen sanoisi, hykerryttävän kiva museo ja näyttely.”  
(Vanhempi mieshenkilö)
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Näyttelyvuoden päät-
teeksi avautui Suomen 
huopayhdistys Filtti 
ry:n 20-vuotisjuhla-
näyttely.  Huomisen 
huopaa -näyttely herät-
ti keskustelua huovan 
paikasta modernissa 
maailmassa. Yhdis-
tyksen puheenjohtaja 
Eija Pirttilahti kuvaili 
näyttelyn teemaa: 
”Huomisen huopa on 
ikivanhan käsityö-
tekniikan siirtymistä 
tulevaisuuteen uusina 
tuotteina, käyttökohteina 
ja materiaaliyhdistelmi-
nä. 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 
kansainvälistymiselle 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 näyttelyyn vuo-
den 2018 aikana valmistuneita teoksia, jotka kuvastivat tekijänsä näke-
mystä 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 sisustuk-
sellisista huopatöistä kuten seinätekstiileistä, verhoista ja tyynyistä 
veistoksellisiin kolmiulotteisiin töihin sekä vaatteisiin ja asusteisiin. 
Teoksissa villaa oli yhdistetty erilaisiin kankaisin, ja huovan pintaa oli 
myös kirjottu käsin ja koneella. Mukana oli yhtä lailla höyhenen kevyt-
tä kuin paksumpaakin huopaa; valkoista ja värikästä. 

Näyttelyssä oli esillä teoksia kaikkiaan 39:ltä huopataiteilijalta eri puo-
lilta Suomea sekä Filtin kansainvälisiltä jäseniltä Saksasta, Englannis-
ta, 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, London, UK
Anne-Mari Ohra-aho, Jyväskylä
Julia Orlova, Pietari, Venäjä

Huomisen huopaa – Felt for Tomorrow 15.12.2018–5.5.2019
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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

Huopateosten lisäksi näyttelyssä oli nähtävillä Filtti ry:n jäsenten yhteistyössä valmistama 
huopamatto sekä lyhytelokuva sen valmistamisesta. 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 vastasi 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
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Vuoden ensimmäisen 
näyttely Aulagallerias-
sa esitteli jyväskyläläi-
sen Tommi Kuokkasen 
(s. 1977) sikarilaatikko-
kitaroita. Kitarat Kuok-
kanen oli valmistenut 
nimensä mukaisesti 
erilaisista sikarilaati-
koista ja muista kierrä-
tysmateriaaleista. 

Sikarilaatikkokitara on 
Yhdysvalloista kotoisin 
oleva alkukantainen 
kielisoitin, jonka kai-
kukoppana käytetään 
tyhjää sikarilaatikkoa. 
Sikarilaatikkosoitti-
mien juuret ulottuvat 
1800-luvun puoliväliin, 
jolloin sikaritehtaili-
jat alkoivat valmistaa 

pienempiä myyntipakkauksia suurten, laiva- ja vankkurikuljetuksiin 
suunniteltujen laatikoiden ja tynnyreiden sijaan. Plantaaseilla työsken-
nelleellä tummaihoisella väestöllä ei ollut varaa ostettuihin soittimiin, 
joten he rakensivat niitä hylätyistä sikarilaatikoista, katkenneista luu-
danvarsista, naruista ja langoista. 

Nykyään sikarilaatikkokitaroiden ainutlaatuinen, raaka ääni viehättää 
monia soittajia, jotka etsivät musiikkiinsa alkuperäisiä blues-sävyjä 
menneisyydestä. Sikarilaatikkokitarat liittyvät myös tämän päivän itse 

tekemisen kulttuuriin. Soittimet ovat edullisia ja nopeita rakentaa ja 
usein niiden avulla harjoitellaan soitinrakennusta. 

Tommi Kuokkanen on ammatiltaan lukkoseppä. Nuorena hän kokeili 
kitaran soittoa, mutta ei itse ollut täysin tyytyväinen taitoihinsa. Varttu-
neempana Kuokkanen tutustui bluesiin ja varsinkin slide-soitanta oli 
hänelle mieleen. Internetissä hän näki kuvia sikarilaatikkokitaroista 
ja arveli osaavansa valmistaa sellaisen itsekin. Ensimmäinen sikari-
laatikkokitara valmistui vuonna 2011 metallista kaverin autotallissa, 
seuraava puusta keittiön pöydän äärellä. Nykyisin kitarat valmistuvat 
omassa autotalliin rakennetussa pajassa.

Sointuja sikarilaatikoista -näyttelyn tuottivat yhteistyössä Suomen 
käsityön museo ja Tommi Kuokkanen. Avajaisissa Kuokkanen kertoi 
harrastuksestaan ja tilaisuuden musiikista vastasi The Pinstripe. Ava-
jaisten tarjoilun hoiti Museokumppanit.

Näyttelyyn liittyen The Pinstripe esiintyi museossa pe 6.4. klo 19.  
Konsertin liput maksoivat 5 €.N

aSiaKaSPalaUTeTTa
”Aivan upeita kitaroita, kerta kaikkiaan!”
”Hienot oli kitarat! Pitää alkaa polttaa sikareita.”
”On se perkele tehtävä itelleen tommonen.” (sikarilaatikkokitara)
”Kiitos paljon! It was fun.” (turisti nautti sikarilaatikkokitaroista  
ja soittamisesta)
”Ihanaa, että pääsee kokeilemaan tota kitaraa ja ihana,  
että on ääntä. Monesti on ihan hiljaista.”
”Onpa mahtava kitaranäyttely, upea kerta kaikkiaan!”

AULAgALLERIAN NÄYTTELYT
Sointuja Sikarilaatikoista – Tommi Kuokkasen sikarilaatikkokitaroita 
16.12.2017–15.4.2018

Valokuva Suomen käsityön museo / Anneli Hemmilä-Nurmi | Ulkoasu Anne-Mari Ohra-aho | Kitara Tommi Kuokkanen

Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä 
(014) 266 4370  

www.craftmuseum.fi 
Avoinna ti–su 11–18  

Open Tue–Sun 11–18

Sointuja 
sikarilaatikoista
16.12.2017 –  15.4.2018

SOUNdS frOM CigAr BOxeS
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Vahva muotokieli yhdis-
ti Cerámica-näyttelyssä 
nicaragualaisen ke-
ramiikan ja kansain-
välisesti tunnetun 
keramiikkataiteilija 
Heini Riitahuhdan. 
Nicaragualaisen kera-
miikan juuret ovat sy-
vällä maan historiassa, 
ajassa ennen 1500-lu-
vun espanjalaisia 
konkistadoreja. Tämän 
päivän nicaragualaisten 
keramiikkojen työt ovat 
valloittaneet yhdysval-
talaisten gallerioiden 
ja eurooppalaisten 
museoiden kävijöiden 
sydämet. 

Heini Riitahuhta  
(s. 1975) on suomalai-

sen nykykeramiikan kansainvälisimpiä tekijöitä. Riitahuhdan keramiik-
kainstallaatiot seuraavat geometrisuudellaan Ruth Brykin jalanjälkiä. 
Teokset muodostuvat kuusikulmaisista keramiikkapaloista, joista 
jokainen on oma taiteellinen maailmansa. Riitahuhta on kiinnostunut 
maailman kansantaiteesta ja erityisesti nicaragualainen keramiikka 
on lähellä hänen sydäntään. Siitä inspiroituneena hän teki Cerámica-
näyttelyyn Nicaragualle omistetun taideteoksen.

Cerámica-näyttelyn tuottivat yhteistyössä Suomen käsityön museo, 
antropologi Paula Blomster, keraamikko Heini Riitahuhta ja Suomen 

Nicaraguan suurlähetystö. Paula Blomster on Nicaraguan suuri ystä-
vä, joka on osallistunut jo vuosia Nicaraguassa tehtävään kehitysapu-
työhön. Vuonna 2006 hän järjesti Tanskan Keramiikkamuseoon nicara-
gualaisen keramiikkanäyttelyn ja 2009 Arabian taideosaston näyttelyn, 
jonka yhteydessä hän tutustui Heini Riitahuhtaan. 

Suomi on tehnyt kehitysyhteistyötä Nicaraguassa kymmenien vuosi-
en 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 tekijöille. 

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)

Cerámica-näyttelyn avasi Nicaraguan Suomen suurlähettiläs Ricardo 
Alvarado. Jyväskylän kaupungin terveiset avajaisiin toi kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja Meri Lumela. Museokumppanit avustivat 
avajaistarjoiluissa.

CERÁMICA
15.12.2018–5.5.2019

Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä
(014) 266 4370 | www.craftmuseum.fi
Avoinna ti–su 11–18 | Open Tue–Sun 11–18

  

Kuvat: Katja Hagelstam, Rosa Engelbrecht/Danmarks Keramikmuseum, Jefunne Gimpel

Heini Riitahuhta
Arabia Art Department

San Juan de Oriente
Nicaragua

Cerámica 15.12.2018–12.5.2019
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IKKUNAgALLERIAN NÄYTTELYT
Balabin – Kaksi sukupolvea korutaidetta  
10.1.–18.3.2018 
Suomen käsityön museon Ikkunagallerian myyntinäyttely esitteli isän 
ja tyttären - Nikolai ja Melitina Balabinin korutaidetta. Kahden polven 
korutaiteilijoiden työtilat sijaitsevat Lappeenrannan Linnoituksessa, 
sataman kupeessa. Balabinit käyttävät koruissaan useita eri tekniikoi-
ta ja materiaaleja. Näyttelyssä heidän korujaan yhdisti leikittely  
pinnoilla - patinoinnit ja erilaiset pintakäsittelyt.  

Nikolai Balabin (s. 1955) toi näyttelyyn esille Satunnaisia prosesseja 
-uniikkisormuksia, jotka jäljittelevät kukan pelkistettyä muotoa.  
Tämän sormussarjan valmistuksessa Nikolai oli hyödyntänyt hiekka-
valua – taidevalutekniikkaa, jota hän on käyttänyt ja kehitellyt vuodesta 
1995 lähtien. Hiekkavalu ja sen yllätysmomentti olivat olennainen osa 
teossarjan syntymisprosessia ja metaforaa. Syntynyttä hahmoa Niko-
lai työsti väreillä, sävyillä ja pinnoilla, kuten patinoinnilla, valkaisulla, 
lehtikullalla ja kivi-istutuksilla tai tekstuureilla. Patinan ja lehtikullan 
käyttö ovat olleet mukana Nikolain uran alusta alkaen, niistä on tullut 
yksi hänen töidensä tunnuspiirteistä ja hän on kehitellyt niiden käyttö-
mahdollisuuksia ja ilmaisukeinoja. 

Melitina Balabin (s. 1982) on intohimoinen lehtien, kasvien ja puun  
osien keräilijä. Häntä kiehtovat kasvikunnan lehdet ja niiden moni-
muotoisuus. Vuodenaikojen ja hyönteisten muovaamat lehdet muo-
dostivat näyttelyn koruihin herkän ja pitsimäisen pinnan. Korujen ma-
teriaaleina hän käytti muun muassa hopea- ja messinkilevyjä, joista 
hän on sahannut käsin lehtien muotoja. Pinnan strukturointiin hän on 
käyttänyt erilaisia työkaluja kuten vanhoja ruokailuvälineitä. Kehittä-
määnsä tekniikkaa Melitina on käyttänyt jo vuodesta 1998 lähtien.

UUP – Puuseppä-arkkitehti Yoshimasa Yamada  
21.3.–27.5.2018 
Yoshimasa Yamadan puunkäsittelyn juuret ovat Suomessa, mutta 
esineiden suunnittelu ja Yamadan työskentelyn filosofia kumartavat 
vahvasti japanilaiseen taidekäsityöhön, Mingeihin. UUP on vuonna 
2012 perustettu puusepän yritys ja arkkitehtitoimisto, jonka japani-
laissyntyinen omistaja, Yoshimasa Yamada, on opiskellut arkkitehdiksi 
Tampereen teknillisessä yliopistossa. Puusepän töitä Yamada on teh-
nyt Fiskarsissa ja Billnäsissä yli 8 vuotta. Hän työskentelee Billnäsissä 
vanhasta hevostallista remontoidussa verstaassaan kunnioittaen  
puuta materiaalina ja hyödyntäen puun luontaisia ominaisuuksia. Ku
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Myyntinäyttelyssä Yamada esitteli puusepäntaitojaan muun muassa 
Saarni C- ja Nokea -sarjojen muodossa. Suomalainen saarni on yleen-
sä kapeaa, kaartuvaa, sitkeää ja kestävää, mitä ominaisuuksia Saarni 
C -sarjan kalusteet mukailevat. ”Kaarevien jalkojen idea tuli suoma-
laisen saarnin ominaisuudesta, joka ei sovi suoraviivaisiin kalusteisiin 
hyvin. Kaartuvaa puuta on käytetty perinteisissä puurakennuksissa. 
Olen soveltanut sitä uudella tavalla arkielämän esineisiin kuten pöytiin 
ja valaisimiin”, kertoi Yoshimasa Yamada.

Nokea-sarja sisältää hiillostettuja keittiö- ja ruokavälineitä. Puun polt-
tamista on käytetty Japanissa vanhojen puutalojen ulkoseinissä  

ja Suomessa esimerkiksi heinäseipäiden ja riukuaitojen maahan upo-
tettavissa osissa suojana lahoa vastaan. Poltettu puupinta on sileä ja 
kaunis. Jo mainittujen tuotesarjojen lisäksi näyttelyssä oli esillä pieniä 
puuesineitä useista eri puulajeista, kuten vaahteraisia kenkälusikoita, 
jalavaisia kynttilä-alusia, tervaleppäisiä leikkuulautoja ja omenapuus-
ta valmistettuja lusikoita.

Yamada voitti vuonna 2011 Habitaren Huussi-teemaisen suunnittelu-
kilpailun työllään ”Katosiko oksasi”. Yamadan tuotteita on ollut esillä 
näyttelyissä muun muassa galleria-myymälä Lokalissa, Artekin Hel-
singin myymälässä, Habitaressa ja Suomen Ranskan instituutissa.

mainoa POP UP  
30.5.–1.9.2018 
Mainoa POP UP oli ryhmänäyttely, jonka osallistujat ovat mainoa 
CRAFT & Designin pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita. Ryhmään  
kuuluvat tekstiilimuotoilija Tuija Heikkinen, kuvataiteen opettaja TaM 
Elisa Ahonen, keraamikko Silja Mustaparta, muotoilija ja kultaseppä 
Piia Södergård sekä muotoilija, TaM Irma Annanpalo-Tuisku, joka on 
myös Rovaniemellä toimivan mainoa CRAFT & DESIGN -kivijalka-
liikkeen yrittäjä. 

Mainoa POP UP -näyttely oli mainoa CRAFT & DESIGN -liikkeen  
kymmenvuotisjuhlanäyttely. Mainoan toimintaperiaatteeseen kuuluu 
toimia kanavana suomalaisen ammattimaiseen muotoilun ja käsityön 
esiintuomiseen. Varsinkin pohjoisessa matkamuistot hallitsevat alaa 
ja mainoa haluaa tarjota tälle vaihtoehdon tuomalla ammattimaista 
uniikki- ja piensarjatuotantoa yleisön nähtäville ja ulottuville. Mainoa 
POP UP Suomen käsityön museossa on luonteva jatkumo tälle työlle. 
Myyntinäyttelyn kattaus koostui koruista, kattaustuotteista, sisustus- 
ja keittiötekstiileistä, julisteista ja keraamisista veistoksista. Esineitä 
yhdisti piensarjatuotanto ja pohjoinen elementti. Pohjoisuus näkyi 
näyttelyssä niin aiheina, materiaaleina, muotokielenä että mielen-
tilana. Kaikki myyntinäyttelyn tuotteet oli suunniteltu ja valmistettu 
Suomessa ja suunnittelijat ovat osallistuneet suurelta osin myös itse 
tuotteiden valmistukseen. Heikkinen, Ahonen ja Annanpalo-Tuisku 
toimivat Rovaniemellä, Södergård Ivalossa ja Mustaparta Oulussa.

Mainoa POP UP -näyttely oli jatkumo Suomen käsityön museon käsi-
työläis- ja muotoilijakollektiiveja esittelevien kesänäyttelyiden sarjaan. 
Aiemmissa näyttelyissä esillä ovat olleet mm. Fiskarsin muotoilijoi-
den, käsityöläisten ja taiteilijoiden osuuskunta Onoma sekä helsinki-
läiset Okra, Unionin26 ja MadeBy Helsinki. 

NäyTTelyyN liiTTyNeeT TaPaHTUMaT
Ti 29.5. klo 16–18 käsityöläistapaamisessa paikalla ja mainoan tuot-
teita esittelemässä olivat Irma Annanpalo-Tuisku ja Piia Södergård.
la 1.9. käsityöläistapaamisessa paikalla ja mainoan tuotteita esittele-
mässä Irma Annanpalo-Tuisku
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Second Chance  
5.9.–9.11.2018 
Second Chancen myyntinäyttely esitteli ajankohtaista suomalaista  
vaatemuotoilua. Syksyn ja talven mallistoissa kaikui suomalainen  
metsä ja ruskan värit hehkuivat ekologisesti tuotettuina. Yrityksen  
taival alkoi vuonna 2008, kun kaksi kaverusta haaveili vanhoista  
vuosikymmenistä, matkustelun tuomista seikkailuista ja vuoden-
aikojen vaihtumisesta. Kaipuusta syntyi Second Chance -tuotemerkki, 
jonka lähtökohtana olivat eettiset, ekologiset ja pehmeät arvot.  
Nykyään merkkiä luotsaa toinen perustajista, Maija Nuppula.

Second Chancen kantavana ideana on sataprosenttinen kotimaisuus 
– jokainen työvaihe on tehty Suomessa pienissä perheyrityksissä. Neu-
losten syntymäkoti on Orneuleella Orivedellä, kuosit painetaan Print-
scorpiolla Aitoon kylässä Pälkäneellä, tuotteet kaavoitetaan Hämeen-
linnassa ja viimeisen muotin ne saavat Sik-Sak Tuvassa Hattulassa 
leikkaus- ja ompelupöydällä. Vaatteet ovat tehneet jo melkoisen koti-
maan kierroksen ennen kuin päätyvät ostajan elämää koristamaan. 

Nuppula suunnittelee itse kankaat, mikä takaa omanlaisen tyylin  
mallistoon. Suunnittelussa huomioidaan kaikenlaiset vartalot ja kaikki 
ikäluokat, jolloin tuloksena saadaan ajattomia, laadukkaita ja kauniita 
tuotteita, joista kuitenkin löytyy idea taustalta. Kiireiseen moderniin 

elämään sopeutuvat vaatteet on helppo asustaa omaan tyyliin  
ja moneen tilaisuuteen. Lisäksi neulos on helppohoitoinen. 

Näyttelyssä oli esillä Second Chancen syksyn 2018 painotuore  
mallisto, jonka Heijastus-kuosi oli saanut inspiraationsa Nuppulan 
kotiseudusta, Matildan-järveen heijastuneista puista. Malliston värit 
olivat syksyn ruskan sävyjä; ruoste sekä syvä vihreä mustan pohjan 
kanssa toivat mausteisen tunnelman. Lähempänä talvea malliston 
valtasi uusi graafinen ja moderni Kuusimetsä-kuosi, joka oli painettu 
bambuneuloskankaalle.

Jos metsään haluat mennä nyt…  
– Suomen nukketaiteilijat ry:n joulunäyttely 
14.11.2018–6.1.2019 
Suomen Nukketaiteilijat loihtivat vuoden päätteeksi museon Ikkuna-
galleriaan Jos metsään haluat mennä nyt… -tilateoksen. Tällä kertaa 
joulun perinteinen näyttely oli rakennettu erityisesti lapsikatsojia 
ajatellen. Inhimillistämällä metsiemme eläimiä vaatetuksella ja ihmis-
mäisellä käytöksellä syntyi monia hauskoja kohtauksia.  

Näyttely koostui nukketaiteilijoiden valmistamista teoksista, tarinalli-
sista kohtauksista, joissa pääosissa olivat eläimet. Eläinten tarinoille 
taustakehyksen loi Jussi Jäppisen kuvaama Laukaan Hitonhauta.  
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Teosten nimet kertoivat jo näyttelyn sisällöstä, kuten esimerkiksi: 
”Kettu Kehveli ja Sammakka löivät vetoa hiihtotaidoistaan. Hävinnyt  
on toisen renkinä vuoden päivät” ja “Ratkirakastunut Tarmo kosii  
yllättäen metsässä Irmaa” sekä ”Ottelu reviiristä”. 

Näyttelyn ideointiin ja toteuttamiseen osallistui 13 Suomen  
Nukketaiteilijat ry:n jäsentä eri puolilta Suomea: 
Mirja Haikala
Arja Jäppinen
Lea Holmalahti
Pipsa Mannoja
Sirpa Ala-Louko
Helvi Laukkanen

KIERTONÄYTTELYT
Suomen käsityön museo tuottaa ja lainaa valtakunnallisia kierto-
näyttelyitä. Vuoden 2018 lopulla esiteltiin uusi kiertävä näyttely, 
Suomalainen kansallispuku. Näyttely koostuu kuudesta infoseinäk-
keestä, jotka kertovat kansallispukujen valmistuksen erityisteknii-
koista videoiden, tekstien, kuvien ja esineiden avulla. Seinäkkeiden 
lisäksi näyttelyssä on tiivis tietopaketti kansallispukujen historiasta 
Suomessa. Näyttelyn kansallispuvut kuuluvat Suomen kansallis-
pukukeskuksen mallipukukokoelmaan ja niitä on esillä näyttelytilan 
kokoon sopeutettu määrä. 

Suomalainen kansallispuku oli esillä ensimmäistä kertaa  
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa Seinäjoella  
17.10.2018–6.1.2019. Tuona aikana näyttelyssä vieraili 1 613 kävijää.

Soile Aartiala
Ippa Särkkä
Aila Kytölä
Kirsti Rintamäki
Kati Haukkala
Inkeri Roivainen
Minna Toivari

Jos metsään haluat mennä nyt… -näyttely oli 12. joulunäyttely, jonka 
Suomen Nukketaiteilijat ovat rakentaneet Suomen käsityön museon 
Ikkunagalleriaan. Näyttelyä oli nähtävillä kävelykadun varrella ympäri 
vuorokauden. Näyttelyyn liittyneen äänimaiseman suunnitteli Museo-
kumppani Aino Naukkarinen. 
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NÄYTÖNPAIKAN NÄYTTELYT
Näytönpaikan ikkunanäyttelyihin on jatkuva haku. Osan näytteille-
asettajista museo kutsuu, jolloin näyttelyillä voidaan reagoida ajan-
kohtaisiin käsityöilmiöihin. Tänä vuonna kutsuttuna olivat Radikaalit 
pistot -ryhmä sekä valtakunnallisen ammattiopisto Spesian Jyväsky-
län toimipisteen artesaaniopiskelijat. Yksi näyttely vuodessa pyritään 
antamaan alle 30-vuotiaalle nuorelle ja tänä vuonna sen paikan täytti 
turkulaisen Jonna Heikkisen kravateista valmistetut puvut sekä  
Ammattiopisto Spesian nuorten opiskelijoiden teokset. Näyttelyitä oli 
yhteensä seitsemän ja poikkeuksellisesti kahden näyttelyn yhteydessä 
järjestettiin avajaiset. 

