KERAVAN
MUSEOPALVELUT
TOIMINTAKERTOMUS
2019

20
19

Varjoleikkipaja syyslomalla Siluetteja ja varjokuvia -näyttelyssä.

KERAVAN
MUSEOPALVELUT
2019
YHTEISTYÖTÄ JA KOKOELMAPOLITIIKKAA

5

KERAVAN MUSEOPALVELUT
Toiminta-ajatus
Organisaatio
Henkilöstö

6

NÄYTTELYTOIMINTA
Taide- ja museokeskus Sinkka

9

Sinkan näyttelyt ja tapahtumat
Kuvan kosketus – Rolando ja Siv Pieraccinin
kokoelma 13.1.–5.5.2019
ORNO – Valo ja Muoto 18.5.–25.8.2019
Siluetteja ja varjokuvia 7.9.2019−5.1.2020
Helmipaikalla: Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelma

YLEISÖTYÖ JA HYVINVOINTIPALVELUT
Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja
lapsiperheiden ohjelmisto
Erityisryhmien hyvinvointipalvelut
Sinkan vapaaehtoiset

18

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
KOKOELMAT
Kulttuurihistoriallinen kokoelma
Kotiseutuarkisto
Taidekokoelmat

22
23

TALOUS

29

Heikkilän kotiseutumuseo
Heikkilän vuosi 2019

Kannen kuva: Keravan puusepäntehtaan valmistamat ja Olof Ottelinin suunnittelemat My-pinnatuoli, Mumin-tuoli ja Ellipsi-jakkara vuodelta 1957.

Andreas Kocks ripustamassa teostaan näyttelyssä Siluetteja ja varjokuvia.

YHTEISTYÖTÄ
JA KOKOELMAPOLITIIKKAA
Viime vuosien aikana Keravan
museot ovat onnistuneet tavoittamaan
yleisönsä ja kehittäneet yleisötyötään
Keravan kaupungin strategian
mukaisesti. Hankerahoituksen avulla
on pystytty vastaamaan koulujen
ja päiväkotien suunnalta tulevaan
sivistystarpeeseen sekä tarjoamaan
erityisryhmille kohdennettuja
hyvinvointipalveluita. Viidessä
vuodessa yleisötyön piirissä olevien
ryhmien määrä on noussut reilusta
sadasta viime vuoden 530 ryhmään.
Jatkossa nämä palvelut pyritään
tuottamaan budjettirahoituksen
puitteissa, mikä on mahdollista
valtionosuuksien nousun vuoksi.
Museoiden valtionosuusjärjestelmän
muutoksen yhteydessä kaikki museot
joutuivat hakemaan uudelleen
valtionosuuden piiriin. Keravalle tämä
merkitsi henkilötyövuosiperusteiseen
tukeen reilun 29 000 €:n korostusta.
Valtionosuus tulee vuonna 2020
olemaan 127 488 €.
Valtionosuushakuprosessin vuoksi
Keravan museopalveluiden toimintaa
ohjaavat säännöt päivitettiin ja
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laadittiin yhteinen kokoelmapoliittinen
ohjelma, johon kokoelmanhoitoon
liittyvät tarpeet ja periaatteet on
kirjattu. Keskeisimmiksi kehityskohteiksi
nousivat museoaineistoille ja niiden
parissa työskenteleville ihmisille
turvallisten ja asianmukaisten
kokoelmatilojen hankinta ja
tekemättömän kokoelmatyön määrä.
Rolando ja Siv Pieraccinin sekä
Aune Laaksosen Taidesäätiön
lahjoitusten myötä taidekokoelma
on kasvanut reilusta tuhannesta
lähes viiteentuhanteen ja StockmannOrnon esine- ja piirustuskokoelma
on suurimmalta osaltaan vielä
luetteloimatta. Kokoelmatyön
henkilöstöresursseja lisättiin
vähentämällä näyttelyiden määrää,
vakinaistamalla museomestarin
toimi ja palkkaamalla molempien
museoiden kokoelmatoimintaa
koordinoiva kokoelmaintendentti.
Kokoelmatilaongelmaa lähdettiin
ratkaisemaan 2018 tehdyn
hankeselvityksen pohjalta.
Arkkitehtitoimisto Talli suunnitteli
kokoelmakeskuksen, jonka oli tarkoitus
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toimia myös päiväkodin melumuurina.
Päiväkotihankkeen kariuduttua
myöskin kokoelmakeskussuunnitelma
pantiin jäihin. Kesän aikana selvitettiin
lähialueen muiden tilojen mahdollista
kunnostusta kokoelmien tarpeisiin.
Myös yhteistyömahdollisuuksia
Tuusulan ja Järvenpään kanssa
lähdettiin tutkimaan Keravan vapaaajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja
Anu Laitilan johdolla.
Keravan kaupungin strategia
tähtää hyvän elämän edellytysten
rakentamiseen ja laadukkaiden
palveluiden tuottamiseen. Sitä tehdään
yhä enemmän yhdessä yleisön ja
erilaisten verkostojen kanssa. Myös
museopalveluiden sisäisiä rajaaitoja on madallettu ja yhteistyötä
muiden toimialojen kanssa tiivistetty.
Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala
on avannut entistä enemmän ovia
kaupungin muiden toimijoiden
suuntaan. Nyt museopalveluiden
on entistä helpompi kohdentaa
opetus- ja hyvinvointipalveluitaan
ja osallistua esimerkiksi julkisten
taideteosten hankintaan liittyviin
asiantuntijatehtäviin.

