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

Museossa on kaksi erikoisosastoa: Suomen kansallispukukeskus sekä Konservointikeskus.

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

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

Suomen käsityön museon Konservointikeskus
Salmirannantie 3, 40520 Jyväskylä, puh. 014 266 4383 
www.konservointikeskus.fi 
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MUSEON VUOSI KÄYNNISTYI hyvin, ja museobuumi näkyi myös Suo-
men käsityön museolla. Museon näyttelyt saivat kävijöiltä positiivisia 
palautteita ja suosituksia annettiin. Museokaupan valikoima kiinnosti 
ja kävijät halusivat ostaa suomalaista käsityötä itselleen, matka-
muistoksi tai lahjaksi. Vuoden 2020 vuosikertomusta ei voi kirjoittaa 
muuten kuin, että maaliskuussa kaikki muuttui. COVID-19 pandemia 
rantautui Jyväskylään ja museot menivät kiinni koko Suomessa  
17.3.–2.6.2020 väliseksi ajaksi. Onneksi Keski-Suomessa tautitilanne 
pystyttiin pitämään hallinnassa ja museot saivat jälleen olla auki kesä-
kuusta lähtien. 

Uusi tilanne nosti esille tarpeen digitaalisten palveluiden kehittämi-
seen nopeammalla aikataululla kuin mitä olimme suunnitelleet.  
Koronan aiheuttamaan ensihämmennykseen museolehtorimme  
toteutti Facebookin kautta välitettyjä koronatehtäviä, millä aktivoitiin 
toimintaa kotona. Aika nopeasti kotona olo näytti uuden innostuksen 
myös käsitöitä kohtaan, mistä on osoituksena somessa näkyvät aktiivi-
set ryhmät kuten islantilaiset tai “tikkuri” -villapaita tai kansallispuku 
-ryhmät. Tätä erityistä korona-aikaa ja käsityöinnostusta tallensim-
me yhdessä Taitoliiton ja Itä-Suomen yliopiston kanssa keräämällä 
muisteluita koronakäsitöistä. Muisteluita ja kuvia erilaisista käsitöistä 
saimme vuoden aikana yli sata. 

Pisto pistolta -hankkeen tavoitteena ollut Suomen käsityön museon 
vuorovaikutteisen verkkomuseon kehittämistyö osui juuri oikeaan  
aikaan. Samoin uuden kokoelmahallintajärjestelmän käyttöönotto 
mahdollisti meille myös yhteyden Finna-palveluun. Tätä varten to-
teutimme yhdessä Keski-Suomen museon ja Jyväskylän taidemuseon 
kanssa ensimmäisenä yhteisen näkymän Maisema – ympäristö – 
luonnos, missä toimme esille Vuorelman suunnittelijoiden luonnoksia. 
Yleisölle Finna-näkymä julkaistiin alkuvuodesta 2021. 

Palveluiden hybridimallin onnistunut esimerkki oli Kansallispuvun 
juhlapäivän toteuttaminen sekä museolla olevana tilaisuutena että  
videon välityksellä koko Suomeen. Kansallispukuihin ja kasvomaskei-
hin pukeutuneet juhlijat muistetaan tästä vuodesta. 

Osaltaan museon sulku ja rajoitukset tapahtumien ja opastusten  
järjestämiseksi sekä museossa olevien määriin vaikuttivat, että muse-
on kokonaiskävijämäärä oli edelliseen vuoteen verrattuna lähes puolet 
vähemmän, 21 012 henkilöä. Ilahduttavasti kuitenkin huomasimme, 
että kesän kotimaan matkailu paikkasi hyvin ulkomaalisten turistien 
puuttumisen. Kevään näyttelyohjelmaa muutimme asiakkaiden  
toiveista. Kudottu kuva ja Omenapuun alla -näyttelyt saivat jatkoaikaa 
ja loppuvuoden näyttelykalenteri uusittiin. Tapahtumia järjestettiin 
uusin tavoin.  

Jyväskylän sydämen kulttuurikeskussuunnitelmat joutuivat uuden-
laisen koronatarkastelun kohteeksi ja lopullisessa esityksessä huomi-
oitiin tarkemmin Jyväskylän kaupungin taloudellinen tilanne. Suomen 
käsityön museon näyttelytilaratkaisut siirtyivät 2030-luvulle. Hankkeen  
jatkona päätettiin lähteä rakentamaan integroitua toimintamallia  
Jyväskylän kaupungin kulttuurilaitosten kesken. 

Valtakunnallisen vastuumuseon suunnitelmakauden 2020–2023  
tehtävät alkoivat. Keväällä kävimme neuvottelut suunnitelmistamme 
Museoviraston edustajien kanssa ja ne hyväksyttiin. Suunnitelman 
mukaisesti valtakunnalliseen tehtäväämme olemme varanneet kuusi 
henkilötyövuotta. 

Museon henkilöstölle suositeltiin etätöitä maaliskuusta lähtien ja etä-
töihin siirtyikin suurin osa. Tämä muutti suurimman osan työn tekemi-
sen tapoja ja uusien digitaalisten työvälineiden nopeaa käyttöönottoa. 
Nopeisiin tilannemuutoksiin on reagoitu ja sopeuduttu hyvin, vaikka 
harmitus monien jo suunniteltujen tapahtumien peruunnuttua oli 
ymmärrettävää. Viestinnän nopea reagointi muutoksiin auttoi yleisöä 
pysymään ajan tasalla. Koronaohjeistuksia vuoden aikana omaksuttiin 
useita. Turvallisesta käynnistä museossa huolehdittiin monin tavoin, 
muun muassa vapaaehtoiset osallistuivat toimintaan yksittäisinä  
henkilöinä, ei ryhmänä. 

Vuonna 2020 vahvistui käsitys käsityömuseolaisten kyvystä sopeutua  
ja kehittää uutta nopeissakin muutostilanteissa. Kiitos kaikille!

 MUSEONJOHTAJA TAINA RANTALA

1 ESIPUHE
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KEISARILLINEN SENAATTI TEKI päätöksen museon perustamisesta 
14.12.1888. Suomen käsityön museo toimi vuosina 1890–1908 Helsin-
gissä Taideteollisuusmuseon yhteydessä ja Suomen Taideteollisuus-
yhdistyksen alaisuudessa. Puutyönopettaja Vera Hjelt osti ensimmäi-
set 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. Koti-
teollisuus toimiston tilanpuutteen vuoksi museon esineet siirtyivät 
uudelleen 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  
tulivat 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  
siirtyi museon hallintaan vuonna 1995. Museon nimi muutettiin  
Suomen käsityön museoksi 1.1.1997. Näin palattiin museon alku-
peräiseen nimeen. Kesästä 2000 museo on toiminut peruskorja tuissa 
tiloissa keskellä kaupunkia keskustan kävelykadun varrella. Museon 
aktiivisia toimintavuosia on jo 82 vuotta.

2 MUSEON VAIHEISTA

6



7

MUSEOLAIN UUDISTUKSEN JÄLKEEN Suomen käsityön museo sai 
valtakunnallisen vastuumuseostatuksen ja tehtävän. Ennen uudistusta 
museo on ollut valtakunnallinen erikoismuseo vuodesta 1992 ja on sitä 
varten saanut harkinnanvaraista avustusta. Nyt vastuumuseosuunni-
telman toteuttaminen rahoitetaan yhdessä museoille myönnettävän 
valtionosuuden kanssa. Museoviraston kanssa huhtikuussa käydyissä 
neuvotteluissa sovimme suunnitelmakauden tavoitteista ja toimen-
piteistä.

Valtakunnallisen vastuumuseo suunnitelmassa vuosiksi 2021–2023 
asetettiin tavoitteiksi tiivistettynä: 

 � Vuoropuhelun lisääminen käsityökentän kanssa. 
 � Museoiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen kokoelma-  

ja näyttelytyössä sekä hyvien käytänteiden jakaminen. 
 � Käsityöalan asiantuntijuuden asiakkaille välittämisen parantami-

nen tietopalveluita kehittämällä ja kansallispukukeskuksen palve-
luiden avulla. Verkostoitumisen lisääminen käsityöalan toimijoiden 
kesken.

 � Kulttuurisen ja kielellisen saavutettavuuden varmistaminen  
museon toiminnassa. Käsityöilmiöiden seuraaminen myös  
kansainvälisesti. Museon kansainvälistymisen jäntevöittäminen 
kansain välistymissuunnitelman avulla.

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

Valtakunnallisen vastuumuseo tehtävät jaetaan viiteen  
painopisteeseen:

1. toteuttaa valtakunnallista museotoimintaa erikoisalallaan; 
2. kehittää ja edistää kulttuuriperintötyötä ja museoiden yhteistyötä 

erikoisalallaan; 

3. toimia erikoisalansa kulttuuriperinnön valtakunnallisena asian-
tuntijana; 

4. ylläpitää ja edistää erikoisalansa kansainvälisiä yhteyksiä; 
5. edistää erikoisalansa kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalis-

ta saatavuutta.

Vuonna 2020 teimme tietopalveluiden kehitystyötä ja pystyimme tes-
taamaan “Ryijykioski” -toimintamallia asiakkaiden kanssa. Tietopalve-
luista tuotettiin oma esite ja roll up palvelun markkinoimiseksi. Pisto 
pistolta -hankkeessa jatkoimme vuorovaikutteisen verkkomuseoalus-
tan kehittämistä. Alustan suunnittelu hidastui johtuen digitaalisten 
palveluiden kysynnän kasvamisesta. Alusta tullaan julkaisemaan 
vuonna 2021. Konservointikeskus on päivittänyt konservointiohjeita 
kaikille tekstiileille. Ohjeet ovat vapaasti saatavissa sivustomme kautta 
ja ohjeista on tehty myös jaettava esite. Kansallispuvut.fi -sivuston 
uudistamista varten on haettu erillistä rahoitusta uudenlaisen, asiak-
kaita paremmin palvelevan sisällön tuottamiseksi. 

Museoille tehtävä kysely käsi- ja taideteollisuus- sekä kansanpuku- ja 
kansallispukuaineistoista siirtyi vuodelle 2021. Oman työn ohella teh-
tävä Spectrum-ohjeistuksen tekeminen yhdessä museoiden kanssa 
hidastui museoiden tilanteen muuttuessa poikkeusaikana. Muistelu-
aineistojen kerääminen siirtyi tapaamisista netissä toteuttaviksi kyse-
lyiksi uusina aiheinaan koronakäsityöt ja kansallispukutarinat.  
Kansallispukuihin liittyvässä tarkistustyössä yhteistyö museoiden  
kesken jatkui ohjeistukset huomioiden entiseen tapaan. 

Tietopalveluiden ja kokoelmien näkyvyyden parantamiseksi tehtiin 
valmistelevia toimenpiteitä. Simo-kokoelmahallintajärjestelmän val-
mistuminen mahdollistaa Finna-näkyvyyden ja sitä varten toteutettiin 
yhteistyössä Jyväskylän taidemuseon ja Keski-Suomen museon kans-
sa yhteinen Finna näkymä Maisema–ympäristö–luonnos. Yhteishanke 
toimi hyvänä pohjatyönä museon oman Finna-näkymän suunnittelemi-
seksi. 

3 VALTAKUNNALLINEN VASTUUMUSEO
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Kulttuurinen ja kielellinen saavutettavuutta toteutettiin muun muassa 
näyttelytekstien ja lisäaineistojen kieliversiona näyttelyissä ja verkos-
sa, vaikka ulkomaalaisia kävijöitä oli vähän. Kansainvälisiä näyttelytie-
dusteluja ja valmisteluja tehtiin tulevia vuosia varten. Pohjoismainen 
kansallispukuseminaari Islannissa siirtyi vuodelle 2022.

Verkko-opetusaineistoja päivitettiin sisällöllisesti huomioiden tämän 
ajan aiheet ja vaatimukset. Suosittu Kukako-verkkoaineisto sai uutta 

sisältöä ja myös hiukan uutta ilmettä. Yleisölle tuotettiin keväällä koto-
na tehtäviä taitotehtäviä korona-ajan uuteen tilanteeseen. Koronakäsi-
työmuisteluita tallentui vuoden aikana 113 kpl ja kesällä avatussa  
kansallispukutarinat.muistele.fi sivustolla on 28 muistoa. Suunni-
telman mukaisesti toteutettiin käsityötekniikasta museon kokoelma-
aineistolla kuvitettu täkänäaiheinen artikkeli. Digitointisuunnitelman 
tekeminen aloitettiin. 

8
Korona-ajan käsitöitä: joulukoivu, Sjökulla.

https://kansallispuvut.muistele.fi/
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NÄYTTELYTOIMINNASTA VASTASI KERTOMUSVUONNA näyttelyinten-
dentti Mikko Oikari vaihtuvien näyttelyiden osalta, museolehtori Raija 
Manninen Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyn ja Näytönpaikan 
näyttelyiden osalta. Amanuenssi Marja Liisa Väisänen ja kansallispu-
kukonsultti Taina Kangas vastasivat Kujan näyttelyistä sekä Komeasti 
juhlaan -perusnäyttelystä. Museoassistentit Johanna Kotilainen ja 
Tuija Koskinen sekä näyttelyintendentti vastasivat yhteistyössä Ikkuna-
gallerian näyttelyistä. Museomestari Janne Syrjänen vastasi kaikista 
näyttelyiden rakenteista. 

PERUSNÄYTTELYT
Käsityössä elämän tuntu -perusnäyttelyn yhdessä vitriinissä on 
esitelty kymmenen vuoden ajan vuoden käsityöläisiä. Nyttemmin 
samaisessa vitriinissä esitellään jokin perinteinen käsityötekniikka 
kokoelmaesineiden avulla. Vuonna 2018 aloitettu uusi sarja alkoi villa-
kirjonnalla, joka oli esillä 15.6.2018–20.10.2019. Tämän jälkeen vitrii-
niin täyttivät 29.10.2019 alkaen täkänät, joita on esillä 11 kappaletta ja 
näytöllä pyörii 200 täkänäluonnoksen kuvaesitys. Piirrokset ovat vuosi-
kymmenittäin aakkosjärjestyksessä tekijän sukunimen mukaan. 

Koronan takia kaikki osallistava materiaali poistettiin käytöstä perus-
näyttelyssä. Aistitila suljettiin kokonaan ja asiakkaiden mahdollisuus 
kokeilla kankaankudontaa poistettiin. Samoin poistettiin käytöstä las-
ten kuunneltava tarinapolku ja siihen kuuluvat aktiviteetit, kuten mik-
roskooppi ja värjäyslaboratorio sekä kaulahuivin neulominen.  

Lattiasta poistettiin kaikki lattiatarrat, jotka kehottivat avaamaan  
vitriinien alalaatikoita. 

VAIHTUVAT NÄYTTELYT 
Suomen käsityön museon näyttelyvuodessa juhlittiin käsityöosaamista 
monesta näkökulmasta. Pääpaino näyttelyissä oli kotimaisessa teks-
tiiliosaamisessa, mutta sitä täydennettiin herkullisilla taidonnäytteillä 
muun muassa miniatyyrimaailmasta ja perinteisellä puunkäsittelyllä. 
Tarjolla oli kansainvälisestikin tunnettujen muotoilijoiden ja käsi-
työammattilaisten taidonnäytteitä, joilla juhlittiin ideoiden ja ajatusten 
vapaata liikkuvuutta käsityömaailmassa. Monen perinteisen taidon 
rinnalle oli nostettu teknologiaa ja jopa pelisuunnittelua, jotka antoivat 
uusia katsantokohtia jo unholaankin jääneille tekniikoille. Näyttelyvuo-
desta löytyi niin voimaannuttavaa luontoa, suomalaisen designin vien-
tituotteita kuin lapsenomaista ihmetystäkin herättäviä näyttelyitä. 

COVID-19 pandemia toi muutoksia myös museon näyttelykalenteriin. 
Museon näyttelyt olivat suljettuina 17.3.–2.6.2020, minkä takia näyt-
telykalenteriin tehtiin yleisön toiveesta muutoksia. Kesän päänäyttely 
onnistuttiin siirtämään syksyksi ja siten kevään näyttelylle saatiin 
jatkoaikaa kesän yli. Aulagalleriaan suunniteltu näyttely rakennettiin 
kesäksi luentosaliin ja siten tilan kevätnäyttely saatiin samoin jatket-
tua kesän yli. Muutoksien vuoksi museo esitteli vuoden 2020 aikana 
kolmen laajemman vaihtuvan näyttelyn sijaan kaksi. 

4 NÄYTTELYT  
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NELJÄN TUNNETUN SUOMALAISEN tekstiilitaiteilijan Ariadna Don-
nerin, Soile Hovilan, Aino Kajaniemen ja Inka Kivalon yhteisnäyttely 
Suomen käsityön museossa toi hienosti esiin modernin kuvakudoksen 
monimuotoisuuden. Näyttelyn kuvakudokset edustivat eri tekniikoita, 
lähestymistapoja ja tyylejä tekijöidensä mukaan. Hovilan ja Kaja-
niemen teokset olivat esittäviä, Kivalon kuvakudokset abstrakteja 
värimaailmoja ja Donnerin rakenteellisia sekä ornamentillisia som-
mitelmia. Kajaniemi ja Donner luonnostelevat luonnokset lyijykynillä 
piirtäen, Hovila hyödyntää valokuvia värillisen luonnostelun pohjana ja 
Kivalo aloittaa tekemisen värikkäästä akvarellista.

Kuvakudokset eli gobeliinit ovat seinille ripustettavia tekstiilejä.  
Nykyisin niitä valmistetaan myös koneellisesti, mutta Donner, Hovila, 
Kajaniemi ja Kivalo kutovat gobeliineja kangaspuilla käsin ikivanhaa 
tekniikkaa hyödyntäen. Näyttely olikin samalla kunnianosoitus suoma-
laiselle modernille gobeliinille, jonka perinteet ulottuvat 1900-luvun 
alkuun ja Pariisin maailmannäyttelyyn. Varhaisimmat suomalaiset ku-
vakudokset ovat kultakauden mestarien, kuten Akseli Gallen-Kallelan 
ja Hugo Simbergin suunnittelemia. Kudottu kuva -näyttely oli kuitenkin 
ainutlaatuinen, sillä pitkästä perinteestä huolimatta vastaavaa suo-
malaisten kuvakudostaiteilijoiden yhteisnäyttelyä ei maassamme ollut 
aikaisemmin järjestetty. 

NÄYTTELYN TAITEILIJAT
ARIADNA DONNER 
Tekstiilitaiteilija Ariadna Donner suunnitteli ensin painokankaita ja 
teki graafista suunnittelua kuvituksista animaatioon. Kuvakudoksensa 
Donner valmistaa pystykudontapuilla, joilla kutoessa teoksen tekemi-
nen alkaa alareunasta ja työskentely tapahtuu työn nurjalla puolella. 
Tämä vaatii tekijältä erityistä ymmärrystä kokonaisuuden hahmotta-

miseen ja viitseliäisyyttä viimeistelyssä. Yhden teoksen tekemiseen voi 
mennä aikaa parikin vuotta. Donner pitää päiväkirjaa kutoessaan  
kuvakudoksia. Päiväkirjan ajatukset siirtyvät hiljalleen kuvalliseksi 
tari naksi kudokseen. Työskentelytapa tuo Ariadnelle oivalluksia,  
kun hän ikään kuin keskustelee toisen kanssa, vaikka se toinen on  
hän itse.  
ariadna.znak.fi

SOILE HOVILA  
Soile Hovila kutoo pystykangaspuilla rivi riviltä, teoksen nurjalta puo-
len ja usein myös kuvan sivusuunnasta käsin. Vaikka Hovila luonnos-
telee teoksensa valokuvia yhdistäen pienessä koossa, lopulliset ilmai-
sulliset valinnat tehdään materiaaleilla ja kudonnan edetessä, sillä 
nurjalta puolelta kudottaessa osa teoksesta jää intuition varaan. Hidas 
toteutustapa jättää aikaa pohtia työn sisältöjä. Hovila kutoo luonto-
aiheita, joille ovat ominaisia ominaista pehmeät, murretut värisävyt, 
jotka syntyvät yhdistämällä ohuita villa-, pellava- ja puuvillalankoja. 
soilehovila.net

AINO KAJANIEMI 
Yli 40 vuotta lankoja ja piirtämistä opiskellut Aino Kajaniemi tekee 
ennen jokaista kuvakudosta luonnollista kokoa olevan lyijykynäpiirrok-
sen. Kutoessaan hän seuraa näitä viivoja ja valitsee niihin sopivat sävyt 
ja materiaalit. Hän hankkii lähes kaikki kudelankansa kirpputoreilta, 
mikä tuo yllätyksellisyyttä lankavarastoon. Vasta langoilla kuvakudok-
siksi muuttuessaan Kajaniemen piirrosten viivat alkavat elää ja pinnat 
saavat syvyyttä. Kajaniemi kutoo kuvia, joissa ihminen on keskellä elä-
män monimutkaisuutta ja kerroksellisuutta. Tekstiili materiaalina tuo 
kuviin pehmeyden ja optimismin.  
www.elisanet.fi/aino.kajaniemi 

Kudottu kuva – Moderni suomalainen kuvakudos 
4.1.–30.8.2020
ARIADNA DONNER, SOILE HOVILA, AINO KAJANIEMI JA INKA KIVALO

http://ariadna.znak.fi
http://soilehovila.net
http://www.elisanet.fi/aino.kajaniemi
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INKA KIVALO 
Inka Kivalosta tuli tekstiilitaiteilija, koska hänestä värit hehkuvat 
pehmeämmin tekstiileissä. Kivalon yli satavuotiaat, kuusenjuuresta 
veistetyt kangaspuut ovat kuin soitin, joilla hän tekee elämästä kau-
niimpaa yksi lanka kerrallaan. Vanhan, arkaaisen tekniikan käyttä-
minen on Kivalolle taiteellinen valinta. Hän paikkaa, parsii ja applikoi 

yksinkertaisen rakenteen pintaa – manipuloi kudosta, jotta lopputulos 
olisi hämäävästi spontaanimpi. 

Inka Kivalo sai vuonna 2019 Fokus-säätiön The Nordic Award in  
Textiles -palkinnon.  
www.finnishdesigners.fi/portfolio/inka.kivalo 

http://www.finnishdesigners.fi/portfolio/inka.kivalo
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Kudottu kuva -näyttelyn arkkitehtuurista vastasivat taiteilijat yhteis-
työssä museon henkilökunnan kanssa. Näyttelyn julisteen graafisesta 
suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Anne-Mari Ohra-aho ja näyt-
telyn graafisista tuotteista Sari Koskinen.

Näyttelyn avasi tekstiilitaiteilija Anna-Maija Aarras. 

Museo sai taiteilijoiden näyttelypalkkioihin opetus- ja kulttuuriminis-
teriön erityisavustuksen.

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat
Kudottu kuva -seminaari la 11.1.2020 klo 11.30–16.15
Seminaarissa sukellettiin suomalaisen tekstiilitaiteen maailmaan Ku-
dottu kuva -näyttelyn taiteilijoiden sekä Sirkka Könösen värimaailman 
kautta. Seminaarimaksu oli 20 euroa. 

Taiteilijatapaaminen pe 6.3.2020 klo 16–17
Tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemen taiteilijatapaaminen Naisten päivän 
etkot -tapahtuman yhteydessä. Tilaisuuteen oli vapaa pääsy. 

Covid-19 vuoksi peruutettu:  
Jyväskylän päivät la 21.3.2020 klo 12–17 
Klo 12–14 Kudottu kuva -näyttelyn taiteilijoiden Ariadna Donnerin, 
Aino Kajaniemen, Soile Hovilan ja Inka Kivalon taiteilijatapaaminen 
osana Jyväskylän päivien ohjelmaa Suomen käsityön museossa.

Klo 16–17 Kudottu muistikirja -dokumenttielokuva (2015). Lasse 
Naukkarisen elokuva seuraa tekstiilitaiteilija Ariadna Donnerin työs-
kentelyä. 

Vapaa pääsy. 

Covid-19 vuoksi peruutettu:  
Taidon päivä ti 14.4.2020 klo 15–19
Tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemen ohjaama maksullinen kuvakudospa-
ja. Ilmoittautuminen 7.4.2020 mennessä verkossa

Kävijöiden kommentteja
Kiitos. Siis ihan käsittämättömän hienot näyttelyt. Kyllä käsityöstä 
voidaan saada hienon näköistä. Kiitos vielä!

Siis mulla on karvat pystyssä, niin upeaa.

Upeita gobeliineja, mun käsitys muuttui ihan täysin. Nämähän on ihan 
ajassa kiinni.

Kiitos. Siis aivan upeat näyttelyt. Tuli ihan pyörryttävä olo, että miten 
voi osata tuollaisia teoksia tehdä. 

Hieno näyttely, aivan mykistävä! 

Oli hyvät nämä näyttelyt kaikki. Tultiin Lahdesta asti ja tuo minun 
mieskin sanoi, että oli mielenkiintoinen.

Nuo oli niin upeita nuo näyttelyt, että me vaan huokailtiin. Ihan sielul-
le teki hyvää.

Teillä on aina niin mielettömiä näyttelyitä, ihan omaa laatuaan. Jy-
väskylässä käydessä tulee aina pistäydyttyä, ei meillä Helsingissä ole 
mitään tällaista.

Aivan upea näyttely. Kyllä ihmettelen, jos jonkun mielestä käsityö ei 
ole taidetta.

 Aion mainostaa kaikille tutuille, että tulevat katsomaan tämän Kudo-
tun kuvan! Niin upea näyttely. Tämä oli meidän ainoa pysähdyspaikka 
pohjoisesta ajaessa, ja kyllä kannatti. 

Hienot näyttelyt. Tulin katsomaan erityisesti noita nukkekoteja, kun 
kaveri oli niitä kehunut, mutta yllätyin, että kudotut työt oli niin pu-
huttelevia. Erityisesti valon kuvaus niissä.
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Hyvissä käsissä 12.9.–5.12.2020
ANNA ALANKO, HANNA-KAISA KOROLAINEN, HENNA LAMPINEN, MATIAS LIIMATAINEN JA HENRI TERVAPURO

MILTÄ KÄSITYÖN MENNEISYYS näyttää nykymuotoilijoiden silmin 
ja millaista inspiraatiota museokokoelmasta voi ammentaa? Hyvissä 
käsissä -näyttelyyn kutsutut muotoilijat pääsivät tutustumaan vuonna 
1879 perustetun Suomen Käsityön Ystävien laajaan arkistoon Design-
museossa ja Suomen käsityön museossa, minkä jälkeen he loivat 
teoksensa vuoropuhelussa arkistomateriaalien kanssa. 

Kuvataiteilija Hanna-Kaisa Korolainen, muotisuunnittelija Henna Lam-
pinen, kuvanveistäjä Matias Liimatainen sekä pelisuunnittelija Henri 
Tervapuro loivat arkiston pohjalta uusia teoksia ja tuotteita, joissa yh-
distyvät perinteiset käsityötekniikat, erilaiset materiaalit sekä teknolo-
gia. Näyttely oli esillä Designmuseossa 24.1.–22.3.2020, jonka jälkeen 
näyttely koostettiin Suomen käsityön museoon päivitetyssä muodossa 
ja taiteilijoiden joukkoon liittyi kuvittaja ja kuosisuunnittelija Anna 
Alanko, joka suunnitteli näyttelyyn teokset tutustuttuaan Suomen  
käsityön museon kokoelmiin tallennettuihin Suomen Käsityön Ystävien 
mallitilkkukokoelmaan. Näyttely oli esillä Suomen käsityön museossa 
12.9.–5.12.2020. 

Yhtenä Suomen vanhimmista designalan yrityksenä Suomen Käsityön 
Ystävien alkuperäisenä tavoitteena oli kerätä kansanomaisia tekstiile-
jä, soveltaa niiden malleja uusiin käyttökohteisiin ja herättää henkiin 
unohdetut tekstiilitraditiot. Designmuseon kokoelmiin kuuluva arkisto 
käsittää noin 6 500 tekstiilinäytettä, vesiväriluonnosta ja kudonnaista 
1800-luvun loppupuolelta 1990-luvulle. Suomen käsityön Ystävien  
arkistoa on tallennettu myös Suomen käsityön museon kokoelmiin  
yli 600 näytteen verran.

Hyvissä käsissä -näyttelyssä oli esillä myös muutamia Suomen Käsi-
työn Ystävien tunnetuimmista ryijymalleista, kuten Akseli Gallen-Kal-
lelan suunnittelema Liekki-ryijy, Jarl Eklundin Lokki-ryijy sekä Impi 
Sotavallan ryijyjä. Lisäksi keräilijä Tuomas Sopanen lainasi näyttelyyn 
Uhra Simberg-Ehrströmin Vihreä aamu -ryijyn, joka olin inspiroinut 
kuvanveistäjä Matias Liimataisen luomaan oman teoksensa. 

NÄYTTELYN TAITEILIJAT
Kuvittaja, kuosisuunnittelija ANNA ALANKO
Anna Alanko (s. 1987) on kuvittaja ja kuosisuunnittelija, jonka töille 
ominaista on unenomainen tunnelma ja runsas tekstuurien käyttö. 
Töissään Alanko leikittelee orgaanisen ja digitaalisen kontrastilla eri 
tekniikoita ennakkoluulottomasti sekoittaen. Alanko on suunnitellut 
kuoseja pohjoismaisille ja japanilaisille vaate- ja tekstiiliyrityksille, 
kuten VIMMA, Tiger of Sweden, Svensson, Borås Tapeter, Isetan ja 
Senshukai. Alangon näyttelyteosten lähtökohtana toimivat Suomen 
käsityön museon kokoelmiin kuuluvat Suomen Käsityön Ystävien teks-
tiilinäytteet. Koska mallitilkut ovat anonyymejä eivätkä taiteilijakeskei-
siä, teokset korostavat nimettömien tekijöiden roolia ja kädenjälkeä, 
fyysistä liikettä kirjottujen kuvioiden taustalla sekä käsillä tekemiseen 
liittyvää meditatiivista prosessia. Teoksissa Alanko yhdisti eri tekniikoi-
ta digitaalisesta 3D-kuvituksesta, animaatiosta ja laserleikkauksesta 
käsin maalaukseen ja kirjontaan.