Radikaalit pistot 9.1.–4.3.2018
Vuoden ensimmäiseen 
Näy tönpaikan näyttelyyn 
kutsuttiin tekstiiliviestejä 
radikaaleilta pistelijöiltä 
Jyväskylästä Tampereelta ja 
Helsingistä. Radikaalit pistot 
on feministinen ompeluseu-
ra, joka ompelee tai virkkaa 
radikaaleja viestejä julkisilla 
paikoilla. Näin kodin piiriin 
suljettu yksityinen työsken-
tely viedään ulos ja tehdään 
siitä julkista kokoontumalla 
ja tekemällä käsitöitä baa-
reissa ja kahviloissa. 

PiSTOT 6.3.–22.4.2018
Taitoliiton koordinoimassa PISTOT-näyttelyssä esiteltiin suomalaista 
käsityön taidetta sekä käsityön ja näkemyksellisen taidon tuloksia. 
Kesällä 2017 Taitoliitto julkisti haun PISTOT-näyttelyyn, johon tuli 
172 teosesitystä 75 taiteilijalta. Kuva- ja tekstiilitaiteilija Ulla Pohjola 
valitsi teoksia 30 taiteilijalta näyttelyyn, joka oli vuoden alussa esillä 
CraftCornerissa Helsingissä. Sen jälkeen näyttely oli supistettuna 

Näytönpaikassa, mukana oli 
teoksia 17 taiteilijalta. Tässä 
valinnassa otettiin huomioon 
yllättävät materiaalivalinnat 
ja pisto-teeman omaperäi-
nen tulkinta, unohtamatta 
kuitenkaan perinteistä 
kirjontakäsitystä. Mukana 
oli keskisuomalaisia taiteili-
joita, kuten Aura Kajaniemi, 
Eliza Kraatari, Marjo Kala-
vainen ja Ditte Winqvist. 

 
Kertomuksia keväästä – Sirpa Hasan batiikkia 
24.4.–10.6.2018
Konneveden Pukaran kou-
lulla asuvalle batiikkitaitei-
lija Sirpa Hasalle varmoja 
merkkejä keväästä ovat  
ensimmäiset muuttolinnut ja 
omien kanojen uudet munat. 
Lintujen liikkeet ja jäljet siir-
tyvät myös batikkikankaisiin. 
Sirpa on tehnyt batiikkia ja 
opettanut sen tekoa kohta  
30 vuotta. Näyttelyssä oli 
suuria paperibatiikkitöitä 
sekä maalattuja munia ja 
munamosaiikkiteoksia. 
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KÄSillÄ – käsityö kulttuuria taitona  
ja elinkeinona 12.6.–5.8.2018

Näyttely kertoi Taito Keski-
Suomi ry:n Taitokeskus  
Jyväskylän opiskelijoi den 
ammatillisesta syventävästä 
ja täydentävästä koulu-
tuksesta, käsityöntekijän 
ammattitutkinnon ja käsityö-
mestarin erikoisammattitut-
kinnon tutkinto koulutuksista 
sekä Jyväskylän käsityö- ja 
muotoilukoulun käsityön 
taiteen perusopetuksen 
oppilaiden tekemisen ilosta 
ja erilaisista elä myksistä 

käsityössä, teknologiassa ja muotoilussa tänä päivänä. Käsityökoulun 
lukuvuoden 2017–2018 teemana oli Arkea ja juhlaa, Suomi 100 vuotta. 

Untie – Pukuja kravateista  
7.8.–30.9.2018

Turkulaisen Jonna Heikki-
sen kravateista suunnittele-
mat puvut olivat tehty Tam-
pereen Ylioppilasteatterin 
Kielipiteitä-esitykseen vuon-
na 2017. Puvut olivat veis-
toksia, jossa näyttelijä häipyi 
veistoksen sisään. Näissä 
puvuissa kohtasivat näyttävä 
tekstiilitaide sekä fyysisen 
teatterin käytännöllisyys, 
puvuissa oli tilaa vapaalle 
liikkeelle. Pukukokonaisuuk-
sia näyttelyssä oli yhdeksän 

ja niihin oli käytetty noin 400 kravattia, jotka olivat saatu Nextiili-pajas-
ta. Jonnan apukäsinä olivat toimineet Iina Torhola ja Anna Lyra.

Materia ry – ajatuksia aarteesta  
2.10.–18.11.2018 
Toisen aarre on rannalta 
löytynyt kivi, toiselle metsän 
keskellä kimaltava lampi 
tai kedon koko kukkameri. 
Keskisuomalaisen muotoi-
lu- ja taideteollisuusyhdistys 
Materia ry:n jäsenet olivat 
koonneet tämän vuoden 
näyttelyyn oman ajatuksen-
sa omasta aarteestaan luo-
vuutensa kautta. Näyttelyssä 
oli seinätekstiilejä, huone-
kaluja, asusteita ja koruja. 
Näyttelyyn osallistuivat Elina 
Ahonen, Maja Breife, Sini 
Kolari, Marjaana Niskanen, 
Anne-Mari Ohra-aho, Anu Pylsy, Anu Rinkinen,  
Leena Sipilä ja Marianne Tiitinen-Ritvanen.

Jotain spesiaalia 20.11.2018–6.1.2019 
Jotain spesiaalia -näyttelys-
sä Ammattiopisto Spesia 
Jyväskylän artesaaniopis-
kelijat esittelivät taitojaan. 
Camila, Hanna-Liisa, Henri-
ka ja Kerttu olivat loihtineet 
suuret tekstiiliteoksensa 
japanilaisen maavärimaala-
uksen keinoin. Hempulla oli 
ollut siveltimenä terävä neu-
la ja villakuidut. Keramiik-
karyhmän yhteistyönä syntyi 
lasiristikoista silta ja sillalla 
istui Samuelin muotoilema 
Kiivi-lintu. Sama ryhmä oli muotoillut savesta ja erilaisista massoista 
värikkäitä eläinveistoksia ja hahmoja tuijottamaan talven pimeyttä. 
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Sini Kolarin Nova. Kuva Sini Kolari.
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5. YLEISÖTYÖ
Suomen käsityön museon yleisötyön tehtävänä on mahdollistaa 
asiakkaiden pääsy käsityökulttuurin äärelle ja viihtyminen siellä. 
Keinoina ovat tapahtumat, luennot, työpajat ja yhteistyö moneen 
suuntaan osallisuuden edistämiseksi. Museon yleisötyöstä vastasi 
kertomusvuonna museolehtori Raija Manninen sekä museoassis-
tentit laura Järvinen, Tuija Koskinen ja Päivi Ollikainen. Myös muu 
museon henkilökunta osallistui yleisötyöhön vuoden aikana. 

MUSEO jA YLEISÖ 
Museo oli avoinna vuoden 2018 aikana 296 päivänä ja yhteensä 2 051 
tuntia. Vuonna 2017 museo oli avoinna 309 päivänä 2 113 tuntia.  
Näyttelytilat olivat avoinna ti–su kello 11.00–18.00, poikkeuksia oli 
muun muassa juhlapyhinä. Kesäkuukausien aikana museon aukiolo-
aikaa oli supistettu siten, että kesä-elokuussa ovet suljettiin lauan-
taisin 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 sekä perjantaisin kaikille. Pääsy-
maksutta museoon pääsi sisään poikkeuksellisesti myös muun  
muassa seuraavina päivinä: Jyväskylä-päivänä 17.–18.3., Keski-Suo-
men päivänä 18.4., Yläkaupungin Yössä 19.5., Kansallispuvun tuuletus-
päivänä 5.8., Joulunavauksessa 23.–25.11. sekä käsityöläisten joulu-
torin aikana 8.–9.12. Museon maksuttomia tapahtumia olivat myös  
avajaiset, yleisöluennot ja -työpajat.

Näyttelykävijöitä ja muita kontakteja
Museon näyttelyihin ja tapahtumiin tutustui 35 027 kävijää (39 715  
kävijää vuonna 2017). Suurimman osan kävijöistä muodosti tänäkin  
vuonna ilmaiskävijät (maksaneita 3 502 henkilöä, ilmaiskävijöitä 
31 525). Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana 146 ryhmää 
(267 ryhmää vuonna 2017). Ryhmistä oli koululais- ja opiskelijaryhmiä 
107 kappaletta. Museon yleisötilaisuuksissa kävi 10 196 kävijää  
(vuonna 2017 yhteensä 11 540 kävijää).

Yhteydenottoja (puhelin, sähköposti, käynnit) museon, Kansallispuku-
keskuksen ja Konservointikeskuksen tietopalveluun oli 1 855 kappaletta.

Tietoja museon toiminnasta sekä yleensä käsityöstä ja käsiteollisuu-
desta asiakkaat saivat myös esitteistä sekä museon verkkosivuilta.

Vuoden 2018 päänäyttelyt kävijämäärineen

Memento – Ulla Pohjola ja Kaija Poijula,  
7.1.–15.4. 1 072 6 657 7 729

Pehmeetä touhua - Nordic Outsider Craft,  
28.4. –.2.12.2018 2 383 18 320 20 703

Museon verkkosivukävijät 
Museon verkkosivuilla kävi vuoden aikana 102 405 kävijää (292 275  
kävijää vuonna 2017). Luku ei ole verrannollinen suoraan edellis-
vuoteen, johtuen tilastointitekniikan muutoksista mm. Avoin museo 
-sivulla ja museon blogissa. Eniten kävijöitä oli museon etusivulla, 
Kukako.fi -sivustolla ja Kansallispuvut.fi -sivustolla. 

Museon sivuston käyttäjistä 86,27% oli Suomesta, ulkomaisia kävijöitä 
oli eniten Yhdysvalloista (4,50%) ja Iso-Britanniasta (1,60%). Lisäksi 
kävijöitä oli muun muassa Ruotsista, Ranskasta, Japanista ja Saksasta. 

Kansallispuvut.fi-sivuston kävijöistä 90,95% oli Suomesta, ulkomaista 
kävijöitä oli muun muassa Ruotsista, Japanista, USA:sta ja Norjasta. 
Konservointikeskuksen kävijöistä 92,58% oli kotimaisia, ulkomaisia 
kävijöitä oli muun muassa USA:sta, Kanadasta, Ruotsista ja Virosta.  

Museon ryijyaiheista muistelusalkkua, kansakoulusalkkua, paperi-
salkkua, Marimekko-salkkua ja nuorille mielenterveyskuntoutujille 
suunnattua Nappisalkkua lainattiin yhteensä 38 kertaa.
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KULTTUURIPERINTÖÄ  
KAIKENIKÄISILLE
Yhdeksän vuoden tauon jälkeen Jyväskylään perustettiin Ikäänty-
neiden kulttuuripalvelut -työryhmä, jonka tavoitteena on kaupungin 
kulttuuri- ja taidelaitosten toimiminen yhtenä rintamana ikäihmisten 
kulttuuritarjonnan parantamiseksi ja kehittämiseksi sekä uusien toi-
mintamuotojen synnyttämiseksi. Työryhmä kokoontuu neljä kertaa 
vuodessa ja museolehtori Raija Manninen toimii museon edustajana.

Museon vanhustyötä ovat lainattavat muistelusalkut, joita voivat  
lainata niin vapaaehtoiset kuin ammattilaisetkin eläkeläisryhmiin, 
keskustelukerhoihin ja vanhusten hoitotyön yksiköihin ympäri maata.  
Muistelusalkut sisältävät esineitä, joita voi kokea kaikin aistein.  
Mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua Nappisalkkua lainattiin  
kerran, vanhuksille suunnattua Kansakoulusalkkua 22, Ryijysalkkua 5, 
Marimekko-salkkua 5 ja Paperisalkkua 9 kertaa eri puolille Suomea 
kuten Riihimäelle, Vantaalle, Raumalle, Joensuuhun ja eri puolille 
Keski-Suomea. Muistelusalkkuja huollettiin alkuvuodesta ja yhdessä 
museon vapaaehtoisten kanssa ideoitiin uutta muistelusalkkua alus-
vaatteista. 

Sukkapiiri kokoontui perjantaisin neulomaan sukkia keväällä 13 kertaa 
ja syksyllä 11 kertaa. Sukkapiiriläisiä oli tapaamisissa keskimäärin 
yhdeksän henkilöä. Mustekaloja ja pipoja neulottiin keskussairaalaan, 
sukkia ja lapasia Mattilan ryhmäkotiin, sukkia Näkövammaisten kou-
lulle, Huhtasuon palvelukeskukseen ja Keljon vanhainkotiin. Kaiken 
kaikkiaan lahjoitettiin 334 neulomusta ja neulottiin vielä enemmän. 
Sukkapiirin toiminta Jyväskylässä alkoi jo vuonna 2009. 

Kulttuuriopetussuunnitelman mukaisia kakkosluokkalaisten museo-
vierailuja ei ollut kertomusvuonna, koska tämä ikäluokka oli vieraillut 
museossa jo edellisen vuoden syksyllä. Museossa järjestettiin kolme-
na lauantaina lasten Puuhapajat 6–10-vuotiaille lapsille osana Lasten 
Lysti -tapahtumakokonaisuutta, joka on Jyväskylän kaupungin kulttuu-
ripalveluiden koordinoima jokasyksyinen tapahtumakokonaisuus.  
Pajoissa työskenneltiin ihan pehmeellä meiningillä. Ensin inspiroi-
duttiin näyttelyistä ja sen jälkeen työskenneltiin kovien, pehmeiden, 
taipuisten ja uppiniskaistenkin materiaalien parissa. Teemoina olivat 
kovat pehmot, puujalkatyypit ja äänekkäät häiriötekijät. Tilauksesta 
alle 10-vuotiaille lapsille järjestettiin kolmet Pajasynttärit. 
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Pehmeetä touhua -näyttelyn tiimoilta Suomen käsityön museo kutsui 
Spesian artesaaniopiskelijat työskentelemään museoon ja esittäyty-
mään Näytönpaikkaan. Syksyn aikana opiskelijat vierailivat kahdessa 
eri ryhmässä, kumpikin ryhmä viisi kertaa museossa. Vierailujen aika-
na tutustuttiin näyttelyihin, museon takatiloihin ja työskenneltiin työ-
pajoissa neljä tuntia kerrallaan. Työpajoissa kokeiltiin erilaisia teknii-
koita, joista voisi olla iloa oman ilmaisun kehittymisessä. Tekniikoiden 
lisäksi tutustuttiin myös omaan itseen: työstettiin vanhasta romaanista 
oma voimakirja, tehtiin kuvansiirtona taulu itselle merkityksellisestä 
valokuvasta, ommeltiin erituntuisia kangastilkkuja vanhaan pyyhkee-
seen muistuttamaan eri kokemuksista, tehtiin oma merkki tai hahmo 
metallipiirroksena foliovuoan pohjaan ja väännettiin rautalangasta 
omakuva.  

Ammattiopisto Spesia syntyi 1.1.2018, kun Bovallius-ammattiopisto 
ja Validia Ammattiopisto yhdistyivät. Spesia on toiseksi suurin amma-
tillinen erityisoppilaitos ja sen päätoimipaikat sijaitsevat Jyväskyläs-
sä, Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Turussa. Koulutus on tarkoitettu 
nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa. 
Erityisen tuen tarve voi liittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin, fyysisiin 
rajoitteisiin tai sosiaalisiin haasteisiin.

Tuotteen valmistuksen osaamisalan artesaaniopinnoissa on valit-
tavana erilaisia polkuja kahdessa eri ryhmässä. Toisessa ryhmässä 
opiskelija voi hankkia osaamista monista eri tekstiilialan tekniikoista 
ja toisessa ryhmässä voi oppia työstämään esimerkiksi mosaiikkia, 
keramiikka tai lasia. 

UUSIA TUULIA  
TUTUSSA MAISEMASSA 
Museo on valinnut kymmenenä vuonna vuoden käsityöläisen ja valin-
nalla on kokeiltu käsityökentän rajoja. Koska käsityön rajat muuttuvat 
alati ja monet muutkin tahot valitsevat vuoden käsityöläisen, päätettiin 
vuoden käsityöläisen valinta painaa villaisella. 

Tulevina vuosina museo nostaa esiin omista kokoelmista perinteisiä 
käsityötekniikoita, joiden lanseeraus tapahtuu Taidon päivänä 14.4. 

Museon käsityötekniikan valinnalla kompataan mahdollisuuksien  
mukaan Taitoliiton Vuoden käsityötekniikan valintaa joko sitä täyden-
täen tai keskittyen tarkasti rajattuun aihealueeseen. Taitoliiton vuoden 
2018 käsityötekniikka oli kirjonta ja museon vuoden käsityötekniikaksi 
rajattiin villakirjonta villalle.  

Vuoden käsityötekniikka näkyi museon perusnäyttelyn yhdessä vitrii-
nissä kokoelmaesineinä, artikkelina museon nettisivuilla, esitelmänä 
ja työpajoina sekä Vimeon palvelussa videona, jossa esitellään koko-
elmaesineiden säilytystä ja tekstiilikonservaattorin tekemää näyttely-
esineiden kuntotarkastusta. 
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MUSEON TAPAHTUMAT  
OSANA jYVÄSKYLÄN  
KULTTUURITARjONTAA
Ulkopuoliset tahot järjestivät museossa 37 tapahtumaa ja näihin on 
osallistunut 414 kävijää.Museolla on ollut omia tapahtumia yhteensä 
49 kappaletta ja näihin on osallistunut 9 782 kävijää.

Jyväskylän päivien yhteydessä järjestettiin Memento-näyttelyn taiteili-
joiden tapaaminen, jossa asiakkaat pääsivät kyselemään kuvataiteili-
joilta Ulla Pohjolalta ja Kaija Poijulalta, miten he yhdistävät käsityön  
ja taiteen. 

Toukokuussa Yläkaupungin Yö -kaupunkifestivaalin musiikkiesitykset 
soivat museossa myöhään yöhön. Tällä kertaa museolla ei ollut omaa 
ohjelmaa. 

Syyskuun alussa museo oli mukana Kulttuurisuunnistuksessa yhtenä 
rastina ja museoon näyttelyihin pääsi tutustumaan ilmaiseksi. Paikalla 
oli museon vapaaehtoisia eli Museokumppaneita juttelemassa näytte-
lyistä ja opastamassa suunnistajia.

Valon kaupunki -tapahtuman aikana museo oli auki kello 22 saakka. 
Ihan pimeetä -touhun aikana museon perusnäyttelyyn sai tutustua 
sokkona ja suunnistaa pelkän kosketusaistin varassa.  Lyhtypajassa 
valmistui noin 50 peltilyhtyä, jotka hehkuivat led-tuikun valon ansiosta 
kuin paperilyhdyt.  

Lokakuisena perjantaina järjestettiin Think Pink -käsityökahvila.  
Museokumppanit keittivät kahvit ja tarjolla oli joukkoistettu herkku-
tarjoilu – jokainen saattoi tuoda tullessaan pinkkejä herkkuja myy-
täväksi rintasyöpätutkimuksen hyväksi. Kahvittelun lomassa vapaa-
kirjottiin villasydämiä. Päivän päätteeksi museolehtori Raija Manninen 
kertoi villakirjonnasta museokokoelmien valossa. Tapahtuman yhtey-
dessä tallennettiin videolle onnellisia käsityökokemuksia. 

Jyväskylän Yliopistopäivät järjestettiin lokakuussa ja ne näkyivät myös 
Suomen käsityön museolla.  Päivät järjesti musiikin, taiteen ja kulttuu-
rin tutkimuksen laitos teemana taiteet ja luovuus. Museon luento-
salissa oli Steam-näyttely ja työpaja, jotka yhdistivät yhdistää taiteen, 
teknologian ja matematiikan. Työpajan ohjasi tutkija Kristof Fenyvesi. 
Työpajan lomassa keskusteltiin populismin tutkimuksesta FT Urpo 
Kovalan ja FT Tuija Saresmaan johdattamina.
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Marraskuussa järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen joulu-
lahjavalvojaiset, joissa opeteltiin työstämään parkkinahkaa, josta  
valmistetut tuotteet kestävät sukupolvelta toiselle. Pajassa saattoi 
tehdä kännykkäkotelon, rannekorun, korvakoruja tai koteloita korva-
kuulokkeille ja nauttia iltapalaksi kuumia virvokkeita ja hedelmiä. 

Joulunavausviikonloppuna järjestettiin yhdessä Taito Keski-Suomi ry:n 
kanssa koko perheen Tähtitehdas: lumitähtiä tehtiin hamahelmistä 
ja kastamalla rautalankatähtiä selluloosamassaan sekä kokoamalla 
muoviputkista ja valosarjoista valohimmeleitä. Joulunavaus oli osa 
Joulukylä Jyväskylä -tapahtumakokonaisuutta, joka lanseerattiin  
ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Joulukuun toisena viikonloppuna järjestettiin nykyisissä museon tilois-
sa jo 19. kerran Käsityöläisten joulutori. Eri puolilta Suomea tulleet 26 
käsityöläistä möivät tuotteitaan: koruja, saippuoita, keittiö- ja sisus-
tustuotteita, nahkatuotteita, käyttöesineitä, koristeita sekä vaatteita ja 
asusteita. Materiaalit vaihtelevat pehmeistä tekstiileistä ja lämpimästä 
villasta keramiikkaan, puuhun ja takorautaan. Paikalla oli käsityöläisiä 
Pirkanmaalta, Hämeestä, Savosta, Uudeltamaalta, Pohjanmaalta ja 
Keksi-Suomesta. Joulutorin kahvion toiminnasta vastasi Maanpuolus-
tusnaisten Liiton Keski-Suomen Piiri ry. Tapahtuma oli osa Joulukylä 
Jyväskylä -kokonaisuutta. 

Käsityötä vai taidetta?
Käsityötä vai taidetta on jatkuva kysymyksen asettelu Suomen käsi-
työn museossa. Sitä pohdittiin paitsi Näytönpaikan PISTOT ja Jotain 
spesiaalia -näyttelyissä, se oli myös vuoden 2018 aikana järjestetyillä 
luennoilla johtolankana. 

Kesäkuussa museon 110-vuotisen museotoiminnan kunniaksi juotiin 
museon vapaaehtoisten eli Museokumppaneiden keittämät pannu-
kahvit. Jyväskyläläinen etnologi Anna-Liisa Mattila kertoi omasta  
pannumyssykeräilystään ja esitteli aiheesta omakustannekirjaansa.  
Pannumyssyt ovat olleet suurimman ajan koko 1900-luvusta käsityö-
alan lehtien vakiokäsityöohjeina. 

Syksyllä Pehmeetä touhua -näyttelyn toinen kuraattori, helsinkiläinen 
taiteen tutkija (TaT) Minna Haveri rajasi käsityön paikkaa kuvataiteen 

kentällä esitellen teoskuvin lankatekniikoita käyttävien taiteilijoiden 
tuotantoa. Kuvataiteessa langalla voi veistää tai maalata perinteisiä 
käsityötekniikoita käyttäen. Käsityö voi olla itseilmaisun keino ja sillä 
voi jopa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. 

Marraskuussa akaalainen taidehistorioitsija Minna Polus (FM) johdat-
teli luennollaan kuulijan Uhra Simberg-Ehrstömin suunnitteleman 
Metsä-jättiläisryijyn tarinaan ja sitä myötä sukellettiin myös Timo 
Sarpanevan suunnittelemaan Montrealin vuoden 1967 maailman-
näyttelyn Suomen osastoon. Uhra Simberg-Ehrström oli rakastetun 
taiteilija Hugo Simbergin tytär, merkittävä ryijytaiteilija ja suomalaisen 
taiteen 1950–1960-luvun modernismin edelläkävijä.