KERAVAN
MUSEOPALVELUT
Toimintaajatus
Keravan museo ja Keravan
taidemuseo tuottavat nykytaiteeseen
ja kulttuurihistoriallisiin sisältöihin
painottuvia elämys-, tieto-, kokoelmaja opetuspalveluita, osallistavia
taideprojekteja ja keravalaisille
suunnattuja hyvinvointipalveluita.
Lisäksi Keravan museon hallinnoima
Heikkilän kotiseutumuseo esittelee
maaseudun vanhaa asumiskulttuuria.

Organisaatio
Museopalvelut on yksi vapaaajan ja hyvinvoinnin toimialan
vastuualueista ja siihen kuuluu
kaksi yksikköä: Keravan museo ja
Keravan taidemuseo. Vastuualuetta
johtaa museonjohtaja (Taidemuseo).

Toimialan johtamisesta vastaavat
vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta,
jonka tukena toimivat kulttuuri-,
nuoriso-, ja liikuntajaokset sekä
toimialajohtaja Anu Laitila.
Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan
puheenjohtajana toimi Tuija Husari
(vas.), varapuheenjohtajana Antti
Määttä (PS) ja museopalveluiden
asioita käsittelevän kulttuurijaoston
puheenjohtajana Eija Halme (kesk.).

Henkilöstö
Museonjohtaja Leena Karttunen
jäi syksyllä hyvin ansaitulle
eläkkeelle, mikä jätti ison aukon
kokoelmatietouteen. Erityisesti
luetteloimaton Stockmann-Orno
aineisto on kiireellistä saada
sähköiseen muotoon. Alkuvuodesta
luettelointia tehtiin määräaikaisen
henkilökunnan avulla. Täyttämättä
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olleeseen amanuenssin toimeen
valittiin syksyllä FM Nina Repo ja
molempien museoiden kokoelmatyöstä
vastaavaksi intendentiksi palkattiin FM
Minna Turtiainen. Lisäksi näyttely- ja
kokoelmatyön teknisestä toteutuksesta
vastaavan museomestarin toimi
vakinaistettiin.
Hankerahoitukset ja kaupungin
ehkäisevän työn avustukset ovat
tehneet mahdolliseksi vastata
opetus- ja hyvinvointipalveluiden
kasvavaan kysyntään. Näitä
tehtäviä osaltaan tehnyt Verna
Kirsi hoiti myös Keravan museon
amanuenssin pedagogiset tehtävät.
Asiakaspalvelua, toimistosihteerin
tehtäviä ja kulttuurihistoriallisen
valokuva-aineiston digitointia on tehty
määräaikaisen henkilöstön turvin.
Graafinen suunnittelu ja konservointi
on hankittu pääasiassa ostopalveluina.