Kuvataiteilija HANNA-KAISA KOROLAINEN
Kuvataiteilija ja tutkija Hanna-Kaisa Korolaisen (s. 1976) tuotannosta 
löytyy runsaasti viitteitä art nouveau -tyylistä ja aasialaisesta estetii-
kasta. Hänen teoksilleen on ominaista ylenpalttinen dekoratiivisuus 
ja romanttinen nostalgian kaipuu. Näyttelyssä esillä olleiden teosten 
inspiraationa on käytetty Designmuseon kokoelmissa olevia Lokki- ja 
Liekki-ryijyjä sekä Suomen Käsityön Ystävien arkistosta löytyneitä 
vanhoja valokuvia, luonnoksia ja ryijymalleja. Installaation muodossa 
esitetyt teokset kävivät dialogia vanhan esineistön kanssa, luoden vai-
kutelman menneestä ajasta, joka tuntuu jo kauan sitten kadonneen. 
Korolainen antoi katsojalle mahdollisuuden kurkistaa kuvitteelliseen 
menneisyyteen, joka tuntuu samaan aikaan tutulta ja vieraalta. 
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Vaatesuunnittelija HENNA LAMPINEN
Vaatesuunnittelija Henna Lampisen (s. 1991) työskente-
lyssä keskeistä on materiaalilähtöisyys ja käsityömäinen 
työskentelytapa yhdistettynä kokeelliseen muotokieleen. 
Historialliset aiheet yhdistyvät usein tähän päivään. Näyt-
telyssä nähtävässä mallistossa uudenlaiset tekniikat, ku-
ten laserleikkaus ja digiprinttaus yhdistyivät perinteisem-
piin tekniikoihin, kuten käsinneulontaan ja tuftaukseen. 
Lampisen vaatemalliston muotokieli sai inspiraationsa 
Suomen Käsityön Ystävien perustamisen aikakaudelta 
1800-luvun lopulta.

Lampinen voitti vuonna 2019 Kööpenhaminan muotiviikko-
jen yhteydessä jaetun Designers’ Nest Award -palkinnon.

Kuvanveistäjä MATIAS LIIMATAINEN
Matias Liimatainen (s. 1989) on keramiikan, lasin ja puun 
parissa työskentelevä kuvanveistäjä. Suomen Käsityön 
Ystävien arkistomateriaaleissa Liimataista kiinnostivat 
erityisesti kudottujen verhoilukankaiden näytetilkut ja 
niiden rakenteet. Uusissa teoksissa tekstiilin rakenne ja 
pintastruktuuri muuttui pienten keramiikkaosien rytmit-
tämäksi kolmiulotteiseksi pinnaksi. Näytetilkkujen lisäksi 
Liimatainen käytti teostensa lähtökohtana taitelijoiden 
tekemiä luonnoksia, joiden seesteiset väriliukumat  
toistuivat näyttelyn keraamisissa teoksissa.

Pelisuunnittelija HENRI TERVAPURO
Henri Tervapuro (s. 1986) on pelisuunnittelija ja graafikko, 
joka on julkaissut myös sarjakuva-albumeja. Suomen 
Käsityön Ystävien arkistomateriaalissa Tervapuroa kiin-
nostivat erityisesti Impi Sotavallan tekstiilimallit, joiden 
kuviomaailma toi hänelle mieleen vanhojen pelien visu-
aalisuuden. Arkistosta löytyneet tekstiilimallit, koetilkut, 
luonnokset ja valokuvat johdattivat hänet lapsuuden 
muistoihin. Tekstiilit muistuttivat Tervapuroa siitä, miten 
hän pienenä leikki isoäidin ryijyjen ja mattojen kuvioilla. 



Kuva 1: Hanna-Kaisa Korolainen, Tuonelan virta.

Kuva 2: Uhra Simberg-Ehrströmin Vihreä aamu 
-ryijy ja Ritva Puotilan Suo-ryijyt Hyvissä käsissä 
-näyttelyssä.

Kuva 3: Suomen Käsityön Ystävien näyttelykoor-
dinaattori Amanda Hakoköngäs, Designmuseon 
museolehtori Leena Svinhufvud ja kuvittaja-kuosi-
suunnittelija Anna Alanko tutustuvat Suomen käsi-
työn museon kokoelmiin kuuluviin Suomen Ystävien 
mallitilkkuihin Konservointikeskuksessa 20.2.2020.
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Hyvissä käsissä -näyttelyn tuottivat yhteistyössä Suomen Käsityön 
Ystävät, Designmuseo ja Suomen käsityön  
museo.

Näyttelyn kuraattoreina toimivat taiteilija ja tutkija Riikka Latva-
Somppi sekä Tukholmassa sijaitsevan Ruotsin arkkitehtuuri-  
ja designkeskus ArkDesin johtaja Kieran Long.

Suomen Käsityön Ystävien näyttelykoordinaattorina toimi TaM  
Amanda Hakoköngäs.

Näyttelyn ohjausryhmässä toimivat Leena Svinhufvud, Annika  
Nyberg-Frankenhaeuser, Harry Kivilinna, Susanna Thiel, Seija Hahl, 
Mikko Oikari, Anne Vesanto ja Raija Manninen.

Näyttelyarkkitehtuurista vastasi Aalto+Aalto, näyttelygrafiikasta  
Sari Koskinen ja näyttelyn rakenteista Janne Syrjänen.

Hyvissä käsissä -näyttelyn avasi taiteilija ja tutkija Riikka Latva-
Somppi.

Suomen käsityön museo sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityis-
avustuksen Hyvissä käsissä -näyttelyn uuden taiteilijan näyttely-
palkkioon. 

Suomen käsityön museon jälkeen Hyvissä käsissä -näyttely tulee  
olemaan esillä Pohjanmaan museossa 19.2.–17.4.2021

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat
Kaikki näyttelyn oheen suunnitellut tapahtumat jouduttiin  
peruuttamaan COVID-19-pandemian tuoman rajoitusten vuoksi.

Kävijöiden kommentteja 
Matias Liimataisen töitä olisi voinut olla vaikka koko kerroksellinen, 
hienoja!

Asiakas tuli vihellellen infoon ”Tää näyttely (yläkerta) oli tosi mainio, 
ehkä jopa parempi kuin kuvakudokset. Tästä tämä lähtee, täytyy ottaa 
ilo irti uudesta museokortista!”

Tuo oli kyllä mielenkiintoinen tuo näyttely, tosi hienoja yksityiskohtia. 
Mahottoman hieno! 

Kyllähän täällä olisi ollut vaikka koko päivän, mutta pakko lähteä.  
Ihania oli nuo puureliefit. Aivan ihania… ja sitten ne Liimataisen työt 
tuolla ylhäällä. 
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VÄRIKKÄISTÄ ELÄIN- JA KASVIAIHEISISTA neuleistaan tunnetun 
tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen (1947–2018) tuotantoa esiteltiin  
Suomen käsityön museon tuottamassa Maailman värittäjä -näyttelys-
sä. Könösen elämä tekstiilitaiteilijana, käsityöyrittäjänä ja taiteilijana 
oli kokonaisvaltainen ja sen runsautta tuotiin esille näyttelyssäkin. 

Könösen toimintaa ja tuotantoa ohjasi voimakkaasti ajatus vastuus-
ta luonnosta ja ympäristöstä. Tämä sama viesti näkyy myös hänen 
suunnittelemissaan neuleissa ja muissa tekstiileissä, joissa luonnosta 
ja kansansaduista saadut kuviomaailmat ihastuttavat. Monelle tutut 
värikylläiset villaneuleet, ryijyt ja matot ovat näyttelyssä esillä sulassa 
sovussa Könösen irrottelevan ja välillä kirpeästikin kantaaottavan tai-
teellisen tuotannon rinnalla. Näyttelyn esineet olivat pääosin Suomen 
käsityön museon kokoelmista, jonne Könösen tuotantoa on kertynyt 
vuosien mittaan runsaasti.

Könönen oli todellinen monitaituri, jolla oli taiteellisuuden lisäksi  
laaja käytännön osaaminen. Hän hallitsi neuleen suunnitteluproses-
sin kokonaisuudessaan luonnoksista lopputuotteeseen, valmiiseen 
neulee seen ja sen huoltoon saakka. Tämän laadukkuuden vuoksi  
Könösen neuleet markkinoivat osin itse itseään – myös kansain-
välisesti. Neuleet paitsi jatkoivat suomalaista neuleperinnettä, myös  
uudistivat sitä kuviointinsa ja värityksensä puolesta. 

SIRKKA KÖNÖNEN
Taideteollisesta korkeakoulusta tekstiilitaiteen linjalta vuonna 1979 
valmistunutta Sirkka Könöstä kiinnosti erityisesti kankaanpaino ja 
kudonta, mutta valmistumisen jälkeen neuleet veivät tekstiilitaiteilijan 
mennessään. 1980-luvun alussa Könösen paidat pääsivät julkisuu-
teen Savonlinnan oopperajuhlien aikaisessa näyttelyssä, josta hänen 
suunnittelemansa värikkäät eläinpaidat vietiin lähes käsistä. Värien 
ja kuvioiden sommittelu ja aikaansa nähden uskaliaat väriyhdistelmät 
nostivat Könösen tuotannon esiin myös kansainvälisesti. 

Villa arvokkaana materiaalina vaati arvoisensa tekijät. Ensimmäiset 
neuleensa Könönen valmisti itse, mutta tämän jälkeen hän siirsi tuo-
tantoa vähitellen itse luomaansa kotineulojien ja -kutojien verkostoon, 
jotka saivat häneltä yksityiskohtaiset kuvio- ja väritysmallit. 

Könönen vastaanotti Vuoden taideteollisuuspalkinnon vuonna 1992 ja 
seuraavana vuonna 1993 hän sai vuoden tekstiilitaiteilijan arvonimen. 
Perusteluissa todettiin, että Sirkka Könösen taidokkaat, rehevät, kan-
sanomaiset neuleet ovat olleet esikuvana ja alullepanevana voimana 
uudessa neulesuunnittelussamme. Sirkka Könösen neuleissa väreilee 
arvoituksellinen suomalaismaisema ja luonto, sen kasvit ja eläimet 
omaperäisinä, mehevinä ja moninaisina kuvioina sekä maalauksellisi-
na ja loistavina väriyhdistelminä. 

AULAGALLERIAN NÄYTTELYT  

Maailman värittäjä – Tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen 
21.12.2019–1.3.2020
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Näyttelyn sisällöistä vastasivat Seija Hahl, Sari Jan-
tunen, Raija Manninen ja Anne Vesanto. Näyttely-
arkkitehtuurin suunnitteli Paula Taipale, graafisen 
ilmeen Sari Koskinen ja rakenteet Janne Syrjänen.

Näyttelyllä oli yhteiset avajaiset Kudottu kuva  
-näyttelyn kanssa ja sen avasi tekstiilitaiteilija  
Anna-Maija Aarras.

Näyttelyyn liittyneet tapahtumat
Kudottu kuva -seminaari la 11.1.2020
Seminaarissa sukellettiin suomalaisen tekstiili-
taiteen maailmaan Kudottu kuva -näyttelyn  
taiteilijoiden sekä Sirkka Könösen värimaailman 
kautta. Seminaarimaksu 20 euroa. 

Muistelutapaaminen: Tekstiilitaiteilija 
Sirkka Könönen pe 14.2.2020
Ystävänpäivää vietettiin museolla Sirkka Könösen 
muistelutapaamisen merkeissä klo 12–15. 

Kävijöiden kommentteja 
Kiitos! Mahtava päivä, ihana päivä!  
(Sirkka Könösen muistelutapaamiseen  
osallistunut nainen)
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JYVÄSKYLÄLÄINEN NUKKEKOTIKERHO NUKKIS-YSTÄVÄT juhlistivat 
kymmenvuotista taivaltaan miniatyyrien maailmassa upottamalla kä-
tensä multaan – pienessä mittakaavassa. Omenapuun alla -juhlanäyt-
telyyn rakentui lumoava minimittainen siirtolapuutarha, jonka palstoil-
la näkyi niin nukkekotiharrastuksen kuin elämänkin moniulotteisuus. 

Kun noin viidentoista nukkekodeista innostuneen harrastajaryhmä 
Nukkis-Ystävät kokoontui ensi kertaa vuonna 2010, tehtiin ensita-
paamisessa kukkia nukkekotiin. Sen jälkeen uusi kerhovuosi on ollut 
aina tapana aloittaa kukkasin. Juhlavuonna puutarha oli luonteva aihe 
näyttelylle. Siirtolapuutarhamökkien lisäksi esillä oli myös kerhossa 
syntyneitä nukkekodin esineitä menneiden kymmenen vuoden ajalta. 

1:12 koossa rakennetut siirtolapuutarhat taustatarinoineen herättivät 
ihastusta ja ruokkivat kävijöiden mielikuvitusta. Miniatyyrit mahdol-
listavat hyvin monenlaisten käsityötekniikoiden hyödyntämisen, aina 
puutöistä neulomiseen. Monet tekniikat kutistuvat suoraan mini-
kokoon, mutta yhtä moni nukkekodin esine vaatii syntyäkseen kekse-
liäisyyttä ja maailman katsomista miniatyyrilasien läpi. Näyttelyn 
puutarhoissa nähtiin monipuolisesti eri kädentaitoja, joita nukkekoti-
harrastajat ovat oppineet vuosien varrella. Nukkis-Ystävät on järjes-
tänyt kursseja muun muassa keramiikasta, puutöistä, huovutuksesta, 
sähköistyksestä, tilkkutöistä, lasinsulatuksesta, tuohitöistä sekä eri-
laisista tekstiilitekniikoista. Ryhmä suosii tekemisissään kierrättämis-
tä ja materiaalien uusiokäyttöä.   

Nukkekotien harrastajat ovat pääasiassa aikuisia ja nukkekodit on 
tarkoitettu ennemmin katseltaviksi kuin leikittäviksi – vaikka lapsiakin 
harrastajina toki on. Kokonaisten talojen lisäksi nukkekoti-ihmisten 
työpöydillä syntyy yhden huoneen kattavia pienoishuoneita ja muita 
pienempiä projekteja. Nukkekotikerhoissa voidaan tehdä yhdessä 
omia juttuja, askarrella teeman mukaan tai valmistaa vaikka yhteinen 
näyttely. Samalla tulevat jaetuksi niin sanotun 1:1-elämän ilot ja surut.

NÄYTTELYN PUUTARHURIT
Anne Ceesay, Pirkko Hatni, Tiina Honkanen, Sirpa Jokinen, Hannele 
Kaipainen, Ilona Kauppi, Lotta Leppälä, Eeva Mannila, Pia Niskanen, 
Tuija Sieppi ja Minna Toivari. 

Mukana tekemässä on ollut myös muita Nukkis-Ystävien kerholaisia, 
joilla ei ole ollut omaa tonttia.

Nukkis-Ystävät
Jyväskylän nukkekotikerho Nukkis-Ystävät aloitti toimintansa alku-
vuodesta 2010. Kerhon toiminta on vapaamuotoista ja avointa, ja 
uudet harrastajat ovat tervetulleita joukkoon. Tapaamisia on noin 
kerran kuukaudessa ja usein niille päätetään yhteinen teema. Kerho 
on eräänlainen nukkekotiharrastajien ompeluseura, jossa tekemisen 
lomassa kahvitellaan, vaihdetaan kuulumiset sekä jaetaan yhtä lailla 
onnistumisen ilot ja ajoittainen luomisen tuska. 
nukkisystavat.blogspot.com

Omenapuun alla -virtuaalinäyttely
Koronavirustilanteen vuoksi Omenapuun alla -näyttely siirrettiin myös 
verkkoon. Nukkis-Ystävien puutarhapalstoihin ja tarinoihin oli mahdol-
lista tutustua virtuaalisesti kotisohvalta käsin osoitteessa:  
tarinasoitin.fi/omenapuunalla

Omenapuun alla 7.3.–30.8.2020
ANNE CEESAY, PIRKKO HATNI, TIINA HONKANEN, SIRPA JOKINEN, HANNELE KAIPAINEN, ILONA KAUPPI, LOTTA LEPPÄLÄ,  
EEVA MANNILA, PIA NISKANEN, TUIJA SIEPPI JA MINNA TOIVARI

http://nukkisystavat.blogspot.com
http://tarinasoitin.fi/omenapuunalla
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Omenapuun alla -näyttelyn tuottivat yhteis työssä Suomen 
käsityön museo ja Nukkis-Ystävät. Näyttelyn sisällöistä 
vastasi Nukkis-Ystävät, arkkitehtuurista ja rakenteista 
vastasi Janne Syrjänen ja graafisesta ilmeestä sekä  
Seinätön museo -aineistosta Sari Koskinen.

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat
COVID-19 vuoksi peruutettu:  
Nukkekotipäivä la 14.3. klo 11–17
Nukkekotimarkkinat. Lisäksi Omenapuun alla -näyttelyn 
esittelyjä ja maksullisia työpajoja. Yhteistyössä Suomen 
Nukkekotiyhdistys ry ja Nukkis-Ystävät. 

Kävijöiden kommentteja
Tuo Omenapuun alla on sitten sellainen, että siitä tulee 
niin hyvälle mielelle! Ehdin just käydä katsomassa,  
kun avattiin ja nyt sitten uudestaan. Hyvä, että aikaa  
jatkettiin.

Ihana tämä nukkekotinäyttely!

Toi Omenapuun alla on tosi hieno näyttely ja nukkekodit 
tosi upeita! (tämä on päivittäinen palaute, näyttely  
todella ilahduttaa asiakkaita)

“Thank you so much. It’s all amazing. These miniatyres 
and tapestries, all so beautiful. Thank you again.”

Ihana kun tää meidän nelivuotias oli ensin vähän  
vastahakoinen, mutta nyt se on ihan innoissaan  
(perhe Omenapuun alla -näyttelyssä)
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Puureliefi ja digitaaliset leikit – Ilona Ristan puutaidetta 
12.9.–5.12.2020
KANSAINVÄLISESTI TUNNETUN MUOTOILIJA Ilona Ristan näytte-
lyssä oli esillä uudenlaista suomalaista puukulttuuria. Puutaiteilijan 
leikittely digimateriaalin kanssa tuotti hilpeän, mutta vakavasti otetta-
van kokoelman materiaalisia ja immateriaalisia teoksia, joissa yhdistyi 
puutaide ja teknologia. 

Puu on aina ollut Ilona Ristan materiaalivalinta, ja puuseppäkouluun 
hän pyrki isoäitinsä, kuvanveistäjä Essi Renvallin ehdotuksesta. Rista 
näki puutaiteessa isot mahdollisuudet. Nyt hän yhdistää puun, hyvin 
luonnolliseksi ja varsinkin suomalaiseksi koetun materiaalin, moder-
niin valo- ja tietotekniikkaan. Puu ja valo luovat yhdessä seinäreliefejä, 
jotka elävät ja hengittävät. ”Ikään kuin tuon suomalaisuuden globaaliin 
aikaan samalla kun itse teos muistuttaa suomalaisuuden juurista”, 
Rista kuvailee.   

Viimeisimpänä kehitystyön tuloksena Ristan töissä hyödynnetään LED-
teknologiaa ja digitaalista valo-ohjausta. Reliefiin on sisäänrakennet-
tuna moniaistinen interaktiivinen tapahtuma. KAISLA-reliefissä liike- 
ja valosensorit laukaisevat sateen, ukkosmyrskyn tai auringonnousun, 
kun samanaikaisesti PLAYGROUND-animaatiossa sudenkorennot 
leikkivät kaislikossa. KAISLA ja PLAYGROUND -teokset tarjoavat kaksi 
erilaista näkökulmaa saman aiheen, kaislikon, tarkasteluun – puu-
reliefin kouriintuntuvaa, aineellista materiaalia, voi verrata virtuaali-
seen maailmaan animaation ja äänimaiseman kautta. 

MÄNTYMETSÄ-teoksessa elää urbaani metsä, jossa nykyaikainen  
tieteellinen ja tekninen maailmakuva ja kaupunkikulttuuri peilautuvat 
alati muuttuvaan metsäsuhteeseemme. Valon ja varjon leikki reliefis-
sä korostaa teemaa, rauhoittaa ja tuo esiin materiaalin hienommat 
piirteet. 

ILONA RISTA
Muotoilija Ilona Rista (s. 1959) on taiteilijauransa alusta lähtien keskit-
tynyt puuhun materiaalina. Ristalla on tyylihuonekalupuusepän tutkin-
to Jurvan kotiteollisuuskoulusta, ja hän on opiskellut taideteollisen 
korkeakoulun koulutuskeskuksessa ja toiminut kuvanveistoharjoitteli-
jana Leningradissa. 

Ennen puutaiteilijat veistivät kirveellä ja moottorisahalla, ja käsin 
puuta työsti myös Rista vielä parikymmentä vuotta sitten. Sitten tieto-
teknologia tuli puunkäsittelyynkin ja Rista kiinnostui siitä. ”Kun siirryin 
käsin veistämisestä automaattisella jyrsinkoneella veistämiseen, mie-
tin pitkään, miten saan aikaan yhtä mehevää jälkeä kuin käsin.” Hän 
mietti vaihtoehtoja ilmeettömille akustisille reikälevyille ja alkoi suun-
nitella monikerroksisia reliefejä. Usein niissä on aiheena suomalainen 
metsä. Rista kehittää puunkäyttöä jatkuvasti. ”Tänä päivänä on avautu-
nut aivan uudet näkymät puun työstöön.” Rista kehittääkin puutaiteen 
ja digitalisaation integraatiota jatkuvasti. 

Vuonna 2014 Ilona Rista sai muotoilualan asiantuntijajärjestö Orna-
mon Design Awardin ja valittiin vuoden puutaiteilijaksi. Hänelle myön-
nettiin Suomen Metsäyhdistyksen hopeinen ansiomerkki vuonna 2017. 
Ristan puuteoksia on Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus  
Cernin lisäksi esimerkiksi Fennian pääkonttorissa, OP:n Vallilan- 
pääkonttorissa ja Suomen Pariisin -lähetystössä. 

Ilona Rista oli yksi Jyväskylän Paviljongin musiikkisalin ja laajennus-
työhön valituista taiteilijoista. ”Olin mukana projektissa arkkitehti-
toimiston kutsumana yhteistyökumppanina. Usein akustoivien 
relie fiseinien kehittely toimii minulla inspiraationa myös itsenäisten 
taideteosten syntyyn ja Puureliefi ja digitaaliset leikit -näyttelyn KAIS-
LA-teos on kehittynyt Musiikkisaliin suunnitellun seinäpinnan aiheen 
pohjalta. Kaisla-idea syntyi Jyväsjärven rantojen kaislikoista, joiden 
kevyt tanssi tuulessa toivotti matkalaisen tervetulleeksi Jyväskylään”, 
Rista kertoo. 
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Näyttelyn arkkitehtuurista vastasi Ilona Rista, 
graafisesta ilmeestä Sari Koskinen ja näyttely-
rakenteista Janne Syrjänen.

Näyttelyn avasi taiteilija ja tutkija Riikka Latva-
Somppi pe 11.9. Hyvissä käsissä -näyttelyn  
avajaisten yhteydessä. 

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat
Ilona Ristan luento ja näyttelyn esittely  
pe 27.11. klo 16.30–17.30. 
Tilaisuudessa Ilona Rista kertoi, kuinka on taltutta-
nut teknologian taiteeseensa ja esitteli Puureliefi  
ja digitaaliset leikit -näyttelyn.

Kävijöiden kommentteja 
Onpa erikoista, vaikuttavia teoksia! 

Ai että, nämä on oikein katseenvangitsijoita! 

Hienoja pintoja. Tästä erityisesti tuli Martti Aihan 
veistokset mieleen (Ilona Ristan Havut-teos)

Hienoja on nuo, tosi hienoja! Ja tuossa missä on 
pellava, kun se on yksinkertainen näihin muihin 
verrattuna, mutta tosi hieno, kun se pellava  
näyttää ihan kultaiselta valon efektinä (Ilona  
Ristan teokset) 

Kiva kun teillä on niin monipuoliset näyttelyt.  
Miehen sain houkuteltua näillä puuteoksilla  
paikalle.
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SUOMALAISEN LAMPAANVILLAN ARVOSTUS on ollut kovassa nou-
sussa. Lähellä tuotettu villa on hiilijalanjäljeltään pienempi ja helpom-
min jäljitettävä, kuin maailman ääristä tulleen villan. Paimiolainen 
Vuonue toi myyntinäyttelyynsä Suomen käsityön museoon talviseen 
aikaan sopivia maaseudun raaka-aineista valmistettuja tuotteita –  
monenlaisia lankoja, pipoja ja huopakenkiä suomalaisesta villasta 
sekä kanojen ylimääräisistä sulista tehtyjä koruja. Ekologisuus ja eet-
tisyys ovat yrityksen tärkeimpiä arvoja, ja luonnonläheisyys on läsnä 
koko tuotannossa.

Vuonue nostaa suomalaisen villan arvostusta kehittämällä koko ajan 
uusia tuotteita. Uusimpana esimerkkinä tästä oli näyttelyssä ensim-
mäinen suomalainen, muoviton villasukkalanka, joka on nylonin sijas-
ta vahvistettu puukuidulla. Tencel tekee villan kestäväksi myös sukas-
sa ja tuo sukkaan myös silkkisen pehmeän tunnun. 

Vuonue kasvattaa itsekin pienimuotoisesti kainuunharmaslampaita, 
mutta laadukasta villaa ostetaan myös useilta lähiseudun lammasti-
loilta. Näin pystytään saamaan käyttöön sellaisetkin villat, jotka muu-
ten päätyisivät hävitykseen. Tuotteet ovat pääosin lampaiden omissa 
sävyissä, mutta osa langoista värjätään lähiluonnon kasveilla ja -sie-
nillä. Kauniita värjäämättömiä ja kasvivärjättyjä villoja on ilo neuloa, 
sillä villoissa on vielä jäljellä lanoliinia, joka pitää neulomistuntuman 
pehmeänä. 

Vuonue kokee tärkeäksi myös häviämässä olleiden maatiaiskantojen 
säilyttämisen. Yrityksen piikkiöläistä kantaa olevat maatiaiskanat 
kuuluvatkin Luonnonvarakeskuksen säilytysohjelmaan, joka turvaa 
maatiaiset jatkossakin. Kanat saavat elää kaikin tavoin lajinmukaista 
elämää ympäri vuoden ulkoillen ja maata kuopsutellen. Kasvatuksen 
sivutuotteena saatavista sulista valmistetaan korvakoruja sekä riipuksia. 

Villalankojen ja korujen lisäksi Vuonueen valikoimaan kuuluu korkea-
laatuiset huopakengät, jotka valmistetaan kotimaisesta lampaanvillas-
ta. Kiinni ommeltu pitävä pohja on luonnonkumia, joten myös kengät 
ovat täyttä luonnonmateriaalia. 
www.vuonue.fi 

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat
Taitajatapaaminen pe 10.1. klo 16–17
Vuonueen Piia Aaltosta pääsi tapaamaan taitajatapaamisessa  
näyttelyn avajaispäivänä. Piia kertoi Vuonueen toiminnasta ja suomen-
lampaanvillan erityisominaisuuksista. 

IKKUNAGALLERIAN NÄYTTELYT 

Vuonue – Vastuullista villaa Suomesta 10.1.–8.3.2020

http://www.vuonue.fi
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MINIMITASSA -MYYNTINÄYTTELY JATKOI Suomen käsityön museon 
kevään nukkekotiteemaa Ikkunagallerian puolelle. Museon tuotta-
maan näyttelyyn etsittiin nukkekotimaailmasta suomalaisia, keske-
nään erityylisiä ammattikäsityöläisiä, joilla oli täysin omanlaisensa 
kädenjälki. Näyttelyyn valikoituivat Gepeto ja Riina Tuulian Minia-
tyyrimaailma. Gepetton tuotteet kasataan ja viimeistellään itse, kun 
Riina Tuulialta on saatavilla täysin valmiita tuotepaketteja nukkekoti-
harrastajan käsiin. 

GEPETTO
Gepetossa vaikuttaa kaksi tekijää: arkkitehti/kuvataiteilija Anu Pel-
linen ja puuseppä Jari Hämäläinen, joiden tuotteiden tavoitteena on 
herättää pieniä ja suuria hymyjä. Ideat tuotteisiin syntyvät kahvipöydän 
ääressä tai koirien kanssa metsälenkeillä. Gepetto haluaa tarjota tuot-
teillaan kivaa tekemistä ja mukavia askarteluhetkiä. Yrityksen kaikki 
tuotteet on suunniteltu harrastajille, jotka haluavat nauttia askartelus-
ta ja vaikuttaa itse lopputulokseen. 

Gepeton tuotteet valmistetaan Suomessa, joko omalla verstaalla 
Kangasalalla tai kotimaisten yhteistyökumppanien toimesta. Gepetto 
pyrkii tuotteiden materiaalivalinnoilla kestäviin ratkaisuihin niin laa-
dullisesti kuin ympäristön kannalta ja työpajan koneet rullaavatkin 
ekosähköllä. 
www.gepetto.fi 

RIINA TUULIAN MINIATYYRIMAAILMA
Riina Tuulian Minatyyrimaailma on valmistanut uniikkeja tuotteita 
nukkekotien ja miniatyyrien ystäville vuodesta 2015. 

Riina Tuulia ideoi itse tuotteensa ja kaikilla käsin tehdyillä tuotteilla 
on oma yksilöllinen, uniikki ulkonäkönsä. Hän hyödyntää työskentelys-
sään paljon massoja, sekä kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Tuotteet 
valmistetaan pääosin mittakaavaan 1:16 tai 1:18. Kierrätysteema on 
nähtävillä myös Riina Tuulian uusiotuotteissa: ”Rakastan myös luoda 
vanhasta uutta; monet vanhat nukkekodin kalusteet ovatkin saaneet 
käsissäni uuden ulkomuodon”, Riina Tuulia kertoo.   
www.riinatuulia.fi 

Minimitassa 13.3.–17.5.2020

http://www.gepetto.fi
http://www.riinatuulia.fi
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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON Ikkunagallerian kesänäyttely esitteli 
uudentyyppisen konseptin käsityökentällä. UU Market on sekä tuotteis-
tus, palvelu että verkkomyyntialusta suomalaisille taiteen ja taideteolli-
suuden tekijöille. UU Marketin taitajat koostivat Herbarium – Lajitelma 
uuden sukupolven käsityötä -myyntinäyttelyyn valikoiman värikkäitä, 
herkullisia töitä, joissa korostui luonnon muodot ja materiaalit. 