Patsaat näkyviksi
Pehmeetä touhua -näyttelyn innoittamina innostuttiin hakemaan  
vapaaehtoisia ja apurahaa yhteisölliseen Patsaat näkyviksi 
-ympäristö taideprojektiin. Projektin tavoitteena oli osallistaa ihmisiä 
luovaan työskentelyyn ja pehmentää kaupunkiympäristössä olevia 
veistoksia tekstiileillä ja samalla tehdä ne hetkeksi näkyväksi muutta-
malla teosten kontekstia tilapäisesti.
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Hankkeen alkajaisiksi järjestettiin museon vapaaehtoisille kaksi  
luentotilaisuutta, jossa katsauksen ympäristötaiteeseen tarjosi  
Taiteen edistämiskeskuksen ympäristötaiteen läänintaiteilija  
Hans-Peter Schütt. Yhteisötaiteen näkökulmaa avasi taideohjaaja 
Hannele Torniainen, joka kertoi vetämästään Valonmäki-yhteisötai-
deprojektista. Jyväskylän taidemuseon kokoelma-amanuenssi Jaana 
Oikari kertoi Jyväskylän kaupungin julkisista veistoksista, niiden  
tekijöistä ja sijaintipaikoista sekä suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Apurahaa ei saatu ja projekti kutistui kolmen patsaan pukemiseen. 
Syksyisen kulttuurisuunnistuksen tienoilla museon vapaaehtoiset  
pukivat Jyväsjärven rannassa Lutakon satamassa sijaitsevan Heikki 
Häiväojan Auringonpalvojat-veistoksen. Jyväskylän Kesän ajaksi  
museon oma väki verhosi Pauli Koskisen E.A. Hagforsin muisto merkin 
Lounaispuistossa ja Jyväskylän taidepajan nuoret pukivat Valon  
kaupunki -tapahtuman ajaksi Pauli Koskisen Nuoren Minna Canthin 
veistoksen Kirkkopuistossa. 

Työpajatoiminta
Matalan kynnyksen ja pienen materiaalimaksun Low budget -työ-
pajoja, joissa ohjaajina olivat Jyväskylän aikuisopiston käsi- ja taide-
teollisuusalan tekstiiliartesaaniopiskelijat, järjestettiin keväällä kolme. 
Pajoissa kudottiin pirtanauhoja, jotka viimeisteltiin avaimenperiksi, 
valmistettiin koruja kierrätetyistä ja värjätyistä farkuista ja kirjailtiin 
kuvioita selluarkille.  

Vuoden mittaan työpajoissa toistui kirjonta. Maaliskuun alun Low 
budget -työpajassa pisteltiin radikaaleja pistoja kuvataiteilija Sirpa 
Variksen johdolla. Taidon päivänä 14.4. Kirjaillaan-pajassa pistojen  
ja lankojen maailmaan johdatteli kirjontaan hurahtanut käsi- ja taide-
teollisuusopettaja Elina Helminen Turusta. 

Perinteisesti huoneentaulut ovat kirjottu kankaalle, mutta ystävän-
päivänä ne tehtiin ohuelle metallilevylle pakottamalla lappeenranta-
laisen korutaiteilija Melitina Balabinin ohjauksessa. Maaliskuisessa 
munankuorimosaiikkipajassa tehtiin kuvioita kananmunan kuorilla, 
ohjaajana toimi helsinkiläinen kuvataiteilija Kaija Poijula. 
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Koko Pehmeetä touhua -näyttelyn ajan museon luentosalissa pääsi 
kokeilemaan ”kurttukirjontaa” paitapuseroihin. Japanissa Nui-projek-
tissa erityistukea tarvitsevia ja mielenterveyskuntoutujia aktivoidaan 
kirjomaan, sillä vapaa kirjominen ei luo ennakko-odotuksia kirjojalle 
tai sido häntä mihinkään raamiin, vaan vapauttaa kirjojan luomaan 
omaa maailmaansa langalla ja neulalla. Avoin PAJA -tilassa kannus-
tettiin asiakkaita muotoilemaan oma voimasana vahvemmin ilmais-
tuun muotoon eli vääntämään se rautalangasta. 

Jyväskylän kesän Neulefestarit näkyivät myös museossa festareil-
le osallistuvien työpajoina ja luentoina. Museon omaa ohjelmaa oli 
päivän kestävä Grazylankapaja, jossa pääsi kokeilemaan taidelangan 
kehräämistä värttinällä.  Erilaisia kuituja yhdistelemällä saatiin mie-
lenkiintoisia efektilankoja, suorastaan kreisejä. Ohjaajana toimi taide-
ohjaaja Hannele Torniainen. Festariviikon päätti ITE tein -nonstop-työ-
paja, jossa kirjottiin omakuva anarkistisen pitkillä pistoilla ja rohkeasti 
omaa ilmaisua käyttäen. Ohjaajana toimi helsinkiläinen muotoilija 
(AMK) Alfhilda Törmänen, jonka Metropolian muotoiluopiskelujen 
opinnäytetyön aiheena oli tämän Minä ITE -työpajan suunnittelu  
museolle. 

Avoimeen PAJAAN valmistui kaksi uutta työohjetta asiakkaiden käyt-
töön: prikkakoru ja paperinukke. Tilauksesta järjestettiin työpaja mm. 
Viitaniemen koulun saksalaiselle ystävyyskoululle, näkövammaisten 
käsityökerholle sekä 50-vuotiskaverisynttärit. 

Taulukossa poimintana museon suosituimpia tapahtumia  
kävijälukuineen aikajärjestyksessä

Tapahtumat Kävijät

Memento -avajaiset 5.1.   124

Saamelaisten kansallispäivä -luento 6.2. 94

Jyväskylä-päivät 17.–18.3. 221

Pinstripe 6.4 69

Pehmeetä touhua -avajaiset 27.4. 103

Museon syntymäpäivä 15.6. 155

Neulefestari/Jyväskylän kesä to 5.7. 280

Kansallispuvun tuuletuspäivä 5.8. 87

Maria Kuparin Mosaiikkia! -kirjan  
julkaisutapahtuma 17.8. 89

Kulttuurisuunnistus 2.9.  . 411

Valon kaupunki 28.9. 18–22 1 492

Kansallispuvun juhlapäivä 6.10.  400

Think Pink 12.10.   208

Yliopistopäivät 26.10. 178

Joulunavaus 23.–25.11. 734

Huomisen huopaa -avajaiset 14.12. 123

Cerámica -avajaiset 15.12. (koko päivä ilmainen) 272

Joulutori 8.–9.12.2018 4 132

5 040



35

Valtakunnallista yhteistyötä
Huhtikuussa Museoliitto järjesti Suomen käsityön museossa valta-
kunnallisen Digiloikka kulttuuriperintöön -koulutuspäivän opettajille. 
Ympäri Keski-Suomea tulleille opettajille esiteltiin monilukutaitoa, 
Elävä aineeton kulttuuriperintö -oppimateriaalia, Seinätön museo 
-mobiilireittejä ja Espoon kaupungin museon avoimia aineistoja  
opetuskäytössä. Museon museolehtori esitteli taiteellisen lähestymis-
tavan romaaniin, miten lukea sitä ja tehdä siitä Omakirja. 

Kettuki (valtakunnallinen järjestö erityistaiteen alalla) järjestää  
vuosittain valtakunnallisen verkostoseminaarin, joka on suunnattu 
taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. 
Vuonna 2018 Kettuki – Suuntaviivoja -erityistaidetoiminnan verkos-
toseminaari toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Taiteen 
edistämiskeskuksen ja Suomen käsityön museon kanssa. Seminaarin 
teemana oli erityistaiteen rahoitus ja ammatillinen työskentely.  
Seminaarissa esiteltiin myös Suomen käsityön museon ja Ammatti-
opisto Spesian yhteistyötä. Seminaarilaisille oli kuraattorikierroksia 
Pehmeetä touhua -näyttelyyn.  

Taitoliitto ja Suomen käsityön museo hakivat ja saivat Museoviraston 
Euroopan kulttuuriperintövuoden 2018 osallistaviin hankkeisiin apu-
rahan käsityöperinnön kummitoimintaan. Valtakunnallisesti toimivan 
Taitoliiton organisoiman Käsityöperinnön kummitoiminta -hankkeen 
tavoitteena on luoda konsepti, jolla tunnistetaan, otetaan omaksi, 
adoptoidaan paikallisesti tyypillistä ja merkityksellistä käsityötä  
yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Käsityöperinteen omaksi  
ottaminen on sen arvostamista ja siitä vastuun ottamista sekä  
perinteen uudistamishalukkuutta. Museon osuus on auttaa aineistojen 
työstämisessä. 

asiantuntijatehtävät
Museolehtori Raija Manninen on jäsenenä KuFu-hankkeen teemaryh-
mässä. KuFu on Kädentaitojen kulttuurifuusiot -hanke, jossa maahan-
muuttajille opetetaan eri käsityötekniikoita, vahvistetaan suomen 
kieltä ja harjoitellaan työnhakutaitoja. Hanke on ESR-rahoitteinen ja 
Jyväskylän kaupungin tukema ja se on yksi KYTin (Keski-Suomen Yh-
teisöjen Tuki) hallinnoimasta Välitin-hankkeen alahankkeista. Teema-

ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja sen tavoitteena on ohjata ja 
tukea hanketta eri näkökulmista. Hankeaika on 1.3.2018–31.5.2020

Menneinä vuosikymmeninä Hämeenlinnassa toiminut Fredrika Wet-
terhoffin kotiteollisuusopettajaopisto ja Kuopiossa toiminut Rouvasvä-
en yhdistyksen koulu ja opisto ovat pääosin kouluttaneet nykyisin vielä 
toimivat käsityö- ja taideteollisuusalan yhdistysten ammattilaiset. Kun 
Fredrika Wetterhoff -säätiön tekstiilikokoelmista osa siirtyi Suomen 
käsityön museolle vuonna 2013, oli luontevaa alkaa kerätä opiskelijoi-
den muistoja kouluajoilta eri vuosikymmeninä. Tavoitteena oli värittää 
kokoelmien ja arkistojen materiaalia henkilökohtaisella kokemus-
tasolla. Keväällä 2018 järjestettiin ensimmäinen kokemustyöpaja, 
jossa kokeiltiin muistojen keruuta entisten opiskelijoiden yhteisessä 
muistelutilaisuudessa. Tähän kokeiluun museolehtori pyysi tuttujaan 
koekaniineiksi ja pyysi heitä tuomaan mukanaan valokuvia niin koulun 
arjesta kuin opiskelija-asumisesta. Paikalla oli neljä muistelijaa, jotka 
eivät olleet opiskelleet yhtä aikaa Wetterhoffilla. Muistojen jakaminen 
samoista kokemuksista, vaikkakin eri aikoina, auttoi muistelijoita jä-
sentämään omia kokemuksiaan ja tutustutti heidät toisten kokemuk-
siin. Muistelutilaisuuden jälkeen muistelijat toteuttivat moodboardin 
muistoistaan ja lähettivät siitä kuvan museolle. Muistelijat kokivat 
koko prosessin hyvin voimauttavana. Kokeilua esiteltiin huhtikuussa 
TAKO pooli 6:n tapaamisessa Jyväskylässä.

Museolehtori osallistui kertomusvuonna viiteen käsityöntekijän am-
mattitutkinnon näytönarviointiin, joiden aiheina olivat tilasuunnittelu 
ja toteutus, kierrätysaiheisen näyttelyn suunnittelu ja näyttelytöiden 
toteutus, mosaiikkikirja, grafiikkapaperin valmistus, paperitaidenäyt-
telyn suunnittelu ja teosten toteutus. Lisäksi museolehtori osallistui 
yhden markkinointiviestinnän ammattitutkinnon näytönarviointiin sekä 
Savonlinnassa pääaineenaan käsityötiedettä opiskelevan työelämä-
harjoittelun ohjaukseen. 

Jyväskylän kaupungin järjestämässä Hyvien käytäntöjen dialogi  
–koulutuksessa etsittiin uudenlaisia ratkaisuja (työ)yhteisön hiljaisen 
tiedon ja osaamisen jakamiseen ja siihen, miten työyhteisö voi yhteis-
toiminnallisesti kuvata huolitilanteitaan ja jakaa arjen toimivia käytän-
töjä. Koulutus edellytti, että osallistujat toteuttavat parin kanssa yhden 
Hyvän käytännön -dialogin jollekin yhteisölle. Jyväskylän taidemuseon 
museolehtori Sirpa Turpeisen kanssa museolehtori veti kaupungin 
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kehittämistiimille session kokouskäytäntöjen muuttamisesta osallista-
vammaksi. Palaute oli rohkaisevaa.  

Helmikuussa museolehtori kertoi museologian opiskelijoille, mitä 
yleistyö ja museopedagogiikka ovat Suomen käsityön museossa  
ja miten niissä näkyy osallisuus. Keski-Suomen museo- ja kotiseu-
tupäivässä Katse tulevaisuuteen -seminaarissa joulukuussa museo-
lehtori esitelmöi aiheesta Nettiaineistot apuna kulttuuriperinnön  
havainnoimisessa.

Jyväskylän museopalveluiden yleisötyötiimi kokoontui neljä kertaa. 
Aiheina olivat mm. sisäinen tiedonkulku, työnjako, turvallisuus,  
asenteet, arviointi, asiakaspolku museotyössä, mitä on museopedago-
giikka ja mitä on yleisötyö.  

Kuluvana vuonna kulttuuriluotsit luotsasivat museoon 209 kävijää. 
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6. KOKOELMAT
Museon kokoelmatyöstä vastasi kertomusvuoden aikana amanu-
enssit Marjo ahonen (kokoelmat), anneli Hemmilä-Nurmi (arkistot 
ja kirjasto), Sari Jantunen (tietopalvelu) sekä Marja liisa Väisänen 
(kansallispukukokoelmat). 

Suomen käsityön museon edellinen, vuonna 2010 valmistunut kokoel-
mapoliittinen ohjelma päivitettiin vuoden 2018 aikana 2020-luvun  
museon tarpeita. Siinä esitellään muun muassa museon kokoelma-
työn prosessit ja niiden taustalla vaikuttavia ja niiden ansiosta 
aikaansaatuja asioita. Tallennus- ja kokoelmatyön prosesseissa 
noudatettavia linjauksia ja toimintaa leimaavia periaatteita ovat asia-
kaslähtöisyys, saavutettavuus, verkostoituminen sekä osallistuminen 
ja osallistaminen, jotka on nimetty museon yhteisessä strategia työssä 
läpikäyvinä painotuksina eri osa-alueilla ja tiimien toiminnoissa. 
Uudessa kokoelmapoliittisessa ohjelmassa on huomioitu museon 
rooli valtakunnallisena suomalaisen käsityökulttuurin tallentamisen 
vastuumuseona sekä osana museota toimivien Suomen kansallis-
pukukeskuksen ja Konservointikeskuksen rooli valtakunnallisina  
asiantuntijoina. 

ESINEKOKOELMAT
Kartunta ja tilastoja
Esinekokoelmat karttuivat vuonna 2018 noin 670 objektilla ja hankinta-
tiedot luetteloitiin 42 kartuntaerässä, joista kuusi oli ostoja. Noin 
450 esineelle tehtiin kuvailuluettelointi, jonka lisäksi 410 esineelle 
tehtiin täydennysluettelointia, kuten asiasana- tms. päivitystä. Esine-
luetteloinnin yhteydessä täydennettiin 1486 esineen paikkatiedot. 
Tiedot kirjattiin niille esineille, joilla ei vielä ollut aiemmin tarkkaa 
paikkatietomerkintää. Paikkakirjaus, sen yhteydessä tehty varasto-
inventointi ja hapottomien silkkipaperien vaihtaminen, tehtiin museon 
vapaa ehtoisten Museokumppaneiden avustuksella. Museokumppanit 
digitoivat myös tekstiilinäytteitä yhteensä 1444 kappaletta vuoden 2018 
aikana. Digitointikartunta vuoden aikana oli yhteensä 1477 kuvaa. 

Esinekokoelmia koskevia yhteydenottoja tuli kertomusvuonna keski-
määrin kymmenen kuukausittain. Yhteydenotot tulivat koko Suomen 
alueelta joko museoasiakkaina, puhelimella tai sähköpostitse sekä 
yksi yhteydenotto ulkomailta. Kontaktit ovat pääasiassa lahjoittajien 
yhteydenottoja. 

Kokoelmahankinnat
Museon vaihtuvista näyttelyistä tehtiin kaksi kokoelmaostoa. Taide-
teoskokoelmaan hankittiin Ulla Pohjolan teos Isolokki (2017) vaihtuvan 
näyttelyn Memento – Ulla Pohjola ja Kaija Poijula 7.1.–15.4.2018  
yhteydestä ja puuseppä-arkkitehti Yoshimasa Yamadan kaksi valaisin-
ta Ikkunagallerian näyttelystä (21.3.–27.5.2018). Käsityöalan muotoilu 
ja taidekäsityö kuuluvat museon tallennustehtävän painopisteisiin. 

Seinävalaisin Yoshimasa Yamada. Kuva Yoshimasa Yamada.
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Pienempiä kokoelmaostoja tehtiin nykytallennusten yhteydessä.  
Museo dokumentoi pienimuotoisina harjoitustöinä käsityöalan eri 
ilmiöitä yhteistyössä sekä Jyväskylän yliopiston museologian opiske-
lijoiden, että museon vapaaehtoisten Museokumppaneiden kanssa. 
Museon vapaaehtoisten Museokumppaneiden opintopiirin toteuttama 
nykytallennusretki Hankasalmen keramiikkapajalle tuotti arkisto-
aineiston lisäksi myös esineitä. Esimerkkeinä ostettiin saviastioita  
yhteensä 13 kappaletta.

Sisustustekstiilikokoelmaan tarjottiin runsaasti lahjoituksia.  
Kokoelmaan vastaanotettiin yhteensä viisi ryijyä, joita ovat suunni-
telleet muun muassa Ann Jonasson (Omenat 1970-luvulta), Ester Ax 
(Pyhä Yrjänä vuodelta 1931), Irma Kukkasjärvi (Tähkä-ryijy vuodelta 
1975) ja Aino Bäckman (Juhlaryijy 1930-luvun alusta).

Käsi- ja kotiteollisuusalan koulutusaineistot karttuivat eri aikakausia 
edustavilla opinnäytetöillä kuten Fredrika Wetterhoffin käsityökoulusta 

1910-luvulta, Helsingin käsityönopettajaopistosta 1930–1940-luvuilta, 
Jurvan kotiteollisuuskoulusta ja Lahden kotiteollisuusopettajaopis-
tosta 1960-luvulta, Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitoksesta 
1980-luvulta. 

Suomen käsityön museo vastaanotti myös kaksi kokoelmasiirtoa toi-
sista museoista. Lottamuseosta poistettu 13 esineen puhdetyökokoel-
ma jatkosodan ajalta liitettiin osaksi vastaavaa aikaisempaa noin 30 
esineen kokoelmaa. 

Designmuseosta siirrettiin museoiden yhteisen varhaisvaiheen aikaisia 
ja Valtion kotiteollisuusmuseolle kuuluneita kansanomaisia ryijyjä noin 
15 kappaletta osaksi nykyistä Suomen käsityön museon niin sanottua 
vanhaa suomalaista kokoelmaa. Ryijyt olivat jääneet osaksi Design-
museon kokoelmaa 1920-luvun lopulla, kun osa kotiteollisuusmuseo-
toiminnasta lakkautettiin. 
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Tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen perikunnalta ostettiin taiteilijan  
suunnittelemia neuleita noin 60 kappaletta. Aikaisempi Könösen  
suunnittelemien neuleiden kokoelma Suomen käsityön museossa on 
160 kappaletta. Designmuseon kanssa sovittiin tallennustyönjaosta ja 
osan kokoelmasta perikunta lahjoitti lelumuseo Hevosenkenkään  
Espooseen. Lahjoituksena saatiin samassa yhteydessä myös esineis-
töä Könösen liikehuoneistosta ja asunnosta Helsingistä Liisankatu 
17:sta, esim. Sirkka Könösen omia teoksia kuten kolme täytekakkua, 
installaatioita tai osia niistä ja neuleiden pienoismalleja. Esineitä lah-
joituskokoelmassa oli yhteensä noin 450. Kokoelmahankinnan yhtey-
dessä aloitettiin myös laajempi Sirkka Könösen elämänhistoriallinen 
dokumentointi. Valtakunnallisella vastuumuseoiden kentällä kokoelma 
sijoitetaan Suomen käsityön museossa (käsityöalan) vaikuttajia koske-
vaan tallennukseen. 



40

Kehittäminen ja verkostot
Suomen käsityön museon kokoelmaselaimen käytössä verkon välityk-
sellä on ollut viime vuosina katkos. Uuden kokoelmanhallintajärjestel-
män käyttöönoton on tarkoitus toteutua vuoden 2019 aikana. Museo on 
osallistunut Jyväskylän museopalveluiden yhteiseen uuden kokoelma-
hallintajärjestelmän valmistelutyöryhmään ja siirron valmisteluihin. 
Uudistus on samalla maakunnallinen, sillä mukana ovat myös muut 
Keski-Suomen ammatilliset museot. Ensimmäinen tarjouspyyntö ei 
tuottanut hankintaa, jonka jälkeen aloitettiin toisen tarjouspyynnön 
valmistelu. Tiedot kokoelmien sisällöistä ovat siirron jälkeen luetta-
vissa valtakunnallisessa Finna-palvelussa. Saavutettavuuden rajoituk-
sesta huolimatta kokoelmapalveluita on tarjottu asiakkaille henkilö-
kohtaisesti sähköpostitse, puhelimella tai museotapaamisissa.  

Työn kehittämistä ja verkostoja ovat vahvistaneet museoalan koulutuk-
set. Valtakunnalliseen tallennus- ja kokoelmaseminaariin (TAKO) on 
osallistuttu kaksi kertaa vuodessa ja kerran vuodessa järjestettävään 
Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden koordinoimaan museologian  
seminaariin. TAKO:n pooli 4:n ja pooli 6:n toimintaan osallistuttiin  
aktiivisesti. Keväällä järjestettiin pooli 6:n työpaja Jyväskylässä yhdes-
sä Jyväskylän yliopiston avoimen tiedon keskuksen kanssa ja mukaan 
kutsuttiin maakunnan muita museoita sekä kolmannen sektorin toimi-

joita. Paikallisina työpajan osallistujina mukana olivat Keuruun museo 
sekä Palokka-seura. 

Pooli 6:n museoiden kesken vuoden 2018 tallennusaiheeksi sovittiin 
muistojen ja tarinoiden Sadonkorjuu. Suomen käsityön museossa aloi-
tettiin tässä yhteydessä Fredrika Wetterhoffin oppilaitoksen historiaan 
liittyvän muistoaineistojen keruu.  Verkkoon suunniteltiin muistojen 
keruun sähköinen alusta. Tämän lisäksi järjestettiin yleisötapahtuma, 
jossa rajattu joukko entisiä oppilaitoksen opiskelijoita kokoontui  
museolle tapaamaan toisiaan ja yhdessä muistelemaan opiskeluaikaa. 
Ryhmää pyydettiin ottamaan mukaan valokuvia osaksi muistojen he-
rättämistä ja museon henkilökunta oli tuonut nähtäville myös kunkin 
arkistoituja kenttätöiden keruuaineistoja. Osallistujien positiivisen pa-
lautteen pohjalta tapahtuman järjestämistä ja kehittämistä jatketaan.  