Henkilökunta 2019

Kansanedustaja Pia Lohikoski tutustui museotyöhön Museoliiton järjestämänä Poliitikon museoharjoittelupäivänä
ja tapasi samalla teoksiaan ripustamassa olleen yhdysvaltalaisen taiteilijan Randal Thurstonin.

VAKINAINEN HENKILÖKUNTA
FL Arja Elovirta, museonjohtaja, museopalveluiden johtaja
Jyrki Järvinen, museomestari 1.1. alkaen
FM, Leena Karttunen, museonjohtaja, Keravan museo 30.11. saakka
FM Helena Kinnunen, museoamanuenssi, taidemuseo
Sari Malila, asiakaspalveluvastaava 25.3. alkaen
TaM Kirsi Nuppola, museolehtori, taidemuseo (osa-aikainen 80%)
FM Nina Repo, museoamanuenssi, Keravan museo 30.9. alkaen
FM Minna Turtiainen, kokoelmaintendentti 16.9. alkaen

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA
Tero Heikkinen, valokuvakokoelman digitointi (85%) 1.1.−31.12.
Tuulia Humalamäki, esinekokoelman inventointi ja luettelointi 28.1.−31.5.
Victoria Lando, asiakaspalvelu 9.12. saakka
Anita Lipponen, toimistosihteeri 9.1. saakka
Sari Markkula, toimistosihteeri 14.1. alkaen
Hilppa Tuomola, esinekokoelman inventointi ja luettelointi 1.2.−31.5., 12.8.−22.9.

TUNTITYÖNTEKIJÄT
Vesa Arjatsalo, museomestari
Daniel Court, museomestari
Verna Kirsi, työpajat ja opastukset: OppivaSinkka, MiniSinkka, Kumpa
Pirjo Leutola-Partanen, asiakaspalvelu
Sampo Parkkonen, museomestari
Eeva-Liisa Pirttiaho, asiakaspalvelu
Keijo Reini, aputyöntekijä
Juha-Pekka Tenhunen, asiakaspalvelu

HARJOITTELIJAT
Krista Blomqvist, Aalto-yliopisto/kuvataidekasvatus, yleisötyö 10.1.−8.2.

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA TET
Petra Hakkarainen, asiakaspalvelu
Anna Kaartinen, asiakaspalvelu
Mirva Vuorema, asiakaspalvelu
Työelämään tutustuvia koululaisia työskenteli Sinkassa 6 kpl.
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Yleisöä Heike Weberin Scrub-teoksen äärellä näyttelyssä Siluetteja ja varjokuvia.

NÄYTTELYTOIMINTA
Sinkan
näyttelyt ja
tapahtumat

Taide- ja
museokeskus
Sinkka
Kultasepänkatu 2
Keravan museoiden näyttelytoiminta keskittyy
Taide- ja museokeskus Sinkkaan. Vuonna 2012
museoiden tarpeisiin saneeratun, osittain nelikerroksen
rakennuksen kokonaispinta-ala on 1 486 m², josta
näyttelytilaa on 770 m². Lisäksi kiinteistössä sijaitsevat
museoiden toimistot, luento- ja työpajatila, arkisto, verstas
ja varastotiloja. Vuonna 1989 valmistuneen kiinteistön
muutostöiden suunnittelusta vastasi arkkitehti Pekka Salmi
P&R arkkitehdit Oy:stä.