Näyttelyn valikoima keskittyi kodin tuotteisiin ja taiteeseen ja mukana 
oli sekä piensarjoja että uniikkeja teoksia. Näyttelyn seitsemän suun-
nittelijaa olivat eri alojen ammattilaisia, mukana oli niin taiteilijoita, 
keramiikkoja, lasinpuhaltajia kuin suunnittelijoitakin. Mukana näytte-
lyssä olivat suunnittelijat Minni Havas, Laura Itkonen, Ekin Kayis, Viivi 
Lehto, Paula Pääkkönen, Katztudio, Signed Studio ja Emmi Vastamäki. 

UU Market tarjoaa uusia, innovatiivisia tuotteita, materiaalin tuntua 
ja korkeaa taiteellista tasoa sekä suomalaiselle että kansainväliselle 
yleisölle harkitulla kokonaisuudella, joka edustaa uuden sukupolven 
luomaan tyylisuuntaa. Herbarium – Lajitelma uuden sukupolven käsi-
työtä esitteli hienon otteen UU Marketin toiminnasta ja suomalaisen 
käsityön korkeasta tasosta. 

NÄYTTELYN SUUNNITTELIJAT
MINNI HAVAS, kuvittaja
Helsinkiläisen kuvittaja ja kuosisuunnittelija Minni Havaksen tausta 
muodin parissa näkyy myös hänen tuotannossaan. Tuotteet heijastele-
vat usein popkulttuuria ja ajankohtaisia trendejä. Havaksen tyyli  
kuvittajana on hyvin realistinen, mutta tekstiileissä painottuu tyylitellyt 
ja abstraktit muodot. Epätavalliset väriyhdistelmät, luonto ja taide  
inspiroi häntä. Suunnittelijana Havas ei halua rajoittaa itseään  
ja on aina kiinnostunut uusien rajapyykkien ylittämisestä.  
www.uumarket.fi/products/minni-havas 

LAURA ITKONEN, suunnittelija ja keraamikko
Suunnittelija ja keraamikko Laura Itkonen työskentelee laaja-alaisesti 
taiteen ja muotoilun parissa. Hän keskittyy pääosin visuaalisesti yksi-
tyiskohtaiseen, arkkitehtoniseen keramiikkamuotoiluun, joka soveltuu 
niin yksityisiin kuin julkisiin tiloihin. Itkonen painottaa laadukkaita ma-
teriaaleja ja ympäristöystävällistä tuotantoa. Itkonen yhdistelee töis-
sään eri tekniikoista löytääkseen aina kiinnostavimman lopputuloksen, 
esimerkiksi 3D-tekniikan ja keramiikkatekniikoiden yhdistelmillä.  
www.uumarket.fi/products/laura-itkonen 

EKIN KAYIS, korusuunnittelija
Helsinkiläisen tuotesuunnittelija Ekin Kayisin suunnitteluprosessi on 
käytännöllinen ja kokeellinen, jota hän lähestyy innovatiiviselle, tutki-
muksellisella ja intuitiivisella otteella. Hän on intohimoinen materi-
aalien ja uusien tuotantotekniikoiden ominaisuuksien ja potentiaalien 
tutkija, ja painottaa voimakkaasti materiaalisuutta, kosketusominai-
suuksia, tekstuureja ja väriä, jotka korostuvat hänen projekteissaan. 
Hänen teoksensa on ollut viime vuosina kansainvälisesti esillä Mila-
nossa, Brysselissä, Lontoossa, Pariisissa, Helsingissä ja kotikaupun-
gissaan Istanbulissa. 
www.ecnp-contemporary-fine-jewelry.myshopify.com/collections/
ekin-kayis 

VIIVI LEHTO, suunnittelija ja taiteilija
Taiteilijana Viivi Lehto haluaa luoda uusia, leikillisiä – ehkä jopa vink-
sahtaneen humoristisia – versioita todellisuudesta. Hän uskoo, että 
taide on voimakas työkalu, jolla avataan uusia näkökulmia elämään 
mielikuvitusta kutittelemalla. Erityisesti Lehto on kiinnostunut projek-
teista, jotka kiinnittyvät jollain tapaa kasvuun, illuusioon, tunteisiin ja 
rytmiin. Tällä hetkellä hän työskentelee värikkäiden ja moniulotteisten 
lasiveistosten parissa. Lehdolle puutarha merkitsee kesyttämättö-
myyttä, leikillistä kasvua ja vapautta.  
www.uumarket.fi/products/viivi-lehto 

Herbarium – Lajitelma uuden sukupolven käsityötä  
3.6.–6.9.2020

http://www.uumarket.fi/products/minni-havas
http://www.uumarket.fi/products/laura-itkonen
http://www.ecnp-contemporary-fine-jewelry.myshopify.com/collections/ekin-kayis
http://www.ecnp-contemporary-fine-jewelry.myshopify.com/collections/ekin-kayis
http://www.uumarket.fi/products/viivi-lehto
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PAULA PÄÄKKÖNEN, lasinpuhaltaja
Nuutajärven tunnetussa lasikylässä asuva lasinpuhaltaja Paula Pääk-
kösestä on upeaa nähdä ja tuntea, kuinka hänen mielikuvituksensa 
muuttuu eläväksi. Häntä kiehtoo lasin loputtomat mahdollisuudet ja 
sen tuomat haasteet, joilla hän pääsee testaamaan omia rajojaan. 
Hän työtään inspiroi usein lasinpuhalluksen eri tekniikat. Hän kuvailee 
lasin parissa työskentelyä 3D-luonnosteluksi – työskennellessä yksi 
kokeilu johtaa uuteen ideaan, joka voi antaa kipinän uuteen suuntaan 
kesken työstettävän prosessin. Pääkkönen saa inspiraationsa Suomen 
luonnosta, sen puhtaudesta ja monimuotoisuudesta sekä lapsen  
mielikuvituksesta – sieltä, missä tavalliset asiat tulevat taianomaisiksi 
ja maailman mittasuhteet elävät ajan mukaan.  
www.uumarket.fi/products/paula-paakkonen 

SIGNED STUDIO, korusuunnittelija
Korusuunnittelija Susanna Kainulaisen perustama Signed Studio  
yhdistää tuotteissaan laadukkaat materiaalit ja perinteiset metallin-
työstötekniikat. Studion tuotteet suunnitellaan arvostetuksi ja ihailluk-
si osaksi arkielämää. Jokainen esine on suunnittelijansa Helsingissä 
piirtämä, käsin työstämä ja signeeraama.  
www.uumarket.fi/products/studio-signed 

KATZTUDIO, lasimuotoilijat
Dylan ja Greta Katzin tamperelainen lasistudio keskittyy nykyaikai-
seen taidelasiin. Intohimona heillä on varsinkin käsinpuhallettu lasi 
ja materiaalilla kokeilu. Heidän toimintafilosofiaansa kuuluu ajatus 
saavutettavuudesta, jokaisella pitäisi olla oikeus kauniisiin ja uniik-
keihin asioihin elämässään. Heidän työnsä on suunniteltu taidelasia 
rakastaville, jotka usein unohdetaan huippuluokan yleisöön keskitty-
vissä isommissa studioissa ja gallerioissa. Katzstudion tuotteet tuovat 
taidelasin kaikenkokoisten kukkaroiden saavutettavaksi.  
www.uumarket.fi/products/katztudio 

EMMI VASTAMÄKI, korusuunnittelija
Lahdessa työskentelevä korusuunnittelija Emmi Vastamäki rakastaa 
korukiviä. Vastamäestä jokaisen kiven sisällä on oma uniikki maail man-
sa, joka kiehtoo häntä. Kivien uniikit värit ja kuviot inspiroivat häntä yhä 
uudelleen. Koruja suunnitellessa Vastamäki keskittyy yksinkertaisiin 
muotoihin, jotka korostavat materiaalien kauneutta. Selkeät muodot, 
leikilliset yksityiskohdat ja värit ovat hänelle määritteleviä asioita. 
www.uumarket.fi/products/emmi-vastamaki 

http://www.uumarket.fi/products/paula-paakkonen
http://www.uumarket.fi/products/studio-signed
http://www.uumarket.fi/products/katztudio
http://www.uumarket.fi/products/emmi-vastamaki
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Rakkaudesta saveen 11.9.–8.11.2020
HANKASALMELAISEN SEPÄN GALLERIAN myyntinäyttely esitteli 
yrityksen omaa tuotantoa olevia käyttö- ja koriste-esineitä puna- ja 
mustasavesta sekä käsintehtyjä koruja ja puukkoja. Sepän Gallerian 
myyntinäyttelyssä oli esillä kattava valikoima keskisuomalaista kera-
miikkataitoa. 

Sepän Gallerian valikoimaan kuuluu monipuolisesti keraamisia tee-
mukeja, tuoppeja, lautasia, puurokuppeja, lyhtyjä, kynttilänjalkoja ja 
uniikkeja keramiikkatöitä. Kolmella eri tapaa valmistetut keramiikka-
tuotteet dreijataan, formataan tai valetaan perinteitä kunnioittaen yli 
40 vuoden kokemuksella – tuotteen laadusta ja kestävyydestä tinki-
mättä. Uudella vuosikymmenellä Sepän Galleria jatkaa tuotantoaan 
entiseen tapaan, ottaen mukaan asiakkaiden yksilölliset vaatimukset. 
Tulevaisuutta suunnitellaan avoimin mielin. 

SEPÄN GALLERIA
Seppä Harry Marttinen perusti vuonna 1974 Hankasalmelle lakkau-
tettuun Paanalan kyläkouluun Sepän Galleria -käsityöyrityksen. 
Tuotteiden raaka-aineena oli aluksi teräs, mutta 
vaihtui myöhemmin saveen. Puna- ja mustasavesta 
valmistetut käyttö- ja koriste-esineet ovat nykyisin 
gallerian päätuotteita, mutta myös sepän takomia 
tuotteita syntyy jatkuvasti. Yrityksessä työskentelee 
Harry Marttisen lisäksi Miina-Liina Marttinen sekä 
Anja Kässi, joka valmistaa yritykselle tuotteita koto-
naan Uuraisilla. Sirpa Marttinen hoitaa yrityksen 
taloutta ja muita tukitehtäviä, kuten myyntiä.  
www.sepan-galleria.fi  
www.facebook.com/sepangalleria

Nykydokumentointia  
vapaaehtoisvoimin
Rakkaudesta saveen -näyttelyn valmistelussa oli 
aktiivisesti mukana Suomen käsityön museon  
vapaaehtoisista Museokumppaneista koostunut  

nykydokumentointiryhmä, joka vieraili Sepän Galleriassa tallenta-
massa pajan toimintaa haastattelemalla, valokuvaten ja videoiden 
keraamikkojen työskentelyä. Lisäksi haastateltiin Sepän Galleriassa 
työskentelevää uuraislaista Anja Kässiä hänen keraamikontyöstään. 
Ryhmä tutustui projektin aikana nykydokumentointiin ja sen mene-
telmiin ammattilaisten ohjauksella ja tuella. Myös dokumentointityön 
tuloksiin oli mahdollista tutustua näyttelyn yhteydessä.

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat
Taitajatapaaminen la 19.9. klo 13–15.
Sepän Gallerian keraamikot esittelivät Rakkaudesta saveen -näyttelyn 
ja kertoivat yrityksen toiminnasta.  

http://www.sepan-galleria.fi
http://www.facebook.com/sepangalleria
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SUOMEN KÄSITYÖ MUSEON KOKOAMASTA myyntinäyttelystä oli 
helppo poimia tuotteita joulunajan lahjatarpeita helpottamaan, oli  
sitten taitava käsistään tai ei. Näyttelyyn valittiin tuotteita niin itselle 
kuin vaikkapa ystävälle pakettiin kiedottavaksi. Tarjolla oli pitkään 
ilahduttavia, kauniita sisustustuotteita sekä ajattomia ja uniikkeja  
koruja kuin myös sesonkiin sopivia asusteitakin. 

Myyntinäyttelystä ostetun lahjan saattoi hankkia hyvällä omalla  
tunnolla, sillä laadukkaat kotimaiset tuotteet tukevat suomalaisten 
yrittäjien arkea. Myyntinäyttelyn valikoimasta löytyi muun muassa  
pirteitä virkattuja korvakoruja, vanerisia koruja ja koristeita, värikkäitä 
ja suloisia lasituotteita, ajattomia designtuotteita suomalaisesta teräk-
sestä, laadukkaita asusteita sekä keskiajasta ja kansantaiteesta inspi-
roituneita seinätekstiilejä. 

Näyttelyyn haettiin käsityöläisiä ympäri Suomen avoimessa haussa, 
josta valittiin kuusi eri alojen käsityöläistä. Tavoitteena oli saada  
tarjolle mahdollisimman laaja kattaus suomalaista käsityötä.  
Näyttelyn kautta myyntiin saatiin lahjaksi sopivia tuotteita, jotka tule-
vat varmasti käyttöön eivätkä jää pölyttymään kaapin perälle. 

NÄYTTELYYN VALITUT KÄSITYÖLÄISET 
AAMUVIRKKUU, Jyväskylä
Artesaani Hannele Survo valmistaa käsintehdyt korvakorut pääosin virk-
kaamalla. Omaperäisiä malleja yhdistää harkitut materiaalit ja runsaat 
värit. Koruissa on käytetty puuvillaa, puuhelmiä ja kirurginterästä.  
www.aamuvirkkuu.fi

HEMBULA DESIGN, Nuutajärvi
Lasinpuhaltaja Henni Elialan lasituotteet valmistuvat käsityönä Nuuta-
järven lasikylässä. Värikkäästä valikoimasta löytyy muun muassa  
suloisia Tsirppa-lasilintuja, Kupla-lasipalloja ja pieniä maljakoita. 
www.facebook.com/HembulaDesign

IHANIA, Lahti
Trikootuotteita Sari Väisäsen ompelimosta Lahdesta. Laadukkaita  
ja kauniita asusteita naisille ja lapsille. Ihanat rusetilliset tonttulakit 
joustavasta trikoosta sekä solmu- ja rusettipannat. 
www.ihania.fi

LATIMERIA, Askola
Juha Luukkonen valmistaa korkealaatuista kotimaista designia suo-
malaisesta teräksestä, joka kestää sukupolvelta toiselle. Luonnosta 
kumpuavin aihein syntyneitä kakkulapioita, pastaottimia, salaattiot-
timia ja keittiöpihtejä harjatusta teräksestä tai kauniisti välkehtivällä 
samettisella ainutlaatuisella velvet steel -käsittelyllä. 
www.latimeria.fi

SAARA RUSKOLA, Helsinki
Korumuotoilija ja metalliartesaani Saara Ruskolan koruissa mielen-
kiintoiset materiaalivalinnat, muodot ja oivallukset yhdistyvät tyylik-
käiksi kokonaisuuksiksi. Tuotteissa korostuvat esteettisyys, eettisyys 
sekä käyttömukavuus. Korujen lisäksi valikoimassa on joulukuuseen-
kin sopivia ripustettavia lintukoristeita sekä heijastimia. Materiaaleina 
koruissa kirurginteräs ja vaneri sekä synteettinen huopa ja nikkelitön 
korumetalli. 
www.saararuskola.com

SARI KETTUNEN ART, Hollola/Lahti
Tekstiilitaiteilija ja artenomi Sari Kettunen valmistaa keskiajasta  
ja kansantaiteesta inspiroituneita seinätekstiilejä ja viirejä.  
Suomalaisesta lampaanvillasta valmistetut ja kasvivärein värjätyt  
langat on kudottu kaksipuoleisiksi käänteisin värein toimiviksi  
tekstiileiksi.  
www.sarikettunenart.com

Lahjoja lahjattomille 13.11.–31.12.2020

http://www.aamuvirkkuu.fi
http://www.facebook.com/HembulaDesign
http://www.ihania.fi
http://www.latimeria.fi
http://www.saararuskola.com
http://www.sarikettunenart.com
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YHTEISTYÖSSÄ TAITOLIITON KANSSA toteutettu Metsästä käsin 
-näyttely esitteli suomalaisten suhdetta metsään, puuta materiaali-
na sekä metsää tilana – käsityön näkökulmaa unohtamatta. Kutsu-
näyttelyn teoksissa viisi eri alojen taitajaa herätti henkiin suomalaisen 
metsän eri aspekteja – valonheijastuksia, vuodenaikojan vaihteluita, 
metsänpohjan pienen pieniä kasveja, näreikön tiheyttä ja metsäko-
kemuksen muuttumista pelottavasta meditatiiviseksi kokemukseksi. 
Taito liiton vuoden käsityötekniikaksi valittu vuoleminen näytteli  
merkittävää roolia sekä näyttelyn tekijöiden valinnassa että heidän 
teostensa toteutuksessa.  

Näyttelyn teoksissa tuli erinomaisesti esiin suomalaisten uniikki 
metsäsuhde ja kokemukset, jotka värittävät elämää vielä kaupun-
gistumisen aikakaudellakin. Omat metsäsuhteensa Koivisto Studion 
muotoilijat Susanna ja Tobias Feuerbacher, puuseppämestari Antrei 
Hartikainen, taidekäsityöläinen Tarja Heikkilä, taiteilija ja huonekalu-
suunnittelija Milla Vaahtera sekä Ebonia Designin puusepät Ville  
ja Markku Tonttila.

Metsästä käsin -näyttelyn tuottivat Suomen käsityön museo ja Taito-
liitto. Yhteistyössä oli mukana myös Pro Puu ry. Näyttelytyöryhmään 
kuuluivat Taitoliitosta Minna Hyytiäinen, Kikka Jelisejeff ja Johanna 
Aydemir sekä museosta Raija Manninen ja Mikko Oikari. Näyttelyn 
arkkitehtuurista ja historiaosuudesta vastasi Raija Manninen, graafi-
sesta ilmeestä Sanna Lehti ja Sari Koskinen, näyttelyrakenteet suun-
nitteli ja toteutti Janne Syrjänen. COVID-19-pandemian vuoksi museon 
näyttelyohjelmaan piti tehdä muutoksia, ja Metsästä käsin -näyttely 
esiteltiin poikkeuksellisesti museon 2. kerroksen luentosalissa. 

NÄYTTELYN TEKIJÄT
EBONIA DESIGN: Ville ja Markku Tonttila
Ebonia Designin Näreikkö -installaatio osoitti jo alkuvaiheessa vahvaa 
omaa tahtoa ja metsän vahvaa voimaa, kun materiaali ei halunnut 
taipua puuseppien tahtoon. Jokainen näre halusi säilyttää oman yksi-
löllisen luonteensa, joten niistä koostettiin yksi kokonaisuus, jossa ne 
yhdistyvät orgaanisten muotojen himmeliksi. ”Kuusennäreille ei ole 
harvennuspuuna mitään käyttöä, joten päädyimme jalostamaan  
materiaalia omilla ehdoillamme käsityömenetelmin, kuorien ja puu-
kolla veistäen”, Ville ja Markku Tonttila kuvailevat. 

Lahdessa toimiva Ebonia Design suhtautuu puuhun arvostavasti ja 
uteliaasti. Kuvanveistäjä-puuseppä Ville Tonttila ja hienopuuseppä 
Markku Tonttila kuvailevat puuta eläväksi materiaaliksi myös kuoltu-
aan ja tämä tulee huomioida puuta työstäessä sen rakenteissa ja 
liitoksissa. Puu on haasteellinen, mutta osaajaansa palkitseva materi-
aali, jossa rungon yksilöllisyys on aistittavissa vielä valmiissa esinees-
säkin. Markku Tonttila toimii myös puuseppien ja suunnittelijoiden 
ammatillista ja aatteellista yhteistyötä lujittavan Pro Puu ry:n  
puheenjohtajana ja toiminnanjohtajana. 
www.ebonia-design.fi 

ANTREI HARTIKAINEN
SISIN-teos pohjautui Antrei Hartikaisen aiemmin toteuttamiin  
FOSSUS-veistoksiin, mutta nyt esillä ollut kokonaisuus koostui  
kookkaammista ja korkeammista veistoksista. Puuseppämestarina  
Hartikainen toteutti teoksen pääosin käsin veistämällä. Teosten  
muodot, mittakaava ja erilaiset pinnat syntyvät tutkimalla ihmisen, 
ilmaston ja luonnon muokkaamaa maisemaa eri vuodenaikoina eri 
etäisyyksiltä ja perspektiiveistä. 

LUENTOSALI

Metsästä käsin 3.6.–30.8.2020

http://www.ebonia-design.fi
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Puuseppämestari Antrei Hartikainen (s. 1991) on voittanut lukuisia 
palkintoja puumateriaalin mestarillisella käsittelyllä. Hänen teoksis-
saan yhdistyy eleganssi, käsillä tekemisen taito ja sensuaalinen  
materiaalin käsittely ja ne edustavat modernin pohjoismaisen muotoi-
lun kärkeä. Hartikainen haluaa teoksillaan haastaa ja hämärtää jäyk-
kää rajaa käyttöesineen ja taideteoksen välillä.

Vuonna 2018 Vuoden nuoreksi muotoilijaksi valittu Hartikainen voitti 
vuonna 2019 Interior Design Magazinen Best of Year Honoree -palkin-
non sekä Dezeen Awardsin Emerging Designer of the Year -nimityksen.  
www.antreihartikainen.fi 

TARJA HEIKKILÄ
Alkumetsä -installaation lähtökohtana oli Heikkilän muisto lapsuu-
denkodin lähellä sijainneesta kuusimetsästä. Se oli suhteellisen  
pienestä koostaan huolimatta niin pelottava, ettei sinne uskaltanut  
yksin astua. ”Alkumetsä-teos on muovautunut muistojeni, kädentaito-
jeni ja risun ominaisluonteen yhdistelmästä. Työskentelyprosessi on 
ollut hidas ja teoksen lopullinen muoto on syntynyt prosessin aikana – 
risu risulta, materiaalia kuunnellen ja kunnioittaen. Se on sadunomai-
nen versio lapsuuteni metsästä. Korkean kuusikon keskellä on outo 
lintuhirviö, joka symbolisoi metsään liittyviä todellisia ja kuvitteellisia 
vaaroja, salaisuuksia”, Heikkilä kuvaa. 

Vuosien varrella arkiset risut ovat muuttuneet taidekäsityöläinen Tarja 
Heikkilän (s. 1959) työssä arvokkaaksi raaka-aineeksi. Hänen työsken-
telynsä risujen parissa on jalostunut kolmeksi koivurisukirjaksi ja  
lukuisiksi näyttelyiksi ja työpajoiksi. Heikkilän mukaan risu materiaali-
na sopiikin hyvin aikaamme.  
www.risusta.fi 

KOIVISTO STUDIO:  
Susanna ja Tobias Feuerbacher
Metsän salat -teoksen inspiraatio syntyi valonheijastuksista metsässä 
ja metsämaisemasta eri perspektiiveistä. Näkymä ja valo muuttuvat, 
kun teosta katsoo eri suunnista. Selkeät linjat ja sileät pinnat yhdistet-
tynä luonnon muovaamaan rosoiseen pintaan luovat kiehtovan kont-

rastin. ”Teoksen kolmesta osasta syntyvä, lähes sulkeutunut muoto 
kuvaa metsän salaperäisyyttä ja samalla tarjoamaa suojaa. Metsässä 
on hyvä olla”, Susanna ja Tobias Feuerbacher kuvaavat. 

Muotoilija Susanna Feuerbacher (s. 1986) ja puuseppä-tuotemuotoilija 
Tobias Feuerbacher (s. 1987) perustivat Koivisto Studion vuonna 2017. 
Heti seuraavana vuonna heidän Valo & Varjo -korumallistonsa voitti 
German Association of Arts and Craftsin myöntämän FORM 2018  
-palkinnon. Koivisto-maatilalla Karkkilassa toimiva muotoilijaparis-
kunta haluaa suunnitella tuotteita, joilla on pitkä käyttöikä ja jotka 
siten rasittavat luontoa mahdollisimman vähän. Tuotannossaan he 
suosivat uusiutuvia materiaaleja. Ympäröivä maaseutu ja luonto  
tarjoaa heille loputtoman inspiraation lähteen ja rauhan työskennellä. 
www.koivistostudio.fi 

MILLA VAAHTERA
Helsinkiläinen muotoilija ja taiteilija Milla Vaahtera tulkitsee teok-
sessaan metsän teemaa luomalla veistoksia lasista ja messingistä. 
Teoksen inspiraationa on metsäpohjan pieni kasvillisuus. ”Veistoksissa 
kuvitteelliset minikasvit ovatkin suuria ja ihmeellisiä. Sammaleet,  
pienet marjat ja kukat kasvavat suuriksi. Tällä lähestymistavalla  
tavoittelen sitä ihmetyksen kokemusta, minkä pieni lapsi kokee  
metsässä. Haluan luoda saman kokemuksen uudestaan myös sen 
usein unohtaneelle aikuiselle. Installaatio koostuu viidestä teoksesta”, 
Vaahtera avaa teostaan. 

Taiteen maisteri Milla Vaahtera (s. 1981) tutkii työssään sekä kehon-
kuvaa ja seksuaalisuutta että luovan prosessin toteuttamista improvi-
saation ja vuorovaikutuksen kautta. Teosten messinkiosat valmistuvat 
Vaahteran ja hänen hopeaseppä-äitinsä käsissä perinteisillä koru-
sepän työtavoilla mittakaavaa muuttaen. Vaahtera haluaa elvyttää  
suomalaista lasitaidetraditiota ja tuoda siihen jotakin uutta. 
millavaahtera.com

http://www.antreihartikainen.fi
http://www.risusta.fi
http://www.koivistostudio.fi
http://millavaahtera.com


32

Näyttelyyn liittyvät tapahtumat
COVID-19-pandemian vuoksi jouduttiin peruuttamaan  
näyttelyyn suunnitellut oheistapahtumat. 

Metsäsuhdeklinikka pe 3.7. klo 12–15
Suomen käsityön museon eteen Kauppakadulle nousee maksuton Metsä -
suhdeklinikka, jossa kuunnellaan, ymmärretään ja tarjotaan apua metsä -
-suhdeasioiden pohdintaan. Pääset puhumaan oman metsä suhteesi 
tilasta ja pohtimaan, miten toimiva metsäsuhde voisi mahdollisesti lisätä 
hyvinvointiasi. Vastaanoton päätteeksi saat metsäsuhdettasi vahvistavan 
reseptin. Metsäsuhdeklinikka metsäsuhdehoitajineen on Suomen  
Metsämuseo Luston tuottama. 

ITE tein - koko perheen nonstop-työpaja puusta  
ja muusta Pe 3.7. klo 15–18
Metsäsuhdetta voi konkretisoida tarttumalla puuhun ja muuhun metsästä 
saatavaan materiaalin. Maksuttomassa työ pajassa metsäistä materiaalia 
opetellaan tarkastelemaan ja kuuntelemaan, mitä se sanoo ja miksi se 
haluaa tulla. Ja sitten työskennellään materiaalin ehdoin.

Kävijöiden kommentteja näyttelystä
Oli hienot näyttelyt, kiinnostavat!  
Nuo kuvakudokset erityisesti ja metsänäyttely.

Kiitos, oli kiva kiertää. Tuo oli hieno tuo Metsästä käsin.  
Tai siis erityisen hieno, kaikki oli hienoja.

Voi että, täällä tuoksuukin metsä!

Oli hieno näyttely! Tuo metsä ja Inka Kivalon näyttely, ja muutkin.

Aivan upea, miten joku osaa tehdä tuollaisia (Kudottu kuva)  
ja sitten tuo metsä vielä. Aivan mahtava!
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TAITEILIJA JA MUOTOILIJA MARKKU PIRIN pitkä ura on ollut moni-
puolinen ja materiaaleiltaan rikas. Paratiisin hedelmiä -näyttelyssä 
oli nimensä mukaisesti esillä otanta Pirin laajasta tuotannosta viime 
vuosilta. Markku Piri on vuodesta 1992 lähtien tallentanut yhteistyös-
sä Suomen käsityön museon kanssa kattavan ja kasvavan kokoelman 
taiteilijan teoksia ja luonnoksia museon kokoelmiin. Syksyllä 2020  
julkaistiin Markku pirin Muodoton elämä -muistelmateos ja siihen 
liittyen toteutettiin museon Luentosaliin Paratiisin hedelmiä -näyttely.  

Pirin muotokielelle tyypillistä on rehevyys, hallittu runsaus ja värien 
hehku, jopa sensuaalisuus. Painokankaissa toistuva rytmillisyys on 
lähes hypnotisoivaa. Serigrafiasarjoissaan Piri tutkii arkkitehtuurin  
ja luonnon, valon ja varjon suhdetta ja leikkiä sekä varioi kotipuu-
tarhansa kukkia. Näyttelyssä oli esillä väreiltään ja muodoiltaan  
herkullisia, voimallisia ja herkkiäkin töitä. Niiden materiaalit vaihte-
livat suupuhalletusta ja hiotusta lasista serigrafiaan ja Eurokankaalle 
suunnitellun Suomi-malliston painokankaisiin.

Pirin näyttelykiertue Italiassa 2017–2018 avasi tien kolmeen merkki-
museoon, Firenzeen, Roomaan sekä ensimmäisenä suomalaisena 
taiteilijana koskaan Muranon legendaariseen lasimuseoon. Näyttely-
kutsu antoi sysäyksen toteuttaa uutta lasitaidetta muranolaisten 
mestaripuhaltajien Simone Cenedesen ja Matteo Tagliapietran sekä 
suomalaisen Lasismi-osuuskunnan kanssa. Näyttelyssä oli nähtä-
villä yhteistyön tuloksena syntyneitä vaaseja ja lasiveistoksia, jotka 
ovat yhtä aikaa voimakkaita ja herkkiä, kiiltäviä ja raffinoituja tai jopa 
paino voimaa uhmaavia. 

MARKKU PIRI
Muotoilija ja taiteilija Markku Piri (s. 1955) aloitti uransa tekstiilitaitei-
lijana, mutta on laajentanut repertuaariaan myöhemmin myös muihin 
materiaaleihin. Piri on suunnitellut kodintekstiilejä, vaatteita, lasi-
teoksia, keramiikkaa, kaakeleita, tapetteja, hotellisisustuksia, teatteri-
puvustuksia ja -lavastuksia muun muassa Karita Mattilalle sekä tuot-
tanut konsertteja, opettanut ja luennoinut. Piri vastasi myös Helsinki 
2000 -kulttuuripääkaupunki-ilmeen suunnittelusta. 