Museoliiton järjestämään tietosuojakoulutukseen osallistuttiin  
seuraamalla sitä etäyhteyden kautta. Vuoden 2018 aikana suoritettiin 
myös työnantajan eli Jyväskylän kaupungin järjestämä tietosuoja-
koulutus ja -testi.  

TAKO-verkostoon osallistuvien museoiden verkkoalustalla raportoitiin 
vuoden aikana syntynyt ja tallennettu kartunta. Syksyn 2018 aikana 
kokoelmapoliittisen ohjelman päivityksessä muokattiin myös verkos-
toa varten Suomen käsityön museon tallennustehtäviä. Verkostoon 
osallistuvat museot voivat halutessaan vuosittain tehdä kyseisen päi-
vityksen. 

Suomen käsityön museo on mukana myös raportointityökalun kehit-
tämisen nk. Tako-visu -työryhmässä, joka kutsuttiin koolle keväällä 
2018. Suunnitteluun ja vaatimusmäärittelytyöhön haluttiin mukaan pieni 
ryhmä työkalun loppukäyttäjiä. Työ eteni suunnitelman mukaan vuoden 
aikana, kun tavoitteena oli saada aikaan uudistettu ja käyttäjäystävälli-
nen ohjelmisto. 

Kokoelmapoliittisen ohjelman päivityksen yhteydessä nousi esiin tarve 
kokoelmaprosessien ohjeistuksen kirjaamisesta käsikirjaksi. Koska 
Museo2015 -hankkeessa ei prosessiohjeistusta vielä käännetty vaan 
keskityttiin luettelointiohjeistukseen, Suomen käsityön museosta  
tehtiin siitä nyt ehdotus toteutettavaksi TAKO:n verkostossa Spectrum 
5.0 pohjalta. Työ on sovittu aloitettavaksi valtakunnallisena yhteistyönä 
mukaan ilmoittautuvien museoiden kesken vuoden 2019 aikana. 
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Kokoelmien käyttö
Museon esinekokoelmia on vuoden 2018 aikana ollut esillä yleisölle 
perus- ja vaihtuvissa näyttelyissä. Osana perusnäyttelyn ajankohtaista 
osiota museon kokoelmien villakirjontatekstiilejä otettiin esille vuosit-
tain vaihtuvaan vitriiniin. Osa aineistosta kuuluu museon sisustusteks-
tiilikokoelmaan, osa Fredrika Wetterhoff -säätiön kokoelmaan. Museo-
lehtorin laatiman suunnitelman mukaan samalla kuvattiin yleisölle 
kokoelmatyöstä säilytystiloissa ja konservoinnissa kertovaa video-  
ja kuva-aineistoa. 

Tyyne-Kerttu Virkki -kokoelmasta Aili Hietasen valmistama tekstiili-
taulu Merikanto merellä (Prinsessa) oli esillä vaihtuvassa näyttelyssä 
Pehmeetä touhua – Nordic Outsider Craft 28.4.–2.12. 2018.

Helsingin avoimen yliopiston museologian opintokurssille lainattiin 
merkitysanalyysin harjoitusaineistoksi Sirkka Könösen kokoelmasta 
Vanilla Roses -ryijykakku sekä yksityislahjoittajan kokoelma, joka  
sisältää kaksosten kastepuvut sekä öljyvärimaalauksen 1920-luvulta.

Museon kotisivuilla julkaistussa Käsityön kuvia -sivustolla on koottuna 
aihepiireittäin kuvia esine- ja valokuvakokoelmista. Kyseisen verkko-
gallerian kuvien käyttö on maksutonta. 

Kokoelmien hoito
Turkis- ja nahkakokoelma kävivät läpi konservaattorin toteuttaman  
kokoelmanhoitoprosessin sisältäen inventoinnin, pakastuksen, raken-
ne- ja materiaalianalysointia sekä pitkäaikaispakkaamisen ja uudel-
leen sijoituksen nykyisistä tekstiilien säilytystiloista kokoelmakeskuk-
seen. Siirto tehtiin tekstiilien säilytystilapaineen helpottamiseksi.  
Työtä teki tekstiilikonservaattori Leena Niiranen, joka oli palkattuna 
tähän kolmen kuukauden ajan. 

Myös päähinekokoelman pitkäaikaissäilytystä kohennettiin osallista-
malla vapaaehtoisten Museokumppaneiden yhdeksän henkilön  
ryhmää tukirakenteiden valmistamiseen konservaattorin ohjauksessa. 
Samassa yhteydessä museon henkilökunta myös digitoi kuvaamalla 
esineet.

Aktiivisia Museokumppaneita osallistamalla edistettiin kokoelmien 
pakkausmateriaalien vaihtoa vanhentuneesta ruskeasta silkkipaperis-
ta hapottomaan nykyvaihtoehtoon. Tässä yhteydessä Museokumppanit 
kirjasivat myös sijaintipaikan sellaiselle esineistölle, jolle ei vielä oltu 
kirjattu hyllypaikkaa. 
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Museon arkistoista, kirjastosta ja tietopalvelusta vastasi vuonna 
2018 amanuenssit anneli Hemmilä-Nurmi ja Sari Jantunen.  
Myös muut museon kokoelmatiimin jäsenet osallistuivat osaltaan 
tietopalvelun toteuttamiseen. 

ARKISTOT
Suomen käsityön museon arkiston kokoelmat ovat karttuneet vuoden 
aikana 23 uudella lahjoituksella. Lahjoituksista usea liittyy Suomen 
käsityön museon tallennusvastuualueeseen kuuluvaan käsityön-
opetuksen koulutuksen historiaan. Koulutuksen historiaan liittyvästä 
materiaalista ehkä harvinaisin on 1800-luuvn lopun kudontamallikirja. 
Mallikirja on kuulunut lahjoittajan äidille, joka oli saanut sen lahjaksi 
joltakin ystävältään tai asiakkaaltaan. Lahjoittajan äiti Taimi Saasta-
moinen valmistui Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuusopettajaopistosta 
kudonnan neuvojaksi tehden elämäntyönsä Pohjois-Karjalan koti-
teollisuusyhdistyksen palveluksessa.

Suomen käsityön museo aloitti Fredrika Wetterhoffin kotiteollisuus-
opettajaopistoon liittyvien muistelujen keräämisen jokin vuosi sitten. 
Wetterhoffilla työskennelleet entiset opettajat ja sieltä aikoinaan  
valmistuneet opiskelijat ovat voineet tallentaa muistelunsa sähköisesti 
Suomen käsityön museon verkkosivuilla olevaan lomakkeeseen.  
Vuoden 2018 aikana muisteluja on kertynyt seitsemän. Suomen  
käsityön museo järjesti myös 30.11. erityisen Wetterhoff-tapaamisen, 
jolloin museon tiloihin kokoontui viisi entistä wetterhoffilaista muiste-
lemaan vuosiin 1963–1966 sijoittuvaa opiskeluaikaansa. Tapahtu-
massa mukana olleet Airi Pauni ja Sirkka Ali-Raatikainen lahjoittivat 
myöhemmin opintoihinsa liittyvää materiaalia. Wetterhoffiin liittyvää 
arkistoaineistoa sekä valokuvia ovat lahjoittaneet myös Hilkka Lehti-
nen, Eija Mendelin, Sirkka Muurela, Ulla-Maija Tuomisto ja Johannes 
Brusila. Kaikki edellä mainitut lahjoitukset täydentävät hienosti  

Suomen käsityön museon kokoelmissa jo olevaa Wetterhoffiin liittyvää 
arkistoaineistoa.

Suomen käsityön museo on saanut lahjoituksena myös muihin käsi-
työalan oppilaitoksiin liittyvää arkistoaineistoa. Aili Vilander lahjoitti 
Kuopion koti- ja taideteollisuusoppilaitoksessa vuonna 1985 teke-
määnsä lopputyöhön liittyvän materiaalin. Marja Ruisvaara lahjoitti 
äitinsä 1930-luvun lopun Helsingin käsityönopettajaopistoon liittyvän 
aineiston. Arkistoon on tullut lahjoituksena myös aineistoa liittyen  
Invalidisäätiön ammattikoulun sekä Ruokolahden kunnan keskus-
koulun tyttöjen käsityönopetukseen.

Suomen käsityön museo vastaanotti merkittävän arkistokokoelman, 
kun vuonna 2018 edesmenneen tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen tyttä-
ret lahjoittivat äitinsä arkistoaineiston. Lahjoitus pitää sisällään Sirkka 
Könösen yritykseen liittyviä paperiasiakirjoja, hänen suunnittelemiaan 
neuletöiden malleja, valmistusohjeita ja lankakarttoja. Kokoelmaan 
kuuluu myös huomattava valokuvakokoelma. Sirkka Könösen peri-
kunnan lahjoittama, vielä järjestämätön kokoelma käsittää arkisto-
aineistoa lähes kaksi hyllymetriä ja arviolta 2000 valokuvaa. 

Suomen käsityön museo sai huomattavan yksityisen ihmisen elämän-
työhön liittyvän lahjoituksen, kun Ulla-Maija Tuomisto luovutti mie-
hensä, puuseppä Jorma Tuomiston arkistoaineiston sekä valokuvia. 
Jorma Tuomisto opiskeli puusepäksi Jurvan kotiteollisuuskoulussa 
ja edelleen kotiteollisuusopettajaksi Lahden kotiteollisuusopettaja-
opistossa 1969. Hän toimi puutyönopettajana useissa alan oppilaitok-
sissa ja vuoteen 1999 saakka Jurvan kotiteollisuuskoulussa. Jorma 
Tuomisto osallistui puutöillään lukuisiin kilpailuihin ollen myös  
Suomen puunsorvaajien liiton puheenjohtajana. Lahjoituksen mukana 
tuli Jorma Tuomiston valmistamien puuesineiden suurikokoisia malli-
piirustuksia 19 kappaletta, painotuotteita, lehtileikkeitä ja asiakirjoja 

7. ARKISTOT, KIRjASTO  
jA TIETOPALVELU
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Jorma Tuomiston elämäntyöstä puuseppänä sekä osallistumisesta 
erilaisiin kilpailuihin ja projekteihin.

Vuonna 2017 aloitettu vapaaehtoisten osallistamishanke on tuonut 
useita museotyöstä kiinnostuneita mukaan museon toimintaan.  
Heidän avullaan aloitettiin arkiston kokoelmiin kuuluvien mallipiirus-
tusten ja luonnosten järjestäminen. Vapaaehtoiset ovat käyneet kerran 
viikossa vaihtamassa vanhojen ja osittain repeytyneiden silkkipape-
reiden tilalle uudet, arkistokelposet suojapaperit. Samalla arkisto-
laatikoissa olevat luonnokset on käyty läpi ja mahdollisesti paikkaansa 
vaihtaneet luonnokset on palautettu omalle paikalleen.  

Valokuva-arkiston kokoelmissa huomattavin lisän ovat tuoneet yksi-
tyiset lahjoittajat, jotka halusivat luovuttaa arkistoaineiston lisäksi 
myös valokuvia. Valokuva-arkiston kokoelmat karttuivat museon 
oman aktiivisen toiminnan tuloksena. Museon tekemät käsityöläisten 
dokumentoinnit sekä museologian opiskelijoiden ottamat valokuvat 
ovat tärkeä osa tämän päivän tallennustyötä. Suomen käsityön museo 
arkistonmuodostajana dokumentoi myös omaa toimintaansa. Vuoden 
kaikki museon vaihtuvat näyttelyt valokuvattiin ja kuvat luetteloitiin 
tietokantaan. 

KIRjASTO
Museo saa paperiasiakirjojen ja valokuvien ohella lahjoituksena myös 
paljon kirjoja. Museon vapaaehtoiset ovat olleet suuri apu näiden  
lahjoituksina tulleiden kirjojen luetteloimisessa ja järjestämisessä 
hyllyihin. Suomen käsityön museon kirjaston luokitusjärjestelmä on 
aikojen saatossa vanhentunut uusien eri alojen kirjojen tullessa  
markkinoille ja museon kokoelmiin. Luokitusjärjestelmää täsmen-
nettiin tekemällä uusia luokkia sen mukaan, miten kokoelmat olivat 
karttuneet eri käsityötekniikoiden osalta. Vapaaehtoiset ovat järjestä-
neet kirjat hyllyyn uuden luokitusjärjestelmän mukaan. Nyt tietyn alan 
teokset löytyvät helpommin hyllystä.

Suomen käsityön museon kirjasto sai harvinaisen lahjoituksen, kun 
Aili Kytökivi luovutti Axel O. Heikelin teoksen Mordvalaisia pukuja  
ja kuoseja. Vuonna 2018 kirjaston kokoelmien kartunta oli 698 teosta.

TIETOPALVELU
Museon tietopalvelu oli eläköitymisen vuoksi virallisesti suljettuna 
marraskuusta 2017 toukokuuhun 2018. Tänäkin aikana kysymyksiin 
pyrittiin vastaamaan resurssien mukaan. Tietopalvelussa kyselyt ovat 
aiempien vuosien tapaan koskeneet pääasiassa ryijyjä, niiden nimeä-
mistä ja suunnittelijoiden tunnistamista, mutta kyselyjä on tullut myös 
muista käsityöhön liittyvistä teemoista kuten 1930-luvun karvalanka-
matoista ja tunnistamattomista käsityövälineistä. Yhteistyötä on jatket-
tu useiden ryijykeräilijöiden ja ryijygalleristien sekä antiikkihuutokaup-
paa harjoittavan Bukowskis-huutokauppatalon kanssa. Toukokuusta 
joulukuuhun kuluneella kaudella tietopalvelu vastasi 70:een sähkö-
postitse tai puhelimitse saapuneeseen käsityöaiheiseen kysymykseen. 
Henkilökohtaisia tietopalvelutapaamisia museon tiloissa oli muutamia.    

jYVÄSKYLÄN YLIOPISTON  
MUSEOLOgIAN OPISKELIjAT
Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijat ovat jälleen tallentaneet 
harjoitustöitään Suomen käsityön museon kokoelmiin. Vuonna 2018 
nykydokumentointityönsä luovutti viisi ryhmää. Marjatta Hildèn  
dokumentoi Elisa Muhosta. Elisa Muhonen valmistui aikoinaan Fredri-
ka Wetterhoffin kotiteollisuusopistosta neulealan ammattilaiseksi  
ja nykyisin hän pitää Elisa Muhonen Design -nimistä yritystä Hollolas-
sa. Oskari Luoma haastatteli Suomen käsityön museon pitkäaikaista 
museomestaria Juhani Hagmania hänen jäädessä eläkkeelle keväällä 
2018. Venla Räsänen, Ville Eskelinen ja Henna Harju tallensivat Suo-
men käsityön museon tiloissa säännöllisesti kokoontuvaa Sukkapiiriä. 
Ryhmän tärkein motivaatio jo useita vuosia jatkuneelle kokoontumi-
selle on yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Sari Perhonen-Pirttiniemi 
dokumentoi Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan piirissä toimivaa 
Käspaikkakerhoa. Emmi Tuukkanen kävi haastattelemassa lahtelaista, 
hevosenjouhista koruja valmistavaa Nanna Salmea. Hän on valmista-
nut koruja hevosenjouhista jo vuodesta 1999 alkaen.

Museologian opiskelijoiden tekemät tallennustyöt toivat arkistoaineis-
ton lisäksi museon kokoelmiin 211 digikuvaa. Tallennustyöt viedään 
myös verkkoon ja opiskelijat voivat itse tuottaa julkaistavan materiaa-
linsa sekä valita mieleisensä valokuvat.  
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8. KANSALLISPUKUKESKUS
lispukukonsultti taltioi tiedot kirjallisesti ja kansallispukuamanuenssi 
digikuvaten Kansallispukukeskuksen arkistoihin. Mallipukujen valmis-
tajat käyttävät aineistoja apuna pukujen toteutuksessa. Toimeksianto-

sopimus naisen pukutarkistushankkeesta solmittiin 
syyskuussa 2018.

akaan seudun naisenpuvun täydennyshanke käyn-
nistyi. Pukuun liitettäväksi sopivaa esikuvaröijyä 
tutkittiin sekä Kansallismuseon että Museokeskus 
Vapriikin kokoelmista. 

TUTKIMUSKÄYNNIT
Kuluneen vuoden aikana Kansallispukukeskuksen 
työntekijät ovat tehneet useita tutkimuskäyntejä 
Museoviraston keskusvarastolle Orimattilaan.  
Museoviraston kanssa on sovittu, että kansallis-
pukututkimuksiin liittyvät esineiden tutkimispyynnöt 
hoidetaan Suomen kansallispukukeskuksen kautta. 

Tutkimuskäynnit ovat liittyneet pääasiassa Ikaalis-
ten ja Saarijärven pukutarkistushankkeisiin, jolloin 
on dokumentoitu ja taltioitu esikuva-aineistojen 
tietoja sekä vertailtu kangas- ja ompelukokeiluja. 
Lisäksi on vertailtu ja testattu vaatekappaleiden 
kaavoituksia varten tehtyjä sovituskokeiluja. Mukana 
on usein ollut kansallispukuraadin nimeämä puvun 
asiantuntija, mallipukujen tekijöitä sekä tilaaja-
yhteisöjen edustajia. Ikaalisten pukutarkistukseen 
liittyviä hopeisia levyriipuskoruja tutkittiin Kansallis-
museon tiloissa Helsingissä.

Kansallispukukonsultti Taina Kangas on myös  
tehnyt tutkimuskäyntejä Museokeskus Vapriikin  
ja Rauman museon kokoelmakeskuksiin. 

Kertomusvuonna Suomen kansallispukukeskuksessa työskenteli 
kaksi työntekijää: kansallispukukonsultti Taina Kangas ja kansallis-
pukuamanuenssi Marja liisa Väisänen. 

PUKUTUTKIMUS
Vuoden aikana kansallispukujen tarkistus-
hankkeita on ollut työn alla useita. 

Saarijärven naisenpuvun tarkistushanke 
eteni vauhdilla. Mallipukujen käsinkudottujen 
kankaiden oikeanlaatuiset ja väriset sekä  
riittävän ohuet puuvilla- ja pellavalangat aset-
tivat kutojalle haasteita. Useiden kokeiluiden 
ja esikuviin vertaamisten jälkeen syntyivät 
upeat Saarijärven pukukankaat hameeseen, 
esiliinaan ja röijyihin. Saarijärven puku-
tarkistus hyväksyttiin Kansallispukuraadin  
kokouksessa 2/2018. Puku julkistettiin 
Kansallispuvun juhlapäivä -tapahtumassa 
6.10.2018 Suomen käsityön museolla.  
Yleisö otti puvun ihastuneena vastaan.

Rauman seudun naisenpuvun tarkistus  
jatkui päähineiden osalta. Puvun asiantuntija 
Sirkka-Liisa Hakala ja kansallispukukonsultti 
Taina Kangas tutkivat Rauman museon koko-
elmien tykkimyssyt. Kansallispuku konsultti 
taltioi myssyt digikuvaamalla. Sirkka-
Liisa Hakala viimeistelee puvun kokonais-
suunnitelman.

Uutena hankkeena käynnistyi ikaalisten 
naisenpuvun tarkistus. Vuoden aikana tut-
kittiin ja dokumentoitiin sekä naisen- että 
miehenpuvun esikuvamateriaaleja. Kansal-
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KOULUTUS
Kansallispukukonsultti Taina Kankaan järjestämä kansallispuku-
valmistuksen peruskoulutus jatkui kuluneen vuoden aikana kahdella 
koulutusjaksolla Jyväskylän kansalaisopistossa. Helmikuussa aihee-
na olivat karjalaisten naistenpukujen päällysvaatteet. Koulutuksessa 
perehdyttiin kostulien ja sarkaviittojen materiaaleihin, kaavoitukseen, 
kaavamuutoksiin ja ompelurakenteisiin.

Marraskuisen koulutusjakson aiheena olivat miesten puvut. Jakso  
käsitteli miesten kansanomaista pukeutumista, kansallispukuja  
ja niiden eri vaatekappaleiden materiaaleja, kaavoituksia ja ompelu-
rakenteita. Käytännön harjoituksissa keskityttiin pukujen yksityis-
kohtien valmistukseen. 

Lisäksi Saarijärven pukutarkistushankkeeseen liittyvä koulutus  
käynnistyi marraskuussa. Saarijärvi-Seuran järjestämä koulutus-
kokonaisuus sisältää vuosina 2018–2019 kolme jaksoa, jotka järjes-
tetään Saarijärven käsityökeskuksessa. Ensimmäisellä jaksolla 
kansallis pukukonsultti kertoi pukutarkistushankkeesta kokonaisuute-
na ja puvun esikuvamateriaaleista. Mallipuvun kankaiden kutoja Tiina 
Lajunen kertoi kankaiden kudontaprosessista lähtien oikeanlaisten 
lankojen ja värisävyjen etsimisestä useiden kudontakokeilujen kautta 
lopulliseen tulokseen asti. 

POHjOISMAINEN YHTEISTYÖ
Elokuussa 6.–10.8.2018 järjestettiin Tanskassa Tisviljedelessä  
viisipäiväinen Pohjoismainen kansallispukuseminaari. Seminaarin 
järjestämisvuoro oli Tanskalla ja sen organisoi Folkedans Danmark. 
Seminaarin aiheena olivat neuleet kansan- ja kansallispuvuissa.  
Suomesta aiheesta luennoivat Marketta Luutonen ja Marjo Vainio. 
Kansallispukukeskuksen työntekijät osallistuvat seminaariin.
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KANSALLISPUKU KESKUKSEN 
NÄYTTELYT
enontekiön gákti – Kitti-suvun naisten pukuja 
17.11.2017–31.3.2018
Enontekiön saamenpuku eli gákti on koristeellisin ja näyttävin  
kaikista viidestä Suomen saamelaispuvusta. Puku herättää ihastus-
ta värikkyydellään, asusteillaan ja sanomallaan. Se tunnistetaan 
helposti runsaista koristenauhoistaan ja huivissa helisevistä näyttä-
vistä hopeoistaan. Esillä olleet gáktit olivat Jyväskylässä asuvan 
Kitti-sukuun kuuluvan perheen käytössä. Näyttelyn kokosi FM Maritta 
Stoor-Lehtonen, saamenkieliseltä nimeltään Pikku-Hannun Hansin 
Hilkan Maritta. Esillä oli kolme aikuisen naisen asua, yksi lapsen asu 
sekä asusteita. Näyttely toteutettiin yhteistyössä Sisä-Suomen Saame-
laisyhdistyksen eli Bárbmu ry:n kanssa. Näyttelyyn liittyi saamelaisuu-
desta kertovia tapahtumia.