Sinkan näyttelyt tavoittivat hyvin yleisönsä,
vaikka näyttelyiden määrää vähennettiin yhdellä.
Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 32 %, mutta
tästä huolimatta näyttelyihin tutustui kaikkiaan 22 417
henkilöä.
Myös asiakastyytyväisyys on pysynyt hyvänä.
Orno – valo ja muoto -näyttelyn yhteydessä tehtyyn
kyselyyn vastanneet antoivat näyttelylle yleisarvosanan
4,2/5. Keravan ulkopuolelta tulevan yleisön määrä
vaihtelee Sinkassa reilusta neljästäkymmenestä peräti
seitsemäänkymmeneen prosenttiin. Orno-näyttelyssä
vierailleista suurin osa oli odotetusti keravalaisia.
Lähikunnista tuli 16 %, pääkaupunkiseudulta 21
%, muualta Suomesta 7 % ja ulkomailta 2 %.
Ulkopaikkakuntalaisista 73 % tuli Keravalle nimenomaan
Sinkan näyttelytarjonnan vuoksi.
Sinkka oli avoinna 273 vrk (1 805 h). Pääsymaksut
pysyivät ennallaan: aikuiset 6 €, eläkeläiset ja opiskelijat
4 €, alle 18-vuotiaat ja työttömät ilmaiseksi. Kuukauden
ensimmäisenä sunnuntaina, Keravan päivänä, joulun
välipäivinä ja erilaisten tapahtumien yhteydessä
sisäänpääsy oli ilmainen.
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Presidentti Tarja Halonen ja Pentti Arajärvi Kuvan kosketus -näyttelyn avajaisissa. Kuva: Jore Puusa.
Esa Riipan teoksia. Kuva: Pekka Elomaa.

KUVAN KOSKETUS
– Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelma
13.1.–5.5.2019
Göran Augustson | Juhana Blomstedt | Marjatta Hanhijoki | Hannu Hyrske | Raimo Kanerva | Pentti Kaskipuro |
Inari Krohn | Juhani Linnovaara | Elina Luukanen | Lars-Gunnar Nordström | Onni Oja | Paul Osipow | Esa Riippa |
Veikko Vionoja | Rafael Wardi

Koonneet: Helena Kinnunen | Arja Elovirta
Näyttelyn avaaja: Presidentti Tarja Halonen

Kävijöitä: 8 736

Kuvan kosketus -näyttely esitteli
Rolando ja Siv Pieraccinin
taidekokoelmasta poimittuja teoksia
viideltätoista suomalaisen taiteen
klassikolta ja yleisön rakastamalta
grafiikan taitajalta. Keravan
taidemuseolle vuonna 2017
lahjoitetussa kokonaisuudessa
on lähes 1 600 teosta aina
perinteikkäästä Veikko Vionojasta ja
värimaalari Rafael Wardista abstraktin
muotokielen taitavaan Juhana
Blomstedtiin.

Luennot: Taiteeni tarina
ke 23.1. Marjatta Hanhijoki
ke 20.2. Esa Riippa
ke 20.3. Hannu Hyrske
ke 10.4. Inari Krohn

Näyttelyn painopiste oli grafiikassa,
mutta mukana oli myös maalauksia ja
piirustuksia. Laajan taidekokoelman
kerännyt Rolando Pieraccini on
toiminut kirjallisuuden ja taidegrafiikan
kustantajana. Hänelle tärkeintä ei
ole tyyli tai taidesuuntaus, vaan
kuvan kyky koskettaa. Näyttelyn
yhteydessä järjestettiin myös
suosikkiteosäänestys. Ääniä annettiin
vajaat 3 000 ja suosikiksi nousi
Esa Riipan melankolinen, puoliksi
uponnutta venettä esittävä teos Haiku
(2014, viivasyövytys, akvatinta).
Äänestäneiden kesken arvottiin
Rolando Pieraccinin lahjoittamia
grafiikanteoksia ja taidekirjoja.
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Näyttelyn yhteydessä julkistettiin
FT Erkki Anttosen kirjoittama
kokoelmateos Viisitoista suomalaista
mestaria – Rolando ja Siv Pieraccinin
kokoelma. Esipuheen 345-sivuiseen
julkaisuun kirjoitti presidentti Tarja
Halonen.
TAPAHTUMAT
Opastukset
la 19.1. Asiantuntijaopastus:
Ateneumin erikoistutkija FT Erkki
Anttonen
ke 3.4. Musiikillinen yleisöopastus,
mukana Rytmirinki
Yleisöopastukset keskiviikkoisin 6.2.,
6.3. & 24.4.
Työpajat ja toiminnalliset
opastukset (kts. myös
Yleisötyö ja hyvinvointipalvelut)
Toiminnalliset Kuvan kosketus
-opastukset kouluille ja päiväkodeille
sekä Mestari K:n jalanjäljissä -työpajat
kouluille 17.1.–3.5.
Talviloman perhepäivät ti 19.2. ja to
21.2.
su 31.3. Sinkan lastensunnuntai
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Muut tapahtumat
Museojooga maanantaisin 14.1.–4.2.
ja tiistaisin 2.4.−30.4.
su 3.3. Sävelkuvien maalarit, Leena
Niemiahon ja Lotta Pettinen-Diabyn
näyttelyn innoittamina säveltämiä ja
sanoittamia kappaleita
la 13.4. ja ke 17.4. Expert Touring
-klovneriaesitys, Iika Hartikainen,
Johanna Kultala ja Sinikka Lumiluoto
ke 30.4. Sinkan vappuetkot,
varttiopastuksia, Rytmiringin musiikkia
ja suosikkiteosäänestyksen tuloksen
julkistaminen, ilmainen sisäänpääsy