Markku Piri – Paratiisin hedelmiä 19.9.2020–24.1.2021
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Kiintymyksenjuomanpullo, taustalla Shadow Dance -grafiikkaa.
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Piri on työskennellyt ja pitänyt näyttelyitä Suomessa, Yhdysvalloissa, 
Japanissa, Saksassa, Ranskassa, Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa. 
2000-luvulla Piri saneerasi vuonna 1826 rakennetun Huittisten Wanhan 
Pappilan perinteisin menetelmin loisteliaaseen kuntoon. 

Markku Piri on saanut uransa aikana huomattavan määrän palkintoja: 
Valtion muotoilupalkinto 1986, Satakunnan kulttuuripalkinto 2004,  
Pro Finlandia -mitali 2017 sekä Suomen Kulttuurirahaston suurpalkinto 
2018.

Paratiisin hedelmiä -näyttelyn arkkitehtuurin suunnitteli Markku Piri. 
Näyttelyn graafisesta ilmeestä vastasi Pentti Järvinen, näyttelyn  
rakenteista Janne Syrjänen. 

Näyttelylle järjestettiin pienimuotoiset avajaiset koronarajoitusten 
puitteissa ja näyttelyn avasi Markku Piri. Alun perin näyttelyn oli määrä 
päättyä 15.11.2020, mutta COVID-19-pandemian vuoksi näyttelyä  
jatkettiin 24.1.2021 saakka.

Kävijöiden kommentteja näyttelystä
Kiitos, ihanat näyttelynavajaiset. Ihan poikkeuksellisen hyvin  
järjestetyt. Ihanaa, kun taiteilija itse oli kertomassa. Hienoa,  
että saitte järjestettyä tällaiset! 

Ihana Markku Pirin näyttely. Ja ihania ryijyjä tuolla ympäriinsä.

Hienot näyttelyt kaikkinensa! Nekin Markku Pirin lasi veistokset,  
kyllä on upeita!

Piri oli virkistävä.

Ihanat näyttelyt kiitos! Kauniin värikkäitä oli nuo Pirin uudemmat työt. 
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NÄYTÖNPAIKAN NÄYTTELYT 2020 
KILPISENKADULLA MUSEON TOIMISTOTILOJEN sisäänkäynnin  
molemmin puolin on Näytönpaikka-näyttelytila, joka käsittää kaksi  
suurta ikkunaa. Näyttelytilaan on jatkuva haku ja tilasta peritään 
vuokraa. Kuluneena vuonna näyttelykäytänteitä päivitettiin asiakas-
lähtöisesti. Näytönpaikan näyttelyihin voi tutustua Kilpisenkatu 12 
näyte ikkunoissa kellon ympäri. 
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Sateenkaaret villassa  
17.12.2019–9.2.2020
Taiteen moniottelijan, näyttelijä, laulaja, kääntäjä ja käsityöläisen Aija 
Pentinmikon liukuvärjätystä langoista neulottuja, virkattuja ja kirjot-
tuja neulevaatteita esiteltiin Sateenkaaret villassa -näyttelyssä. Aijan 
neuloosi on jatkunut jo 40 vuotta. Intohimoisena neulojana neuleita on 
syntynyt niin itselle kuin sukulaisille niin paljon, että nyt oli aika ottaa 
ne kaapista ja laittaa esille näyttelyyn. Vuosien varrella neuleita on 
syntynyt neuloen, virkaten, kirjoen ja väreistä nauttien.  

Metsä ihan vieressä – Nature Around You  
11.2.–5.4.2020
Koruseppä Anu Kirkisen korutaidetta esittelevä näyttely toi palan 
luontoa keskelle kaupunkia. Kirkisen koruteokset ovat syntyneet luon-
non omasta monimuotoisuudesta ja sen eri elementtien osista. Vaikka 
näyttely oli Kirkisen henkilökohtainen kokemus metsän vaikutuksesta 
hänen omaan hyvinvointiinsa, hänen estetiikan havainnointiaan sekä 
luovuuden uudelleen herättämistä, oli se teemaltaan aina ajan-
kohtainen ja kaikkia koskettava koronan sulkiessa kaikki muut  
museon näyttelyt.
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Käsityömuotoilua – Fantasiaa ja värejä  
7.4.–31.5.2020
Jyväskyläläisen Henna Toivion ilahduttavan värikäs ja fantasian  
täyteinen taidekäsityönäyttely toi ilmettä katukuvaan, kun kaikki 
muut näyttelyt olivat suljettuina. Näyttelyssä oli esillä pääosin neula-
huovutustekniikalla tehtyjä ripustusvalmiita sisustustauluja. Taulut 
olivat syntyneet halusta tehdä omaa silmää miellyttävää ja omaa  
sydäntä sykähdyttävää käsityötaidetta. Neulahuovutustekniikka  
mahdollistaa Toivion haaveen luoda fantasia-aiheisia töitä kolmi-
ulotteisina – siinä muodossa, mihin hän pyrki jo lapsena piirtäessään 
satuhahmoille varjostuksia. Näyttelyssä olevat työt olivat valmistuneet 
vuosien 2016–2020 välillä.

Käsityötä ja taitoa kolme vuosikymmentä  
1990–2020 2.6.–26.7.2020
Näyttely kertoi Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja muotoilu-
koulun käsityön taiteen perusopetuksen oppilaiden tekemisen ilosta 
ja erilaisista elämyksistä käsityössä, teknologiassa ja muotoilussa 
30 vuoden ajalta. Jyväskylän käsityö- ja muotoilukoulu tarjoaa käsi-
työn taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille erilaisissa 
tekniikoissa ja materiaalien tuntemuksessa Jyväskylässä, Joutsassa 
ja Saarijärvellä. Cosplay, robotiikka, paperi, korut, nukke, huovutus, 
entisöinti, kestävä kehitys ja kiertotalous – siinä esimerkkejä vuosien 
varrelta! 
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Henna Paasonen – Julianan puutarha  
ja Hiljaisuuden maa 28.7.–20.9.2020
Loppukesäksi Näytönpaikan ikkunat täytti Henna Paasosen kaksi eri 
näyttelykokonaisuutta. Julianan puutarha -osuus keskittyi naiseuden 
vahvistamiseen pitsimaalausten ja kalligrafian avulla. Hiljaisuuden 
maa -kokonaisuus oli näyttely muistoista, hiljaisesta tiedosta ja käsi-
työhistoriasta. Paasonen kasvoi hoitajana toimineen äitinsä kanssa 
maaseutuvanhainkodin alueella Hyvinkään Ridasjärven kylässä. Äiti oli 
innokas virkkaaja ja opetti taidon Hennallekin. Pitsimaalausten teke-
minen merkitsee Paasoselle sisäisen lapsensa hoitamista, psyykkistä 
eheyttä, jonka vuoksi hän kutsuukin pitsimaalauksiaan mandaloiksi. 
Hiljaisuuden maassa oli sairaalan muovitetuista tekstiileistä  
ja pitseistä tehtyjä teoksia sekä kertakäyttölakanasta tehty saatto-
hoitopaita virkattuine pitseineen Paasosen isoäitien tekstiilien  
rinnalla.

Materialisoituneet  
22.9.–8.11.2020
Materialisoituneet-näyttelyssä tuotiin esiin paitsi eri materiaalien 
mahdollisuuksia, myös niiden taitajia. Näyttelyyn osallistui seitsemän 
Materia ry:n jäsentä, joista jokainen on erikoistunut eri materiaaleihin. 
Rakukeramiikkataiteilija Anitta Asunta-Planen töissä kuvastuu suo-
malainen luonto, Sari Linnan taidekäsityössä pääroolissa on piirtämi-
nen, lasitaiteilija Katja Rauhamäki on erikoistunut lasin uusiokäyttöön, 
Popper designin Anu Rinkinen yhdistää piensarjatekstiileissään  
naivistiset kuvat ja tarkan viivan, arkkitehti Juhani Risku kehittää 
arkki tehtonista muoto-oppia, huopataiteilija Leena Sipilä hyödyntää 
töissään kierrätysmateriaaleja ja Marianne Tiitinen-Ritvanen on  
uutena materiaalina tutustunut peilien hyödyntämiseen. 
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Mun paita!  
17.11.2020–10.1.2021
Mun paita! -näyttelyssä ääni annettiin Kaarisilta ry:n taitajille ja taitei-
lijoille. Näyttely syntyi Sarianna Malmin ajatuksesta antaa Kaarisillan 
taide- ja toimintakeskuksen taitajille raameiksi valkoiset kauluspaidat 
eikä tavanomaista tyhjää taulupohjaa. Taiteiltava alueena oli rajattu 
paita, mutta luovuudelle, ideoille ja itsestään kertomiselle annettiin 
kaikki vapaus. Teoksissa näkyi vahvasti taiteilijoiden omat tyylit, mutta 
mukana oli myös pelotonta kokeiluun hyppäämistä. Jokaisesta pai-
dasta oli otettu myös kuva tekijänsä päällä. Kuviin oli saatu vangittua 
tekijän persoonaa ja valmiiksi saadun teoksen tuomaa riemua. Mun 
paita! -näyttelyn taitajat: Annakaisa Ahonen, Paul Gustafsson, Hanna 
Hietamaa, Mikko Kirves, Miika Kurki, Sanna Keto, Anni Lindberg, Ville 
von Martens, Aleksi Pietikäinen, Pinja Sydänmaa, Saana Tuomala, Jani 
Virtanen ja Matias Waris. Projektia ohjasi Sarianna Malmi, joka myös 
kuvasi taiteilijat paidoissaan. 

KIERTONÄYTTELYT 
METSÄSTÄ KÄSIN -NÄYTTELY jatkoi Suomen käsityön museosta  
Helsinkiin CraftCornerin Taito Galleriaan 4.–29.9.2020 (n. 500 kävijää) 
ja sen jälkeen Lahteen Pro Puu -galleriaan 3.–30.10.2020 (n. 1 500  
kävijää).
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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON yleisötyön tehtävänä on mahdollistaa 
asiakkaiden pääsy käsityökulttuurin äärelle ja viihtyminen siellä.  
Keinoina ovat tapahtumat, luennot, työpajat ja monipuolinen yhteistyö 
osallisuuden edistämiseksi. Museon yleisötyöstä vastasi kertomus-
vuonna museolehtori Raija Manninen sekä museoassistentit Tuija  
Koskinen ja Johanna Kotilainen. 

MUSEO JA YLEISÖ 
Museo oli avoinna vuoden 2020 aikana 238 päivänä ja yhteensä 1 671  
tuntia (vuonna 2019 298 päivää ja 2 058 h). Näyttelytilat olivat avoinna  
ti–su kello 11.00–18.00, poikkeuksia aukioloissa oli muun muassa  
juhlapyhinä ja koronasulun aikana. Museon käsikirjasto ja tietokannat 
ovat olleet käytössä virka-aikana klo 8.30–16.00.

Aikuisten pääsymaksu oli 8 euroa. Maksuton sisäänpääsy oli alle  
18-vuotiailla ja alan opiskelijoilla. Perjantaisin oli maksuton sisäänpääsy 
kaikille. Pääsymaksutta museoon pääsi sisään poikkeuksellisesti myös 
muun muassa seuraavina päivinä: Kansallispuvun syntymäpäivänä 5.8., 
Kansallispuvun juhlapäivänä 3.10. ja isänpäivänä 8.11. Museon maksut-
tomia tapahtumia olivat myös avajaiset, lukupiirit, yleisöluennot ja osa 
työpajoista.

Näyttelykävijöitä ja muita kontakteja
Alkuvuoden ja kesän kävijämäärät olivat hyviä, mutta museon sulku ja 
matkustusrajoitukset pienensivät museon kokonaiskävijämäärän puo-
lella edelliseen vuoteen verrattuna. Näyttelyihin ja tapahtumiin tutustui 
21 882 kävijää (41 212kävijää vuonna 2019). Suurimman osan kävijöistä 
muodosti tänäkin vuonna ilmaiskävijät 17 005, maksaneita kävijöitä oli 
4 877 henkilöä. Museon yleisötilaisuuksissa kävi 1 338 kävijää (vuonna 
2019 yhteensä 13 030 kävijää).

Näyttelyihin kävi tutustumassa vuoden aikana 59 ryhmää (179 ryhmää 
vuonna 2019). Ryhmistä päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmiä oli  
47 kappaletta. 

5 YLEISÖTYÖ
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Yhteydenottoja (puhelin, sähköposti, käynnit) museon, Kansallispuku-
keskuksen ja Konservointikeskuksen tietopalveluun oli 2 663 kappalet-
ta. Tietoja museon toiminnasta sekä yleensä käsityöstä ja käsiteolli-
suudesta asiakkaat saivat myös esitteistä sekä museon verkkosivuilta.

Vuoden 2020 päänäyttelyt kävijämäärineen

NÄYTTELY MAKSAVAT ILMAIS-
KÄVIJÄT YHTEENSÄ

Kudottu kuva  
4.1.–30.8.2020 3957 11148 15105

Hyvissä käsissä  
12.9.–5.12.2020 769 3168 3937

TAPAHTUMATUOTANNOSTA
Kulunut vuosi vaikutti paljon tapahtumatuotantoon; tapahtumia suun-
niteltiin paljon ja paljon jouduttiin perumaan. Myös kävijämäärältään 
suurin tapahtuma Käsityöläisten joulutori jouduttiin perumaan.

Sallittu töhry -neulegraffiti
Yleisötyön merkittävin tapahtuma oli projekti, jossa yhteistyöllä virkat-
tiin oransseja isoäidin neliöitä museon edustan puiden uusiksi takeiksi 
tai kuoriksi. Alkuvuodesta 2020 museon edustan puiden pukeminen 
näyttävästi tuli ajankohtaiseksi, koska museon tilat ovat olleet nykyi-
sellä paikalla Kauppakatu 25:ssa 20 vuotta. 

Puiden pukemiskampanjan aloitus viivästyi koronaepidemian suljettua 
museot ja hidastaessa tavaraliikenteen kulun. Kampanja käynnistyi 
lopulta toukokuun lopulla ja siitä tiedotettiin museon uutiskirjeessä, 
mediatiedotteissa ja somekanavilla. Virkkauskampanjaan toivottiin 
niin kaupunkilaisia kuin myös ketä tahansa käsityön ystävää. Virkkaa-
jat kävivät hakemassa tarvikekassit, joissa oli 100 grammaa lankaa, 
virkkuukoukku ja ohje, museon vieressä olevasta Taito Shopista, koska 
koronaepidemia oli sulkenut museot. Olimme varautuneet 15 kassiin, 
mutta ne menivät heti ensimmäisenä päivänä. Muutamassa päivässä 
haettiin tai lähetettiin eri puolille Suomea yhteensä 70 tarvikekassia. 
Virkkausaikaa isoäidinneliöille oli 19.5.–22.8.2020. 

Museon vapaaehtoisten voimin neliöt kiinnitettiin puihin, jotka oli 
nimetty Artuksi, Pertuksi ja Taidoksi. Oranssiin pukeutuneet puut 
julkistettiin 11.9.2020. Yhteisesti toteutetulla neulegraffitilla haluttiin 
muistuttaa käsityön virkistävästä vaikutuksesta ja yhdessä tekemisen 
ilosta ja voimasta. 

Arja Ikonen kiinnittämässä oransseja neliöitä Arttuun.
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Seminaarit ja muisteluhetket
Vuoden aloitti vauhdikkaasti Kudottu kuva -seminaari lauantaina 
11.1.2020. Seminaariin olisi ollut enemmän tulijoita, kuin mitä luento-
saliin voitiin ottaa. Paikalla oli 70 henkilöä. Seminaarin aloitti tekstiili-
taiteilija Soile Hovila esityksellään kuvakudoksen yleisestä historiasta, 
jota tekstiilitaiteilija Aino Kajaniemi jatkoi suomalaisen kuvakudostai-
teen historialla. Sen jälkeen katsottiin osa Lasse Naukkarisen Kudottu 
muistikirja -dokumenttielokuvasta. Elokuva seuraa tekstiilitaiteilija 
Ariadna Donnerin Surunauha-kuvakudoksen syntyä ja avaa näyteik-
kunan taiteellisen luomisprosessin yksityiskohtiin. Elokuvan jälkeen 
jatkettiin Kudottu kuva -näyttelyyn, jossa tarkasteltiin muutamaa te-
osta keskustelevan kuvan tarkastelun (VTS) avulla. Keskustelua ohjasi 
FM Mari Jalkanen Ateneumista. Keskustelu aloitettiin Inka Kivalon 
teoksista. Sen jälkeen Kudottu kuva -näyttelyn taiteilijat kertoivat 
näyttelytilassa kukin yhdestä omasta teoksestaan. Kahvitauon jälkeen 
FL ja artesaani Anna-Kaisa Kaartinen kertoi täkänän historiasta ja 
täkänöiden tutkimuksesta oman täkänäkokoelmansa avulla. FM Riitta 
Lustig-Rex kertoi tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen ja taidekutoja Anneli 
Marjoniemen yhteistyöstä ryijyn kutomisvaiheessa. Seminaarin päätti 
tekstiilitaiteilija Paula Taipale esittelemällä Maailman värittäjä – teks-
tiilitaiteilija Sirkka Könönen -näyttelyn, jonka hän oli kuratoinut. 

Helmikuussa ystävänpäivänä kutsuttiin koolle tekstiilitaiteilija Sirkka 
Könösen sukulaisia, ystäviä, opiskelutovereita, kotikutojia ja ihailijoita 
muistelemaan Sirkka Könöstä. Paikalle tuli parikymmentä muisteli-
jaa. Tilaisuus aloitettiin amanuenssi Seija Hahlin lyhyellä alustuksella 
Sirkan elämänkaaren eri vaiheista. Muisteluhetken jälkeen oli vielä 
tilaisuus tutustua tekstiilitaiteilija Soile Hovilan johdolla Kudottu kuva 
– Moderni suomalainen kuvakudos -näyttelyyn ja seurata Soilen työ-
näytöstä kuvakudostekniikasta. 

Käsityölanit ja työpajat
Vuoden 2020 ensimmäisissä käsityölaneissa helmikuussa oli Aija 
Pentinmikon taitajatapaaminen ja hänen antoi neuvoja kelimkuvioiden 
kirjomisesta neuleeseen. Kiertotalousaiheena oli aiheena sukan  
parsiminen. 

Maaliskuun laneissa oli aiheena Boro-tekstiilit ja boroilua kokeiltiin 
puuvillaisiin kauppakasseihin. Taiteilijavieraana oli tekstiilitaiteilija 
Aino Kajaniemi, joka kertoi taiteilijapolustaan. 

Syksyn ensimmäisissä käsityölanissa aiheena oli muovi. Muovin lajit-
telusta, eri muovilaaduista ja kierrätetyn muovin hyötykäytöstä kävi 
esitelmöimässä Keski-Suomen liitosta Cirkwaste-hankkeen projek-
tipäällikkö Eini Huotari. Muovityöpajassa tehtiin koruja muovisista 
pankkikorteista.  

Kuva 1: Soile Hovilan taiteilijatapaaminen.  
Kuva 2: Sirkka Könösen muisteluhetki.
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Lokakuun laneissa käsityömestari Marita Porrassalmi luennoi  
aiheesta: Käsityöni kuusivuosikymmentä 1960–2020. Siinä hän kävi 
läpi omaa käsityöhistoriaansa ja miten käsityöala ja käsitöiden tekemi-
nen on muuttunut 1960–2020. Luennon jälkeen Maritan johdolla ope-
teltiin kehräämään värttinöillä. Lanka-aiheiset käsityölanit päättyivät 
Taitokeskus Jyväskylän neulemuotinäytökseen, jossa neulemuotoilun 
ammatillisen koulutuksen opiskelijat esittelivät neuleitaan. Koronan 
vuoksi yleisössä oli lähinnä opiskelijoiden läheisiä. 

Syyslomaviikolla lokakuussa järjestettiin kaksi samansisältöistä koko 
perheen kehyskudontapajaa sekä tuftaustyöpaja, jonka ohjaajana toimi 
Deniz Hartikainen.

Lukupiiri 
Vuoden 2020 ensimmäisessä lukupiirissä tammikuussa keskusteltiin 
vuoden 2019 kaunokirjallisuus-Finlandia-ehdokas Johanna Venhon 
teoksesta Ensimmäinen nainen (2019), joka on historiallinen romaani 
Sylvi Kekkosesta. Faktaa ja fiktiota yhdistävä historialli-
nen romaani on herkkä ja tarkkanäköinen kuvaus naises-
ta, joka löytää itsensä ja kirjailijanäänensä ja toivoo, että 
yhden elämän elettyään ehtisi vielä aloittaa toisen.  
Pohdimme, mitä käsillä tekeminen merkitsi ensimmäi-
selle naiselle. 

Helmikuun lukupiirissä tutustuttiin Olli Jalosen Poika-
kirjaan (2010). Jalonen piirtää Poikakirjan tarinan herkki-
en, latautuneiden yksityiskohtien kautta kuvaa 1960-luvun 
Suomesta ja siitä miten käsillä tekeminen näyttäytyy 
1960-luvun koulupojan maailmassa. 

Koronasulun takia Victoria Hislopin Elämänlanka (2014) ja 
Maria Duenasin Ommelten välinen aika (2013) jäivät luku-
piireissä käsittelemättä kevään aikana. 

Syksyn ensimmäisessä tapaamisessa sukellettiin sitten 
Victoria Hislopin kuvaamaan kreikkalaiseen sielun-
maisemaan ja pohdittiin siirtolaisuuttaa ja tutustuttiin 
saarelaisten käsitöihin, joita yksi lukija oli tuonut muka-
naan. Katsoimme Hislopin haastatteluvideon sekä traile-
rin Hislopin Saari-sarjasta. 

Lokakuussa pohdittiin käsillä tekemisen kuvaamista Antti Hyryn vuo-
den 2009 julkaistun Uuni-teoksen yhteydessä. Käsillä tekeminen on 
kärsivällisyyttä vaativaa, sillä se voi olla välillä myös pitkäveteistä ja 
vaativaa, hidasta työtä. Välillä työtä voi joutua purkamaan tai tulee 
muita ongelmia eteen, jotka pitää ratkaista. Ongelmanratkaisu on yksi 
käsityön mausteista, mikä pitää mielen virkeänä. Tapaamisessa kat-
sottiin myös Yle uutisten tuottama Olla niin kuin ovi kivet ja maa  
-dokumentti Antti Hyrystä. 

Syyskauden lukupiirit lopetti Essi Renvallin Nyrkit Savessa (1971) teos. 
Essi Renvall oli yksi päähenkilöistä vuoden lukupiirit aloittaneessa 
Sylvi Kekkosesta kertovassa kirjassa. Nyt luettiin miltä maailma näyt-
ti Renvallin silmin. Renvall oli omana aikanaan suomalaisen taiteen 
supertähti, joka ikuisti uransa aikana useita julkisuuden henkilöitä 
mitaleihin ja patsaisiin. Illan aikana tutustuttiin Essi Renvallin muoto-
kuvataiteeseen ja katsottiin Yle Areenasta suomalaisia kuvanveistäjiä 
esittelevä dokumentti vuodelta 1944.
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Suosituimmat tapahtumat vuonna 2020
Taulukossa poimintana museon kymmenen suosituinta tapahtumaa 
kävijämäärien mukaisessa järjestyksessä. 

TAPAHTUMAT KÄVIJÄT

Ystävänpäivätapahtuma 14.2. 310

Kudottu kuva & Sirkka Könönen -avajaiset 11.1. 197

Kansallispuvun syntymäpäivä 5.8. 106

Kansallispuvun juhlapäivä 3.10. 73

Kudottu kuva -seminaari 11.1. 69

Isänpäivä 8.11. 67

Omenapuun alla -avajaiset 6.3. 65

Käsityölanit: Lanka 9.10. 47

Anssi Toivasen luento:  
Kansallispuvut tarinapaikoissa 5.3. 30

Ilona Rista ja Hyvissä käsissä -avajaiset 11.9. 26

Oranssien puiden julkistus 11.9. 25

VANHUSTYÖ 
Museon vanhustyötä ovat lainattavat muistelusalkut, joita voivat laina-
ta niin vapaaehtoiset kuin ammattilaisetkin eläkeläisryhmiin, keskus-
telukerhoihin ja vanhusten hoitotyön yksiköihin ympäri maata. Ennen 
koronasulkua salkkuja lainattiin Jyväskylän kaupunkialueen lisäksi 
Hämeenlinnaan. 

Kansakoulusalkkua lainattiin 6 kertaa, Ryijysalkkua 2, Marimekko-  
ja Nappisalkkua kerran, Paperisalkkua 3 kertaa ja Alusvaatesalkkua  
3 kertaa. Salkkuja lainattiin yhteensä 16 kertaa. Koronasulun aikana 
salkut kunnostettiin ja sisällöt päivitettiin. 

Sukkapiiri, joka koostuu iäkkäistä naisista, kokoontui museoon  
neulomaan sukkia perjantaisin keväällä 9 kertaa ennen koronasulkua 
ja syksyllä 12 kertaa. Sukkapiiriläisiä oli tapaamisissa keskimäärin 
kuusi henkilöä. Vapaaehtoisten käsissä syntyi sukkia, lapasia, rannek-
keita, pipoja ja hartiahuiveja yhteensä 209 neulomusta. Sukkapiirin 
neulomuksia lahjoitettiin Huhtasuon palvelutaloon, Myötätuulen  
palvelutaloon, Kankitien alkoholistien asuntolaan, Mattilan perhe-
kuntoutukseen ja Jokikartanon ryhmäkotiasumisen asukkaille. 

OPPILAITOSYHTEISTYÖ 
Kulttuuriopetussuunnitelman mukaisesti Jyväskylän ja Uuraisten  
kakkosluokkalaisia ehti vierailla 24 luokkaa 68 luokasta ennen  
koronasulkua. Kaikkiaan koululaisia kävi museossa 566. Kaksitun-
tisen museoretken aikana selviteltiin museolammas Päkän avulla 
villa langan alkuperää. Lankamysteerin selvittyä kokeiltiin lampaan-
villan karstausta ja värjättiin kontaktivärjäyksenä krapilla villalankaa. 
Samalla pohdittiin myös museoiden ja käsityön merkitystä. Päkä-
kierroksen jälkeen tutustuttiin Kudottu kuva – Moderni suomalainen 
kuvakudos -näyttelyyn. Näyttelyssä tarkasteltiin taiteilijoiden teoksia 
keskustelevan kuvan tarkastelun avulla ja katsottiin videolta Aino 
Kajaniemen kuvakudoksen tekemistä ennen kuin siirryttiin työpajaan 
kutomaan minikehyksiin omaa kuvakudosta. 

Gradian tekstiilialan opiskelijoille pidettiin yksi etäopastus Hyvissä 
käsissä -näyttelyyn. 
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KEHITYSTYÖTÄ
Koronan sulkiessa museot, tuli tarve tuoda esille museon verkko-
aineistoja. Museolla on paljon verkkoaineistoja, mutta ne ovat alkaneet 
ontua. Huhtikuun aikana museolehtori julkaisi museon Facebookissa 
joka toinen arkipäivä Kukako-tehtäviä, jotka oli päivitetty korona-
aikaan. Kukako on 10 vuotta sitten museon tuottama tehtäväpaketti 
alakoulujen kulttuuriperintöopetukseen. Vuoden 2020 lopussa aloi-
tettiin Kukakon tehtävien uudistaminen ja päivittäminen tämän päivän 
tarpeisiin yhdessä peruskoulunopettaja Kati Laurilan kanssa. 

Myös koulukäsityön historiasta kertova verkkosivusto ja siihen sisäl-
tynyt koulukäsitöiden muistojen keruulomake lakkasivat toimimasta. 
Koulukäsityön historiaosuus tullaan sisällyttämään uuteen Craft-

stories-sivustoon ja koulukäsityömuistojen keruu muistele.fi -sivus-
tolle. Lisäksi erikseen tehdään alusta, johon opettajat voivat laittaa 
kuvia tämän päivän monimateriaalisten käsityötuntien tuotoksista. 

Museolehtori ja museoamanuenssi osallistuivat Museoliiton järjestä-
mään Ekotekokoulutukseen. Tavoitteena oli koulutuksen kuluessa  
päivittää ja räätälöidä Suomen käsityön museon ympäristöohjelma 
koko henkilökunnan työkaluksi. Museolla on ollut Jyväskylän  
kaupungin ohjeistuksen mukaan tehty ympäristöohjelma vuodesta 
2010, mutta käytännössä se on toiminut heikosti. Tunnuslukuja on 
seurattu satunnaisesti. Nyt päivitettävän ohjelman avulla tavoitteena 
on kehittää museon kaikkia toimintoja ympäristömyötäisemmäksi ja 
lisätä henkilökunnan ympäristötietoisuutta niin omassa elämässä kuin 
museotoiminnassa.

http://muistele.fi
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6 KOKOELMAT JA TALLENNUS
MUSEON KOKOELMATYÖSTÄ, TALLENNUKSESTA ja dokumentoin-
nista vastasivat kertomusvuoden aikana amanuenssit Marjo Ahonen, 
Seija Hahl, Anneli Hemmilä-Nurmi, Sari Jantunen, Marja Liisa Väisä-
nen sekä johtava konservaattori Anne Vesanto, konservaattori Maria 
Peni ja museomestari Janne Syrjänen. Kokoelmatiimipalavereita  
järjestettiin vuosikellon mukaisesti noudattaen kirjattua toiminta-
suunnitelmaa. Tiimityöskentelyä vahvistettiin koulutuksella.

Kokoelmia kartutettiin harkiten ja tallennusperusteet hankinta-
tietoihin kirjaten. Kokoelmatyössä noudatetaan vuosille 2019–2023 
laadittua kokoelmapoliittista ohjelmaa. 

UUSI KOKOELMANHALLINTA- 
JÄRJESTELMÄ
Uusi kokoelmanhallintajärjestelmä on ollut tuotantokäytössä vuoden 
2020 keväästä alkaen. Kokoelmatietokantojen migraatio eli tiedon-
siirto toteutui hieman suunnitellusta aikataulusta myöhästyneenä.  
Toisen ja kolmannen vaiheen toteutusta edistettiin tämän jälkeen  
osittain yhtäaikaisesti. Kolmas eli jatkokehitysvaihe oli määrä päättyä 
vuoden 2020 lopussa. Projekti ei kuitenkaan tuolloin vielä päättynyt  
ja jäljellä olleet keskeneräisyydet sovittiin valmistuvaksi helmi-maalis-
kuun aikana 2021. 