Tukkilaisromantiikkaa ja minimittaa  
6.4.–11.11.2018
Näyttelyssä oli esillä Kansallispukukeskuksen kokoelmiin lahjoitet-
tuja kansallispukuja eri vuosikymmeniltä. Näyttelyn puvuilla on rikas 
historia ja ne tulevat eri puolilta Suomea. Esillä oli yksi ensimmäisiä 
Kirvun naisen kansallispukuja, Pauligin ensimmäisen Paulan, vuon-
na 1952 valitun Sinikka Kekin Sääksmäen kansallispuku, Rouva Eeva 
Ahtisaaren keskukselle lahjoittama Ylä-Savon puku, minimittaiseksi 
lyhennetty Orimattilan kansallispuvun liivihame, kangasalalaisten 
sisarusten kansallispukujen osia, joiden mukana tuli myös valokuvia, 
1900-luvun alussa koottu ns. ”Tuuterin puku” mielenkiintoisella  
kirjailulla sekä Pietarsaaren kansallispuku, jossa lahjoittaja oli  
esiintynyt vuonna 1947 Suomi-filmin elokuvassa Koskenkylän laulua. 
Näyttelyssä esiteltiin myös Kansallispukukeskuksen tallennustyötä.
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Kiertonäyttely: Suomalainen kansallispuku 
21.10.2018–6.1.2019
Osa laajasta Suomalainen kansallispuku -näyttelystä oli esillä Seinä-
joella Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseossa. Näyttelyyn valitut 
kansallispuvut edustivat maamme eri pukualueita ja 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-verkkareihin puettu poika.  
Kansallispukukeskuksen työntekijät, museomestari ja näyttely-
intendentti kävivät pystyttämässä näyttelyn sekä purkamassa sen. 
Konservointikeskus huolsi puvut kuntoon ennen niiden lähtöä.

Uudenkarheat kansallispuvut  
16.11.2018–5.5.2019
Esillä oli viisi uusinta pukukokonaisuutta, muun muassa Saarijärven 
naisen tarkistettu puku, joka julkistettiin lokakuussa. Kaikki näyttelys-
sä olleet kansallispuvut ovat joko aivan uutena koottuja pukumalleja 
tai perinnepohjaisuudeltaan tarkistettuja ja edustavat siten uusimpia 
pukututkimuksen tuloksia. Pukujen kokoamisessa on Suomen  
kansallispukukeskuksella ollut keskeinen rooli. 

KANSALLISPUKUKOKOELMAT
Kansallispukukeskuksen kokoelmat ovat karttuneet pääasiassa  
lahjoitusten avulla. Vuonna 2018 Kansallispukukeskuksen kokoelmiin 
esineitä lahjoittivat seuraavat henkilöt: 
Anttonen, Soili
Helander, Päivi
Koskela, Jenni
Laaksonen, Eija

Lehtimäki, Leena
Lustig, Aira
Paulaharju, Maijukka
Rauhamäki, Tuula

Terämä, Miia
Vaherva, Tapio

KANSALLISPUKURAATI
Kansallispukuraati kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa: huhtikuussa 
ja syyskuussa. Syyskuun kokouksessa valittiin raadista eronneen  
Leena Holstin tilalle uudeksi varapuheenjohtajaksi Seija Johnson. 

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

Kuluvan vuoden aikana käsiteltävinä asioina ovat olleet Saarijärven 
pukutarkistuksen lisäksi Ikaalisten naisenpuvun kokonaissuunnitelma, 
Akaan seudun naisen pukutäydennys sekä Oriveden kansallispuvun 
tarkistuspyyntö. Lisäksi raati on käsitellyt kansallispuvuissa käytettä-
vien painokankaiden käyttöä ja saatavuutta sekä naistenpukujen  
röijyjen tarvetta ja tilannetta. 
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KANSALLISPUKULAHjOITUS  
TASAVALLAN PRESIdENTIN  
PUOLISO jENNI HAUKIOLLE
Suomen Kansallispukujen Ystävät ry päätti maamme  
itsenäisyyden juhlavuonna 2017 lahjoittaa kansallis-
puvun rouva Jenni Haukiolle. Hankkeen käytännön  
organisoijaksi yhdistys valtuutti kansallispukukonsultin. 
Puvun valmistus tilattiin kansallispukualan ammatti-
laisilta. Rouva Haukion valitsema Jääsken tarkistettu 
kansallispuku luovutettiin hänelle 1.12.2017 presidentin 
virka-asunnossa Mäntyniemessä. 

Kireän tilausaikataulun vuoksi pukulahjoitukseen kuu-
luvat loput osat, päähine ja käsin neulotut sukat, jotka 
eivät ehtineet valmistua luovutustilaisuuteen, toimitet-
tiin hänelle kuluneen vuoden helmikuussa. 

KANSALLISPUKU
KUVAUKSET
Kansallispukukeskus kuvautti Kansallispukuraadin  
hyväksymät uusimmat kansallispuvut, Johanneksen 
savakkopuku ja Saarijärven puku, 31.10. Kuvaajana  
oli Hannu-Pekka Auraneva Keski-Suomen museolta.  
Kuvat ovat tärkeässä osassa kansallispukukeskuksen 
kansallispukuja koskevassa tiedotuksessa sekä luento-
jen kuvamateriaaleina. 

Helmikuussa Johannes-Seura järjesti kuvaukset  
Johanneksen uuden savakko puvun esittelyvideota  
varten. Kansallis pukukonsultti esitteli puvun osa ker-
rallaan sekä pukuun pukeutumisen. Videolta selviää niin 
helttuhatun eli natsi päähineen kuin sukkasiteidenkin 
pukeminen. Kuvauksen toteutti Vesa Loikas Photo-
graphy Turussa. Video on katsottavissa YouTubessa  
www.youtube.com/watch?v=Uc4aqBhOvwE 

KANSALLISPUKU
KONSULTIN  
PITÄMÄT ESITELMÄT
14.3.2018 Säkylän kansalaisopiston ja Ikään-
tyvien yliopiston yhteisesti järjestämässä tilai-
suudessa esitelmä ”Kansallispuvut kaikilla 
mausteilla”.  Säkylässä pidetty luento käsitteli 
Kansallispukukeskuksen toiminnan esittelyä, 
kansallispukututkimusta ja pukujen käyttöä.

20.3.2018 Jyväskylän Kalevalaiset Naiset ry:n 
kanssa yhteis työssä järjestetyssä yleisötilaisuu-
dessa luennon aiheena olivat puku tarkistukset.

24.8.2018 Raision seudun koulutuskunta-
yhtymän järjestämä Rase naari – Inspiroidu 
kansallispuvuista -seminaari toimi samalla 
oppi laitoksen aloittaman kansallispukualan 
koulutuksen aloitus seminaarina. Raision  
kirjastolla järjestetyssä tilaisuudessa kansallis-
pukukonsultti Taina Kangas kertoi omassa 
osuudessaan Suomen kansallispukukeskuksen 
toiminnasta ja kansallispuvuista niiden alku-
taipaleelta tähän päivään.

12.9.2018 Jämsän kansalaisopiston luennolla 
luento ”Kansallispuku – mikähän sekin on?”

29.10.2018 Hämeenlinnan Seudun Kalevalai-
set Naiset ry:n Kansallis pukuilta, jossa luento 
käsitteli kansallispukujen taustaa ja puku-
tutkimuksia, jonka jälkeen kansallispukukon-
sultti vastaili yleisön kysymyksiin mm. pukujen 
käytöstä, korjauksesta  ja huollosta.  
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KANSALLISPUKUjA  
KÄSITTELEVÄT ARTIKKELIT
Kansallispukukonsultti Taina Kangas kirjoittaa säännöllisesti Kansal-
lispukukeskuksen kuulumisia -palstalle Suomalaisen Kansantanssin 
Ystävien julkaisemaan Tanhuviesti-nettilehteen. Tanhuviesti ilmestyy 
neljä kertaa vuodessa. 

Kansallispukukonsultti kirjoitti artikkelin Saarijärven pukutarkistuk-
sesta Pirta-lehden numeroon 4/2018. Huhtikuussa kansallispuku-
konsultin kirjoittama teksti Suomen käsityön museon blogissa käsitteli 
kansallispukujen kokoamista ja pukutarkistuksia.

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

KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
TAPAHTUMAT
Kansallispuvun juhlapäivä 6.10.2018 klo 11–17
Suomen käsityön museolla vietettävässä Kansallispuvun juhlapäivässä 
pääohjelmana oli Saarijärven naisen tarkistetun kansallispuvun julkis-
taminen. 

Suomen kansallispukukeskuksen kansallispukukonsultti Taina Kangas  
esitteli Saarijärven naisen tarkistetun kansallispuvun. Puvun toteutta-
miseen on osallistunut suuri joukko käsityön ja kansallispukujen  
ammattilaisia. Kansallispukuraadin nimeämä puvun asiantuntija  
Mariliina Perkko kertoi puvun taustoista ja pukutarkistushankkeesta. 
Pukutarkistuksen tilaajayhteisönä on Saarijärvi-Seura ry, jossa  
hanketta on hoitanut Eila Peura. 

Puvun julkistamisen lisäksi tapahtumassa oli perinteinen kansallis-
pukujen myyntitori sekä musiikkiesityksiä. Paikalla oli myös jyväsky-
läläinen nuori kansallispukuharrastaja Jaakko Rikalainen kertomassa 
omasta kansallispukuinnostuksestaan. Samalla Jaakko sai vastaan-
ottaa Suomen kansallispukuyhdistyksen palkinnon. Kansallispuvun 
juhlapäivän myyntitorilla mukana olivat Suomen Perinnetekstiilit Oy, 

Föreningen Brage, T:mi Soja Murto, Raita Ry, Taito Shop Jyväskylä, 
Karjalainen Nuorisoliitto ry sekä värjäri Mari Lonka.

Tapahtuma keräsi totuttuun tapaan runsaasti kansallispuvuista  
innostuneita ympäri Suomen. Tapahtumaan oli kaikilla vapaa pääsy.

”Kalevalaista juurihoitoa – Kalevalaiset  
Naiset kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäjinä”  
-yleisötapahtuma 20.3.2018 klo 17–19
Suomen käsityön museon yleisötilaisuudessa avattiin Elsa Heporau-
dan perintöä ja kerrottiin Kalevalaisista naisista kulttuurin edistäjinä 
sekä syvennyttiin kansallispukutarkistuksiin. Kalevalaisten Naisten 
Liiton toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen kertoi tilaisuudessa Kaleva-
laisten Naisten toiminnasta ja tulevaisuudesta. FT Tiina Piilola avasi 
puheenvuorossaan muuntuvaa kalevalaista naista. Suomen kansallis-
pukukeskuksen kansallispukukonsultti Taina Kangas esitteli välähdyk-
siä Kansallispukukeskuksen toiminnasta ja kansallispukutarkistuksis-
ta. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän Kalevalaisten Naisten 
kanssa.

Folklandia-tapahtuma 12.–13.1.2018
Kansallispukukeskuksen tapahtumien vuosi alkoi perinteiseen tapaan 
Folklandia-risteilyllä, jossa Kansallispukukeskuksella ja Bragella  
oli yhteinen osasto – Kansallispukuapteekki. Tämän vuoden teemana 
oli kansallispukujen asusteet eli huivit, metalliosat ja korut. Apteekki 
jakoi tietoa niiden käytöstä ja huollosta sekä niiden saatavuudesta. 
Ohjelmassa oli myös teemaan liittyvä leikkimielinen tietovisailu,  
jonka palkinnot arvottiin kaikkien vastaajien kesken. 

Kansallispukuapteekissa olivat työskentelemässä Taina Kangas,  
Maria Lindén, Eija Mendelin, Inga Pihlhjerta, Soja Murto-Hartikainen, 
Tiina Lajunen ja Aila Nieminen.

Dräktseminarium och kvällsfest 19.1.2018
Kansallispukukeskuksen työntekijät osallistuivat tammikuun lopussa  
Föreningen Bragen järjestämään pukuseminaariin, joka kirjan-
julkistamisen lisäksi oli läksiäistilaisuus professori Bo Lönnqvistille  
ja kansallispukukonsultti Eija Mendelinille.
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9. KONSERVOINTIKESKUS
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 2018 aikana Konservointikeskuksessa tutkittiin, huollettiin tai 
konservoitiin 52 esinettä, joista 18 kappaletta kuului Suomen käsityön 
museon ja Suomen kansallispukukeskuksen omiin kokoelmiin. Lisäksi 
tutkittiin, huollettiin tai konservoitiin neljä Jyväskylän taidemuseossa 
ja Keski-Suomen museossa näyttelyssä esillä ollutta esinettä. 

Suomen käsityön museon perusnäyttelyn yhteen vitriiniin asetettiin 
esille villakirjontatekstiilejä museon kokoelmista. Vitriiniä käytetään 
vuosittain vaihtuvan käsityötekniikan tms. ajankohtaisen asian esitte-
lyssä. Näytteille valituille tekstiileille tehtiin kuntotarkastus ja konser-
vointi ja työvaiheista kuvattiin ja videoitiin yleisölle esitettävää  
materiaalia museoesineiden säilytyksestä ja konservoinnista.  

Suomen käsityön museon nahka- ja turkisesineiden kokoelma siirret-
tiin tekstiilien säilytystilasta kokoelmakeskukseen. Samalla esineet 
tarkastettiin ja tarvittaessa pakastettiin, puhdistettiin ja niiden  
pakkaukset uusittiin.

Suomen käsityön museon vapaaehtoistoimintaan sisältyy tallennus-
työn eri vaiheisiin liittyviä tehtäviä, joista osa kuuluu Konservointikes-
kuksen vastuualueeseen. Tekstiilikokoelman pitkäaikaissäilytykseen 
tarvittavien vaatepussien ja suojakankaiden sekä hattukokoelman  
ja muiden kolmiulotteisten esineiden tukirakenteiden valmistusta on 
tehty vapaaehtoisten Museokumppaneiden toimesta. Nämä projektit 
on koettu erittäin palkitseviksi: museon toiminnasta kiinnostuneet  
ovat päässeet lähietäisyydeltä tutustumaan Konservointikeskukseen  
ja kokoelmatyöhön ja toisaalta esinekokoelmien asianmukaiseen säi-
lytykseen tarvittavia menetelmiä ja välineitä on saatu kehitettyä  
ja valmistettua.

Konservointikeskus on erikoistunut ehkäisevään konservointiin sekä 
vanhojen ja uusien arvotekstiilien konservointiin, puhdistukseen,  
huoltoon ja konsultointipalveluihin. Konservointikeskuksen eri-
koisalaan kuuluu myös poikkeuksellisia työmenetelmiä ja erityis-
käsittelyä vaativien tekstiilien huolto ja puhdistus. Valtakunnallisen 
erikois museon osana Konservointikeskuksen toimintaan kuuluu  
valtakunnallinen tiedonvälitys ja ehkäisevän konservoinnin ohjeis-
tus. Konservointikeskuksessa työskentelee kaksi konservaattoria:  
johtava konservaattori anne Vesanto sekä tekstiilikonservaattori  
Maria Peni. Kertomusvuonna apuna työskenteli myös määrä-
aikaisena työntekijänä tekstiilikonservaattori leena Niiranen. 

Konservointikeskuksessa tehtävän konservointityön osa-alueita ovat 
ehkäisevä konservointi sekä tekninen konservointi, joka käsittää  
tekstiilien konservointikäsittelyt, puhdistuksen ja huollon. Lisäksi  
Konservointikeskuksen työhön kuuluu tekstiilien ja vanhojen esineiden 
käsittelyyn ja säilytykseen liittyvä tutkimus, neuvonta, ohjaus ja koulu-
tus 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 MUSEOPALVELUIdEN 
ESINEKOKOELMAT
Konservointikeskus vastaa Suomen käsityön museon tekstiilikoko el-
mien konservoinnista, kuntoarvioinnista ja säilytyksestä sekä esine-
kokoelmien ehkäisevän konservoinnin ohjeistuksesta. Konservointi-
keskuksessa konservoidaan myös Jyväskylän museopalveluiden 
kahden muun museon, Keski-Suomen museon ja tarvittaessa  
Jyväskylän taidemuseon tekstiilit sekä ohjeistetaan ehkäisevän  
konservoinnin eri osa-alueissa.  
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Vuoden 2018 aikana Konservointikeskuksessa kokoontui parin viikon 
välein vapaaehtoisten Museokumppaneiden yhdeksänhenkinen ryhmä, 
joka valmisti hattujen pitkäaikaissäilytyksessä tarvittavia hattutukia. 
Vuoden aikana tukia valmistettiin 174 kpl. Jokainen hattutuen päällä 
oikeassa muodossaan ja asennossaan oleva hattu myös kuvattiin  
luettelointitietoja varten. Pienempi vapaaehtoisten ryhmä tarkasti  
kokoelmien säilytyspakkauksia ja vaihtoi esineiden suojana laatikoissa 
olevia silkkipapereita uusiin.

Keski-Suomen museon peruskorjauksen valmistuessa vuoden 2019 
keväällä alkaa museon uuden perusnäyttelyn rakentaminen. Perus-
näyttelyesineistön valintaa ja kuntotarkastusta on tehty sitä mukaa 
kun näyttelysuunnittelu etenee. Esineistön konservointikäsittelyjä  
on aloitettu jo vuoden 2018 loppupuolella. Ensimmäisenä esineenä  
konservoitiin Amerikan arkku, joka on suurikokoinen, Atlantin yli lai-
vassa kulkenut matka-arkku 1900-luvun alusta. Matkansa jälkeen 
arkkua säilytettiin huonoissa olosuhteissa ja arkku vaurioitui pahoin.  
Konservointi näyttelykuntoon on edellyttänyt sekä metalli- ja puu-
konservointia että paperi- ja tekstiilikonservointia. Konservointityön 
tekivät Keski-Suomen museon esinekonservaattori Esko Ahola,  
Jyväskylän taidemuseon paperikonservaattori Tuija Kantell sekä 
Konservointikeskuksen tekstiilikonservaattorit. Konservointityön eri 
vaiheet on dokumentoitu sekä valokuvin että videolle ja aineistosta 
tuotetaan kooste perusnäyttelyyn. 

Johtava konservaattori osallistui Suomen käsityön museon kokoelma-
poliittisen ohjelman päivitykseen vuoden 2018 aikana. Konservointi 
on museon kokoelmanhoitoa ja osa tallennus- ja kokoelmatyön pro-
sesseja. Konservointikeskuksen kokoelmanhoidollisia tehtäviä ovat 
kokoelmien säilymisen varmistaminen ja esineiden kunnosta ja turval-
lisuudesta huolehtiminen sekä osallistuminen kokoelmatilojen ja säi-
lytysolosuhteiden valvontaan. Konservointikeskus osallistuu vastaaval-
la tavalla myös näyttelytoimintaan. Lisäksi kokoelmien hoito sisältää 
tekstiilien teknistä konservointia ja esinekokoelmien analysointia,  
kuntokartoitusta sekä konservointisuunnitelmien laatimista yhteis-
työssä Jyväskylän museopalveluiden kokoelmaosastojen kanssa.
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MUUT KONSERVOINTITYÖT
Osa Konservointikeskuksen asiakkaista on yksityishenkilöitä, osa 
muita museoita sekä erilaisia yhteisöjä, seurakuntia tai liikelaitoksia, 
joiden hallussa on yksittäinen arvotekstiili tai laajempi kokoelma.

Hankasalmen kotiseutuyhdistyksen toimeksiannosta konservoitiin 
pitäjän merkkihenkilön, kansanparantaja Aleksander Viinikaisen 
(1851–1933) käyttämä lippalakki. Aleksanteri Viinikainen, Mäyrämäen 
Santeri, oli hyvin tunnettu ja pidetty kansanparantaja. Hänen maineen-
sa levisi Helsinkiin saakka, niinpä lääkintöhallitukselle kanneltiin  
Santerista. Itse lääkintöhallituksen pääjohtaja Taavetti Laitinen tuli 
tarkastusmatkalle Hankasalmen Mäyrämäen Heinämaan torpalle. 
Hänen lausuntonsa mukaan Santeri on osaava ja häneen voi luottaa.  
Aleksanterilla, Santerilla, oli valtavat lukuhalut ja oppimishalut.  
Hän oli opetellut lukemaan ja kirjoittamaan tallin ylisillä yksikseen  
ja hankki sittemmin kamariinsa laajan kirjaston, mm. Ihmisruumis, 
sen rakenne ja hoito, Kodin sairaanhoito, Lääkärin ohjeita lasten-
taudeissa, Lönnrot: Flora et Fennica. Hän myös opiskeli latinaa  
ymmärtääkseen paremmin lääkärien reseptejä.

Oulun hiippakuntaan kuuluvan Ylivieskan seurakunnan vanha hirsi-
rakenteinen kirkko vuodelta 1786 tuhoutui täysin tuhopoltossa  
maaliskuussa 2016. Palossa tuhoutui kirkon koko esineistö, paitsi  
osa ehtoollisvälineistä, jotka säilyivät kassakaapin sisällä sekä raunio-
kasasta löytynyt, osittain palanut musta samettikasukka, joka on 
vuonna 1683 lahjoitettu Ylivieskan ensimmäiseen kirkkoon. Kasukka 
konservoitiin Konservointikeskuksessa 2017–2018 ja syyskuussa 2018 
tekstiilikonservaattori Leena Niiranen esitteli tekemänsä konservointi-
työn Reykjavikissa, jossa järjestettiin Pohjoismaisen konservaattori-
liiton XXI kansainvälinen kongressi. Kongressin teemana oli kulttuuri-
perintö ja katastrofit (Cultural heritage facing catastrophe: Prevention 
and recoveries!). Tulipalosta ihmeellisesti selvinneen kasukan konser-
vointi oli esillä julkisuudessa myös lehtiartikkeleissa ja haastatte-
luissa. Seura-lehdessä ollut laaja artikkeli kasukan vaiheista herätti 
ansaittua huomiota. 
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Eri seurakunnista toimitettiin konservoitaviksi tai käytön aikaiseen 
huoltoon messukasukoita ja muita liturgisia tekstiileitä. Viisi lähes 
seitsemänmetristä alttarivaatetta, antependiumia, konservoitiin 
käyttöön Korpilahden kirkkoon, jonka suuri peruskorjaus saatiin 
valmiiksi vuoden 2018 aikana. 

Lisäksi Korpilahden kirkon eteiseen on sijoitettu lasivitriinit, joista  
yhdessä on esillä majuri C.A. Pistolekorsin kaksikolkkahattu, jonka  
konservoinnin vuonna 2017 kustansi Vanhan Korpilahden kotiseutu-
yhdistys ry. Vitriinin yhteyteen on tehty konservoinnista kertovat tekstit. 
Esillä on myös vielä konservoimattomat Pistolekorsin miekka ja vyö.  
Kolmannessa vitriinissä on konservointia odottava, vuodelta 1881 oleva 
musta, runsailla hopeakirjonnoilla koristettu samettinen kilpikasukka, 
jonka kirjontakuvioiden symbolimerkityksistä on kerrottu vitriinitekstillä. 

Ryijyjä ja muita seinätekstiilejä pestiin ja konservoitiin vuoden aikana 
kaikkiaan 8 kappaletta ja kolme kastepukua huollettiin käyttökuntoon  
uusille kastettaville. Eri museoiden kokoelmiin kuuluvia muotipukuja, 
muita vaatteita ja asusteita konservoitiin sekä säilytykseen että näyttely-
käyttöön.

NEUVONTA, OHjAUS jA KOULUTUS
Johtava konservaattori antoi museoiden ja seurakuntien säilytystila-  
ja konservointitarpeisiin liittyviä lausuntoja ja konsultoi museoita  
olosuhdekysymyksiin liittyvissä ongelmissa. 