Heikki Turunen, La Boheme 44-420 (1972), Orno, Sanka, akryyli. Kuva: Timo Syrjänen.
Valaisimia Orno - Valo ja muoto -näyttelyssä.

ORNO – Valo ja muoto
18.5.–25.8.2019
Zhou Chao | Sara Figueiredo | Lisa Johansson-Pape | Gunilla Jung | Eveliina Juuri | Heikki Konu | Simo Lahtinen |
Einari Leskinen | Erik Lindahl | Gu Liwen | Pietro Lora | Megan Mcglynn | Laura Meriluoto | Klaus Michalik |
Tommi Neuvonen | Yki Nummi | Serpil Oguz | Saara Ollila | Inês Ramalhão | Aarne Routaheimo | Paula Sartlieva |
Srushti Shan | Tyko Sillanpää | Shogo Suzuki | Heikki Turunen | Simin Wan | Svea Winkler | Minyang Zhang

Koonneet: Simo Puintila | Leena Karttunen
Näyttelyn avaaja: Keravan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Samuli Isola

Keravan museon ja Aalto-yliopiston
muotoilun laitoksen yhteistyönä
toteutettu näyttely esitteli Keravalla
1937−2001 toimineen valaisintehdas
Ornon klassikkomalleja ja niiden
innoittamina syntyneitä valaisinten
prototyyppejä. Suomalaisten
ja kansainvälisten nuorten
muotoilijoiden kokeilut limittyivät
Ornon valaisinten lomaan ja
kertoivat yhdessä valaisinmuotoilun
lähtökohdista ja arjen kauneudesta.
Näyttelysuunnittelusta vastasi Aaltoyliopiston lehtori, teollinen muotoilija
Simo Puintila yhdessä museonjohtaja
Leena Karttusen kanssa.

TAPAHTUMAT
Opastukset
su 19.5. Asiantuntijaopastus: TaM
Simo Puintila ja Keravan museon
johtaja Leena Karttunen
Yleisöopastukset keskiviikkoisin 5.6.,
3.7. & 7.8.
Työpajat ja toiminnalliset
opastukset (kts. myös
Yleisötyö ja hyvinvointipalvelut)
Toiminnalliset Muotoilusuunnistusopastukset kouluille ja päiväkodeille
20.5.–20.6. ja 12.–23.8.
Heinäkuun perhepäivät tiistaisin 9.7.,
16.7., 23.7. & 30.7.

Näyttelyn yhteydessä julkaistiin
Leena Karttusen, Juri Mykkäsen ja
Hannele Nymanin kirjoittama lähes
300-sivuinen Orno – Valaisinmuotoilua
-teos. Kirjan kustantaja oli Siltala.
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Kävijöitä: 4 909

Luennot
ke 13.2. Keravan museon johtaja
Leena Karttunen, luento Ornon
historiasta ja muotoilijoista Keravaseuralle, Hyvinvointikeskus (Aleksis
Kiven tie 19)
ke 22.5. Muotoiludebatti,
paneelikeskustelussa mukana Joel
Klemetti (tuotekehityspäällikkö,
Innojok Oy), Timo Niskanen
(muotoilija, Himmee Oy), Susan Elo
(sisustusarkkitehti) ja Eveliina Juuri
(muotoilun opiskelija), moderaattorina
Simo Puintila
ke 29.5. museonjohtaja Leena
Karttunen, FT Juri Mykkänen ja tutkija
Hannele Nyman: Ornon historia
Muut tapahtumat
su 16.6. Keravan päivä,
varttiopastuksia, ilmainen sisäänpääsy
su 4.8. Sävelkuvien maalarit, Lotta
Pettinen-Diabyn näyttelyn innoittamana
säveltämiä ja sanoittamia kappaleita
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Andreas Kocks, Elephant’s Breath, 2019, leikattu vesiväripaperi. Kuva: Pekka Elomaa.
Heike Weber, Scrubs, 2013, 2018, 2019 ja 2011, paperileikkaus. Kuva: Pekka Elomaa.