Ohjelmiston teknisestä tuotannosta on vastannut Mikkelissä toimi-
va Disec Oy. Museoita edustava projektinvetovastuu on ollut Keski-
Suomen museolla. Muut museoita edustavat projektiryhmän jäsenet 
ovat olleet Jyväskylän taidemuseon, Suomen käsityön museon sekä 
maakunnan muiden ammatillisten museoiden henkilökuntaa. Museo-
ammatillisten projektiryhmä osallistui eri kehitysvaiheissa muun mu-
assa käyttötarkistuksiin, virhekirjauksiin sekä käytön kehittämiseen. 

Uusi kokoelmatiedonhallintajärjestelmä sisältää monia uudistuksia 
aikaisempaan verrattuna. Tiedonhallintaa parantaa muun muassa 

järjestelmän hierarkkisuus. Se tarkoittaa sitä, että uusi kokoelma-
lahjoitus- tai ostoerä kirjataan järjestelmään yhtenä kokonaisuutena ja 
hankintaeränä riippumatta siitä, mitä eri aineistotyyppejä se sisältää 
kuten esineitä, kuvia, arkisto- tai av-aineistoa. Samaan hankintaan 
liittyvät taustatiedot kirjataan samalla kertaa koskemaan koko koko-
naisuutta. Hankintaerän alle kirjataan eri aineistotyyppiä edustavat 
kokonaisuudet omina kokoelminaan aina kutakin yhdistävin tiedoin. 
Edelleen hierarkiassa edetään yleisemmältä tasolta kohti yksityis-
kohtaisempaa tietoa, kun aineistotyypeittäin tehdään objektitason  
kuvailua joko yksittäiselle esineelle, dokumentille, kirjalle tms. tai  
objektiryhmälle kuten isolle määrälle valokuvia, jotka on otettu  
samasta tilanteesta.

Uuteen tiedonhallintajärjestelmään on aikaisempaa parempi mahdol-
lisuus dokumentoida kokoelmaprosesseja sekä luoda liitelinkityksiä 
museokokoelman aineistojen ja kokoelmaprosessien välille.  
Sen lisäksi sisällönkuvauksessa on käytössä monipuolisesti museo- ja 
sitä lähellä olevien alojen ontologiset asiasanastot sekä linkitys valta-
kunnalliseen paikkatietojärjestelmään karttasovelluksen avulla. Nämä 
ominaisuuden parantavat hakutuloksia ja edistävät museokokoelmien 
saavutettavuutta sekä Finna- että myöhemmin Europeana-käyttöliitty-
mien palveluissa.

FINNA.FI-PALVELU
Kokoelmanhallintajärjestelmän työstössä ja aineistojen muokkauk-
sessa otetiin jo huomioon kokoelmaobjektit asiakkaiden ulottuville 
tuova julkinen Finna.fi-palvelu. Kuluneen vuoden aikana toteutettiin 
Finnan ja kokoelmahallintajärjestelmän taustalla toimivan Yksan väli-
nen rajapinta ja tehtiin julkiseksi halutulle aineistolle Lido-mappaus, 
jonka avulla aineistotiedot saadaan tuotua Finna-indeksiin. Teknisestä 
toteutuksesta ja rajapinnan luomisesta vastasivat Disec Oy ja Finna-
palvelua ylläpitävä Kansalliskirjasto. Toteutuksen toimivuutta testasi 
Taidetta Suomesta -hankkeen Marja Vakkeri. Julkiseksi halutun  

http://Finna.fi
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aineiston valinta sekä siirtymisen tarkastaminen, testaaminen ja 
hyväk syminen kuului jokaisen kokoelmien parissa työskentelevän  
tehtäviin. 

Ensimmäiset Suomen käsityön museon kokoelmista Finnan kautta 
julkiseksi saatetut aineistot tulevat nähtäviksi Keski-Suomen museon 
ja Jyväskylän taidemuseon kanssa toteutetussa Maisema – Ympä-
ristö – Luonnos -verkkonäyttelyssä. Taidetta Suomesta -hankkeessa 
valmis tellussa yhteisessä Finna-näkymässä esitellään kokoelmista 
valittujen luonto- ja maisema-aiheisten taideteosten ja piirustusten 
kautta näkymiä maisemaan. Käsityön museon kokoelmista valittiin 
julkaistavaksi Helmi Vuorelma Oy:n kahden pitkäaikaisen suunnitte-
lijan Maija Kolsi-Mäkelän ja Maija-Liisa Forss-Heinosen suomalaista 
luontoa monimuotoisesti kuvaavia käyttö- ja taidetekstiililuonnoksia. 
Yhteinen sivusto julkaistaan alkuvuodesta 2021. 

KOKOELMIEN KARTUNTAA  
JA TILASTOJA
Vuoden aikana lahjoitusesityksiä ja yhteydenottoja tuli museolle keski-
määrin kymmenen kuukaudessa eri puolilta Suomea. Hankintaeriä 
kirjattiin museossa vuoden 2020 aikana yhteensä 35. Kukin hankinta-
erä voi sisältää eri aineistotyyppejä, kuten esineitä, kuvia, arkistoai-
neistoa, av-materiaalia. Eri aineistotyyppien kokoelmatietoja kirjattiin 
vuoden aikana tiedonhallintajärjestelmään 21 kappaletta. Objektien 
luettelointia ei päästy vielä vuoden aikana aloittamaan normaalilla 
tavalla. Pääosin tämä johtui tietojärjestelmän jatkokehitysvaiheen  
viivästymisestä ja toimintojen keskeneräisyydestä.

SIMO-kokoelmahallintajärjestelmän tilastoimien kirjattujen objektien 
kokonaismäärä oli vuoden 2020 lopussa noin 129 270, joista arkisto-
aineiston kirjauksia noin 8 360 tietuetta, esineitä noin 44 330, kirjoja 
noin 9 460, kuvia noin 38 509 sekä tekstiilitutkimuksen tietokanta-
viitteitä noin 28 600 sisältäen lehtileikkeet.

Suomen käsityön museossa otsikoitiin vuoden 2020 aikana kirjatut 
hankintaerät seuraavasti:  

 � Keramiikan toinen luonto (dokumentointi ja näyttelytuotanto)
 � La Normandie Boréale – Käsityötä Ranskasta (näyttelytuotanto) 

 � Museologian opiskelijoiden nykydokumentoinnin kokoelma  
(yliopistoyhteistyö)

 � Käsillä tekeminen korona-aikana 2020 (nykydokumentointi)
 � Ammattikäsityön kokoelma
 � Käsityökasvatuksen ja -koulutuksen kokoelma
 � Kansallispukukokoelma
 � Sisustustekstiilikokoelma
 � Pukeutumisen kokoelma
 � Tekstiilisuunnittelija Sirkka Könösen kokoelma
 � Säilytinkokoelma
 � Huonekalukokoelma
 � Pitsikokoelma
 � Nauhakokoelma
 � Työvälinekokoelma

Tallennusten aihealueiden nimeämistä tehdään myös TAKO-rapor-
toinnin ja Kokoelmakartan yhteydessä. Kartunta täydentää valta-
kunnallista tallennus- ja kokoelmatyötä seuraavien aihealueiden 
osalta:

 � TAKO, aihealue 3: Asuminen ja eläminen
 � Pukeutuminen, suomalaiset kansallispuvut, vaatteet ja asusteet
 � Kodin sisustaminen ja esineet
 � TAKO, aihealue 4: Ammattikäsityö
 � TAKO, aihealue 6: Koulutus, taide ja taidekäsityö
 � Taiteilijat, muotoilijat ja taitajat
 � Käsityökasvatus: Käsityöalan koulutushistorian tallennus  

ja käsityökasvatus yhteiskunnan rakennemuutoksessa
 � TAKO, aihealue 7: Käännekohdat, trendit, vaikuttajat
 � Käsityöalan vaikuttajat

Esineet
Lahjoituksina vastaanotetut aineistot kartuttivat muun muassa  
seuraavia teemoja: ammatti- ja taidekäsityöläisten työskentely ja teok-
set, käsityökasvatus ja -koulutus, kodinsisustus ja sisustustekstiilit, 
pukeutuminen ja vaatetus sekä yhteistöllisiin ja elämänkaarijuhliin 
liittyvät ilmiöt. 
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Ammattikäsityöläisyyden kokoelmaan liitettiin esimerkiksi Artisaani-
yhteisön toiminnan alkuvaiheilta Päikki Prihan 1970-luvun loppu-
puolella suunnittelemia ja valmistamia painokangastuotteita, jotka 
ovat olleet myynnissä Artisaani-kaupassa Helsingissä ennen hänen 
yliopisto- ja tutkijauraansa.

Ammattikäsityöläisyydestä kertoo myös kokoelma Studio Ulla & Stinan 
painokankaista valmistettuja sisustus- ja lahjatavaratuotteita  
30-vuotisen yritystoiminnan ja tuotesuunnittelun ajalta 1976–2006.

Sisustustekstiilit on vuosittain vakiintunut esineryhmä lahjoitusta  
tarjoavien asiakkaiden yhteydenotoissa. Asiakkaat halutaan osallistaa 
museoarvon määritykseen ohjeistuksella, jossa kysytään taustatietoja 
aineistoista. Yksi merkittävimmistä taustoituksista liittyy Impi Sota-
vallan Suomen Käsityön Ystäville suunnittelemiin suurikokoisiin ja 
pystykangaspuissa solmittuihin nukkamattoihin 1930-luvun Viipurissa.

Arkistot ja kirjasto
Suomen käsityön museon arkistonkokoelmien laajuus vuoden 2020 
lopulla on 172,5 hyllymetriä. Valokuvakokoelmiin on luetteloituna 
yhteensä 38 509 valokuvaa. Kokoelmahallintajärjestelmän käyttöön 
ottamisen takia uusien aineistojen vieminen kokoelmiin on jäänyt 
myöhempään ajankohtaan.

Suomen käsityön museo arkistot vastaanottivat vuoden 2020 aikana 10 
lahjoitusta. Yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset liittyvät pääasias-
sa käsityönopetuksen ja -koulutuksen historiaan, lähinnä Wetterhoffin 
kotiteollisuusopettajaopiston ja Lybeckerin käsi- ja taideteollisuus-
oppilaitoksen toimintaan. Entisten wetterhoffilaisten edellisinä  
vuosina museolla järjestetyt tapaamiset toivat useita lahjoituksia, joita 
ei suunnitelmien mukaan kuitenkaan päästy viemään tietokantaan. 
Suomen käsityön museon Wetterhoff-kokoelma kasvoi huomattavasti 
asiakirja- ja kuvalahjoitusten myötä. 

Keski-Suomen museon ja Jyväskylän taidemuseon kanssa yhteistyös-
sä toteutettu Taidetta Suomesta projektiin liittyen Suomen käsityön 
museon Helmi Vuorelma -kokoelmasta digitoitiin noin 500 luonnos-
ta, joista osa on jo viety Finnaan Maisema – Ympäristö – Luonnos 
-verkko näyttelyyn. 

Kirjaston kokoelmiin on luetteloituna 9 465 teosta. Suomen käsityön 
museon kirjasto on käsikirjasto, joka on avoinna myös yleisölle toimis-
ton virka-aikana. Vuoden 2020 aikana kirjaston kokoelmat kasvoivat 77 
teoksella. Kirjaston kokoelmat karttuvat etupäässä lahjoitusten myötä, 
mutta kokoelmia täydennettiin myös henkilökunnan omien toiveiden 
mukaan uutuushankinnoilla. 

VALTAKUNNALLINEN TALLENNUS-  
JA KOKOELMAYHTEISTYÖ,  
KEHITTÄMINEN JA VERKOSTOT
Valtakunnallista museoalan TAKO-työskentelyä jatkettiin seuraamalla 
ajankohtaishankkeita käsiteollisuuden ja tekstiilialaa tallentavassa 
TAKO pooli 4:ssa ja osallistumalla verkostotapaamisiin käsityöalan 
koulutusta ja taidekäsityön alaa tallentavassa pooli 6:ssa. 

Valtakunnallista TAKO-yhteistyötä edistettiin kirjaamalla Kokoelma-
kartta-sovellukseen http://tako.nba.fi/kokoelmakartta sekä kokoel-
mien kuvailutietoja että vuosikartunnan raportointi. Kokoelmatiimissä 
järjestettiin Kokoelmakartta-työpajoja neljä kertaa vuoden aikana. 

TAKO pooli 6:n kokouksissa sovittiin ajankohtaisen teeman kestävän 
kehityksen ilmiöiden tallennuksen jatkamisesta. Sovittiin myös Koko-
elmakartta-työpajojen aloituksesta pooliyhteistyönä Suomen käsityön 
museon toimiessa aloituspajan vetäjänä.

Aiemmin jo kokoelmapoliittisen ohjelman päivityksen yhteydessä sekä 
uuden kokoelmahallintajärjestelmän myötä nousi esiin tarve päivittää 
ohjeistukset Suomen käsityön museon kokoelmaprosesseille nykyinen 
toimintaympäristö sekä Spectrum 5.0:n suositukset huomioiden.  
Suomen käsityön museo koordinoi yhteistyötä prosessien kehittä-
misestä kiinnostuneiden ja siihen osallistumisestaan ilmoittaneiden 
museoiden kanssa. COVID-19-tilanteesta johtuen hanke on kuitenkin 
edennyt hitaasti. Hanketta edistetään omana työnä ilman erillis-
rahoitusta, joten tavoiteaikataulu museossa tähtää kokoelmapolitiikan 
seuraavaan päivitykseen. 

http://tako.nba.fi/kokoelmakartta
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DOKUMENTOINTI JA TALLENNUS
Korona-ajan tallennus- ja dokumentointi
Vuoden 2020 keväällä alkoi poikkeuksellinen ajanjakso meidän kaikki-
en elämässä. Koronanpandemia tavoitti myös Suomen. Lähes kaikkien 
museoitten vuoden 2020 toimintakertomuksissa tullaan kertomaan, 
kuinka poikkeuksellinen vuosi vaikutti eri toimintoihin. 

Korona-ajan toimintojen tallentamiseen liittyvästä museoiden välises-
tä tallennus- ja kokoelmayhteistyöstä sovittiin huhtikuun 15. päivänä 
pidetyssä palaverissa. Yhteisessä tapaamisessa sovittiin, että kukin 
museo tallentaa korona-aikaan liittyvää poikkeuksellisia toimintoja 
oman museon tallennusvastuun puitteissa. Suomen käsityön museon 
vastuualueeseen tuli korona-ajan käsityöllisen toiminnan havainnointi 
ja monimuotoinen tallentaminen. 

Korona-ajan käsillä tekeminen 
Jo ennen TAKO-kokousta 7.4. pidetyssä Museoviraston Elävän perin-
nön Käsityöringin kokouksessa sovittiin korona-ajan käsillä tekemisen 
tallentamisesta yhteistyössä rinkitoimijoiden kanssa. Museo toteutti 
yhteistyössä Taitoliiton ja Itä-Suomen yliopiston sekä Elävän perinnön 
käsityöringin muiden toimijoiden kanssa poikkeusaikaan verkko-
alustan, jonka avulla kerättiin käsillä tekemiseen liittyviä kirjoituksia ja 
valokuvia ja mahdollisia muita dokumentteja. Verkkoalusta toteutettiin 
huhtikuussa 2020 koronakasityo.muistele.fi. Ihmisiä pyydettiin  
kertomaan omasta käsillä tekemisestään korona-aikana keväästä 
2020 lähtien. Sivustolla voi kertoa, miten poikkeuksellinen korona-aika 
on vaikuttanut käsityöharrastukseen tai työhön käsityön parissa.  
Ensimmäinen kirjoitus sivuille tuli 24.4.2020. Avoimelta sivustolta  
pääsee tutustumaan kirjoituksiin ja valokuviin. 

”Vinkkaamalla omasta tekemisestäsi voit piristää muita  
ja samalla voimme taltioida nämä erityisajat tuleville  
sukupolville.”

2
1

Kuva 1: Pekka Österbergin autosauna. 
Kuva 2: Eläkeläisukon tilkkupeitto.

http://koronakasityo.muistele.fi
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Vuoden 2020 loppuun mennessä sivustolle kertyi 113 kirjoitusta. Käsil-
lä tekeminen korona-aikana -sivusto aktivoi erityyppisiä kädentaitajia. 
Suurin osa kirjoittajista oli käsityön harrastajia. Melko pieni osuus 
oli alan käsityöalan ammattilaisia, opettajia tai opiskelijoita. Vasta-
uksien perusteella hahmottui kokonaiskuva käsityön merkityksestä 
poikkeuksellisena aikana. Kevään 2020 sulkuaikana materiaaleja 
löydettiin omista varastoista, keskeneräiset käsityöt otettiin työn alle. 
Niin sanotut ikäihmiset saivat apua materiaalihankintoihin läheisiltä 
ja tuttavilta. Käsillä tekeminen toi arkeen merkitystä, selkeytti ajatuk-
sia ja toimi vastapainona tietokoneen äärellä työskentelylle. Erilaiset 
käsityöhön liittyvät verkkoyhteisöt, virtuaalitapahtumat ja messut 
koettiin tärkeinä. Erilaisiin myyntitapahtumiin osallistuttiin materi-
aalihankintojen takia, mutta niiden kautta tehdyillä ostoilla haluttiin 
myös tukea käsityöalan yrityksiä. Käsityöringin toimijoille annettiin 
vuoden aikana koronakäsityöt-sivuston keruutuloksista. Sivustolle 
tulleista teemakirjoituksista kirjoitettiin museon blogissa. Myös muu-
tamat tiedotusvälineet olivat teemasta kiinnostuneita. Syksyllä pieni 
kolumni Helsingin Sanomissa toi lisää kirjoittajia. Muutamasta käsillä 
tekemiseen liittyvästä tempauksesta kirjoitettiin pidempi raportti, joka 
liitettiin sivustolle pdf-muodossa. Kirjoituksia tuli eri puolilta Suomea, 
sekä kaupungeista että maaseudulta.

Kun huomattiin, että koronapandemia jatkuu edelleen, päätettiin  
sivustoa ylläpitää ja antaa mahdollisuus kirjoittaa kertomuksia sivus-
tolle myös vuonna 2021.

Sirkka Könönen 
Maailman värittäjä – tekstiilitaiteilija Sirkka Könönen -näyttely oli 
esillä museossa 19.12.2019–1.3.2020 välisenä aikana. Ystävänpäivä-
nä 14.2.2020 järjestettiin tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen muistelu-
tapaaminen. Yleisellä kutsulla pyydettiin tapahtumaan Könösen neule-
paitojen kutojia, käyttäjiä ja ystäviä. Sirkka Könösellä oli muodostunut 
kolmen vuosikymmenen aikana laaja kotikutojien ja neulojien verkosto. 
Näitä kotityöntekijöitä pyrittiin tavoittamaan erikseen sähköpostitse ja 
kirjeitse. Mukaan saatiin monia kotityöntekijöitä, niin neulojia kuin  
kutojia. Muistelutilaisuus tallennettiin äänittämällä ja osin videoi-
malla. Näin saatiin arvokasta tietoa täydentämään museolla olevaa 
laajaa Könösen kokoelmaa. Yksittäisiä muistoja kertoivat mukana  

olleet käsin ja koneella neuloneet henkilöt, juuttimattojen kutoja sekä 
ystävät, tuttavat ja sukulaiset. 

Kevään ja kesän aikana, näyttelyn jo päätyttyä, museoon lähetettiin 
kirjoituksia, joissa muisteltiin yhteistyötä Sirkka Könösen kanssa. 
Eräskin kotikutoja kirjoitti, kuinka 24,5 vuotta kestänyt yhteistyö Könö-
sen kanssa oli hänen elämänsä parasta aikaa. Tuona aikana kirjoittaja 
oli tehnyt noin 6 000 neuletta. Työnantajana Könönen oli vaativa,  
mutta oikeudenmukainen. Yhteistyö päättyi Könösen kuolemaan  
kesällä 2018. 

Museo osallistui helmikuussa Museoviraston TAKO-verkoston kevät-
seminaariin 11.–12.2.2020. Tällä kertaa seminaarissa pureuduttiin 
tallennustyönjaon kehittämiseen ja nykydokumentointiin, käsiteltiin 
kestävää kokoelmatyötä ja kuultiin ajankohtaisia uutisia digitaalisen 
kulttuuriperinnön saralta. Museon amanuenssi Sari Jantunen kertoi 
Spectrum-yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta. Sirkka Könöseen liit-
tyvästä kokoelmatyöstä kerrottiin puheevuorossa Maailman värittä-
jä – tekstiilitaiteilija Sirkka Könösen vastuullinen, kokonaisvaltainen 
elämän tapa.
Poikkeuksellisen koronavuoden takia jo keväälle suunniteltu Sirkka 
Könösen tyttärien haastattelu siirtyi marraskuulle 2020. Muut etu-
käteen suunnitellut Könösen kotityöntekijöiden ja yhteistyökumppa-
neiden haastattelut peruuntuivat.

Hyvissä käsissä -näyttely
Suomen Käsityön Ystävien juhlanäyttely oli esillä Suomen käsityön 
museossa syksyllä 2020. Näyttelyn taiteilijat Hanna-Kaisa Korolainen, 
Henna Lampinen, Matias Liimatainen ja Henri Tervapuro olivat tutus-
tuneet Designmuseossa oleviin Suomen Käsityön Ystävien kokoelmiin, 
esineisiin ja arkistomateriaaliin. Kuosisuunnittelija Anna Alanko tutus-
tui Suomen käsityön museon kokoelmiin kuuluviin Suomen käsityön 
ystävien tekstiilinäytteisiin Suomen käsityön museon kokoelmakes-
kuksessa. Alangon näyttelyssä olleet työt saivat inspiraation näistä 
museokokoelmiin kuuluvista kirjontamalleista. Keväällä kävimme 
haastattelemassa Anna Alankoa, joka kertoi omasta työskentelystään  
kuosisuunnittelijana ja kuvittajana. Hän kertoi työskentelynsä olevan  
kansainvälistä, laaja-alaista ja monipuolista. Hyvissä käsissä 
-näyttely projektissa häntä kiinnosti museon tekstiilinäytteiden  
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tekijöiden anonyymiys – ketä olivat kirjojat ja millaiset olivat heidän 
taustansa. Kirjonta prosessina toi hänelle mieleen meditaation ja 
toiston. Uusista esitystekniikoista innostuva Alanko toteutti näyttelyn 
teoksia monimediallisesti. Alanko kumppaneineen dokumentoi työs-
kentelyään omaehtoisesti. Koronan vuoksi alkuperäinen suunnitelma 
museon tekemästä taiteilijatyön dokumentoinnista peruuntui.  

Kuluttaminen ja neuleet  
– Tako-yhteistallennus syksyllä 2020
Museo osallistui 18.9. järjestettyyn TAKO-yhteistyöverkoston yhteis-
tallennukseen, jonka teemana oli kulutus. Museo tallensi ajankohtais-
ta neulomiseen, lankoihin ja neulevälineisiin liittyvää kuluttamista.  
Yhden päivän aikana kävimme haastattelemassa neuleliikkeiden  
myyjiä ja asiakkaita tämän hetken kulutustottumuksista. Museo-
lehtori, museoamanuenssi ja museologian harjoittelija kävivät 
haastat telemassa Titityy-lankakaupan, Neuloosin ja Taito Shopin  
asiakkaita. Kysyttiin mitä lankoja ostetaan, mitä on kotona, mietitään-
kö lankojen alkuperää (ekologisuutta) ja millaisia neulevälineitä  
hankitaan. Päivän aikana osallistimme mukaan vastaajia myös somes-
sa – Instagramissa ja Facebookissa. Sosiaalisen median kautta saatiin 
muun muassa tietoja minkä verran ja missä ihmisillä on neulelankoja 
varastoituna. Museologian harjoittelija Vilma Tammelin kirjoitti  
aiheesta museon blogipalstalle.

Nykytallennusyhteistyötä on vuosittain tehty myös museokumppanien 
kanssa. Vuoden 2020 yhteistyöstä kerrotaan kappaleessa 10. 

Nykytallennusyhteistyö  
ja ajankohtaiset teemat
Museon on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän yliopiston museologian 
oppi aineen opiskelijoiden kanssa jo 1990-luvulta lähtien. Opiskelijat 
tekevät harjoitustyönä tiiviin ja kompaktin nykytallennuksen ennalta 
suunnitelluista aiheista. Teemoiksi pyritään löytämään ajankohtaisia, 
monipuolisia ja erilaisia ihmisiä kiinnostavia tallennuskohteita. Tallen-

Kuva 1: Lankoja ja neulevälineitä Neuloosin myymälässä.  
Kuva 2: Asiakkaan valitsemia lankoja. Titityyn myymälä. 

2
1
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nustyö rakentuu teemaan liittyvästä tallennussuunnitelmasta, haas-
tattelusta, valokuvauksesta ja havainnointipäiväkirjasta. Museo logian 
opiskelijat laativat valitsemastaan aiheesta raportin, johon kuuluu 
aineiston lyhyt analyysi litteroidun haastattelun ja muiden lähteiden 
pohjalta. Aineisto esitellään tiiviissä muodossa myös museologian 
nykytallennus-nettisivustolla, jonne valitaan muutama teemaa esitte-
levä valokuva. Koko aineisto tallennetaan museon kokoelmiin.  
museonayttely.fi/nykytallennus 

Vuoden 2020 aikana valmistui viiden museologian nykytallennustyö-
ryhmän työt.  Kaksi ryhmää vieraili Laukaassa sijaitsevassa taidekes-
kus Järvilinnassa jo vuonna 2019. Työt valmistuivat monien syiden 
vuoksi vuonna 2020. Yksi ryhmä tutustui muotoilija Kristian Venäläinen 
työskentelyyn, hänen käyttämiinsä materiaaleihin ja menetelmiin sekä 
työhistoriaansa muotoilijana. Toinen ryhmä tutustui taidevalaja Erkki 
Liukkosen työskentelyyn. Liukkonen on toiminut valannan parissa  
lähes viidenkymmenen vuoden ajan, ja siitä yli kymmenen vuotta 
hänellä on ollut verstas Järvilinnan pihapiirissä. Liukkonen kertoo 
olevansa itseoppinut valaja, joka on työskennellyt monien taiteilijoiden 
kanssa. Osaamistaan hän on jakanut ja opettanut myös eteenpäin. 

Vuosi 2020 toi haasteita myös museologian nykytallennustöiden 
toteut tamiseen. Kaksi uuden vuosikurssin tallennustyötä valmistui 
heti vuoden 2020 alussa, ennen niin sanottua varsinaista korona- 
aikaa. Opiskelija Henna Tuomiranta tutustui vuoden alussa Jukka  
Hynniseen ja hänen Ristiretket.fi yritykseensä. Erityisesti luusta ja 
sarvesta koruja ja muita tuotteita valmistava Hynninen siirtyi tekni-
seltä alalta eräkoulutuksen kautta käsityöläiseksi. Karhunluu on yksi 
Hynnisen käyttämä erikoismateriaali. Opimme tallennuksen myötä 
millaiset luvat karhuluun käyttöön käsityömateriaalina ja sen säily-
tykseen (museossa) tarvitaan. Säilytykseen tarvittava lupahakemus 
tehtiin Suomen ympäristökeskukselle. Hakemuksessa piti todentaa 
karhunkaatolupa ja se että museo on vastaanottanut kokoelmiinsa 
sekä ”raakamateriaalia” että karhunluusta tehtyjä koruja.

Oripääläisen Tie to Heaven yrityksen käsityöläisyrittäjään, Nanna 
Korkiakoskeen tutustui opiskelija Sanna Kiertonen. Tie to Heavenin 
toiminta-ajatuksena on erilaisten käsityötuotteiden valmistaminen 
kierrätysmateriaaleista, kuten vanhoista solmioista, nahkatakeista ja 

raanuista. Haastattelussa Korkiakoski kertoi, kuinka maailman paran-
taminen käsityön avulla tuo hänen työhönsä mielekkyyttä ja hän  
toivoo, että positiivinen maailmankuva tarttuu myös asiakkaisiin.

Korona-aika viivästytti kahden tallennustyön aikatauluja. Vilma Tam-
melin dokumentoi jalkinevalmistaja Simo Nousiaisen työskentelyä 
kesällä 2020. Nousiainen työskentelee yksityisyrittäjänä Suomen  
Mittajalkine Oy:ssä Jyväskylän Palokan Ollilassa keväällä 2020 valmis-
tuneessa työpajassa. Käsityönä jalkineita valmistavalle Nousiaiselle 
on tärkeää huomioida kenkiä mittatilauksena tilaavat asiakkaat koko-
naisvaltaisesti, heidän persooniensa parhaita puolia esiin tuoden.  
Kestävä kehitys on yksi toimintaa ohjaava tekijä. Helena Kangas mäki 
pääsi useiden korona-ajan vuoksi peruutettujen yritysten jälkeen 
haastattelemaan ja valokuvaamaan syyskuussa jyväskyläläisen  
verhoomo Pellavillan yrittäjää Sari Närvästä. Syvällinen raportti  
ja analyysi verhoilijan ammatista Suomessa valmistui vuonna 2020  
ja nettiin materiaali siirtyy 2021.

Uusia tallennusteemoja esiteltiin museologian oppiaineen opiskelijoil-
le marraskuussa 2020. Seitsemän ryhmää valitsi uudet vuonna 2021 
toteutettavat tallennuskohteet museon tarjoamista aiheista. Yhteistyö 
opiskelijoiden kanssa jatkuu siis tulevaisuudessakin.

Alueellinen dokumentointi  
– Käsityöllinen toiminta Itä-Suomen alueella 
Vuoden 2020 toimintaa suunniteltaessa oli tarkoitus toteuttaa Itä-
Suomen alueella käsityöllisen toiminnan tallennusta. Yhtenä toimin-
nan osa-alueena oli suunnitelmissa muun muassa vierailla tuetun 
toiminnan Kirsi-koti kehitysvammaisten taiteilijayhteisössä. Tämä olisi 
ollut jatkoa tuetun toiminnan käsityöllisen toiminnan tallennukselle 
vuosina 2018 ja 2019. Syksyn 2020 aikana oli tarkoitus toteuttaa myös 
Itä-Suomen alueella toimivien käsityöyrittäjien toiminnan, sekä eri 
oppilaitosten toimintojen tallennusta. Nämä tallennukset peruuntuivat 
koronapandemian vuoksi. Vuonna 2021 pyritään ainakin osin toteutta-
maan peruuntuneita dokumentointimatkoja koronapandemia tilanteen 
sen salliessa.

http://museonayttely.fi/nykytallennus
http://Ristiretket.fi


Korona-ajan käsitöitä: 
tuohivisakoivupääpuukko.
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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON TEKSTIILITIETOPALVELU vastasi asi-
akkaiden pääosin sähköpostitse tulleisiin käsityöaiheisiin kysymyksiin 
keskimäärin 21 kertaa kuukaudessa. Edelliseen vuoteen verrattuna 
kysymysten kokonaismäärä kasvoi 31,25 %. 