Konservointikeskuksessa oli vuoden aikana 242 tietopalveluyhteydenot-
toa. Konservointikeskuksen neuvonta- ja ohjesivuilla verkossa kävi 466 
tietoa hakevaa asiakasta. Konservointikeskuksen tiloihin ja toimintaan 
kävi tutustumassa opiskelijoita ja konservoinnista kiinnostuneita ryhmiä. 

Neuvonta- ja koulutustoimintaan sisältyi vuoden aikana myös viisi luentoa 
ja kurssiopetusta, yhteensä 20 tuntia, Suomen museoliiton, Jyväskylän 
yliopiston sekä Jyväskylän kristillisen opiston järjestämissä koulutuksis-
sa. Keski-Suomen päivänä 18.4. johtava konservaattori Anne Vesanto  
esitteli Pistolekorsin kaksikolkkahatun konservointityön Vanhan Korpi-
lahden Kotiseutuyhdistyksen järjestämässä kotiseutujuhlassa.

Syksyllä 2018 osallistuttiin Pohjoismaisen konservaattoriliiton koulutus-
päivään, jonka aiheena oli kulttuuriperintökohteiden sisältämien haitta-  
ja vaara-aineiden riskit työturvallisuudelle ja terveydelle. Konservointi-
keskuksen henkilökunta on osallistunut myös muihin kotimaisiin konser-
vointi- ja museoalan koulutuksiin sekä Jyväskylän kaupungin järjestämiin 
henkilöstökoulutuksiin.
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10. PROjEKTIT
VAPAAEHTOISHANKE
Museoviraston vuonna 2017 myöntämällä innovatiivisten hankkeiden 
avustuksella aloitettua ”Suomen käsityön museon kokoelmat saavu-
tettaviksi osallistamalla vapaaehtoiset mukaan museon kokoelma-
työhön” -hanketta jatkettiin museon vapaaehtoistyön kehittämistä. 
Vapaaehtoishanketta koordinoi kertomusvuoden ajan määräaikainen 
amanuenssi Jaana Peltola. Museo sai hankkeen ensimmäiseen  
vaiheeseen Museoviraston harkinnanvaraisen 28 000 € avustuksen 
vuonna 2017.

Museolle luotiin oma vapaaehtoisten verkosto avustamaan museon 
kokoelmatyössä.  Ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kokeiltiin uusia 
toimintatapoja kokoelmien avaamiseksi sekä paremmin valtakunnal-
lisesti saavutettavaksi. Vapaaehtoiset saivat myös mahdollisuuden 
tutustua museotyöhön tarkemmin ja tilaisuuden työskennellä muse-
on kulissien takana. He saivat syvempää kosketuspintaa kulttuuri-
perinnön tallentamiseen.

Koordinaattori verkostoitui Jyväskylän vapaaehtoistoimijoiden kanssa, 
kokoontuen säännöllisiin tapaamisiin kuuden viikon välein kehittä-
mään vapaaehtoistyötä. Koordinaattori osallistui myös moniin yhteis-
työtahojen järjestämiin koulutuksiin (Työnohjaus ja vapaaehtoisteno-
hjaus, Valtakunnalliseen vapaaehtoistyön verkostoitumisseminaariin) 
sekä kävi Tampereella ja Seinäjoella tapaamassa alueen koordinaatto-
reita.

Museolle luotiin oma ohjausryhmä hanketta varten. Koordinaattori 
osallisti ja koulutti museon omaa henkilökuntaa hankkeeseen, sekä 
hoiti hankkeesta tiedottamista. Vapaaehtoistyön hankkeelle tehtiin 
esite ja luotiin sopimusmalli museoon tuleville vapaaehtoisille.

Vapaaehtoisiksi haettiin henkilöitä, joilla on motivaatio tai intressi  
museota kohtaan. Museon verkkosivuille luotiin ilmoittautumis-
lomake, jota kautta kiinnostuneet hakeutuivat museon vapaaehtoisek-
si. Ilmoittautuneita oli 43, joista talven aikana toimintaan vakiintui  

32 museoalasta ja käsitöistä kiinnostunutta henkilöä, harrastajista 
ammattilaisiin. Näille vapaaehtoisille järjestettiin tutustumistilaisuuk-
sia, joissa oli mahdollisuus tutustua museoon, henkilökuntaan  
ja toisiin vapaaehtoisiin.  

Koordinaattori Jaana Peltola kartoitti museon henkilökunnan kanssa  
tehtäviä, joissa vapaaehtoisten työpanosta voitiin hyödyntää sekä 
mietti uusia toiminnan mahdollisuuksia. Myös vapaaehtoisten toimin-
nan motivaatioita kartoitettiin ja sitä kautta kullekin vapaaehtoiselle 
etsittiin sopivia tehtäviä museossa. Museon työntekijät perehdyttivät 
kunkin vapaaehtoisen tehtävään ja ovat aina vapaaehtoisten työsken-
nellessä heidän käytettävissään. 

Kokoelmatehtävissä vapaaehtoisilla oli mahdollisuus tutustua tarkem-
min museotyöhön ja tilaisuus työskennellä museon kulissien takana. 
He saivat syvempää kosketuspintaa kulttuuriperinnön tallentamiseen.  
Kokoelmatyöhön liittyen vapaaehtoiset kokoontuivat viikoittain  
koko el makeskukseen inventoiden ja paikkakoodittaen esineitä sekä 
valmistaen esineille pitkäaikaistukia. Käsikirjaston järjestelyssä,  
uudelleen luokituksessa ja kirjojen syötössä tietokantaan oli mukana 
kaksi vapaaehtoista. Vapaaehtoisille järjestettiin nykydokumentoinnin 
opinto piiri, jossa tehtiin muutamia dokumentointeja. Myös museon  
ns. vanhan kokoelman digitointia jatkettiin ja arkiston kokoelmien  
nauhoitteita litteroitiin.

Hankerahoituksella palkattu koordinaattori ja vapaaehtoisten yllättä-
vän suuri määrä mahdollistivat vapaaehtoisten käytön myös monissa 
muissa museon töissä.  Vapaaehtoiset olivat mukana näyttelynraken-
tamisessa, tapahtumien järjestelyssä, asiakaskyselyn toteuttajina, 
aulahenkilöinä (ohjaamassa asiakkaita), museomestarin kuljetus-
kumppanina ja mm. kansioita järjestelemässä.  

Vapaaehtoiset ideoivat ja toteuttivat myös uusia tehtäviä, jotka mah-
dollistivat entistä paremman vuorovaikutuksen yleisön ja museo-
laisten välillä. Tehtäviä olivat mm. bloggaaminen näyttelyistä kävijän 
näkökulmasta, keskusteluopas-näyttelyvalvoja, joka sekä keskusteli 
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kussakin kohtaamisessa esille nousevista  
aiheista kuin innosti museon Avoimessa  
Pajassa toimimiseen sekä kertoi ja auttoi  
museon palveluiden käytössä.

Keskusteluopastukset ja vertaistapaamiset 
olivat vapaaehtoisten itsensä suunnittelemia 
ja toteuttamia. Kerran kuukaudessa vapaa-
ehtoiset kokoontuivat vertaistapaamiseen,  
joiden aiheet kumpusivat heidän omista  
motiiveista. Vapaaehtoiset otettiin mukaan 
museon kevätretkelle Tarttoon, jonka pää-
kohde oli Viron kansallismuseo. Vapaaehtoiset 
olivat mukana mm. Puetaan patsaat -projek-
tissa, suunnitellen ja valmistaen valitsemal-
leen patsaalle puvun ja osallistaen museo-
vieraita käsityöhön.
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11. dOKUMENTOINTI, TUTKIMUS  
jA TALLENNUS YHTEISTYÖ 

Onni museoon -yhteistallennus
Perjantai 12.10.2018 museolla oli Onnenpäivä. Tuolloin toteutettiin 
museoalan valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkoston 
TAKOn toimesta Suomen museoissa Onni museoon -nykydokumen-
tointitempaus. Osallistuneet museot tallensivat onnea kukin omasta 
näkökulmastaan. Suomen käsityön museossa onnea etsittiin luonnol-
lisesti käsityöstä. Päivän aikana neljätoista kädentaitajaa jakoi ajatuk-
sensa siitä, mikä käsityössä tai tietyssä käsin tehdyssä tuotteessa oli 
heille tuottanut onnellisuutta tai hyvää mieltä. Kertomukset taltioitiin 
äänenä, valokuvin ja videoinnin avulla.

Museon dokumentointi, tutkimus- ja tallennusyhteistyöstä  
vastasi kertomusvuonna amanuenssi Seija Hahl.

TAKOYHTEISTYÖ 
Museo on mukana valtakunnallisessa TAKO-toiminnassa eli amma-
tillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkostossa.  
Toiminta sai alkunsa hankkeena vuonna 2009. Vuoden 2013 alusta 
alkaen TAKO on ollut osa Museoviraston ja Suomen kansallismuseon 
toimintaa. 

TaKO-poolityöskentely 
Suomen käsityön museo on ollut mukana TAKO-poolien 4 ja 6 toimin-
nassa. Pooli 4:n tekstiiliteollisuustyöryhmän museot ovat kartoittaneet 
kokoelmiensa erityispiirteitä, yhteneväisyyksiä ja eroja sekä tekstiiliko-
koelmatyöhön liittyviä kysymyksiä. Työryhmän aloitteesta tehtiin opas 
museoille, Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt ja yrityksille 
ja yhteisöille suunnattu Yritys, tallenna toimintasi -opas. Vuonna 2018 
Pooli 4:n tekstiiliteollisuus-työryhmään kuuluvat museot kokoontui-
vat 10.9. Tampereen kokoelmakeskuksessa Ruskossa. Tapaamisessa 
keskusteltiin museokokoelmien päällekkäisyyksistä ja miten näitä 
tunnistettaisiin. Yhdessä päätettiin hakea innovatiivista rahoitusta 
hankkeeseen, jossa pyritään muun muassa tunnistamaan museoi-
den päällekkäisiä aineistoja, niihin liittyviä merkityksenantoja sekä 
tekstiileihin liittyvien esinekohtaisten luettelointikäytänteiden yhden-
mukaistamiseen.  

Vuonna 2018 museo oli mukana myös pooli 6:n Sadonkorjuu- 
hankkeessa Wetterhoffin oppilaitokseen liittyvän keruutyön myötä. 
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NYKYTALLENNUS 2018
Museologian oppiaineyhteistyö
Suomen käsityön museo tekee yhteistyötä Jyväskylän yliopiston  
museologian oppiaineen kanssa. Vuosittain museo tarjoaa opiskeli-
joille ajankohtaisia käsi- ja taideteollisuusalaan liittyviä dokumentoin-
tiaiheita. Myös opiskelijat voivat ehdottaa omia tallennusaiheitaan. 
Museologian opiskelijat ovat tehneet harjoitustöitä museolle vuodesta 
1995 lähtien. Kertynyt materiaali on katsottavissa netissä  
http://museonayttely.fi/nykytallennus/

Vuonna 2018 museologian oppiaineen opiskelijat ja yksi etnologian 
opiskelija tekivät nykytallennustyönsä seuraavista aiheista:
Marjatta Hilden kävi tutustumassa hollolalaisen neuletyöntekijä  
Elisa Muhosen työskentelyyn. Muhonen on pitkän linjan käsityöläinen  
ja itsenäisenä yrittäjänä hän on toiminut vuodesta 1997. Nykyisin  
Design Elisa Muhonen valmistaa ja myy neuleasusteita ja -vaatteita. 
Käsityöllä on nyky-yhteiskunnassa Muhonen mielestä vankka sija ja 
tulevaisuudessakin löytyy niitä, jotka arvostavat sitä ja haluavat yksi-
löllisiä hyvin tehtyjä tuotteita tilaustyönä. Mutta käsityöala on myös 
vaativa ja sillä on vaikea elättää itsensä sekä perheensä.

Oskari Luoma tutustui keväällä 2018 Suomen käsityön museon  
museomestari Juhani Hagmanin työpäivään. Syksyllä 2018 eläköi-
tynyt Hagman muisteli menneitä työvuosiaan ja vertasi nykyiseen. 
Hagman toteaa, etteivät museomestarin työtehtävät ole olennaisesti 
muuttuneet sitten 1990-luvun alun, jolloin hän aloitti museomestarin 
uransa. Päivä koostuu erilaisista kanto- ja kuljetustehtävistä ja liikkua 
saa useamman kilometrin päivässä. Keskeisin osa työstä on näytte-
lyrakenteiden suunnittelua ja pystyttämistä. Museomestarin tehtäviin 
liittyy lukuisia työvaiheita: on sahattava, hiottava, sorvattava, maalat-
tava, hitsattava… Lisäksi on mietittävä valaistusta ja AV-tekniikkaa, 
taisteltava piuhojen kanssa jne. Käsityötaito ja tekninen osaaminen 
eivät kuitenkaan yksin riitä, on oltava riittävästi luovuutta ja ideointi-
kykyä. ”Ja kyllä tässä tarvii pitkää pinnaakin, ei passaa hermostua, jos 
työtehtäviä tulee sieltä sun täältä”, pohti Hagman.
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Museologian opiskelijat Venla Räsänen, Ville Eskelinen ja Henna  
Harju tutustuivat museon tiloissa kokoontuvan sukkapiiriin toimintaan. 
Sukkapiiri on noin kymmenen hengen muodostama, säännöllisesti 
kokoontuva ryhmä eläköityneitä naishenkilöitä. Se aloitti toimintansa 
nykymuodossaan vuonna 2009. Alkunsa piiri sai jo 2008 jyväskyläläi-
sen Katja Salmijärven ajatuksesta kerätä vapaaehtoisvoimin 400 paria 
villasukkia Jyväskylän pitkäaikaissairaanhoidon asiakkaille.  
Ryhmäläisiltä kysyttäessä, mitä sukkapiiri merkitsee heille, vastaus 
on: ”piirin hyvä yhteishenki ja tunnelma”. Vapaaehtoistyö on tullut 
usealle jo kodin perintönä, ja säännölliset viikkokokoontumiset tuovat 
rytmiä elämään ja virkistävät mieltä.

Tekstiilitaiteilija Nanna Salmen vaiheisiin tutustui Emmi Tuukkanen. 
Salmi on 1990-luvun lopulta lähtien erikoistunut jouhikoruihin.  
Tuolloin Salmi suunnitteli ystävälleen lahjaksi jouhikorun, jonka  
seurauksena hevosihmisiltä alkoi sadella tilauksia. Suuren kysynnän 
myötä Salmi päätti ryhtyä jouhikorujen suunnittelijaksi. Tuohon aikaan 
Salmi ei löytänyt maailmasta ketään toista, joka olisi tehnyt samalla 
idealla jouhikoruja eli yhdistämällä kudotun jouhinauhan moderniin  
jalometallikoruun. Tämän suomalaisen innovaation tuotteisiin  
kuuluvat sormukset, rannekorut, kaulakorut, korvakorut, rintakorut, 
plastron neulat, kalvosinnapit sekä solmioneulat.

Sari Perhonen-Pirttiniemi tutustui jyväskyläläiseen käspaikka kerhoon. 
Käspaikkakerho toimii Jyväskylän ortodoksisen seurakunnan yhtey-
dessä itsenäisenä harrastuskerhona. Käspaikoista kiinnostuneet  
tekijät kokoontuvat yhdessä opettelemaan käspaikkojen tekemistä  
ja valmistamaan niitä. Perhonen-Pirttiniemi haastatteli käspaikka-
kerholaisia Julia Salmista, Marketta Flyktmania, Marja-Leena  
Jurvasta, Anna-Maija Keurulaista, Aulikki Kuukkasta, Katriina Leinoa, 
Päivi Lukkarista, Hillevi Oksasta ja Hannele Vaahtilaa. Käspaikka kerho 
kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Käspaikkakerho on  
järjestänyt näyttelyitä, osallistuvat erilaisiin tapahtumiin, kuten  
myyjäisiin, joissa he myyvät tekemiään pyyheliinoja, minikäspaikkoja  
ja postikortteja diakoniatyön hyväksi sekä kerhon omien opinto-
matkojen rahoittamiseksi.

Museologian opiskelijat tekivät tallennustöitään aikataulunsa mukaan. 
Uudet museologian nykytallennusryhmät aloittivat joulukuussa 2018. 
Vuoden mittaan myös avoimen yliopiston museologian oppiaineen 
opiskelijoita voi liittyä mukaan tallentamaan museon ehdottamia  
aiheita. http://museonayttely.fi/nykytallennus/

Nykydokumentointimuseokumppanit
Keväällä 2017 aloitettua nykytallennusyhteistyötä kulttuuriluotsien 
kanssa jatkettiin opintopiireissä. Ryhmän nimitys muuttui, kun kult-
tuuriluotsit muuntuivat osaksi museon vapaaehtoisia Museokumppa-
neita. Nykytallennukseen syventyneen ryhmän nimeksi tuli Nyky-
tallennusmuseokumppanit. (NykyDokuMukut). 

Opintopiiritapaamisissa käytiin läpi nykytallentamisen eri osa-alueita. 
Kokoontumisten tavoitteena oli jakaa ryhmän jäsenille ymmärrystä  
Suomen käsityön museon nykytallennusperiaatteista ja antaa  
valmiuk sia ohjatusti toteutettavaan nykytallentamiseen. Tavoitteeksi 
otettiin Hankasalmelaisen Sepän Gallerian toimintojen ja yrityksen  
käsityöläisten tallennus. Kevään aikana yrityksen taustoihin tutus-
tuttiin, käytiin lävitse museolla olevia laitteita, muisteltiin aiempia 
oppeja ja mietittiin käytännön tallennustyötä. Nykydokumukut jaettiin 
ryhmiin, jotka laativat haastateltaville kohdennetut ja eri teemoihin 
liittyvät kysymykset. Valokuvaamisesta vastasivat pääasiallisesti kaksi 
museokumppania ja täydennystä tuli muilta tallentajilta. 

Sepän Gallerian toimintaan mentiin tutustumaan 4.6.2018. Yhteis-
tallennuksessa oli mukana yhdeksän museokumppania (Tarja, Seppo, 
Else, Sirkku, Marita, Pirkko, Anne, Mirjam ja Helena) ja museon puo-
lesta Jaana Peltola ja Seija Hahl. Haastateltavina olivat Harry ja Sirpa 
Marttinen jotka ovat vähitellen tekemässä sukupolvenvaihdosta, kun 
tytär Miina Liina Marttinen ottaa vähitellen vastuun yrityksen toimin-
nasta. Opintoihin liittyvässä harjoittelussa paikalla oli Eeva Hirvinen. 
Haastateltavilta saimme kuulla yrityksen historiasta ja nykyisestä  
toiminnasta. Tulevaisuuttakin luodattiin.

Museokumppanien kokemuksia tallennuksesta kuulimme palaute-
tilaisuudessa 13.6. He kirjoittivat tallentamiseen liittyvistä kokemuk-
sistaan museon blogissa ennen juhannusta:
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”Nykydokumentointiretki oli jännittävä, mielenkiintoinen ja uudenlainen 
kokemus useimmille meistä. Dokumentointi ei kuitenkaan ole vain muka-
via kokemuksia. Edessä on vielä täyttä työtä nauhoitetun aineiston, jota on 
tuntikaupalla, litteroinnin, kuvien valinnan ja tallentamisen sekä mahdolli-
sesti lisätietojen hankinnan parissa. Tulokset tallennetaan museon arkis-
toon. Tutustuminen käsityöläisyrityksen toimintaan tavallista syvemmältä 
oli monella tavalla antoisaa ja avartavaa. Kyllä kannatti ja kannattaa olla 
mukana.”

Syksyn aikana nykydokumukujen yhteistapaamisissa sovittiin aineiston 
käsittelyyn liittyvästä työnjaosta ja jatkosuunnitelmista. Haastattelujen 
litterointia ja kuvatietojen luettelointia museokumppanit tekivät syksyn 
mittaan ja työ jatkuu edelleen vuonna 2019.  Työskentely on hidasta ja 
etenee omaan tahtiin. Vuonna 2020 toteutetaan museon Ikkunagalle-
riassa Sepän Gallerian myyntinäyttely, jossa hyödynnetään yhteistal-
lennusmateriaalia. Mahdollisista tulevista tallennuksista keskusteltiin 
vuoden viimeisessä tapaamisessa. 

Nykydokumentointiin osallistuvat museokumppanit tapasivat vuonna 
2018 kahdeksan kertaa: 21.3., 12.4., 7.5., 31.5., 4.6., 13.6., 30.8., ja 4.10. 

Pehmeetä touhua -näyttelyyn liittyvä  
dokumentointi ja tuetun toiminnan  
dokumentointi
Suomen käsityön museo esitteli yleisölle luovuuden ääriä haastavia 
outsider-käsityötaiteen tekijöitä toukokuussa avautuneessa Pehmeetä 
touhua -näyttelyssä. Näyttelyn taiteilijoiden töistä tuli esille käsityö-
tekniikoiden ilmaisuvoimaa, uskallusta ja yksilön itseilmaisua, joiden 
avulla rikottiin käsityötradition rajoja ja yllätettiin kävijöitä tuomalla 
esiin käsityöperustaista taidetta perinteisen taide- ja käsityökentän 
ulkopuolelta ympäri Pohjoismaita. Näyttely toteutettiin yhteistyössä 
Kokkolassa toimivan Ite-taiteen museon kanssa. Kuraattoreina toimi-
vat Elina Vuorimies ja Minna Haveri. Yhteistyötä tehtiin pohjoismaisten 
kumppaneiden kanssa.

Näyttelyyn liittyvien keväällä 2018 tehtyjen teosnoutojen yhteydessä 
tutustuttiin, haastateltiin ja kuvattiin muutamia erilaisia taiteenteki-
jöitä sekä tekemisen mahdollistavia tuetun toiminnan paikkoja. Näistä 
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vierailuista virisi ajatus tuetun toiminnan paikkojen dokumentoinnista. 
Kesällä kerätty tausta-aineisto, syksyllä toteutetut paikallisen Spesia-
oppilaitoksen oppilasvierailut museolle ja syksyllä Jyväskylässä toteu-
tettu Kettuki – Suuntaviivoja -erityistaidetoiminnan verkostoseminaari 
(8.–9.11.2018 Jyväskylä) avasivat huomaamaan vähemmän dokumen-
toidun käsityöalan toimintakentän.

Suomen käsityön museon amanuenssi Seija Hahl vieraili syksyllä 
kahdesti Lyhty ry:n tekstiilityöpaja Luovillassa ja muissa Lyhty ry:n 
toimitiloissa tutustuen toimintoihin ja tekijöihin. Luovillaan 26.11. 2018 
tehdyn vierailun aikana keskusteltiin pajassa työskentelevien Lauran, 
Leenan, Päivin, Mian, Ulla-Maijan, Johannan ja Mikon kanssa. Ohjaa-
jista paikalla oli Tiina, Rebekka, Karita ja erilaisia vapaaehtoisia edus-
tivat Richard, Viktor, Otso ja Anni. Toimintoja valokuvattiin, videoitiin 
ja tekijöitä/taiteilijoita sekä ohjaajia haastateltiin. Luovillassa tuetun 
toiminnan paikkojen tallennusta jatketaan edelleen tulevina vuosina. 
Vuonna 2019 vieraillaan Lahden Villähteessä toimivan Kaarisillan toi-
mintoihin tutustumassa.