Kysymykset koskivat suurimmaksi osaksi tekstiilien mallia ja suunnit-
telijaa sekä ajoitusta. Asiakkaita kiinnostivat eniten ryijyt, mutta kysy-
myksissä käsiteltiin myös mattoja ja täkänöitä, joista jälkimmäiseen 
liittyvien tiedustelujen määrä kasvoi aikaisemmasta merkittävästi. 
Syynä tähän lienee museon kesällä 2020 julkaisema ja verkosta  
vapaasti luettavissa oleva täkänäaiheinen artikkeli. Helsingissä Taide-
hallissa olleella ryijynäyttelyllä ja sen saamalla laajalla medianäkyvyy-
dellä puolestaan oli selvästi ryijyjen ystäviä aktivoivaa vaikutusta, mikä 
näkyi myös museon tekstiilien tunnistuspalvelun kysynnässä.  

Tekstiilitietopalvelun asiakkaat ovat valtaosaksi yksityishenkilöitä, 
mutta museo tekee yhteistyötä myös alan ammattilaisten ja keräilijöi-
den kanssa. Tietopalveluun otettiin vuoden aikana yhteyttä laajalti  
ympäri Suomea, mutta myös ulkomailta, esimerkiksi Saksasta, 
USA:sta ja Brasiliasta.  

Museon tekstiilitietopalvelun sisältöä ja toimintatapaa analysoitiin 
ja innovoitiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian järjestämän 
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon opintojen yhteydessä. Ensi-
sijaisena kehityskohteena oli museoon tietopalvelun työkaluksi koottu 
tekstiilitietokanta, sen sisältö ja toiminnallisuus uudessa kokoelman-
hallintajärjestelmässä sekä tämän myötä mahdollistuva julkinen  
tekstiilitietopankki Finna.fi -palvelussa. 

Opintojen myötä syntyi myös ”Ryijykioski”, käyttövalmis palvelu, jossa 
asiakas voi henkilökohtaisessa kontaktissa saada kaipaamaansa  
tietoa ryijyistä. Ensisijaisesti kioskissa tarjotaan mallien tunnistus-
apua, mutta siihen voidaan joustavasti liittää myös hoitoon ja arvot-
tamiseen paneutuvia moduuleja. Ryijykioski on tarkoitettu matalan 
kynnyksen palveluksi, joka voidaan toteuttaa museossa tai muussa 
sopivassa paikassa tilauksen mukaan.

Tekstiilitietopalvelun tunnettuutta pyrittiin parantamaan mm. ryijy-
aiheisen blogitekstin sekä yhteisesti museon kaikkea tietopalvelutyötä 
mainostavan esitteen muodossa.

YHTEISTYÖ ITÄ-SUOMEN  
YLIOPISTON KANSSA 
Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opetta-
jankoulutuksen 

osaston käsityötieteen ja monimateriaalisen käsityön opiskelijoiden 
kanssa jäi pandemian vuoksi kuluneena vuonna vain yhden museossa 
tammikuussa suoritetun opiskelijaharjoittelun mittaiseksi. Museo-
työhön tutustumisen ohella käsityönopettajaopiskelija toteutti asiakas-
mielipiteitä hyödyntäen pienimuotoisen videoprojektin tuolloin kiivaan 
keskustelun kohteena olleen Elovena-pakkauksen tytön vaatteiden 
vaihtamisesta kansallispuvusta tavanomaiseen mekkoon.

7 TIETOPALVELU

http://Finna.fi
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SUOMEN KANSALLISPUKUKESKUKSESSA TYÖSKENTELEE  
kaksi vakituista työntekijää: kansallispukukonsultti Taina Kangas  
ja kansallis pukuamanuenssi Marja Liisa Väisänen.  

PUKU TUTKIMUS 
Kansallispukukeskuksen tärkeä tehtäväalue ovat aiemmin koottujen 
kansallispukumallien perinnepohjaisuuden tarkistus. Kuluneen  

vuoden aikana ne ovat työllis-
täneet runsaasti. Hankkeita on 
vireillä ja tutkimuksen alla lukui-
sia. Vuoden 2020 aikana saapui 
kolme uutta pukutarkistuspyyn-
töä. Koronapandemian vuoksi 
hankkeet eivät edenneet aiem-
pien suunnitelmien mukaisissa 
aikatauluissa. 

Ikaalisten naisten kansallispuvun tarkistus
Ikaalisten naisenpuvun tarkistushanke eteni niin, että syksyllä  
pystyimme järjestämään puvun julkistamistilaisuuden Kansallispuvun 
juhlapäivä -tapahtumassa. Pukuun kuuluvien useiden käsinkudottujen 
kankaiden lukuisat värisävyt ja flammulangat teettivät töitä. Monien 
kudonta- ja värjäyskokeiluiden avulla saatiin aikaan käsin kudotut liivi-
kankaat, röijy- ja hamekankaat sekä esiliinakangas. 

Puvusta tuli värikäs ja moniosainen pukukokonaisuus, jonka kaikki 
osat perustuvat koristeellista paitaa lukuun ottamatta Ikaalisista  
talletettuihin esikuviin. 

8 KANSALLISPUKUKESKUS

Kuva 1: Tarkistettu Ikaalisten naisen kansallispuku.  
Mallina Anni Ilves, kuvaaja Hanna Hämäläinen. 

Kuva 2: Pukutarkistuksen onnellinen työryhmä puvun  
julkistamistilaisuudessa la 3.10.2020. 

Kuva 3: Ikaalisten puvun käsinkudottujen kankaiden rikkautta.
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Oriveden naisenpuvun esikuva-aineistoja tutkimassa 
Tampereen museoiden kokoelmakeskuksessa.
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Oriveden naisen kansallispuvun tutkimus
Oriveden naisen pukutarkistukselle hyväksyttiin kokonaissuunnitelma. 
Hämeen museon ja Kansallismuseon kokoelmiin kuuluvien puvun esi-
kuvamateriaalien tutkimusta jatkettiin Tampereen museoiden kokoel-
makeskuksessa ja Vantaan konservointi- ja kokoelmakeskuksessa. 

Kansallispukukonsultti taltioi tiedot kirjallisesti ja kansallispukuama-
nuenssi valokuvaamalla liitettäviksi Kansallispukukeskuksen arkistoi-
hin. Aineistot toimivat apuna mallipukujen valmistajille kansallispuku-
konsultin ohjatessa pukujen toteutusta. Mallipukujen valmistajat  
on valittu ja vuoden lopussa valmistusta päästiin aloittelemaan. 

Viipurin naisen kansallispuvun tarkistus
Viipurin pitäjän naisen uudelle pukumallille hyväksyttiin kokonais-
suunnitelma. Viipuri-Säätiön tilaama pukutarkistus muuttui runsaan 
ja näyttävän esikuva-aineiston myötä kokonaan uuden pukumallin 
kokoamiseksi. Samalla puvulle vahvistettiin uusi nimi, Viipurin pitäjän 
naisen kansallispuku, erotukseksi aiemmin kootuille ja nimetyille  
Vanha Viipurin kansallispuku ja Uusittu Viipurin kansallispuku. 

Hanke on herättänyt runsaasti kiinnostusta siirtokarjalaisten ja heidän  
älkeläistensä keskuudessa. Pukuhankkeeseen löytyvää esikuva-
aineiston tutkimusta ja tietojen taltiointia jatkettiin Lahden museoiden 
kokoelmakeskuksessa sekä Vantaan konservointi- ja kokoelma-
keskuksessa. 

Akaan seudun naisenpuvun täydennyshanke
Akaan seudun naisenpuvun täydennyshankkeelle hyväksyttiin koko-
naissuunnitelma. Pukuun nimettiin kaksi erilaista esikuvaröijyä, jotka 
molemmat kuuluvat Kansallismuseon kokoelmiin. Toinen on mallil-
taan lyhyempi painokankainen ja toinen pidempi käsikudotusta  
kankaasta valmistettu röijy. Esikuvaröijyjen tietoja tutkittiin ja taltioitiin 
Vantaan konservointi- ja kokoelmakeskuksessa. 

TUTKIMUSKÄYNNIT 
Kuluneen vuoden aikana kansallispukukonsultti on tehnyt useita tutki-
muskäyntejä Museoviraston keskusvarastolle Vantaan konservointi- ja 
kokoelmakeskukseen ja Tampereen museoiden Ruskon kokoelmakes-
kukseen. Museoviraston kanssa on sovittu, että kansallispukututki-
muksiin liittyvät esineiden tutkimuspyynnöt hoidetaan Suomen  
kansallispukukeskuksen kautta.  

Kertomusvuoden aikana tehdyt tutkimuskäynnit ovat liittyneet pää-
asiassa Ikaalisten, Oriveden ja Rauman seudun pukutarkistushank-
keisiin, Akaan seudun pukutäydennykseen ja Viipurin pitäjän uuden 
pukumallin kokoamiseen. Tällöin on dokumentoitu ja taltioitu esikuva-
aineistojen tietoja sekä vertailtu erilaisia materiaaleja sekä kangas-  
ja ompelukokeiluja alkuperäisiin aineistoihin. Lisäksi on vertailtu ja 
testattu mallipukujen vaatekappaleiden kaavoituksia varten tehtyjä 
sovituskokeiluja. Mukana on usein ollut kansallispukuraadin nimeämä 
puvun asiantuntija, mallipukujen tekijöitä sekä tilaajayhteisöjen  
edustajia.

Ikaalisten pukutarkistukseen liittyviä hopeisia levyriipuskoruja tut-
kittiin ja kokeilukappaleita verrattiin alkuperäisiin Kansallismuseon 
tiloissa Helsingissä. Jaalan puvun hopeista levyriipuskorua tutkittiin  
ja kokeilukappaleita verrattiin alkuperäisiin Vantaan konservointi-  
ja kokoelmakeskuksessa.
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Kansallispukukonsultti on myös tehnyt tutkimuskäynnin Rauman  
museoiden kokoelmakeskukseen, jossa on taltioituna runsaasti  
aineistoa Rauman seudun pukutarkistukseen liittyen. Tutkittavina  
olivat tykki myssyt ja tykkipitsit. Oriveden puvun esikuva-aineistoja  
on tutkittu sekä Tampereen museoiden että Vantaan konservointi-  
ja kokoelmakeskuksissa. Viipurin pitäjän uuden naisenpuvun mallin 
kokoamiseen liittyvä päällysvaate, kaprokki, on taltioituna Vantaan 
konservointi- ja kokoelmakeskuksessa. 

KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
KOULUTUKSET
Suomen kansallispukukeskus huolehtii kansallispukuperinteen ja pu-
kujen valmistustiedon ja -taidon jatkuvuudesta järjestämällä koulutus-
ta kansallispukukurssien opettajille ja pukujen valmistajille. Suomen 
kansallispukukeskuksen mallipukukokoelman vaatekappaleet toimivat 
tärkeänä oppimateriaalina tässä koulutuksessa. Niitä oli esillä aina 
kunkin koulutusjakson aiheeseen liittyen.

Kansallispukuvalmistuksen peruskoulutus
Kansallispukukonsultti Taina Kankaan järjestämä kansallispuku-
valmistuksen peruskoulutus jatkui kuluneen vuoden aikana yhteensä 
neljällä koulutusjaksolla. Tosin koronapandemian vuoksi ajankohtia 
jouduttiin siirtelemään useaan kertaan. Valtaosa koulutuksista toteu-
tettiin Jyväskylän kansalaisopiston tiloissa ja yhden kerran Bragen 
tiloissa Helsingissä. 

Tammikuussa koulutuksen aiheena olivat naisten hameet ja esiliinat. 
Kansallispukukonsultti kertoi kansan- ja kansallispukujen hameista  
ja esiliinoista, niiden eroista länsisuomalaisissa ja karjalaisissa  
puvuissa. Tarkemmin perehdyttiin materiaaleihin, ominaispiirteisiin 
ja ompelurakenteisiin. Jakson aluksi kansallispukuamanuenssi kertoi 
Kansallispukukeskuksen näyttelytoiminnasta, kokoelmista ja kokoel-
mien hoidosta.

Maaliskuulle ja toukokuulle sovitut koulutusjaksot täytyi koronapande-
mian vuoksi perua ja siirtää toteutettaviksi syyspuolella, jonne syntyi-
kin ruuhkaa.

Elokuisen ensimmäisen jakson aiheena olivat naisten pukujen liivit. 
Kansanpukukonsultti kertoi kansan- ja kansallispukujen liiveistä,  
niiden materiaaleista, ompelurakenteista ja kaavoituksista. Käytännön 
harjoituksissa ommeltiin sovituskokeiluja eri mallisista liiveistä, joita 
sovitettiin eri kokoisille henkilöille ja tutkittiin oikeanlaista istuvuutta 
ja sovitusmuutoksia. Jakson aluksi kansallispukuraadin puheenjohtaja 
Inga Pihlhjerta kertoi kansallispukukurssien järjestämisestä ja siinä 
huomioitavista asioista niin kurssilaisen kuin järjestäjän ja opettajan 
kannalta. 

Elokuun toisen jakson aiheena olivat tykkimyssyt. Jaksoa edeltävänä 
päivänä tehtiin opastettu tutustumiskäynti Vantaan konservointi- ja 
kokoelmakeskukseen. Kansallispukukonsultti oli pyytänyt nähtäväksi 
useita kansanpukukokoelmien vaatekappaleita ja päähineitä. Koulu-
tusjakson teoriaosuuden aikana perehdyttiin erilaisiin kansan- ja 
kansallispukujen naisten päähineisiin ja erityisesti tykkimyssyihin ja 
niiden valmistukseen. Kansallispukukonsultti Maria Lindén esitteli 
Bragen museokokoelmissa sekä kansallispuvuissa olevia tykkimyssy-
jä. Käytännön harjoituksissa opeteltiin tykkimyssyn valmistuksen eri 
vaiheita paperipohjan teosta tykkipitsien tärkkäämiseen.

Syyskuisen koulutusjakson aiheena olivat länsisuomalaiset nais-
ten röijyt. Kansallispukukonsultti kertoi kuvien avulla kansan- ja 
kansallis pukujen erilaisista röijyistä, niiden ominaispiirteistä, mate-
riaaleista, kaavoituksista ja ompelurakenteista. Käytännön harjoituk-
sissa ommeltiin sovitusvaatteita erityyppistä röijyistä. Sovituksissa 
perehdyttiin oikeanlaiseen istuvuuteen, sovitus- ja kaavamuutoksiin. 

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

Ikaalisten kansallispuvun koulutuskokonaisuus
Edellisenä vuonna aloitettu Ikaalisten pukutarkistushankkeeseen 
liittyvä koulutus jatkui kahdella jaksolla. Ikaalinen-Seuran järjestämä 
koulutuskokonaisuus sisälsi vuosina 2019–2020 kolme jaksoa, jotka 
järjestettiin Ikaalisissa IKATAn oppilaitoksen tiloissa. Ensimmäisellä 
jaksolla kansallispukukonsultti kertoi kansallispuvuista ja pukutarkis-
tushankkeesta kokonaisuutena ja puvun esikuvamateriaaleista. Toisel-
la koulutusjaksolla helmikuussa mallipuvun valmistajat Tiina Lajunen 



61

ja Minna Koskinen kertoivat kankaiden kudontaprosessista ja pirta-
nauhojen kutomisesta. Mallipuvun ompelija Soja Murto-Hartikainen 
kertoi ompelemistaan puvun osista. 

Koulutus oli kaikille avointa ja paikalla oli runsaasti käsi- ja taide-
teollisuusalan oppilaita, asiasta kiinnostuneita ikaalislaisia sekä muil-
ta paikkakunnilta saapuneita henkilöitä. Puvun julkistamisen jälkeen 
suunniteltu neljäs koulutuskerta jouduttiin koronatilanteen vuoksi 
siirtämään toteutettavaksi seuraavan vuoden puolella.

KANSALLISPUKU KESKUKSEN  
NÄYTTELYT
Suomen kansallispukukeskuksella on pysyvä näyttely Komeasti juh-
laan museon alakerrassa sekä Kuja-näyttelytila museon toisessa  
kerroksessa. Kujalla esitetään pukeutumiseen liittyviä näyttelyitä. 
Kansallispukukeskuksen näyttelyissä ja kokoelmatyössä Konservointi-
keskus on tiiviisti apuna, huolehtien ehkäisevästä konservoinnista 
sekä näyttelyyn tulevan materiaalin huollosta ja kuntoon laittamisesta. 

Suomalaisuuden kirjopukineet  
2.11.2019–29.3.2020
Leppävirtalainen valokuvaaja Anssi Toivanen yhdisti vaimonsa  
kansallispukuharrastuksen omaan valokuvaus- ja luontoharrastuk-
seensa. Hän vei kansallispukuiset mallit Keski-Suomen sekä  
Etelä- ja Pohjois-Savon henkeäsalpaaviin maisemiin. Näyttelyssä  
oli nähtävillä läpileikkaus valokuvausprojektin kuvista – 
mahdollisim man monta erilaista kansallispukua ja kuvauspaikkaa.

Perinteen lumo – Leena Jääskeläinen  
ja karjalaiset kansanpuvut 3.4.2020–11.4.2021
Lähes 35 vuotta perinteistä karjalaista kansanpukua tutkinut Leena 
Jääskeläinen on koonnut näyttelyn kansatieteellisestä näkökul-
masta. Näyttelyssä esiteltiin perinteisiä karjalaisia käsityötaitoja ja 
perinnetekstiilien elämää sekä niihin liittyvää symboliikkaa.  
Näyttelyn avulla voi sukeltaa karjalaiseen kulttuuriin ja kansan-
viisauksiin. Näyttelyn työpiirrokset Jääskeläinen on tehnyt  
tutkimusmatkoilla ympäri Karjalaa vanhoista valokuvista.

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

KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
TAPAHTUMAT
Useat tapahtumat jouduttiin siirtämään koronan vuoksi. Huhtikuun 
alkuun suunniteltu Leena Jääskeläinen luento perinteisestä karjalai-
sesta pukeutumisesta sekä näyttelyn esittely peruttiin. Syksyllä Valon 
kaupungin tapahtumiin liittyvät Leena Jääskeläisen näyttelyopastukset 
sekä Anastasia Jääskeläisen työnäytös helmikirjonnasta jouduttiin 
peruuttamaan.

Folklandia-tapahtuma 10.–11.1.2020 
Kansallispukukeskuksen tapahtumien vuosi alkoi perinteiseen tapaan 
Folklandia-risteilyllä, jossa Kansallispukukeskuksella ja Bragella oli 
yhteinen osasto – Kansallispukuapteekki. Tämän vuoden teemana oli-
vat kansallispukujen esiliinat. Esillä oli lukuisa määrä erilaisia  

Perinteen lumo -näyttelyä rakennetaan Kansallispuku- 
 keskuksen Kujalle. Kuvassa kansallispukuamanuenssi  

Marja Liisa Väisänen ja tutkija Leena Jääskeläinen.
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kansallispukujen esiliinoja. Nähtävänä oli länsisuomalaisia ja karjalai-
sia malleja, kuten käsinkudottuja, painokankaisia, silkkisiä ja harso-
kankaisia esiliinoja. Apteekista sai tietoa esiliinoista, niiden materiaa-
leista, valmistuksesta, huollosta ja niiden saatavuudesta. 

Ohjelmassa oli myös teemaan liittyvä leikkimielinen tietovisailu, jonka 
palkinnot arvottiin kaikkien vastaajien kesken. Osasto kiinnosti jälleen 
runsaslukuista yleisöä. 

Kansallispukuapteekissa olivat työskentelemässä Taina Kangas,  
Maria Lindén, Inga Pihlhjerta, Minna Koskinen, Soja Murto-Hartikai-
nen ja Sari Taponen. 

Luento Kansallispuvut tarinapaikoissa  
to 5.3.2020 klo 16.30–18.00
Suomalaisuuden kirjopukineet-näyttelyn valokuvaaja Anssi Toivanen 
kertoi valokuvausharrastuksestaan, muinaisista tarinapaikoista  
ja kalliomaalausten metsästyksestä. Luennolle oli vapaa pääsy.

Kansallispuvun juhlapäivä la 3.10.2020
Kansallispukukeskuksen vuoden päätapahtuma 
Kansallis puvun juhla päivä toteutettiin niin, että muse-
oon pääsi sallittu määrä osallistujia ja tapahtuma  
striimattiin. Tämä toi runsaasti osallistujia ympäri 
maata netin välityksellä ja sai runsaasti kiitosta.  
Esimerkiksi Raita-kansallispukuyhdistys ja Bragen 
dräktbyrå järjestivät Helsingissä tapahtuman, jossa 
seurattiin joukolla kansallispukukeskuksen tapahtu-
maa. Juhla päivän striimaus tullaan vakiinnuttamaan 
osaksi tapahtumaa sen saavuttaman suuren suosion 
myötä

Kansallispuvun juhlapäivänä julkistettiin juuri valmis-
tunut tarkistettu Ikaalisten naisen kansallispuku,  
julkaistiin Kansallispukutarinat-sivusto sekä Leena 
Jääskeläinen kertoi luennollaan karjalaisten kansan-
pukujen tutkimuksestaan. Tilaisuudessa Suomen 
kansallis pukuyhdistys Raita ry jakoi stipendin, jonka 
tänä vuonna sai Anssi Toivanen. 

KANSALLISPUKUKESKUKSEN  
KOKOELMATYÖ
Suomen kansallispukukeskuksella on kaksi kokoelmaa: mallipuku-
kokoelma ja kansallispukukeskuksen kokoelma. Mallipukukokoelma 
karttuu pukututkimuksen eli uusien ja tarkistettujen kansallispuku-
jen kokoamisten myötä. Kansallispukukeskuksen kokoelma karttuu 
pääasiassa lahjoitusten avulla. Vuonna 2020 kokoelmalahjoituksista 
suurin osa lahjoituksista oli kansallispukukokonaisuuksia. Esinelahjoi-
tuksia koskevia yhteydenottoja tuli sekä Suomesta että ulkomailta.

Kansallispukukeskuksen kokoelmia oli vuoden 2020 aikana esillä 
yleisölle perusnäyttelyssä sekä Kujan vaihtuvissa näyttelyissä. Malli-
pukukokoelman puvut olivat esillä myös kansallispukukoulutuksessa 
esimerkkeinä. 

Kansallispukukeskus julkaisi Kansallispuvun juhlapäivänä 5.10.2020 
kansallispukutarinoita kokoavan sivuston kansallispuvut.muistele.fi. 

Koronarajoitusten vuoksi Kansallispuvun juhlapäivän 3.10.2020  
ohjelmaa pystyi seuraamaan rajoitettu määrä osallistujia paikan päällä.  

Ohjelman striimaus mahdollisti tapahtuman seuraamisen valtakunnallisesti.
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Sivustolle ihmiset voivat käydä kirjoittamassa oman kansallispukutari-
nansa ja halutessaan liittää mukaan valokuvia. Samalla kootaan tietoja 
tarinoiden kertojien kansallispuvuista ja niiden merkityksistä omista-
jalleen. Materiaali tallennetaan museon arkistoon.

Kansallispukukeskus on mukana Jyväskylän museopalveluissa vuoden  
aikana kehitetyssä uudessa kokoelmanhallintajärjestelmässä ja  
vanhan siirtoprojektissa yhteistyössä Mikkelissä toimivan Disec Oy:n 
kanssa. Katso tarkempia tietoja Suomen käsityön museon kokoelmat-
osiosta.

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

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

KANSALLISPUKURAATI 
Kansallispukuraati kokoontui vuoden aikana yhteensä kolme kertaa. 
Elokuun kokous järjestettiin kokonaan etäyhteydellä ja lokakuussa oli 
myös mahdollisuus osallistua etänä. Helmikuun kokouksessa raadin 
kokoonpano vaihtui Sirkka-Liisa Hakalan, Elina Kiurun ja Mariliina 
Perkon toimikausien päätyttyä. Heidän tilalleen saimme kaksi uutta 

jäsentä: Ritva Hännisen ja Jaana Katajan sekä Maria Lindénin, joka 
toimii Bragen edustajana. Eija Mendelin jatkaa raadin jäsenenä.

Muut raadin jäsenet toimikaudella 2020–2022 ovat puheenjohtaja Inga 
Pihlhjerta, Taina Kangas, joka hoitaa sihteerin tehtäviä, Seija Johnson, 
Minna Koskinen, Aila Nieminen, Sari Tauriainen, Marjo Vainio ja Marja 
Liisa Väisänen. 

Raati käsitteli meneillään oleviin kansallispukutarkistuksiin ja uuden 
pukumallin kokoamiseen liittyviä asioita muun muassa hyväksyen Ori-
veden ja Viipurin pitäjän naisten kansallispukujen kokonaissuunnitel-
mat sekä Akaan seudun puvun täydennyksen kokonaissuunnitelman. 

Muita käsiteltäviä asioita olivat Akaan seudun painokankaisen röijyn 
kangasnäytteestä tehty tekstiilianalyysi. Analyysi tilattiin röijyn paino-
kankaassa käytettyjen väriaineiden ja mahdollisen valmistusajan-
kohdan selvittämiseksi. Analyysin teki Belgiassa sijaitseva Institut 
Royal du Partimione Artistique.  

TIETOPALVELU
Kansallispukukonsultti opasti kaikkia kansallispuvuista kiinnostu-
neita puhelimitse, sähköpostitse ja henkilökohtaisesti paikan päällä. 
Kysymykset olivat hyvin monenlaisia ja monen tasoisia koskien puvun 
valintaa ja käyttöä, pukutunnistuksia, valmistusta ja materiaalien 
hankintaa. Epätietoisuutta aiheuttivat monet tarkistettuihin ja tarkis-
tamattomiin pukuihin liittyvät eroavaisuudet, pukutuunaukset ja puvun 
osien yhdistäminen nykypäivän pukeutumiseen. Paljon tiedusteltiin 
myös mahdollisten pukutarkistusten teettämiseen liittyviä asioita.  
Tiedustelijoina on alan koko kirjo harrastajista ammattilaisiin.  
Tärkeässä osassa ovat myös käsityöalan opiskelijat sekä kansallis-
pukukurssien opettajat.

Pukutarkistuksia, -tutkimusta ja uusien pukumallien kokoamista 
koskevat tiedustelut ja kysymykset tulivat pääosin pukujen tilaaja-
yhteisöiltä, erilaisten kotiseutuyhdistysten, pitäjäseurojen ja -säätiöi-
den edustajilta.

Akaan seudun pukutäydennyksen palaveri Toijalassa. Paikalla tilaaja-
yhteisön, Akaa-Seuran, edustajat Hilu Toivonen Alastalo ja Sinikka 
Soljamo sekä pukutäydennyksen asiantuntija Eija Mendelin.
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Kontakteja oli vuoden aikana yli tuhat. Kansallispukukonsultti antoi 
myös kansallispuvun valmistukseen liittyvää ompelu- ja pukeutumis-
neuvontaa paikan päällä.

Kurkipellon pajan kultaseppä kävi tutkimassa Kansallispukukeskuk-
sen kokoelmiin kuuluvien mallipukujen erilaisia metalliosia ja taltioi-
massa tietoja niiden valmistuksen aloittamista varten. Tutkittavina 
olivat Koillismaan miehen kansallispuvun vyö, Joutsenon naisen kan-
sallispuvun vyö, silinterin ja huopalääpän soljet, Lammin ja Padasjoen 
sekä Säkylän säämiskäisten polvihousujen soljet sekä miesten puku-
jen kanssa käytettävät nahkaiset olkaimet ja hopeiset kantanapit.

KANSALLISPUKUKONSULTIN  
PITÄMÄT ESITELMÄT 
Kuluneen vuoden aikana kansallispukukonsulttia oli alkuvuodesta 
ehditty tilata esitelmöimään kansallispuvuista useampaan tilaisuuteen 
kuten esim. Satahäme Soi -tapahtuma Ikaalisissa ja Karjalaisen kult-
tuurin päivään Helsingissä. Koronatilanteen aiheuttamien rajoitusten 
vuoksi järjestäjätahot joutuivat kuitenkin perumaan tilaisuudet.

KANSALLISPUKUJA  
KÄSITTELEVÄT ARTIKKELIT 
Kansallispukukonsultti Taina Kangas kirjoitti marraskuussa Suomen  
käsityön museon blogiin tekstin, jossa käsiteltiin kansallispuvun 
valinta perusteita sekä missä kansallispukua voi käyttää. 

Taina Kankaan kirjoittaman tekstin pohjalta koottu artikkeli Ikaalisten 
naisen kansallispukutarkistuksesta ilmestyi Ikaalinen-Seura ry:n  
julkaisussa Ikaalisten joulu 2020.

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

MUUTA
Pohjoismainen yhteistyö 
Joka kolmas vuosi järjestettävä Pohjoismainen kansallispukusemi-
naari kokoaa kansallispukualan asiantuntijat yhteiseen tapahtumaan. 
Seminaarin ajankohta on perinteisesti elokuun ensimmäinen viikko. 
Viiden päivän aikana kuullaan seminaarin teemaa käsitteleviä alan 
asiantuntijaluentoja, kaksi kustakin maasta. Kukin viidestä Pohjois-
maasta toimii vuorollaan seminaarin järjestäjänä. 

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

Seminaarin teemaksi täsmentyi Dekorationer på folkedrakter eli  
kirjonnat ja koristelut kansan- ja kansallispuvuissa. Aloitus tapahtuu 
Reykjavikissa, josta siirrytään varsinaiseen seminaaripaikkaan  
Reykholtiin, joka sijaitsee noin 100 km pohjoiseen Reykjavikista. 

Kokoukseen osallistuivat Kansallispukukeskuksesta Taina Kangas  
ja Bragen pukutoimistosta Maria Lindén. 

Kuluvan vuoden aikana Suomen luennoitsijoiksi valittiin kansallis-
pukuraadin puheenjohtaja Inga Pihlhjerta ja Bragen kansallispuku-
konsultti Maria Lindén. Vuoden lopulla järjestäjätaho ilmoitti semi-
naarin siirtyvän koronapandemian vuoksi vuodella eteenpäin eli se 
toteutuu elokuussa 2022.