Pehmeetä touhua -näyttelyn teospalautusten yhteydessä joulukuussa 
2018 vierailtiin Parikkalassa Eini Saukkosen luona. Näyttelyssä Sauk-
koselta oli esillä kierrätyslasista valmistettuja suurikokoisia lintuja, 
pöllö ja riikinkukko. Lintujen valmistumisesta oli jo aikaa ja Eini oli 
siirtynyt pienten tiffany-valaisimien valmistukseen, ajatuksella,  
”vanha ihminen ei enää jaksa suuria töitä”. Kun Saukkonen oli päässyt 
kotiin näyttelyn avajaisista 27.5.2018, hän päätti että jotain isompaa 
on tehtävä kun kesällä 2019 tulee 90 vuotta täyteen. Seuraavana päi-
vänä hänelle tuli ajatus, ”minäpä teen pihaan kesäksi 2019 Taistelevat 
metsot”. Niin alkoi lintujen suunnittelu ja toteutus. Joulukuussa 2018 
Saukkosen kotona selvisi, missä vaiheessa metsot olivat. Ei ole tulossa 
luonnollista kokoa olevia lintuja, vaan ainakin kaksi kertaa suurem-
mat. Metsot on nähtävä kesällä 2019 Parikkalassa. 
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KÄSITYÖ jA AINEETON  
KULTTUURIPERINTÖ
Suomen käsityön museo on mukana Unescon aineettoman kulttuuri-
perinnön sopimuksen toimeenpanotyöskentelyssä. Aiheeseen liitty-
vät seuraavat kysymyksenasettelut: Mitä aineeton kulttuuriperintö 
tarkoittaa suomalaisen käsityökentän ja kädentaitojen kontekstissa? 
Minkälaisia erityisiä ilmiöitä suomalaisessa käsityöperinteessä on? 
Mitä käsitöihin liittyviä yhteisöjä Suomessa on? Mitä ja kenen toimesta 
tehtäviä edistämisen ja suojelun metodeja Suomessa käsityön kentällä 
jo on? Minkälaista luettelointia ja dokumentointia tehdään? Mitä Unes-
con sopimus voi antaa käsityöperinteen vaalimiselle? Jo syksyllä 2015 
perustetussa Käsityöringissä pohditaan muun muassa edellä mainit-
tuja kysymyksiä.

Rinkitoiminta vie omalta osaltaan eteenpäin Unescon aineettoman 
kulttuuriperinnön sopimuksen toteutusta. Ringin toimintaa koordinoi  
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry. Rinki toimii koordinoivana elime-
nä ja solmukohtana, jossa alan perinteen harjoittamisesta ja siirtä-
misestä, koulutuksesta, tutkimuksesta, dokumentoinnista ja tallen-
tamisesta vastaavat toimijat voivat kohdata. Rinki voi muun muassa 
herätellä kansallista keskustelua, järjestää seminaareja ja tapahtumia 
sekä luoda uusia kumppanuuksia ja hankkeita. Sillä on myös roolinsa 
aineettoman kulttuuriperinnön kansallisessa luetteloinnissa.

Käsityörinki-toiminnassa olivat mukana muun muassa Suomen  
käsityön museo, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos,  
Helsingin yliopisto/käsityötiede, Suomen käsityön ystävät, Design-
museo, Restaurointikilta, Sami Duodji ry, Punomo.fi – Käsityö verkossa 
ry, Marttaliitto, Helsingin työväenopisto, Modus ry, Itä-Suomen yli-
opisto/käsityötiede, Tekstiilikulttuuriseura, Rakennusperinteen Ystävät 
ry, Tyyne-Kerttu Virkki -säätiö, käsityöalan tutkijoita sekä Museo-
virasto. Ringin toimintaan otetaan mukaan uusia toimijoita. 

Vuoden 2018 aikana Käsityöringin viimeisessä tapaamisissa tutustut-
tiin kahden esimerkin avulla käsityöalan koulutukseen. Esittelijöinä 
olivat ammattiopisto Tavastian tekstiili- ja muotialan edustajat  
ja Helsingin yliopiston käsityöopettajan opintosuunnan didaktiikan  
professori. Ringin tapaamisessa (jossa museon edustajia ei ollut 

11/18) keskusteltiin käsityöalan työllistymistrendeistä ja opiskelu-
paikkojen täyttymisestä. Numeroiden valossa kumpikin on heikkoa. 
Kädentaitojen koulutukselle on tyypillistä, että se antaa valmiuksia 
muihin ammatteihin ja osaamisen soveltamiseen muualla, jolloin  
numeerisesti koulutuksen vaste on alhainen. Koulutuksen vaikutta-
vuuden mittaaminen on haasteellista, ja käsityön koulutusalan todelli-
set vaikutukset näkyvät heikosta nykyisillä määrällisillä mittareilla. 

Käsityön harrastuneisuus ei kertaudu ammatilliseen koulutukseen 
hakeutumisena. Käsityön potentiaali nähdään enemmän viihtymisessä 
ja hyvinvoinnissa kuin leipäpuuna ja ansioina. Formaalin opetuksen 
sijaan epämuodollinen yhdessä tai itsekseen tekeminen on kasvava 
trendi. Todettiin, että käsityörinki haluaa olla mukana edistämässä 
käsityöalan koulutuksen ja merkityksen näkyvyyttä. Sovittiin, että lähi-
tulevaisuudessa, keväällä tai syksyllä 2019, järjestetään tapahtuma, 
johon kutsutaan käsityöalan kouluttajia, opiskelijoita ja vaikuttajia 
yhdessä työpajoihin pohtimaan, miten käsityön potentiaali voitaisiin 
muuttaa kiinnostukseksi koulutusaloja kohtaan ja näkyvyydeksi  
laajemmin.
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KÄSITYÖN KUMMITOIMINTA 
Taitoliitto aloitti syksyllä 2018 Käsityön kummitoiminta -hankkeen  
käsityöperinnön säilyttämiseksi. Suomen käsityön museo on hank-
keessa kumppanina. Käsityöperinnön kummitoiminta -hanke antaa  
ihmisille mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kulttuuriperinnön 
säilymiseen ja vaalimiseen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä  
ihmisten tietoisuutta ja osallisuutta omaan paikalliseen kulttuuriin. 
Käsityöperinnön kummitoiminta -hankkeessa rekrytoidaan käsityö-
kulttuurista kiinnostuneita tutkimaan, huoltamaan ja uudistamaan  
käsityötä omalla alueellaan. Tavoitteena on jalkauttaa käsityöperin-
teestä huolehtimista ja vaalimista sinne, missä on elävää käsityö-
perinnettä. Hankkeessa rakennetaan malli paikallisesti kiinnostavan 
käsityöperinteen tunnistamiseen sekä perinteestä huolehtimiseen  
ja uudistamiseen. Kummitoiminta kiinnittää ihmisiä paikalliseen  
kulttuurin ja sen ylläpitämiseen ja uudistamiseen.

Suomen käsityön museolla järjestettiin 21.8. Käsityön kummitoimin-
nan -hankkeen aloitustilaisuus. Osallistujia oli eri puolilta Suomea. 
Tilaisuudessa hankkeeseen osallistuville alueyhdistysten edustajille 
kerrottiin sekä Suomen käsityön museon, maakunnallisten ja alue-
museoiden mahdollisuudesta tehdä yhteistyötä käsityön kulttuuri-
perintötyössä. Museoiden arkistot, valokuva-arkistot ja esinekokoel-
mat avaavat laajan mahdollisuuden tutustua ajallisesti ja paikallisesti 
erilaiseen käsityön kulttuuriperintöön. Osallistujille kerrottiin myös 
Finna-palvelun monipuolisista käyttömahdollisuuksista.

Paikalliset Kummitoiminnan tilaisuudet jatkuvat vuoden 2019 aikana. 
Suomen käsityön museo on sparraamassa toimintaa ja toimijoita monin 
tavoin.

dOKUMENTOINTI  
jA MUSEON OMAT KOKOELMAT
Sirkka Könösen kokoelma
Tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen menehtyi 71-vuotiaana kesällä 2018. 
Museo teki syksyn aikana Könösen perikunnan kanssa tiivistä yhteis-
työtä muun muassa dokumentoimalla valokuvaamalla ja videoimalla 
taiteilijan myymälä/työtiloja Liisankadulla sekä samassa talossa  
sijainnutta kotia. Molemmat tilat olivat kollaasin omaisia kokonais-
taideteoksia, joiden ilmiasu oli muodostunut vuosikymmenten myötä.  
Jo ensimmäisten vierailujen aikana haastateltiin Könösen Prisse-
tytärtä ja muutamaa ystävää. Museon kokoelmissa oli ennestään  
Könösen museolle lahjoittamia neuleita ja muita teoksia, sillä Könö-
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sen kanssa oli tehty yhteistyötä usean vuosikymmenen ajan. Syksyn 
aikana perikunnalta hankittiin museoon laaja täydennys neulekokoel-
miin ja kakku-teoksia. Taiteilijan toiveiden mukaisesti perikunta  
lahjoitti arkistoaineistoa ja valokuva-aineistoa Suomen käsityön  
museon kokoelmiin. Museossa toteutetaan kokoelmien pohjalta 
Sirkka Könösen elämäntyötä esittelevä näyttely vuoden vaihteessa 
2018–2019. Kokoelmien kontekstitiedon kasvattamiseksi vuoden 2019 
aikana haastatellaan tekstiilitaiteilija Könösen läheisiä ja yhteistyö-
kumppaneita.  

Käsityöalan oppilaitosten toiminnan  
tallentaminen
Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 
Suomen käsityön museon tallennusvastuuseen kuuluu alan koulu-
tuksen ja oppilaitosten historiaan liittyvän aineiston keruu. Vuosi-
kymmenten myötä Wetterhoffin käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen 
materiaalia on kertynyt museon arkistoon, valokuva-arkistoon sekä 
esinekokoelmiin. Oppilaitoksen ja Wetterhoff-säätiön organisaatio-
muutosten myötä museo vastaanotti säätiöltä laajan arkisto- ja esi-
nekokonaisuuden vuonna 2013. Tuolloin lahjoitettu arkistoaineisto 
(52,4 hyllymetriä) sisälsi muun muassa oppilaiden eri puolilla Suomea 
tekemiä keruutöitä tekstiilinäytteineen ja sisustuskokonaisuuksien 
kuvauksia.

Museo haluaa täydentää tätä olemassa olevaa aineistoa oppilaiden 
henkilökohtaisen muistitiedon ja muistojen avulla. Näin karttuvasta 
materiaalista ja muistoista kertyy, suurempi useiden vuosikymmenen 
aikajanan kattava wetterhoffilainen kertomus välitettäväksi tuleville 
sukupolville. 

Vuoden 2018 aikana muistoja kerättiin entisiltä Wetterhoffin  
opiskelijoilta, työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta eri menetelmin: 

1. Netin kautta – muistojenkeruusivusto muistele.fi valmistui  
kevät/kesä 2018. 

2. Kirjeitse (perinteinen posti) tai sähköpostitse.  Muistojen kirjoitta-
miseen innostuttiin/innostettiin nettikyselyn, uutiskirjeiden  
ja lehdissä olleiden tiedotteiden perusteella.

3. Muistelutilaisuuksien avulla (pilotteina kaksi eri tyyppistä  
tilaisuutta huhti- ja marraskuussa).

4. Arkistolahjoituksin ja niiden yhteydessä saadun muistitiedon avulla.

Yksi tavoitteistamme oli saada erityisesti opiskeluun hakeutumiseen, 
opiskelun aloitukseen ja opiskelun eri vaiheisiin liittyviä muistoja  
ja valokuvia. Tavoite täyttyi jopa yli odotusten.  

Muistele.fi -sivuston kautta saatu materiaali valottaa yleisesti opinto-
jen kulkua. Mitä ja miten opiskeltiin ja millaista oppilaiden arki, 
kuuluiko elämään muuta kuin opinnot ja opinnäytetöiden valmistelu. 
Vastauksia on nyt muutamilta eri vuosikymmeniltä, mutta on tarkoitus 
kohdentaa kyselyä vielä lähempänä nykypäivää opiskelleille suku-
polville. 

Vuoden 2018 aikana museolla järjestettiin kaksi eri tyyppistä muistelu-
tapaamista, joiden aikana keskusteltiin opintoihin liittyvistä teemoista. 
Keväällä 13.4. kokoontui viisi 1980-luvulla wetterhoffilaista muistele-
maan omaa opiskeluaikaansa. Muistoja heräteltiin kunkin tuoman 
valokuvan avulla. Opetukseen ja vapaa-aikaan liittyviä muistoja karttui. 
Muistelijat eivät olleet samaa vuosikurssia, joten vertailuakin päästiin 
tekemään. 

Syksyllä 30.11. kokoontui vuosina 1963–66 opiskelleiden ja myöhem-
minkin tiiviisti yhteyttä pitäneiden wetterhoffilaisten ryhmä, 5 henki-
löä. Osallistujilta saimme etukäteen antamamme ohjeistuksen  
mukaisesti opintoihin liittyviä valokuvia ja arkistomateriaalia.  
Keskusteluiden avulla saimme kuulla ja tallennettua sekä yhteisiä että 
henkilökohtaisia muistoja. Oli yhteisesti koettuja kokemuksia pitkään 
kestäneistä pääsykokeista, tarkoista opettajista ja vapaa-ajan viettämi-
sestä koululla kutoen ja työskennellen. Illanvietot eivät aina olleet-
kaan leppoisia tapahtumia, mitä nimestä voisi kuvitella. Suurimpana 
koetuksena muistettiin opettajakoulutukseen liittynyt näytetunti, jota 
varten kukin oli suunnitellut ja valmistanut tilanteeseen sopivan asun. 
Näytetunnin tiukka ulkopuolinen tarkkailu sai aikaan jännityksen. 
Mutta koulusta valmistuttiin lopulta ja opiskelu koettiin kaiken vaivan 
arvoiseksi. Omaa elämänuraakin keskustelun aikana arvioitiin,  
terapeuttista toimintaa museolta?
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Tapaamista varten oli arkistosta haettu esille kunkin osallistujan  
keruutöitä. Moni oli jo unohtanut tekemänsä suuren työn ja keräämi-
ensä tekstiilinäytteiden määrän. Tuossa muisteluhetkessä palattiin yli 
viidenkymmenen vuoden takaisiin tilanteisiin ja tunnelmiin. Osallis-
tujat kertoivat näytteiden katselun olleen heille tärkeä konkreettinen 
paluu menneeseen ja herkistäväkin hetki.

Wetterhoffin aineiston keruu osana Sadonkorjuu-hanketta sisälsi  
11 kirjallista muisteluaineistoa (sisältäen nettivastaukset), videoita  
ja äänitteitä muistelutilaisuuksista, valokuvia eri vuosilta ja vuosi-
kymmeniltä noin 75 kpl sekä opiskeluun liittyvää materiaalia (mm. 
luonnosvihko, sidosopin vihko ja Sukkulan suhina -vuosijulkaisu).

analyysia aineiston keruusta
Museon henkilökunnalta aineiston kerääminen vaati Wetterhoff-
muistelusivuston suunnittelua ja laadintaa. Myös tietoturva-asiat on 
käyty lävitse sivujen valmistajan Anssi Harjulan kanssa. Tiedottaminen 
Wetterhoff-aineiston keruusta vei aikaa ja silti se on vasta aluillaan. 
On tarkoitus löytää uusia väyliä erityisesti nettivastaajien innostami-
seksi. Muistojen keruutapahtumat edellyttivät huolellista etukäteis-
järjestelyä. Sopivien yhteyshenkilöiden löytäminen voi olla työlästä. 
Mikäli tällaisia löytyy, yhteydenpito ryhmään helpottuu. Jo näiden  
kahden muistelutapahtuman perusteella on mahdollista luoda malli, 
jota on mahdollista toistaa eri ryhmien kanssa hieman varioiden.

Museon henkilökunnan ymmärrys wetterhoffilaisten opiskeluun  
on hankkeen myötä kasvanut. Kokoelmapuolella osataan suhteuttaa 
Wetterhoff-aineiston merkitys suomalaisen käsityöalan koulutuksen 
kokonaishistoriaan. Nykyisiä muotoilu/käsi- ja taideteollisuusalan 
opiskelijoita kohdataan museon yleisötyössä muun muassa opastus-
ten yhteydessä. Heille voidaan kertoa aiempien vuosikymmenten  
koulutushistoriasta ja sen vaikutuksesta alan kehitykseen. 

Suomen käsityön museo tulee jatkamaan käsi- ja taideteollisuusalan/
muotoilun koulutukseen liittyvien muistojen keruuta niin wetterhoffi-
laisilta kuin muiden opinahjojen opiskelijoilta. 
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12. VIESTINTÄ jA MARKKINOINTI  
Kyselyihin vastasi 170 henkilöä, joista suurin osa oli suomalaisia,  
naisia ja ikäluokasta 46–65. Kyselyistä kävi ilmi mm. että suosittelun 
perusteella museoon tuli vastaajista 43, ensikerran kävijöitä oli 64  
ja 37 oli Museokortin omistajia. Vastaajat olivat kiinnostuneet kulttuu-
rista (museot, konsertit, teatteri), matkustamisesta, käsitöistä ja  
kädentaidoista sekä erilaisista liikkumisista (ulkoilu, retkeily, luonnos-
sa liikkuminen, liikunta).  

Museo osallistui edelleen Visit Jyväskylän näkyvyyksiin niin painetuis-
sa kuin sähköisissä materiaaleissa sekä Visit Finlandin My Stay  
-palvelussa. Museon näkyvyyttä TripAdvisorissa sekä Googlen  
näkyvyyksissä, kuten GoogleMyBusiness-sivulla, parannettiin. 

Museo jatkoi toimintaansa ETN (European textile networkin) Suomen 
koordinaattorina ja tiedonvälittäjänä ja oli mukana Jyväskylän  
kaupungin Osallisuusohjelmassa sekä palautejärjestelmässä. 

VERKKOSIVUUUdISTUS
Vuoden 2018 suurin saavutus viestinnän saralta oli Suomen käsityön 
museon, Suomen kansallispukukeskuksen ja Konservointikeskuksen 
verkkosivujen uudistaminen. Kokonaan uudelleen rakennetut sivut 
julkaistiin joulukuussa 2018. 

Uusien verkkosivujen toteuttamisessa kiinnitettiin erityisesti huomiota 
sivurakenteeseen, tiedon löydettävyyteen, saavutettavuuteen ja sisäl-
töjen ajantasaisuuteen. Esimerkiksi museon kokoelmat saatiin uusilla 
sivuilla paljon vanhoja paremmin esille. Uudet sivut ovat myös mobiili-
optimoidut, mikä paransi sivujen saavutettavuutta ja käytettävyyttä 
sekä sivujen Google-löydettävyyttä. Vanhat verkkonäyttelyt säilytettiin 
ennallaan. 

Verkkosivuilla vieraili vuoden 2018 aikana yhteensä 102 405 kävijää. 
Luku ei ole verrannollinen edellisten vuosien lukuun johtuen joidenkin 
sivujen tilastointimenetelmän vaihtumisesta. Osalla sivuista  
(mm. Avoin museo, blogi) siirryttiin vanhentuneesta tilastointi-
järjestelmästä Google Analyticsiin. 

Suomen käsityön museon viestinnässä nostettiin vuoden aikana esiin 
museon näyttelyitä, yleisötapahtumia ja muita museon ajankohtaisia 
asioita. Vuoden 2018 tärkeimmän painopisteet olivat verkkosivu- 
uudistuksen toteuttaminen sekä näyttelyissä esiin tuodut teemat  
– käsityö taiteena ja käsityötekniikoilla hulluttelu. lisäksi haluttiin  
tuoda esiin museon perusnäyttelyn äänioppaita, joita nostettiin esiin 
paitsi ulkoisessa viestinnässä, myös museon asiakastiloissa. Museon 
viestinnästä ja markkinoinnista vastasi kertomusvuonna amanuenssi 
Sari Koskinen. Vuoden aikana markkinointiin saatiin lisäresursseja,  
kun Jyväskylän kaupungin museopalveluihin palkattiin yhteis-
markkinointia edistämään markkinointi- ja viestintäkoordinaattori  
Tarja Poikonen. 

Museon viestinnässä painopiste on siirtynyt enemmän sähköisiin  
välineisiin, mutta vuosittain painettaville kahdelle kausiesitteelle on 
edelleen kysyntää. Myös museon yleisesitettä otettiin jälleen päivitetty 
painos. Näyttelyistä painatettiin julisteet, joita jaettiin valtakunnalli-
sesti. Tiedotteita ja juttuvinkkejä lähetettiin näyttelyistä ja tapahtu-
mista paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Viestinnässä 
keskityttiin myös kulissien takaisesta toiminnasta viestimiseen.  
Esimerkiksi kokoelmiin tulevista isommista muutoksista, kuten  
Designmuseosta tulleesta, pitkään työn alla olleesta ryijyjen palautu-
misesta Suomen käsityön museon kokoelmiin, tiedotettiin medialle. 
Lisäksi museon vapaaehtoistoimintaa pyrittiin pitämään esillä viestin-
nässä. 

Vaikka museon viestinnässä tiedotus on edelleen suuremmassa  
roolissa kuin markkinointi, pyrittiin myös markkinointiin panos-
tamaan. Vuoden aikana muun muassa päivitettiin museon perus-
näyttelyn äänioppaiden markkinointimateriaalia ja äänioppaita  
nostettiin paremmin esiin. 

Vuoden aikana toteutettiin myös kolme asiakaskyselyjen tehoviikkoa. 
Kyselyjen painopiste oli kävijöiden omissa aktiviteeteissa ja mielen-
kiinnonkohteissa. Kyselyillä pyrittiin oppimaan lisää museon kävijöistä, 
jotta heille osattaisiin jatkossa suunnata viestiä entistä enemmän.  
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NÄYTTELYTIEdOTUKSESSA  
PANOSTETTIIN PRINTTIMEdIAAN  
jA TIEdOTTEISIIN
Näyttelytiedotuksen pääpaino pysyi edelleen kohdistetussa  
tiedottamisessa niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisesti.  
Tiedotteita ja menovinkkejä lähettiin vuoden aikana noin 60.  

Meltwater Newsin kautta tehtävän tiedotusjakelun listoja kehitettiin 
vuoden aikana, jotta tiedotteet saadaan kohdennettua paremmin  
oikeille medioille. MailerLiten asiakasrekisterit ja kaupungin omat 
tiedotuslistat pysyivät tietenkin edelleen mukana. Näyttelyiden  
tiedotuksessa paikallisille asiakkaille hyödynnettiin joka kotiin  
jaettavaa Jyväskylä-lehteä sekä Aaltoja! -lehteä.

Mediatiedottaminen sujui onnistuneesti ja läpimenoja saatiin runsaas-
ti medioihin maakunnallisesti ja valtakunnallisesti printtimediaan,  
radioon ja televisioon. Yhteensä mediaosumia oli Meltwater Newsin 
mediaseurannan mukaan 150, mikä on hiukan enemmän kuin vuon-
na 2017 (135). Eniten osumia oli Keskisuomalaisessa, Turun Seutu-
sanomissa ja Ylellä. Sen lisäksi osumia saatiin myös muun muassa 
Maaseudun Tulevaisuuteen ja Helsingin Sanomiin. 

SOSIAALINEN MEdIA  
SUURESSA ROOLISSA  
TAPAHTUMAVIESTINNÄSSÄ
Museon tapahtumaviestintää hoidettiin kolmen pääväylän kautta:  
tiedotteilla, sähköisillä tapahtumakalentereilla ja sosiaalisessa  
mediassa. Tulevista tapahtumista, sekä muista museon ajankohtaisis-
ta asioista tiedotettiin kävijöitä uutiskirjeiden kautta. Uutiskirjeitä lähti 
vuoden aikana kymmenen. Asiakasrekisterin koko on hieman pienen-
tynyt, ja vuoden lopussa rekisterissä oli 2 365 osoitetta. Uutiskirjeiden 
avausprosentti kasvoi 36,49 prosenttiin kun se vuonna 2017 oli 29,08%. 

Tapahtumatietoja päivitettiin säännöllisesti sähköisiin kalentereihin, 
kuten Keskisuomalaisen ja Suur-Jyväskylä -lehden kalentereihin.  
Museot.fi -kalenterin kautta tapahtumia nostettiin esiin myös  
Museokortin markkinoinnissa koko valtakunnan laajuudelta.  
Opiskelijoita tavoitettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväsky-
län Yliopiston omien kalentereiden ja viikkotiedotteiden kautta. 

Sosiaalisen median käyttöä hallinnoitiin etukäteen laaditun some-
suunnitelman ja ajastusten avulla. Somessa nostettiin esiin museon 
näyttelyitä ja tapahtumia, tarinoita esineiden takaa, käsityötekniikoita 

Suomen käsityön museo & konservointikeskus

Yle.fi  
Keskisuomalainen  
Helsingin Sanomat  
Aamulehti.fi  
Etelä-Suomen Sanomat  
Maaseudun Tulevaisuus.fi 
Lapin Kansa  
HILMA  
Aamuset Kaupunkimedia  
Seura.fi  

744 321
835 925
1,3 M
4,6 M

41 489
43 691
61 760
76 177
89 818
414 783

Top 10 
Publications by 
Reach
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sekä käsityöläisiä. Lisäksi pyrittiin tarttumaan ajan-
kohtaisiin aiheisiin muissa medioissa ja jakamaan  
sisältöjä museon sosiaalisen median seuraajille.  
Ajastuksiin käytettiin Hootsuite-ohjelmaa sekä Insta-
gram-automatisointiin OnlyPultia. Suunnitelmallisuus 
toimi tiedottamisessa hyvin, mutta jätti silti tilaa myös 
spontaaneille postauksille. YouTubeen ja Vimeoon  
lisättiin edelleen muun muassa näyttelyiden trailerit. 
IFTT-automatisoinneilla varmistettiin, että videot ja 
blogitekstit lähtivät varmasti myös muihin sosiaalisen 
median alustoihin, kuten esimerkiksi Twitteriin. 

Vuoden 2018 päättyessä museolla oli 4 380 tykkääjää  
Facebookissa (3 800 vuonna 2017), 1 566 seuraaja 
Instagramissa (1 212) ja 270 seuraajaa Twitterissa 
(173). 

Museo osallistui mahdollisuuksien mukaan kaupungin 
isompiin tapahtumiin ja tapahtumakokonaisuuksiin. 
Näistä saatiin vetoapua asiakasvirtojen ohjaamiseen 
myös museoon. Suurimmat kokonaisuudet olivat vuon-
na 2018 Jyväskylän päivät, Valon kaupunki ja Joulukylä 
Jyväskylä. Lisäksi yhteistyötä tehtiin muiden kulttuuri-
toimijoiden kanssa, kuten Yläkaupungin Yön ja Jyväsky-
län Kesän Neulefestareiden kanssa. Museo oli mukana 
myös erilaisissa Jyväskylän kaupungin kulttuuri-
palveluiden markkinoinneissa, kuten senioriväestölle  
kohdennetussa Taideapteekissa, lapsiperheille suun-
natussa Lasten Lystissä, Jyväskylän Sinfonian kausi-
esitteissä sekä valtakunnallisissa Museokortin kam-
panjoissa ja Veikkauksen markkinoinneissa. Museon 
tietoja oli edelleen saatavissa mobiilioppaissa Käsityö-
kohteet ja Aallon kylässä.

MARKKINOINTIA VAHVISTETTIIN 
Museon maksullinen markkinointi kohdennettiin kertomusvuonna matkan-
järjestäjiin, bloggareihin, kulttuuriharrastajiin, teatteri- ja konserttikävijöihin sekä 
Museokorttiin. Ilmoitustilaa ostettiin muun muassa Antiikki & Design -lehteen,  
Jyväskylän kaupunginteatterin ja Jyväskylä Sinfonian käsi- ja kausiesitteisiin,  
Museokorttiliitteeseen (Maaseudun tulevaisuus), Kulttuurihaitariin, Matkailu-
lehteen sekä Visit Jyväskylän eri näkyvyyksiin, kuten naisryhmille suunnattuun 
IhanNaiset-paketteihin. 

Markkinoinnissa ohjattiin selkeästi entistä enemmän resursseja verkkonäkyvyy-
teen. Sekä Facebookissa että Instagramissa tehtiin maksullista mainontaa niin 
näyttelyistä kuin museosta yleensä. Myös Google-mainokset olivat käytössä liki 
koko vuoden. Verkkomainosten muotoja kehitettiin ja hienosäädettiin saatujen  
tulosten mukaan. 

Markkinoinnin pääkohderyhmät pysyivät samana. Tavoitteena oli saada näkyvyyttä 
ryhmämatkailijoiden, lapsiperheiden ja naisryhmien keskuudessa. Lisäksi näytte-
lyistä kumpuavina teemoina tavoiteltiin taideyleisöjä sekä erityisryhmiä. Kansallis-
pukuharrastajat löysivät museon Enontekiön gákti – Kitti-suvun naisten pukuja sekä 
Tukkilaisromantiikka ja minimittaa -näyttelyjen myötä. Ryhmäkävijöiden lukumäärän 
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lasku johtuu siitä, ettei Jyväskylän 2. luokkalaisten Kulttuurikompassikäyntejä  
järjestetty vuonna 2018, koska vuonna 2017 he kävivät keväällä ja syksyllä. Tämä 
näkyi muun muassa omatoimisten päiväkoti-,  koulu- ja opiskelijaryhmien kasvuna. 

NÄKYMÄTTÖMÄSTÄ  
NÄKYVÄKSI bLOggAAMALLA
Museon blogi siirtyi verkkosivu-uudistuksen yhteydessä  
uuteen osoitteeseen. Vanhat blogitiedostot haluttiin 
kuitenkin säilyttää jälkipolville ja ne siirrettiin uudelle 
sivustolle koontipdf:inä. Blogissa julkaistiin 22 artikkelia 
vuoden 2018 aikana. Niissä esiteltiin museon tarjoamia 
palveluita, kokoelmiin saatuja lahjoituksia ja konservoi-
tuja esineitä sekä museon uusia työntekijöitä. Blogissa 
vieraili vuoden aikana 4 374 lukijaa. Luku ei ole verran-
nollinen edelliseen vuoteen verrattuna johtuen seuran-
tamenetelmän siirtymisestä vanhentuneesta tilastoin-
nista Google Analyticsiin. 

KESKISUOMALAISET  
KÄSITYÖKOHTEET SIVUSTO
Suomen käsityön museon keskisuomalaisista käsityö-
kohteista tuottama Käsityökohteet kartalla -mobiiliopas 
(toteutettu Seinätön museo -tekniikalla) vie noin  
25 taitajan nettisivuille, työpajaan, myymälään  
tai näyttelyyn. Sivusto löytyy ositteesta  
http://tarinasoitin.fi/kasityokohteet 
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13. MUSEOKAUPPA
Lunarctic-korumerkin puu- ja hopeakorut, imatralaisen Oksa Stylen 
villaponchot, helsinkiläisen Teemu Järven julisteet sekä postikortit 
sekä kustavilaisen Mokkapuu-suklaavalmistajan suklaat. Museo-
kauppaan kehiteltiin myös museon omaksi uudeksi tuotteeksi tee-
sekoitukset, yhteistyössä jyväskyläläisen TakeT-teekaupan ja museon 
henkilökunnan kanssa.  

Pääosa museokaupan tuotteista on myynnissä myyntitilillä, mutta osa 
tuotteista ostetaan käsityöläisiltä ja muilta tuottajilta myös jälleen-
myyntiin. Myyntitilitoimittajien lukumäärä oli vuonna 2018 lähes sama 
kuin parina edellisenä vuotena ja vuoden aikana myyntitilitoimittajia 
on ollut yhteensä yli 100 eri tahoa eri puolilta Suomea. Museokaupan 
valikoimaa monipuolistettiin tuotteiden omaksi ostoilla ja näitä tuot-
teita on noin 40 toimittajalta. Uusia tuottajaehdokkaita haettiin vuoden 
aikana muun muassa eri verkostojen sekä myyntitapahtumien kautta 
esimerkiksi Jyväskylästä sekä Tampereelta. Lisäksi museokauppa  
haki Käsityöläisten joulutorin myyjähaun yhteydessä toimittajia 
museokaupan joulusesonkiin. Näyttelyihin ja sesonkeihin liittyvien 
myyntitilijaksojen kohdalla voidaan tehdä poikkeuksia ammattikäsityö-
läisyyden vaatimuksesta, jolloin tuetaan myös aloittelevien tekijöiden 
toimintaa.   

MUSEOKAUPAN MYYNTINÄYTTELYT
Vuonna 2018 museokauppaan liittyi Ikkunagallerian neljä myynti-
näyttelyä, joiden kaikki tuotteet olivat myynnissä museokaupan kautta: 
Balabin – kaksi sukupolvea korutaidetta 10.1.–16.3., UUP –Puuseppä/
arkkitehti Yoshimasa Yamada 21.3.–25.5., mainoa POP UP 30.5.–31.8. 
sekä Second Chance 5.9.–9.11. Lisäksi museokaupan henkilökunta 
osallistui 15.12.2018 alkaneen Cerámica-aulagallerianäyttelyn  
tuotteiden myyntityöhön. 

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON  
MUSEOKAUPAN TOIMINTAAjATUS 
Museokaupan päämääränä on edistää valtakunnallisesti suomalaisen 
käsityöläisyyden tunnettavuutta sekä tarjota museovieraille mahdolli-
suus laajentaa vierailukokemustaan tekemällä ostoksia. Tavoitteena 
on, että Suomen käsityön museon museokaupan kattava ja laadukas 
tuotevalikoima muodostuu eri puolelta Suomea valikoitujen ammatti-
laiskäsityöläisten tuotteista.  

MUSEOKAUPAN TOIMINTA  
VUONNA 2018
Museokaupan myynti jatkoi nousujohteista suuntaansa myös vuonna 
2018. Vuoden lipunmyynnin ja museokaupan tuotemyynnin kokonais-
summa oli noin 115 000 € ja se jäi vain hiukan vuoden 2017 lukemista, 
jolloin Ommellinen-myyntinäyttely oli menestys. Myynnillisesti parhai-
ta kuukausia olivat kesäsesongin lomakuukaudet sekä joulusesonki 
marras-joulukuussa. Museokaupan vuoden kokonaismyyntiin vaikut-
tavia asioita ovat muun muassa näyttelyvalinnat, kävijäluvut sekä tuo-
tevalikoima. Suomen käsityön museon museokaupasta on kehittynyt 
merkittävä käsityötuotteiden erikoismyymälä Jyväskylän kaupungin 
keskustaan, joka palvelee niin kaupunkilaisia kuin muita vierailijoita.  

Museokaupan tuotevalikoima koostuu pääosin ammattimaisesti tuote-
tuista käsityötuotteista, postikorteista ja printtituotteista, pienestä 
valikoimasta elintarviketuotteita sekä eri kustantamoiden käsityöalaan 
liittyvistä julkaisuista. Tuoteryhmistä parhaiten myyvät postikortit,  
korut ja asusteet sekä sisustustuotteet. Vuonna 2018 valikoimaa  
uudistettiin voimakkaasti ja uusia tuotteita olivat muun muassa posio-
laisen MIKI-studion keraamiset pöllöaiheiset tuotteet, ylöjärveläisen 
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14. HALLINTO
Suomen käsityön museo toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri-  
ja liikuntalautakunnan alaisuudessa yhtenä Jyväskylän museo-
palveluiden kolmesta museosta. Museopalveluita johtaa museo-
toimenjohtaja. Kertomusvuonna museotoimenjohtajana toimi  
Heli-Maija Voutilainen.

15. HENKILÖSTÖ
VAKITUINEN HENKILÖKUNTA
•	Ahonen Marjo, FM, amanuenssi (kokoelmat)
•	Hagman Juhani, museomestari 31.8.2018 saakka
•	Hahl Seija, FM, amanuenssi (tutkimus)
•	Hemmilä-Nurmi Anneli, FM, amanuenssi (arkisto ja kirjasto)
•	Jantunen Sari, KM, artenomi AMK, amanuenssi alkaen 2.5.2018 

(tietopalvelu ja kokoelma)
•	Järvinen Laura, kulttuurituottaja (AMK), museoassistentti  

(osa-aikainen opintovapaa 1.–31.1.2018) 11.6.2018 saakka
•	Kangas Taina, artenomi (AMK) Käta-opettaja, kansallispuku-

konsultti, Suomen kansallispukukeskus
•	Koskinen Sari, FM, amanuenssi (tiedotus ja markkinointi)
•	Kotilainen Simo, FM, museonjohtaja 31.8.2018 saakka,  

suunnittelija alkaen 1.9.2018 
•	Manninen Raija, FM, ammattiopettaja, museolehtori
•	Mi Point Lay, siistijä
•	Nikkarikoski Reetta, toimistosihteeri
•	Oikari Mikko, FM, intendentti (näyttelyt)
•	Ollikainen Päivi, FM, museoassistentti alkaen 20.4.2018
•	Peni Maria, vaatetussuunnittelija, tekstiilikonservaattori,  

Konservointikeskus

•	Syrjänen Janne, konservaattori AMK, museomestari alkaen 
3.9.2018

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

•	Voutilainen Heli-Maija, FM, vt. museonjohtaja alkaen 1.9.2018
•	Väisänen Marja Liisa, FM, amanuenssi, Suomen kansallispuku-

keskus

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA
Ahonen Jaana, Högbacka-Schüler Terhi, Ilves Anni, Kortet Matti,  
Koski Alla, Koskinen Tuija, Kotilainen Johanna, Kylmälahti Marjaana,  
Niiranen Leena, Oinonen Maija, Peltola Jaana, Perhonen-Pirttiniemi 
Sari, Purmo Laura, Räsänen Venla, Saarinen Jesse, Teerimäki Reija, 
Tuomaala Tanja

HARjOITTELIjAT
Aivio Atte, Autio Mirja, Baltzar Jemina, Kontro Salla, Mylläri Johanna, 
Paukku Milla-Maaria, Räsänen Venla

ULKOPUOLISET ASIANTUNTIjAT
Castrén Hannu, Hakala Sirkka-Liisa, Harjula Anssi, Haveri Minna,  
Helminen Elina, Hintsanen Päivi, Holst Leena, Johnsson Seija,  
Kajas Aura, Koskinen Minna, Leino Tiina, Mendelin Eija, Murto Soja, 
Nieminen Aila, Ohra-aho Anne-Mari, Pihlhjerta Inga, Pohjola Ulla,  
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Poijula Kaija, Polus Minna, Stoor-Lehtonen Maritta,  
Torniainen Hannele, Törmänen Alfhilda, Vainio Marjo, Varis Sirpa,  
Vähämäki Sisko, Wallinheimo-Heimonen Jenni-Juulia

VAPAAEHTOISET
Vapaaehtoiset tekivät vapaaehtoistyötä kertomusvuonna yhteensä  
1 851 tuntia. 

KOULUTUS
Vuoden 2018 aikana museon henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 
yhteensä 638 tuntia, muun muassa seuraaviin koulutuksiin:
•	Arjen tietosuoja -testi
•	Avekki 1 -koulutus
•	Digitaalisten palveluiden saavutettavuus 25.9.2018
•	Digivalmennus: Suosittelumarkkinointi 10.10.2018
•	Eläkeinfo 8.3.2018
•	Erityistaide verkostoseminaari 8.–9.11.2018
•	Euro enemmän -seminaari 3.10.2018
•	GDPR- tietosuoja 30.8.2018
•	Hyvien käytäntöjen dialogit osa II 26.1.2018
•	Hätäensiapukoulutus 25.9.2018
•	Keski-Suomen ammattimuseoiden museoforum 21.2.2018
•	Keski-Suomen museo- ja kotiseutupäivä 5.12.2018
•	Kookkaat koneet -koulutus 2.10.2018
•	Kulttuuriperintökohteet & työturvalllisuus 26.–27.11.2018
•	KVTES- kertaus 26.9.2018
•	Museoalan teemapäivät 2018 17.–18.9.2018

•	Museologian seminaari 19.–20.4.2018
•	Museopalveluiden kehittämispäivä 21.11.2018
•	Näyttelycafé 13.–14.11.2018
•	Object Biographies II 2.–3.3.2018
•	Pintaa syvemmälle II - tutkimusmenetelmä 26.1.2018
•	TAKO pooli6 työpaja 27.4.2018
•	TAKO-ajankohtaisseminaari 13.–14.2018
•	Tapahtumajärjestäjän GDPR-aamu 19.4.2018
•	Tietosuoja-asetuskoulutus museopalvelut 13.6.2018
•	Tietosuojakoulutus museoille 25.4.2018
•	Tilinpäätösinfo 2018 13.12.2018
•	Työhyvinvointikorttikoulutus 20.2.2018 ja 8.3.2018
•	Työsuojeluiltapäivä 6.3.2018 ja 8.11.2018
•	Vaikuttajaviestinnän avaimet 1.11.2018
•	Vapaaehtoisen ohjaus ja työnohjaus 23.–24.3.2018
•	Vapaaehtoisvoimaa-Yritykset& yhdistykset 15.3.2018
•	Webinaari: hakukoneoptimointi 28.11.2018
•	Videoeditointi perusteet 25.9.2018
•	Videotuotannon peruskurssi museoille 1.11.2018 ja 4.12.2018
•	Viestinnän ajankohtaispäivä 29.11.2018
•	Virtaa asiakaslähtöiseen palveluun 20.4.2018
•	Digivalmennus 22.5.2018
•	Vuoro vaikuttaa 17.–19.9.2018
•	Äänityöpaja 18.12.2018
•	Osa museon henkilökunnasta matkusti keväällä Tarttoon.  

Päätutustumiskohteena oli vuonna 2016 avautunut uusi Viron  
kansallismuseo, Eesti Rahva Muuseum, ERM. 
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16. jÄSENYYdET
•	Jyväskylän museopalvelu 

ICOM 
Suomen museoliitto – Jyväskylän museopalvelut yhteisjäsenyys

•	Suomen käsityön museo 
European Textile Network (ETN)

Aikamatka-näyttelyineen sekä Suomen kansallispukukeskuksen  
työ tilat ja kansallispukuesittelyille tarkoitettu Kuja-näyttelytila.  
Kertomusvuoden aikana uusittiin edelleen kaupungin investointi-
määrärahan turvin museon näyttelytilojen ja luentosalin osalta  
valaistusta energiaystävälliseksi LED-valaistukseksi.

HENKILÖKUNNAN TILAT 
Kilpisenkatu 12 pohjakerroksessa on henkilöstön sosiaalitilat,  
museoon tulevan museoesineistön säilytystilat, näyttelyrakennev-
arasto sekä tarvikevarasto. Alakerrassa on käsikirjasto, valokuva-
arkisto ja tutkimusarkisto sekä työtiloja. Keskikerroksessa on museon 
toimisto ja työtiloja sekä ikkunanäyttelytila Näytönpaikka. Yläkerrassa 
on työtiloja sekä neuvotteluhuone.  Lisääntyneen tilantarpeen vuoksi 
museolla on vuokrattuna lisätilaa näyttelyrakenteille, tarvikkeille  
ja arkistolle.

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

Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja säilytystiloissa on vakioilmastointi-
koneet.

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

17. TILAT
Suomen käsityön museon tilat ovat Jyväskylän Tilapalvelun kautta 
vuokrattuja kaupungin omistamia tiloja. Tiloja on yhteensä  
2621,3 m2.

TOIMISTOTILAT
Suomen käsityön museon toimisto- ja näyttelytilat (1791,5 m2) sijaitse-
vat As Oy Säästökeskuksen Kauppakatu 25/Kilpisenkatu kiinteistössä. 
Museo on vuokralaisena Jyväskylän tilapalvelun omistamissa tiloissa.  

Nykyiset tilat peruskorjattiin museon käyttöön vuosina 1999–2000. 
Toimistotilojen jäähdytyslaitteisto uusittiin kertomusvuonna. 

Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja näyttely- ja arkistotiloissa on  
vakioilmastointikoneet, tiloja ja laitteita on kunnostettu ja huollettu 
Tilapalvelun määrärahoin. Museon tiloissa on tallentava kamera-
valvontalaitteisto. Museon ulkokuoren varmuuslukitus on uusittu 
Secto-avaimistolle, käyttölukitus on uusimatta.

NÄYTTELYTILAT 
Kauppakatu 25 pohjakerroksessa sijaitsevat perusnäyttelyt. Katu-
tasossa ovat vaihtuvat näyttelyt, Ikkunagalleria ja museokauppa. 
Toisessa kerroksessa on lisää tilaa vaihtuville näyttelyille, Avoin PAJA 
-työpaja, museolehtorin ja näyttelyintendentin työhuoneet, luentosali 
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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  
Jyväskylän museopalveluiden yhteisissä tiloissa. 

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

mutta jo aikaisemmin käyttöön otetuissa erillisissä tiloissa B-raken-
nuksessa. Kokoelmaesineistön järjestely useiden muuttojen ja tullei-
den 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 2014–2018  
(luvut tuhansina euroina)

KäyTTöMeNOT 2014 2015 2016 2017 2018

Henkilöstömenot 768,4 782,7 787,7 757,8 794,0

Vuokrat 414,1 421,3 431,8 429,8 430,0

Palvelut, tarvikkeet, muut menot 206,5 193,7 167,6 179,5 182,5

KäyTTöTUlOT 2014 2015 2016 2017 2018

Valtionosuus 425,4 413,3 395,0 377,9 387,2

Tulot ja harkinnanvaraiset valtion avustukset 341,5 319,9 296,7 309,7 318,2

Menot yhteensä 1389,0 1397,7 1387,0 1367,1 1406,5

Tulot yhteensä 766,9 733,2 692,7 687,6 705,4

Jyväskylän kaupungin osuus 622,1 664,5 695,3 679,5 701,1



78

19. TUNNUSLUKUjA 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Kävijät, lkm 32 077 32 581 41 357 37 812 30251 31272 33488

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, €/asukas 12,56 11,61 11,55 11,86 11,92 11,89 13,39

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kävijät, lkm 37362 37 919 36 701 33 681 33970 36198 33005

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

Kävijät, lkm 38 169 34990 39715 35027

Tapahtumat, lkm 130  96 83 86

Opastukset, lkm 96 148 202 49

Konservointi, kpl 266 256 163 52

Bruttomenot, €/asukas 10,2 9,99 9,75 9,94