Nettisivut
Suomen kansallispukukeskuksen nettisivuilta löytyy runsaasti tietoa 
muun muassa Kansallispukukeskuksen palveluista, kokoelmista,  
kansallispukuraadin toiminnasta. Sivustolla on erityisesti tietoa  
kansallispuvuista, pukujen historiasta, käytöstä, hankinnasta  
ja huollosta. Sivuja katseltiin 18 881 kertaa. 

Kansallispuvut.fi -sivusto esittelee suomalaisia kansallispuku-
malleja. Mukana on sekä Kansallispukuraadin hyväksymiä että jo 
aiemmin koottuja pukumalleja. Kansallispukuraadin hyväksymät 
pukumallit erottuvat nimellä mallipuku. Kansallispuvut.fi -sivuston 
tietoja päivitettiin ja täydennettiin muutamalla uudella pukuesittelyllä. 
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Kansallispukukeskuksen ylläpitämällä ja päivittämällä kansallispuvut.
fi -sivustoa selailtiin 29 013 sivun verran, 19 641 istunnolla. 

Virtuaaliset kansallispukumessut
Kansallispukukeskus osallistui huhtikuussa virtuaalisille kansallis-
pukumessuille 29.4.–2.5.2020. Tapahtuman järjesti Facebookin Kansal-
lispuku – Folkdräkt -ryhmä juhlistamalla näin 10 vuotista toimintaansa. 

Kansallispukukeskus laati toiminnastaan mainoksen, jossa kerrot-
tiin keskuksen tehtävistä, toiminnasta ja palveluista. Kansallispuku-
konsultti osallistui 29.4. klo 18–19 järjestettyyn kansallispukujen  
asiantuntijakeskusteluun. Muina keskustelijoina olivat Bragen  
kansallispukukonsultti Maria Lindén, kansallispukuraadin puheen-
johtaja Inga Pihlhjerta ja kansallispukuvalmistaja Soja Murto.  
Fasilitaattorina toimi kansallispukuaktiivi Katja Ehrola.

Opinnäytetyö ohjaus Jaalan  
kansallispukukorun valmistuksesta
Lahden muotoiluinstituutissa (LAMK) korumuotoilua opiskelevan Elisa 
Levikarin opinnäytetyön aiheena oli Jaalan kansallispukuun liitettävä 
koru ja sen valmistaminen. Kansallispukukonsultti toimi Suomen  
kansallispukukeskuksen taholta opinnäytetyön ohjaajana. Jaalan  
puvun kokonaissuunnitelmassa oleva hopeinen levyriipuskoru kuuluu 
Suomen kansallismuseon kokoelmiin KM:KE A 2101, Nastola.  
Korusta ei ollut tähän mennessä kuitenkaan toteutettu uusintoa.

Kansallispukukonsultin avulla esikuvan tutkittavaksi saaminen  
ja uusinnon valmistaminen oli mahdollista. Kansallispukukonsultti  
ja opiskelija kävivät taltioimassa korusta tarvittavat tiedot, kävivät  
vertaamassa opiskelijan valmistamia kokeilukappaleita alkuperäiseen. 
Marraskuussa pääsimme vertaamaan valmista korua esikuvaansa. 
Lopputulos on upea ja näyttävä hopeinen levyriipuskoru. Se tullaan 
hyväksymään Jaalan kansallispuvun kanssa käytettäväksi koruksi  
seuraavassa Kansallispukuraadin kokouksessa.

21

Kuva 1. Saarijärven kansallispuvun pukeutumisvideota  
kuvaamassa amanuenssi Sari Jantunen, mallina Mari Varonen. 

Kuva 2. Korumuotoilun opiskelija Elisa Levikari valmisti opin-
näytteenään Jaalan kansallispukuun koru-uusinnon, jota vertaillaan  
alkuperäiseen Vantaan konservointi- ja kokoelmakeskuksessa.
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KONSERVOINTIKESKUS ON ERIKOISTUNUT ehkäisevään konser-
vointiin sekä vanhojen ja uusien arvotekstiilien konservointiin, puhdis-
tukseen, huoltoon ja konsultointipalveluihin. Konservointikeskuksen 
erikoisalaan kuuluu myös poikkeuksellisia työmenetelmiä ja erityis-
käsittelyä vaativien tekstiilien huolto ja puhdistus. Valtakunnallisen 
vastuumuseon osana Konservointikeskuksen toimintaan kuuluu valta-
kunnallinen tietopalvelu ja neuvonta sekä ehkäisevän konservoinnin 
ohjeistus.  

Konservointikeskuksessa työskentelee kaksi konservaattoria: johtava  
konservaattori Anne Vesanto ja tekstiilikonservaattori Maria Peni. 
Kertomusvuoden aikana Konservointikeskuksessa työskenteli myös 
määräaikaista henkilökuntaa neljä henkilöä projektitöissä sekä kolme 
museologian harjoittelijaa opintoihin liittyvässä työharjoittelussa. 

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

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

Suomen käsityön museon omiin kokoelmiin tulevien esineiden kunto-
arviointia ja merkitysanalyysiä tehtiin tarvittaessa.

Konservointikeskuksessa tehtiin asiantuntijatyönä oman ja muiden 
museoiden näyttelyihin ja kiertonäyttelyihin liittyviä esinetarkastuksia. 
Alkuvuodesta konservoitiin ja huollettiin näyttelykuntoon viimeisiä 
esineitä Keski-Suomen museon uuteen perusnäyttelyyn, jonka avajai-
set oli jouduttu siirtämään helmikuun loppupuolelle. Keski-Suomen 
museon Atelieerit Ateenan liepeillä -näyttelyyn valitut tekstiiliesineet 
käsiteltiin samoin kuin Suomen käsityön museon Basaarien kätköistä 
-näyttelyyn valitut 66 kelim-mattoa ja muuta tekstiiliä sekä 169 itä-
maista hopeakorua. Konservointikeskuksessa työskennelleet olivat 
mukana myös näiden näyttelyiden rakentamisessa ja näyttelyesinei-
den paikoilleen sijoittamisessa. Basaarien kätköistä -näyttelyn näytte-
lyarkkitehtuurin, värityksen ja rakenteiden suunnittelu tehtiin Konser-
vointikeskuksessa yhteistyössä museomestarin kanssa

9. KONSERVOINTIKESKUS 
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Kuvat 1 ja 2: Basaarien  
kätköistä -näyttelyyn valitut 
naisen hopeiset ohimokorut 
Pohjois-Intiasta ennen ja  
jälkeen puhdistuksen.

Kuva 3, 4 ja 5: Basaarien  
kätköistä -näyttelyn  
rakenteiden värit ja tekstiilien 
ripustusmenetelmät valittiin 
ja kokeiltiin Konservointi-
keskuksessa.

21 3
5

4
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Vuoden 2020 aikana Konservointikeskuksen toimesta tutkittiin, huol-
lettiin tai konservoitiin 430 esinettä, joista 376 kappaletta kuului 
Suomen käsityön museon ja Suomen kansallispukukeskuksen omiin 
kokoelmiin tai näyttelyyn tulevaan esineistöön. Esinemäärään sisältyi 
muun muassa suuri määrä Suomen Käsityön Ystävien näytekokoelman 
tilkkuja. Keski-Suomen museon 23 esinettä konservoitiin tai muuten 
käsiteltiin näyttelykuntoon. Lisäksi tilaustyönä konservoitiin tai muu-
ten käsiteltiin 31 esinettä, joiden omistaja oli yksityishenkilö tai ulko-
puolinen yhteisö.

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

Säilytystilojen hyllyjärjestelmiä muokattiin vuoden 2020 aikana siten, 
että varastoihin saatiin lisää paikkoja pukupusseissa ripustettaville 
sekä rullalla säilytettäville pitkille tekstiileille. Suurikokoisissa puku-
laatikoissa (pituus 1200 mm) säilytettäviä tekstiilejä sijoitettiin ja siir-
rettiin Konservointikeskuksen tekstiilivarastosta kokoelmakeskuksen 
säilytystiloihin.

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

Konservointikeskukseen tuli käyttöhuoltoon Lapuan piispan juhla-
kaapu ja siihen kuuluvat stolat, mitra sekä sauva. Jyväskylän seura-
kunnan Palokan kirkko suljettiin remontin takia ja kirkon kaikki  
liturgiset tekstiilit tulivat käyttöhuoltoon, tämä työ jatkuu vuoden 2021 
puolelle. 

Ulkopuolisten toimeksiantojen vastaanottoa rajoitettiin, sillä syksyllä 
työaikaa tarvittiin Suomen käsityön museon Basaarien kätköistä  
-näyttelyn esineiden näyttelyhuoltoon.

Tekstiilien säilytystilaan on pystytetty lisää ryijyrullien säilytysorsia.
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NEUVONTA, OHJAUS  
JA KOULUTUS 
Johtava konservaattori antoi museoiden ja seurakuntien säily-
tystila- ja konservointitarpeisiin liittyviä lausuntoja ja konsultoi 
museoita esineiden säilytykseen, puhdistukseen, tuholais-
torjuntaan ja olosuhdekysymyksiin liittyvissä ongelmissa.

Konservointikeskuksessa oli vuoden aikana 222 tietopalvelu-
yhteydenottoa. Konservointikeskuksen neuvonta- ja ohje - 
sivuilla verkossa oli 10 845 tietoa hakevaa käyntiä. Konser-
vointi keskukseen ei koronasulkujen takia järjestetty ryhmä-
käyntejä.

Johtava konservaattori osallistui käsityön museon tieto-
palvelun järjestämään Ryijykioskiin museolla. Yhden iltapäivän 
aikana museon asiakkaille tarjottiin ryijyjen tunnistuspalvelun 
ohella myös tietoa tekstiilien hoidosta ja säilytyksestä.  
Tilaisuutta varten Konservointikeskuksen Ryijyn kotihoito  
-esite uudistettiin ja sen asiasisältöä laajennettiin. Kyseinen 
esite on ladattavissa Konservointikeskuksen kotisivuilta.

Neuvonta- ja koulutustoimintaan sisältyi vuoden aikana myös 
kolme luentoa ja kurssiopetusta, yhteensä 19 tuntia, Suomen 
museoliiton, Jyväskylän yliopiston sekä Jyväskylän kristillisen 
opiston järjestämissä koulutuksissa.  

Suomen käsityön museon kokoelmia käytettiin tutkimus-
aineistona ja tarvittavat kokoelman esineet otettiin esille 
Konservointikeskukseen. Tutkijat tutustuivat pitsikokoelmaan, 
käspaikkoihin sekä Suomen Käsityön Ystävien mallitilkku-
kokoelmaan. 

Konservointikeskuksen henkilökunta on osallistunut kotimai-
siin ja kansainvälisiin konservointi- ja museoalan koulutuksiin, 
joista osa muuttui seminaareista webinaareiksi. Koulutukset 
ovat käsitelleet mm. suomalaisten kirkkojen kulttuuriperintöä, 
muovien vaurioitumista, museoalan työturvallisuutta sekä  
museoissa olevaa taideteollisuuden esineistöä. Henkilökunta 
on osallistunut myös Jyväskylän kaupungin järjestämiin  
henkilöstökoulutuksiin. 
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MUSEON MUSEOKUMPPANEIDEN JOUKKOON kuuluu yli 30 vapaa-
ehtoista, joiden talkootyö on merkittävä apu museon toiminnassa. 
Suomen käsityön museon vapaaehtoistoiminta alkoi Opetus- ja kult-
tuuriministeriön rahoittamalla hankkeella 2017. Hankkeeseen palkat-
tiin koordinaattori, toiminnan käynnistäjä, jonka työsuhteen päätyttyä 
museon vapaaehtoistoiminta on hakenut suuntalinjoja. Vuoden 2019 
lopussa sovittiin, että museon henkilökunnasta valitaan vuorovuosin 
vaihtuva yhteyshenkilö, joka viestii vapaaehtoisten kanssa toiminnan 
yleisistä linjoista. Yhteyshenkilön toimintaan kuuluu myös rekisterien 
ylläpito ja valvonta. Museon eri toiminnoista ja tapahtumista vastaavat 
viestivät suoraan tehtäviin ilmoittautuneiden museokumppaneiden 
kanssa, välittäen tiedon vastuuhenkilölle. Vuonna 2020 vastuuhenkilö 
oli amanuenssi Seija Hahl ja vastuu siirtyy vuonna 2021 intendentti 
Mikko Oikarille.

Vuosi 2020 oli vapaaehtoistoiminnankin osalta poikkeuksellinen.  
Toimintaa rajoitti COVID-19-pandemia. Helmikuun jälkeen seurasim-
me korona-ajan tiedotusta ja toteutimme myös vapaaehtoistoiminnan 
näiden linjausten mukaisesti. Vapaaehtoisille tiedotettiin vuoden  
mittaan koronatilanteen vaikutuksesta vapaaehtoistoimintaan.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN  
KEHITYSLINJOJA
Marraskuussa 2019 järjestettiin museon vapaaehtoistoimijoille eli Mu-
seokumppaneille kysely, jossa selvitettiin Museokumppaneiden tyyty-
väisyyttä yhteistyöhön ja mahdollisia kehittämisideoita. Netin kautta 
suoritettuun kyselyyn vastasi kaikkiaan 16 museokumppania. Pääosa 
kysymyksistä oli monivalintaisia, mutta myös kyselyn avoimiin vas-

10.   VAPAAEHTOISTEN OSALLISTAMINEN 
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tauskenttiin tuli ilahduttavan paljon kommentteja, 
ehdotuksia ja terveisiä. Toimintaan oltiin pääosin 
tyytyväisiä. Vuonna 2020 oli tarkoitus jatkaa ja 
kehittää toimintoja näiden vastausten perus-
teella. Toisin kävi, sillä pandemian vuoksi moni 
vapaaehtoistoiminnan muoto oli joko kokonaan 
pysähdyksissä vuoden ajan tai toimintaa oli hyvin 
rajoitetusti. Tilanteesta pyrittiin viestimään vuo-
den mittaan Museokumppaneille sähkö postitse. 
Varmaan epätietoisuuttakin oli tilanteiden muut-
tumisen myötä. Kyselyn perusteella tehtiin konk-
reettinen päätös, että museon henkilö kunnasta 
nimetään vuosittain yhteyshenkilö, jolla on pää-
vastuu viestinnästä vapaaehtoisten ja henkilö-
kunnan välillä. 

Syksyllä 2020 pidettiin museoiden johtoryhmän ja 
museoiden vapaaehtoistyön parissa työskentele-
vien yhteinen palaveri. Tilannekatsauksessa  
katsottiin; mitä on tehty, mitä nyt tehdään, millai-
sena toiminta koetaan (haasteet ja mahdollisuu-
det), tarvitaanko suunnitelma, jossa museopalve-
luiden linjaukset olisivat yhteiset, vaikka toimitaan 
eri tavoin. Kehitystyö jatkuu vuonna 2021.

VAPAAEHTOISET  
MUKANA MUSEON  
NÄYTTELY-  
JA YLEISÖ TYÖSSÄ
Vuoden 2020 alussa pystyttiin toteuttamaan 
“normaalisti” ainoastaan muutama tapahtuma. 
Ensimmäisenä toteutui 11.1.2020 Kudottu kuva 
-näyttelyn avajaisissa toteutettu seminaari, jonka 
yhteydessä museokumppanit avustivat kahvituk-
sessa. 



72

Museokumppanit avustivat vuoden 2020 aikana näyttelyiden purku- 
ja rakennustehtävissä. Näyttelyrakenteiden maalauksesta museo-
kumppaneille erityiskiitos. Korona pandemian aikana avustustehtävät  
toteutettiin ohjeistusten mukaisesti ja vapaaehtoisten työskentelyajat 
oli tarkkaan aikataulutettu.

MUSEOKUMPPANIT KONSERVOINTI-
KESKUKSEN APUKÄSINÄ 
Suomen käsityön museon vapaaehtoistoimintaan sisältyy tallennus-
työn eri vaiheisiin liittyviä tehtäviä, joista osa kuuluu Konservointi-
keskuksen vastuualueeseen. Tekstiilikokoelman pitkäaikais-
säilytykseen 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 Konservoin-
tikeskukseen ja kokoelmatyöhön ja toisaalta esinekokoelmien asian-
mukaiseen säilytykseen tarvittavia menetelmiä ja välineitä on saatu 
kehitettyä ja valmistettua. 

Vuoden 2020 alussa Konservointikeskuksessa ehti kokoontumaan 
parin viikon välein vapaaehtoisten Museokumppaneiden yhdeksän-
henkinen ryhmä, joka ryhtyi valmistamaan vaatesäilytyksessä tarvitta-
via kankaisia pukupusseja. Koronasulku keskeytti projektin, mutta sitä 
ollaan valmiina jatkamaan heti, kun pandemiatilanne sen sallii.

NYKYDOKUMENTOINTI-
MUSEOKUMPPANIT
Nykydokumentoinnista kiinnostuneet Museokumppanit kokoontuivat 
maaliskuussa, jolloin suunniteltiin Nukkis-Ystävien toiminnan tallen-
tamista valokuvaamalla ja haastattelemalla. Prosessin oli tarkoitus 
alkaa valtakunnallisista Nukkekotimarkkinoista. Koronapandemia  
peruutti kyseisen tapahtuman, kuten pääosin muutkin suunnitellut  
tapahtumat vuodelta 2020. Nykytallennusmuseokumppanien ja Nuk-
kis-ystävien kanssa sovittiin, että tallennus toteutetaan, kun pande-
miatilanne sen sallii. Suunnitelma toteutetaan tulevaisuudessa sekä 
kerhon kokoontumisia ja yksittäisiä harrastajia dokumentoimalla. 

SEPÄN GALLERIA - RAKKAUDESTA  
SAVEEN -NÄYTTELY
Museon vapaaehtoisten eli Museokumppanien kanssa aloitettiin nyky-
tallennukseen liittyvä yhteistyö vuonna 2017. Opintopiireissä käytiin 
lävitse tallentamiseen liittyviä osa-alueita, kuten valokuvausta ja haas-
tattelua. Ryhmä toteutti kesällä 2018 hankasalmelaisen Sepän  
Galleria -yrityksen yhteistallennuksen. Kesällä 2019 tallennustyö  
jatkui vielä yrityksen alihankkijana toimivan uuraislaisen savityöntekijä 
Anja Kässin haastattelulla. 

Kevään, kesän ja syksyn 2020 aikana suunniteltiin ja toteutettiin Sepän 
Gallerian – Rakkaudesta saveen -myyntinäyttely, joka oli esillä museon  
Ikkunagalleriassa 11.9.– 8.11.2020. Museokumppanit tuottivat  
näyttelyn tekstit ja kuvaesityksen yhteistyössä museon henkilökunnan 
ja harjoittelija Teemu Saarisen kanssa. Koronan vuoksi toteutukseen 
osallistui alkuperäistallennusta pienempi määrä Museokumppaneita. 
Kaikki Sepän Gallerian dokumentointiin osallistuneet Museokumppa-
nit olivat omalta osaltaan vaikuttamassa Rakkaudesta saveen  
-näyttelyn onnistumiseen. 

KESKUSTELUKUMPPANEITA  
NÄYTTELYYN – KULTTUURILUOTSI-
KÄYNNIT VUONNA 2020
Kertomusvuonna kulttuuriluotsit luotsasivat käsityön museoon 154 
kävijää. Kulttuuriluotsit ovat Jyväskylän kaupungin kouluttamia vapaa-
ehtoisia kulttuuritarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia, jonka kuka 
tahansa voi pyytää seuraksi eri kulttuurikohteisiin. Luotsit toimivat 
kanssakulkijoina museoissa, taidenäyttelyssä, teatterissa, musiikki-
esityksissä tai muualla lähiympäristössä. 
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ERASMUS+ -LIIKKUVUUSHANKE 
Suomen käsityön museon koordinoima konsortio sai apurahan vuonna 
2019 Euroopan unionin komission Erasmus+ -ohjelmasta. Kierto-
taloutta käsityötwistillä – Erasmus+ KA1 - liikkuvuushankkeessa ovat 
mukana museon lisäksi vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen 
koulutuksen toimijat: Taito Keski-Suomi ry:n Jyväskylän käsityö- ja 
muotoilukoulu sekä Koskelan Setlementti ry, joka on Äänekoskella  
toimiva kansalais- ja kansanopisto. Hankesuunnittelua veti museo-
lehtori Raija Manninen.

Euroopan unionin Erasmus+ -liikkuvuushanke mahdollistaa konsor-
tion jäseniä tutustumaan aikuisten käsityön opetukseen eri koulutuk-
sen kentillä EU:n jäsenmaissa. Liikkujien yhteisenä teemana on 
kiertotalous käsityön ja taiteen näkökulmasta. Koska kiertotalous on 
tulevaisuudessa tärkeä taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuuri-
nen tekijä, on toimijoiden yhteisenä päämääränä edistää opettajien ja 
ohjaajien osaamista aikuisten kiertotaloustietouden opettamisessa. 
Hankkeessa etsitään hyviä käytänteitä ja innostavia metodeja, joilla 
edistetään aikuisten kykyä pohtia arkipäivän valintoja ja niiden seura-
uksia sekä muuttaa omaa kulutuskäyttäytymistään. Samalla käsityön 
opetuksen ammattilaiset paikantavat omaa osaamistaan kansain-
välisessä kontekstissa. 

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

PISTO PISTOLTA -HANKE  
Suomen käsityön museo sai vuonna 2019 yleisötyöhön Museovirastolta 
Pisto pistolta -hankkeeseen rahoituksen innovatiivisten hankkeiden 
avustuksista. Vuoden 2020 aikana kartoitettiin, millaista eri käsityö-
tekniikoihin liittyvää materiaalia museolla on tuotettu näyttely- ja 
tapahtumatuotannon yhteydessä viimeisen parinkymmenen vuoden 
aikana. Samoin käytiin läpi museon tuottamien verkkonäyttelyiden ja 
-aineistojen toimivuus museon verkkosivuilla. Verkkonäyttelyaineis-

tojen toimivuudessa ilmenikin paljon puutteita ja päätettiin, että 
arkistoinnin jälkeen ne poistetaan museon verkkosivuilta ja vielä ajan-
kohtainen sisältö siirretään kokonaan uudelle verkkoalustalle, jonka 
nimeksi tulee Craftstories. 

Craftstories-sivustoa on työstetty yhdessä Harjula web&devin kanssa. 
Sivusto on wordpress-pohjainen ja museo voi jatkossa tuottaa sinne  
sisältöä: teksteinä, kuvina, ääninä ja videoina ilman ulkopuolista 
tietotekniikka-apua. Sivuston innovatiivisuus on siinä, että sisällön 
tuotantoon haastetaan koko käsityökenttä. Jo sivuston suunnittelussa 
on hyödynnetty käsityökentän verkostoja. 

Craftstories-sivuston tavoite on raikas tietokantapohjainen tietovaran-
to, josta käsityöstä juuri innostuva tai pitkälle ehtinyt konkari löytää 
helposti tietoa eri käsityötekniikoista, ja paljon enemmän kuin mitä  
etsikään. Sivut innostavat käsityöalan ammattilaisia tai himoharras-
tajia tuomaan esille oman tietämyksenä ja taitonsa ja tuottamaan 
sisältöä sivuille, ja näin yhdessä tuotetusta materiaalista tulee kattava 
taidon historian sivusto. Sivuston rakenteen suunnittelu ja toteutustyö 
jatkuu vuonna 2021.

ERITYISAVUSTUS  
TAITEILIJAPALKKIOIHIN
Suomen käsityön museo sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityis-
avustuksen Kudottu kuva ja Hyvissä käsissä -näyttelyiden taiteilija-
palkkioiden maksamiseen. Rahoitus edesauttoi näyttelyn taiteilijoita 
suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisnäyttelyä varten museon tiloi-
hin soveltuvia teoksia sekä osallistumaan näyttelyn rakentamiseen, 
taiteilijatapaamisiin ja työpajoihin. Näyttelyn taiteilijat pitivät palkkiota 
merkittävänä näyttelyn mahdollistajana: 

”Minulle näyttelypalkkio on ollut osoitus taiteilijan työsken-
telyn arvostamisesta työnä. Yhtä arvokkaana ajankäyttönä 
kuin palkkaa maksettaessa. Näyttelyn teosten valmistami-
nen ja näyttelyn suunnittelu sekä oheistoiminnan (avajaiset, 

11.   PROJEKTIT
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näyttelyesittely, luento, työpaja) toteutus ovat monivaiheista ja aikaa 
vievää työtä, joka jää yleisöltä helposti piiloon tai ymmärtämättä. Kun 
taiteilijalta toivotaan (vaaditaan) osallistumista ripustukseen ja oheis-
toimintaan, on oikeudenmukaista, että taiteilija ei tee näitä ilmaisek-
si, vaan museo voi maksaa tehdystä työstä näyttelypalkkion avulla.” 

”Näyttelyn luominen ja rakentaminen on monen ihmisen yhteistyö, 
tällä kertaa meitä oli 4 taiteilijaa. Halusimme luoda näyttelyn, jossa 
jokaisen persoonallisuus erottuu, mutta kuitenkin olemme yhtenäi-
nen ryhmä. Näyttely rakentuu kuitenkin lopullisesti paikan päällä, 
missä museon henkilökunnalla on myös oma näkemys tulevasta ylös-
panosta ja ilmeestä. Tämäkin vaatii taas oman uudenlaisen luomisen. 
Työskentely näyttelymme parissa jätti miellyttävän ja helpottuneen 
olon, kun meidät huomioitiin näyttelypalkkiolla.”

”Olemme kukin työskennelleet omien teostemme parissa useita 
vuosia ja osa kuvakudoksista esiteltiin ensimmäistä kertaa yleisölle 
käsityön museossa. Asumme ja työskentelemme eri paikkakunnilla, 
joten taiteellisen työskentelyn lisäksi työaikaa kertyi yhteisissä tapaa-
misissa ja näyttelyn rakentamisessa. Taiteilijatapaamisissa voimme 
avata yleisölle ei niin tunnetun kuvakudoksen taustoja yleisesti sekä 
kukin taiteilija henkilökohtaisesti. Näyttelystä tiedotettiin paikallises-
ti sanoma lehdissä sekä valtakunnallisesti radiossa, YLE 1. Olimme 
kaikki paikalla tiedotustilaisuuksissa. Näyttelypalkkio oli korvaus 
käyttämästämme ajasta. Suuri kiitos siitä.”

“Palkkio takasi minulle osittaisen toimeentulon teosten työstämi-
sen ajaksi. Ilman palkkioita en olisi mitenkään kyennyt sitoutumaan 
näyttelyteosten tekemiseen sovitulla aikataululla, varsinkaan maail-
manlaajuisen pandemian aikana. Myös näyttelyn pystytyksestä ja ava-
jaisiin osallistumisesta saatu palkkio oli hyödyllinen, sillä nämäkin 
tapahtumat työllistivät minua kokopäiväisesti kahden päivän ajan.”

Aino Kajaniemen  
Lapsuusmuisto 2 

Kudottu kuva  
-näyttelyssä.
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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON viestinnän 
vuosi 2020 oli nopean reagoinnin ja uusien 
sisältöjen vuosi. Koronapandemian tuoma 
museon sulkeminen, näyttelyaikataulujen 
muuttuminen sekä tapahtumien peruuntumi-
nen ja muuntuminen vaati selkeää viestintää 
riittävän nopeasti ja monella alustalla.  
Museon kiinniollessa taas pyrittiin tuomaan 
näyttely- ja tapahtumatoiminnan sijaan  
ennen näkemättömän paljon museon muita 
palveluita ja verkkosisältöjä. 

Museon näyttelyvuodessa 2020 juhlittiin 
käsityöosaamista monesta näkökulmasta. 
Pääpaino oli kotimaisessa tekstiiliosaami-
sessa, mutta sitä täydennettiin herkullisilla 
taidonnäytteillä muun muassa miniatyyri-
maailmasta ja perinteisellä puunkäsittelyllä. 
Tarjolla oli myös kansainvälisesti tunnettujen 
muotoilijoiden ja käsityöammattilaisten  
taidonnäytteitä, joilla korostettiin ideoiden ja 
ajatusten vapaata liikkuvuutta käsityömaa-
ilmassa. Näyttelykalenteri heitti kuitenkin häränpyllyä keväällä, kun 
museot suljettiin 16.3.2020. Kun näyttelyt avattiin jälleen 3.6.2020 oli 
usean näyttelyn esilläoloaikaa pidennetty ja osa siirretty seuraavalle 
vuodelle. Muutoksista viestimiseen panostettiin ja yleisö tavoitettiinkin 
tilanteeseen nähden hyvin. Kävijämäärä näyttelyissä jäi luonnollisesti 
kauan edellisvuodesta ja esimerkiksi ulkomaalaiset turistit loistivat 
pääosin poissaolollaan, mutta museossa vierailleet olivat tyytyväisiä, 
että näyttelyt olivat saaneet jatkoaikaa. 

Koronakevään viestintä täyttikin melkein kaikki kriisiviestinnän tun-
nusmerkit, kun museoiden sulkuajoista, ja myöhemmin muuttuvista 
rajoituksista tuli viestiä asiakkaille selkeästi. Tiedon ajankohtaisuu-
teen ja paikkansapitävyyteen usealla alustalla – verkkosivuilla, so-

messa, markkinoinnissa – kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta  
museovierailu voitiin tehdä turvallisessa tunnelmassa. 

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

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

Museo osallistui Museoliiton järjestämään Poliitikon museoharjoittelu 
-kampanjaan. Tällä kertaa vieraiksi kutsuttiin Jyväskylän kulttuuri- ja 

12.   VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
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liikuntalautakunnan jäseniä ja museon 
toimintoihin tutustui kaupunginvaltuu-
tetut Eila Tiainen ja Katja Isomöttönen, 
jotka tutustuivat harjoittelupäivänään 
27.8.2020 Jyväskylän museoiden 
kokoelma keskuksen sekä Konservoin-
tikeskuksen toimintaan. Harjoittelupäi-
västä julkaistiin blogikirjoitus. Teemavii-
kon harjoittelupäivät ovat olleet tykättyjä 
molemmin puolin. Museolaiset esittele-
vät mielellään yleisöltä piilossa tapahtu-
vaa toimintaansa ja päättäjät ovat olleet 
iloisia päästessään tutustumaan museo-
työhön syvemmin. 

TIEDOTUS  
VIESTINNÄN  
PERUSJALKANA
Museo tiedottaa toiminnastaan sään-
nöllisesti niin medioille kuin omalle 
asiakasrekisterilleen. Uutiskirjeitä lähe-
tetään noin kerran kuussa ja medialle lähetetään tiedotteet jokaisesta 
näyttelystä ja tapahtumasta, erikseen tehdyn suunnitelman mukaises-
ti, yhteensä noin 50 pois lukien avajaiskutsut. Lisäksi lehtiin tarjotaan 
juttuvinkkejä säännöllisesti toiminnasta nousevista teemoista.  
Vuonna 2020 Suomen käsityön museo sai Meltwaterin mediaseuran-
nan mukaan 361 osumaa. Eniten näkyvyyttä toi tietenkin koronavuoden 
tuomat rajoitukset ja museoiden sulkeutuminen liki kolmeksi kuukau-
deksi sekä Jyväskylän sydän -hanke pohdintoineen ja Elovena-paketin 
muuttuminen kansallispuvuttomaksi, mikä herätti paljon keskustelua. 
Myös päänäyttelyistä Kudottu kuva ja Hyvissä käsissä saatiin muka-
vasti näkyvyyttä lehdissä valtakunnallisesti. 

Myös sosiaalista mediaa käytetään tiedotuksen välineenä. Museolla 
on käytössään Facebook, Instagram ja Twitter sekä Youtube ja Vimeo. 
Facebookissa seuraajamäärä kasvoi 13,5 % (seuraajia 5593) ja Insta-
gramissa peräti 43 % (seuraajia 2 986). Facebookissa kuukausittainen 

kattavuus oli keskiarvoltaan 11 500 tiliä, 
Instagramissa tavoitettiin keskimäärin  
2 000 tiliä kuukausittain. Museon blogis-
sa julkaistiin kuukausittain 1–2 kirjoitus-
ta, joissa avattiin museon perusnäyttelyn 
sisältöjä, kerrottiin museon tallennus-
projekteista ja kansallispuku keskuksen 
toiminnasta. 

VALTAKUNNALLISEN 
TOIMINNAN  
ESIINMARSSIA
Vuoden aikana panostettiin suunnitelman 
mukaisesti kokoelma- ja tietopalvelu-
työn esiin nostamiseen. Yhdessä  
museon kokoelmatiimin kanssa kehi-
tettiin käyttöön tulevaa Ryijykioski-kon-
septia, joka koeponnistettiin syyskuussa. 
Ryijykioskilta sai apua ryijyn tunnistami-
seen, neuvoja ryijyn huoltamiseen sekä 
tietoa museon lahjoitustoiminnasta ja 

esineiden museoarvosta. Konseptia varten teetettiin roll-up, päivitet-
tiin Konservointikeskuksen tarjoama ryijyn kotihoito-opas ladattavaan 
muotoon verkkoon sekä tehtiin esiteet museon tarjoamista tietopalve-
luista sekä muistele.fi -alustalle toteutetuista dokumentointihankkeis-
ta. Myös kokoelmalahjoittajan flaijeri päivitettiin. 

Myös vuoden perinteinen käsityötekniikka: Täkänä-artikkeli julkaistiin 
ladattavassa muodossa verkossa ja se ladattiin verkosta 93 kertaa. 
Myös edellistä artikkelia villakirjonnasta luettiin, sillä se ladattiin  
koneelle 76 kertaa.

Museon ollessa kiinni keväällä, julkaistiin Facebookissa museon  
tarjoaman Kukako-sivuston tehtäviä koronakaranteeniin ja etäopetuk-
seen sopivassa muodossa. Muutenkin museon laajoja verkkosisältöjä 
tuotiin esiin sulun aikana. 

Katja Isomöttönen tutustumassa Konservointikeskuksen 
toimintaan.
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TAPAHTUMAVIESTINTÄÄ  
RAJOITETUSSA MUODOSSA
Luonnollisesti museon tapahtumaviestintä kutistui normaalista, kun 
vuoden aikana useita tapahtumia jouduttiin peruuttamaan tai osallis-
tujamäärää rajoittamaan alle puoleen. Vuoden suurimmat yleisöta-
pahtumat, kuten Yläkaupungin Yö, Valon kaupunki ja Käsityöläisten 
joulutori jouduttiin peruuttamaan kokonaan. Joulutorin peruuttamisen 
vuoksi museo nosti somessaan näkyvästi esille joulutorille tulossa 
olleiden yrittäjien verkkokauppoja ja kivijalkamyymälöitä ja pyrki siten 
edistämään suomalaisen käsityön arvostusta. 

Vuoteen mahtui kuitenkin myös onnistumisia. Vuosittain järjestettävä 
Kansallispuvun juhlapäivä striimattiin valtakunnallisesti, kun paikalle 
pystyttiin ottamaan vain muutama kymmen yleisöä. Striimaus osoit-
tautui loistavaksi valinnaksi ja osallistujia tapahtumalle oli ympäri 
Suomea. Jossain paikoissa striimausta kerääntyi ryhmiä katsomaan 
kansallispuvut yllään. Kansallispuvun juhlapäivä aiotaan striimata 
myös jatkossa, sillä saatu palaute oli niin positiivista.  

Vaikka myös vuonna 2020 painettiin näyttelyesite sekä kaksi kausi-
esitettä, niiden merkitys jäi vähäiseksi, kun muutoksia ohjelmaan  
jouduttiin tekemään tilanteiden kehittyessä. Tapahtumiin luotiin  
ilmoittautumislomakkeet Lyytiin, jotta pysyttiin kartalla osallistuja-
määristä ja pystyttiin tarvittaessa tavoittamaan tapahtumiin osallis-
tuneet. Ilmoittautuminen selvästi söi jonkin verran osallistujamääriä, 
mutta tapahtumien turvallisesta järjestämisestä ei haluttu tinkiä. 

MARKKINOINTIA KOHDENNETUSTI  
JA MATKAILIJOILLE
Matkailijoiden puuttuminen näkyi myös museon kävijämäärissä vuo-
den aikana. Varsinkin elokuu oli hiljainen, kun ulkomaalaiset matkai-
lijat pysyivät kotimaissaan. Siitä huolimatta myös jotain markkinoin-
titoimenpiteitä kohdennettiin matkailijoille, mutta pääpainoa pidettiin 
kotimaan matkailussa. Näkyvyyksiä ylläpidettiin myös TripAdvisorissa 
ja Googlen näkyvyyksissä ja tulleisiin arvosteluihin vastattiin rivakasti. 
Koronan vaikutus oli nähtävissä selvänä myös ryhmämatkailijoiden 
vähyydessä. 

Suomen käsityön museo jatkoi yhteistyötä Visit Jyväskylän ja Visit 
Finlandin kanssa ja oli mukana matkailuesitteiden näkyvyyksissä niin 
yksittäisille matkailijoille, ryhmämatkailijoille ja lapsiperheille. Myös 
muutamia ostettuja mainoksia kohdennettiin kotimaan matkailun  
toimijoille ja ryhmämatkojen järjestäjille. Uutena kokeiltiin markki-
nointia yhtenä Jyväskylän Bike-Taxin kohteena. Visit Jyväskylän ja 
jyväskyläläisen mallitoimisto Fashion Unitin kanssa toteutettiin pieni-
muotoinen somekampanja, jossa nostettiin esiin jyväskyläläisiä  
mielenkiintoisia matkailukohteita. 

Yhteistyötä tehtiin Jyväskylän suurten tapahtumien kanssa, mutta 
ikävä kyllä kaikkia ei päästy toteuttamaan koronatilanteen eläessä. 
Jyväskylän kesän kanssa suunnitelmissa ollut markkinointiyhteistyö  
ei toteutunut täysmääräisesti, kun pääosa tapahtumista jouduttiin  
peruuttamaan. Museo tarjosi Jyväskylän Kesän ohjelmistolipun osta-
neille vapaan pääsyn museon näyttelyihin. Myös Yläkaupungin Yö ja 
Valon kaupunki -tapahtumat peruuntuivat, joten heidän kanssaan  
vakiintunut yhteistyö jäi tällä kertaa keskeneräiseksi. 

Jyväskylän kaupungin museoiden yhteistyö jatkui myös vuonna 2020, 
muun muassa yhteisesitteiden ja kohdennettujen kampanjoiden muo-
dossa. Tosin osaa niistäkään ei päästy toteuttamaan täysin koronan 
tuomien muutosten vuoksi. 

Hyvissä käsissä -näyttely ja 
Fashion Unit. Kuva Studio Varjo, 
Pasi Hakala.



78

Markkinointia tehtiin kasvaneessa määrin myös verkossa. Googlen 
Adwordin kautta mainostettiin paitsi perusnäyttelyitä ympäri vuoden 
hakumainoksina, sulkuaikoja lukuun ottamatta, vaihtuvista näyttelyistä 
tehtiin myös display-mainontaa. Myös Facebookissa ja Instagramissa 
mainostettiin tapahtumia ja näyttelyitä sekä boostattiin julkaisuja. 

Printtimainontaakin tehtiin, mutta rajatusti ja harkiten. Mainoksia os-
tettiin paikallisesti mm. Jyväskylän Sinfonian kausi- ja käsiesitteissä, 
Suur-Jyväskylän lehdessä ja Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan 
vuosikalenterissa. Valtakunnallisempaa kohderyhmää tavoiteltiin il-
moituksissa Kulttuurihaitarissa, Glorian Antiikki & Design -lehdessä, 
Martat-lehdessä, Maaseudun tulevaisuuden Kantri-liitteessä. Digimai-
nospaikkoja vuoden aikana ostettiin Mainosvirran Jyväskylän diginäy-
töissä ja Keskisuomalaisen verkossa. Mainospaikat valittiin näyttelyis-
tä nousevien kohderyhmien ja kulloisenkin koronatilanteen mukaan. 
Lisäksi mainostettiin yhdessä Jyväskylän kaupungin museoiden kans-
sa mm. Helsingin sanomien Kesäliitteessä sekä Sanomien digissä. 

DIGITAALISEN JALANJÄLJEN  
KASVATTAMISTA
Vuosi 2020 osoitti museoiden digitaalisten sisältöjen tarpeellisuuden 
selkeämmin kuin koskaan aiemmin. Sen huomasi myös museon verk-
kokävijöistä, joiden määrä jatkoi kasvuaan, vaikka kivijalkamuseossa 
asiakasvirrat olivat verkkaisia. Museon verkkosivuja selailtiin yhteensä 
284 275 kertaa (232 822 vuonna 2019). Suosituimpia sivuja ja sivustoja 
oli edelleen kansallispuvut.fi -sivusto, Suomen kansallispukukeskuk-
sen sivut, näyttely ja tapahtumat -sivustot ja Konservointikeskuksen 
sivut. Kasvu näkyi myös uusilla muistele.fi -alustan sivustoilla – 

koronakäsityöt-sivua selailtiin 20 611 kertaa ja kansallispukumuistot-
sivuakin 2 104 kertaa, vaikka sivu ehti olla julki vain kaksi kuukautta. 

Oppilaitoksille ja oppilaille suunnattu Kukako-sivusto oli verkkonäytte-
lyistä edelleen suosituin ja sivuja selailtiin 31 122 kertaa.  

Museon sulun aikaan keväällä yksi näyttelyistä rakennettiin kokonaan 
verkkoon. Nukkis-Ystävien 10-vuotisjuhlanäyttely Omenapuun alla 
rakennettiin kokonaisuudessaan Seinättömään museoon ja näyttelyyn 
tutustui verkossa yli 3 000 kiinnostunutta. 

Audiovisuaalista sisältöä ei pystytty ehkä lisäämään vuoden aikana 
ihan niin paljon kuin olisi haluttu, mutta useita vaihtuviin näyttelyihin 
liittyviä videoita kuitenkin julkaistiin Vimeossa. Mukana oli mm.  
Hyvissä käsissä -näyttelyn taiteilijaesittelyitä ja Metsästä käsin  
-näyttelyn tekijöiden terveisiä. 

Suomen käsityön museon verkkosivujen sisältöjä päivitettiin. Muun 
muassa englanninkielisten sivujen sisältöjä lisättiin ja eri palvelujen 
sivuille lisättiin täydennyksiä. 

Vuoden aikana aloitettiin myös muutama isompi verkkosisältöjen 
uudistamishanke.  Syksyllä aloitettiin verkkosisältöjen päivittäminen 
Pisto pistolta -hankkeen ja saadun korona-avustuksen turvin. Yhdessä 
verkkosivupalveluiden toimittajan kanssa aloitettiin aivan uuden verk-
koalustan luominen, jonne kerätään paitsi sisällöt museon omista, jo 
vanhentuneista, verkkonäyttelyistä, myös kootaan ”tietokirjaa” erilai-
sista käsityötekniikoista ja niiden taitajista. Tavoitteena on kerätä elävä 
käsityön historiaa koostava sivusto, jonka päivittämiseen kuka tahansa 
pääsee osallistumaan. Sivuston rakentaminen ja kehittäminen jatkuu 
vuonna 2021. Alkupotkun sai myös suositun Kukako-sivuston päivit-
täminen paremmin saavutettavassa muodossa ja päivitetyin tehtävin. 
Koulukäsityömuistojen keruusivuston julkaisu ei ehtinyt vielä vuodelle 
2020, mutta myös sen siirtäminen jo käytössä olevalle muistele.fi 
-alustalle aloitettiin. 

Suomen käsityön museon keskisuomalaisista käsityökohteista tuot-
tama Käsityökohteet kartalla -mobiiliopas vie noin 25 taitajan netti-
sivuille, työpajaan, myymälään tai näyttelyyn. Sivusto löytyy osoitteesta 
http://tarinasoitin.fi/kasityokohteet 
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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON  
MUSEOKAUPAN TOIMINTA-AJATUS 
Museokaupan päämääränä on edistää valtakunnallisesti suomalaisen 
käsityöläisyyden tunnettavuutta sekä tarjota museovieraille mahdol-
lisuus laajentaa vierailukokemustaan tekemällä ostoksia. Tavoitteena 
on, että Suomen käsityön museon museokaupan kattava ja laadukas 
tuotevalikoima muodostuu eri puolelta Suomea valikoitujen ammatti-
laiskäsityöläisten tuotteista.  

MUSEOKAUPAN TOIMINTA  
VUONNA 2020
Museokaupan myynti alkoi nousujohteisesti vuonna 2020 kun tammi-
helmikuussa tehtiin ennätyksellisen suuria myyntejä vuodenaikaan 
nähden. 17.3.–2.6.2020 ollut koronasulku kuitenkin pysäytti museo-
kaupan myynnin. Vuoden lipunmyynnin ja museokaupan tuotemyynnin 
kokonaissumma oli noin 89 200 €. Myynnillisesti parhaita kuukausia 
olivat alkuvuoden lisäksi heinäkuu, sekä joulusesonki joulukuussa. 
Museokaupan vuoden kokonaismyyntiin vaikuttivat muun muassa ko-
ronatilanteen lisäksi näyttelyvalinnat, kävijäluvut sekä tuotevalikoima. 
Suomen käsityön museon museokaupasta on kehittynyt merkittävä 
käsityötuotteiden erikoismyymälä Jyväskylän kaupungin keskustaan, 
joka palvelee niin kaupunkilaisia kuin muita vierailijoita.  

Museokaupan tuotevalikoima koostuu pääosin ammattimaisesti tuo-
tetuista käsityötuotteista, postikorteista ja printtituotteista, pienestä 
valikoimasta elintarviketuotteita sekä eri kustantamoiden käsityöalaan 
liittyvistä julkaisuista. Tuoteryhmistä parhaiten myyvät postikortit, ko-
rut ja sisustustuotteet. Vuonna 2020 tuotevalikoimaan on tehty pieniä 
lisäyksiä. Uusia koruja on tullut myyntiin mm. Namia Designilta, kulta-
seppä Jaakko Rissaselta ja Omstartilta.  

Pääosa museokaupan tuotteista on myynnissä myyntitilillä, mutta osa 
tuotteista ostetaan käsityöläisiltä ja muilta tuottajilta myös jälleen-
myyntiin. Myyntitilitoimittajia on ollut yhteensä noin sata eri tahoa eri 
puolilta Suomea. Lukumäärä on pysynyt samalla tasolla useamman 
vuoden ajan. 

Vuoden aikana Museokaupan valikoimaa monipuolistettiin ostamalla 
tuotteita suoraan myyntiin noin 20 toimittajalta. Uusia tuottajaehdok-
kaita haettiin vuoden aikana muun muassa eri verkkosivuilta ja virtu-
aalimessuilta. Lisäksi museokauppa haki Käsityöläisten joulutorin 
myyjähaun yhteydessä toimittajia museokaupan joulumyyntinäyttelyyn. 

MUSEOKAUPAN MYYNTINÄYTTELYT
Vuonna 2020 museokauppaan liittyi Ikkunagallerian viisi myynti-
näyttelyä, joiden tuotteet olivat myynnissä museokaupan kautta. 

 � Vuonue – Vastuullista villaa Suomesta 10.1.–8.3.2020
 � Minimitassa 13.3.–17.5.2020
 � Herbarium – Lajitelma uuden sukupolven käsityötä 3.6.-6.9.2020
 � Sepän Galleria – Rakkaudesta saveen 11.9.–8.11.2020
 � Lahjoja lahjattomille 13.11.–31.12.2020

13.   MUSEOKAUPPA
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SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO toimii Jyväskylän kaupungin kulttuuri-  
ja liikuntalautakunnan alaisuudessa yhtenä Jyväskylän museo-
palveluiden kolmesta museosta. Museopalveluita johtaa museo-

toimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen. Suomen käsityön museon 
museon johtajana toimii Taina Rantala. 

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

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

konsultti, Suomen kansallispukukeskus
 � Koskinen Sari, FM, amanuenssi (viestintä ja markkinointi)
 � Kotilainen Johanna, FM, museoassistentti
 � Lay Mi Point, siistijä
 � Manninen Raija, FM, ammattiopettaja, museolehtori
 � Nikkarikoski Reetta, toimistosihteeri
 � Oikari Mikko, FM, intendentti (näyttelyt) 
 � Ollikainen Päivi, FM, museoassistentti, perhevapaalla 
 � Peni Maria, vaatetussuunnittelija, tekstiilikonservaattori,  

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

konservaattori, Konservointikeskus
 � Väisänen Marja Liisa, FM, amanuenssi, Suomen kansallis-

pukukeskus

Määräaikainen henkilökunta
Hyvönen Reeta, Komulainen Anni, Koski Alla, Koskinen Tuija,  
Peltola Jaana, Saarinen Teemu, Turkia Päivi

Harjoittelijat
Kangasmäki Helena, Mure Päivi, Närhi Satu, Saarinen Teemu,  
Tammelin Vilma, Teerimäki Reija, Hanna Vesterberg 

Ulkopuoliset asiantuntijat
Alanko Anna, Donner Ariadna, Friman Niina, Hakala Sirkka-Liisa,  
Harjula Anssi, Hartikainen Antrei, Hartikainen Deniz, Heikkilä Tarja, 
Heikkinen Hannele, Hovila Soile, Hänninen Ritva, Illukka Leena, Ilves 
Anni, Jalkanen Mari, Johnson Seija, Jääskeläinen Leena, Kaartinen 
Anna-Kaisa, Kajaniemi Aino, Kataja Jaana, Kivalo Inka, Koskinen  
Minna, Laurila Kati, Lindén Maria, Lustig-Rex Riitta, Mendelin Eija, 
Nieminen Aila, Ohra-aho Anne-Mari, Pihlhjerta Inga, Porrassalmi  
Marita, Riikonen Marita, Rista Ilona, Taipale Paula, Tapola Sari,  
Tauriainen Sari, Toivanen Anssi, Tonttila Markku, Vaahtera Milla,  
Vainio Marjo, Varonen Mari

Vapaaehtoiset
Vapaaehtoiset tekivät vapaaehtoistyötä kertomusvuonna 2020  
yhteensä 267 tuntia. 

14.  HALLINTO

15.   HENKILÖSTÖ
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Koulutus
Vuoden 2020 aikana museon henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 
yhteensä 595 tuntia, muun muassa seuraaviin koulutuksiin:

 � Museoalan johtajakoulutusohjelma ............................21.1.–5.3.2020
 � Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto .................23.1.–9.10.2020
 � TAKO-kevätseminaari ................................................11.2.–12.2.2020
 � Museomestarin erikoisammattitutkinto ......................13.–14.2.2020
 � SIMO-pääkäyttäjäkoulutus 1  ............................................... 4.3.2020
 � Kirkollinen kulttuuriperinnöt ...........................................5.–6.3.2020
 � SIMO-pääkäyttäjäkoulutus 2 .............................................. 11.3.2020
 � Museot ja kestävä kehitys ........................................26.3.–28.10.2020
 � Lähiesimiestyön oppisopimuskoulutus .....................1.4.–21.10.2020
 � Finna, peruskoulutus ........................................................... 3.4.2020
 � SIMO: Hankintaerät, kokoelmat, rakenne .......................... 14.4.2020
 � SIMO: Esineluettelointi ....................................................... 16.4.2020
 � Tietosuojan ABC ................................................................. 21.4.2020
 � Esimiehen vuorovaikutustaidot .......................................... 22.4.2020
 � Museoiden Finna-forum ..................................................... 22.4.2020
 � Google Expeditions ja Tour Creator .................................... 28.4.2020
 � SIMO: Valokuvien luettelointi ............................................. 28.4.2020
 � SIMO: Arkisto- ja AV-aineistojen luettelointi ..................... 30.4.2020
 � Finna, hallintaliittymän peruskoulutus ............................6.–7.5.2020
 � SIMO: Haku- ja koritoiminnot ............................................... 7.5.2020
 � Museomestari opinnot.................................................8.5.–12.6.2020
 � Hiilineutraali tekstiiliteollisuus .......................................... 20.5.2020
 � Museot auki -webinaari ...................................................... 26.5.2020
 � Online-digivalmennus ........................................................ 26.5.2020
 � Diccas – vaihteenhoitopalvelu koulutus ............................. 28.5.2020
 � Kehittäjänä toimiminen ...................................................... 28.5.2020
 � Kehittäjänä toimiminen ...................................................... 28.5.2020
 � Kokeilukulttuurit ja ketterät kokeilut ................................. 29.5.2020
 � Konservoinnin opinnäytetyöseminaari ........................29.5.–1.6.2020
 � Somekoulutus ....................................................................... 3.6.2020
 � SIMO: Toimijarekisterin käyttö ............................................. 8.6.2020

 � Finland och Sverige i coronakrisen .................................... 16.6.2020
 � Nykydokumentointi somessa ............................................. 18.6.2020
 � Lean perusteet esimiestyössä .....................................23.–24.6.2020
 � Museoalan taloushallinto .......                                          19.-20.8.2020
 � Museoalan henkilöstöjohtaminen ...................................... 26.8.2020
 � Valtakunnalliset museopäivät ..........................................1.–2.9.2020
 � Museot ja kestävät kumppanuudet ...................................... 3.9.2020
 � SIMO: Valikot & toimenpiteet ............................................. 15.9.2020
 � SIMO-järjestelmän käytön perusteet/kerta ....................... 21.9.2020
 � SIMO: Tukitunti ........................................................23.9.–25.11.2020
 � Tiiminvetäjäkoulutus ...............................................23.9.–18.11.2020
 � Kirjasto- ja tutkimusaineistojen käyttö .............................. 28.9.2020
 � SIMO: Kirjasto- ja tutkimusaineisto ................................... 28.9.2020
 � Sustaining our museums through / beyond ....................... 28.9.2020
 � Opetushallituksen EU-ohjelmat ......................................... 29.9.2020
 � SIMO: Toimenpidetietojen kirjaaminen .............................. 5.10.2020
 � TAKO-syysseminaari .......................................................... 6.10.2020
 � SIMO: Jyväskylän museot ja Turun museokeskus .......8.–14.12.2020
 � Hidden Gems- seminaari ........................................... 15.-16.10.2020
 � Digitaalinen kulttuuriperintömme ....................................21.10.2020
 � Lähiesimiestyön oppisopimuskoulutus .............................21.10.2020
 � Museoiden Teemapäivät 2020 ja jälkilöyly .................26.–27.10.2020
 � SIMO: Massamuokkaustoiminnot .....................................26.10.2020
 � Työsuojeluiltapäivä ............................................................28.10.2020
 � Kuinka hyödyntää Museokorttia viestinnässä ...................29.10.2020
 � SIMO: Konservointitoiminnot ............................................. 2.11.2020
 � Henkilöstön tietoturvaa ja -suojaa ..................................... 5.11.2020
 � Ilmiö-webinaari .................................................................. 5.11.2020
 � SIMO: SIMO & Disec tilannekatsaus .................................. 5.11.2020
 � Kehitä lasten kanssa! ......................................................... 6.11.2020
 � Avoimet oppimateriaalit Finnassa ..................................... 9.11.2020
 � SIMO: Haut ja koritoiminnot ............................................... 9.11.2020
 � SIMO: Sijaintipaikkatiedon kirjaaminen ............................11.11.2020
 � Tietoturva (Wistec) .............................................................17.11.2020
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 � Museofoorumi....................................................................18.11.2020
 � Future Proofing Museums .................................................19.11.2020
 � Ympäristöiltapäivä .............................................................19.11.2020
 � Hierarkkinen luettelointi, objektiryhmät ..........................23.11.2020
 � Kulttuurimatkailun pulssi nousuun ..................................23.11.2020
 � Työhyvinvointikorttikoulutus ..............................................24.11.2020
 � Wikidatan mahdollisuuksista museotyössä ......................25.11.2020
 � Finna, museoiden sektoritapaaminen ..............................27.11.2020

 � Digitaalinen kokoelmahallinta ........................................... 3.12.2020
 � Laskutusexcelin täyttäminen ............................................. 4.12.2020
 � Valtakunnallisten vastuumuseoiden päivä ......................... 9.12.2020
 � Museoliiton Tietopäivä .......................................................10.12.2020
 � Matkailun varausjärjestelmät ja verkkokaupan  

perustaminen ....................................................................14.12.2020
 � Lähiesimiesten koulutusohjelma ......................................15.12.2020
 � Minä ja uudistuminen työelämässä ..................................17.12.2020

 � ICOM

 � Suomen museoliitto – Jyväskylän museopalvelut yhteisjäsenyys
 � Käsityön verkossa ry (Punomo)
 � IIC – The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works

16.   JÄSENYYDET

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEON tilat ovat Jyväskylän Tilapalvelun kautta 
vuokrattuja kaupungin omistamia tiloja. Tiloja on yhteensä 2 621,3 m2.

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

Nykyiset tilat peruskorjattiin museon käyttöön vuosina 1999–2000. 

Tiloissa on hälytysjärjestelmä ja näyttely- ja arkistotiloissa on  
vakioilmastointikoneet. Tiloja ja laitteita on kunnostettu ja huollettu 
Tila palvelun määrärahoin. 

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 
Aikamatka-näyttelyineen sekä Suomen kansallispukukeskuksen  
työtilat ja kansallispukuesittelyille tarkoitettu Kuja-näyttelytila. 

COVID-19-pandemian vuoksi suljimme osan näyttelytiloista, joissa  
oli kosketeltavia elementtejä kuten Aistitila ja Aikamatka-näyttely.  
Avoimen pajan käyttöä rajoitimme turvallisen museokäynnin  
turvaamiseksi. 

17.  TILAT



85

SUOMEN KÄSITYÖN MUSEO / Suomen kansallispukukeskus /  
Konservointikeskus käyttömenot ja tulot vuosina 2016–2020  
(luvut tuhansina euroina): 

Henkilökunnan tilat 
Kilpisenkatu 12 pohjakerroksessa on henkilöstön sosiaalitilat,  
muse oon tulevan museoesineistön säilytystilat, näyttelyrakenne
varasto sekä tarvikevarasto. Alakerrassa on käsikirjasto, valokuva
arkisto ja tutkimusarkisto sekä työtiloja. Keskikerroksessa on museon 
toimisto ja työtiloja sekä ikkunanäyttelytila Näytönpaikka. Yläkerrassa 
on työ tiloja 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.

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

KÄYTTÖMENOT 2016 2017 2018 2019 2020
Henkilöstömenot 787,7 757,8 794,0 849,8 793,5
Vuokrat 431,8 429,8 430,0 431,4 430,5
Palvelut, tarvikkeet, muut menot 167,6 179,5 182,5 199,7 195,4

KÄYTTÖTULOT 2016 2017 2018 2019 2020
Valtionosuus 395,0 377,9 387,2 405,6 592,6
Harkinnanvaraiset valtion avustukset 185,0 185,0 185,0 185,0 *
Omat toiminnan tulot 111,7 124,7 133,2 119,5 143,4
Menot yhteensä 1387,0 1367,1 1406,5 1481,0 1419,4
Tulot yhteensä 691,7 687,6 705,4 710,1 736,0
Jyväskylän kaupungin osuus 695,3 679,5 701,1 770,9 683,4

* Valtion harkinnanvarainen avustus osa valtionosuutta vuodesta 2020 alkaen. 

18.   TALOUS



86

19.   TUNNUSLUKUJA
 

2001 2002  2003 2004 2005 2006
Kävijät, lkm 32 077 32 581 41 357 37 812 30251 31272
Tapahtumat, lkm 103 117 101 100 95 78
Opastukset, lkm 106 210 135 354 152 129
Konservointi, kpl 120 115 115 359 86 242
Bruttomenot, €/asukas 12,56 11,61 11,55 11,86 11,92 11,89

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Kävijät, lkm 33488 37362 37 919 36 701 33 681 33970
Tapahtumat, lkm 209 100 36 64 34 49
Opastukset, lkm 160 125 120 195 205 197
Konservointi, kpl 527 111 635 53 134 77
Bruttomenot, €/asukas 13,39 13,27 9,66 10,9 10,2 11,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Kävijät, lkm 36198 33005 38 169 34990 39715 35027 
Tapahtumat, lkm 104 66 130  96 83 86 
Opastukset, lkm 129 81 96 148 202 49 
Konservointi, kpl 127 90 266 256 163 52 
Bruttomenot, €/asukas 10,1 10,2 10,2 9,99 9,75 9,94

2019 2020 
Kävijät, lkm 41212 21882
Tapahtumat, lkm 105 57  
Opastukset, lkm 104 38 
Konservointi, kpl 328 415 
Bruttomenot, €/asukas 10,40 9,89
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