SILUETTEJA JA VARJOKUVIA
7.9.2019−5.1.2020
Emil Cedercreutz | Saara Ekström & Thom Vink | Axel Gallén | Sasha Huber & Petri Saarikko | Johanna Ilvessalo |
Ulla Jokisalo | Anu Kauhaniemi | William Kentridge | Andreas Kocks | Katri Kuparinen | Lotte Reiniger |
Randal Thurston | Heike Weber
Koonnut: Arja Elovirta | Helena Kinnunen
Näyttelyn avaaja: Nykytaiteen museo Kiasman johtaja, FT Leevi Haapala
Yhteistyössä: Emil Cedercreutzin museo | Goethe-Institut Finland | Opetus- ja
kulttuuriministeriö

Siluetteja ja varjokuvia oli
kunnianosoitus siluettien leikkaajille,
jotka pystyvät vangitsemaan
mallinsa piirteet muutamalla saksen
napsahduksella. Siluettitaiteen
pioneereista mukana olivat
kuvanveistäjä Emil Cedercreutz
(1879−1949) ja varjoanimaatioistaan
tunnettu saksalainen Lotte Reiniger
(1899−1981) sekä huvipuistoissa
toimineet suomalaiset siluettitaiteilijat,
joiden leikkaamia muotokuvia yleisöä
pyydettiin tuomaan näyttelyyn.
Vanhimmat työt olivat nuoren Axel
Gallénin lähisuvustaan vuonna 1878
saksimat muotokuvat.
Näyttelyn ytimen muodostivat
kuitenkin nykytaiteen teokset ja
suuret installaatiot, jotka oli tehty
nimenomaan tätä näyttelyä varten.
Tekniikat vaihtelivat perinteisestä
kaksiulotteisista varjokuvista
kerrostuneisiin, lähes reliefimäisiin
tilateoksiin, diaprojisointeihin,
maalauksiin ja sekatekniikkatöihin.
Näyttelyn aiheet liittyivät identiteetin
ja muistin teemoihin, ihmisen ja
luonnon suhteisiin, psyko-sosiaalisen
tilan kokemuksiin sekä rotuerottelun
ja vallan pimeisiin puoliin, kuten
etelä-afrikkalaisen William Kentridgen
varjoanimaatio Shadow Procession.
Näyttelyn yhteydessä julkaistiin
laajahko suomen- ja englanninkielinen
esite, jossa avattiin näyttelyn teemoja
ja taiteilijoiden tausta-ajatuksia.
Esitettä jaettiin näyttelyssä ilmaiseksi
asiakkaille.
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TAPAHTUMAT
Opastukset
Yleisöopastukset keskiviikkoisin 11.9.,
2.10., 6.11. & 11.12.
Työpajat ja toiminnalliset
opastukset (kts. myös Yleisötyö
ja hyvinvointipalvelut)
Siluetteja ja varjokuvia -opastukset
ja varjoleikkipaja päiväkodeille,
Siluetteja ja varjokuvia -opastukset
kouluille ja Siluettiteatteri-työpajat
2.−4.-luokkalaisille 11.9.−19.12.
ti 15.10. Syysloman perhepäivä
su 20.10. Sinkan lastensunnuntai
la 23.11. Jouluinen siluettityöpaja
Luennot
ke 9.10. Sirkka Lekman:
siluettitaiteeni tarina
ke 23.10. Professori Annika
Waenerberg: Emil Cedercreutz
siluettitaiteilijana
ke 13.11. Toimittaja Harri Römpötti:
Animoituja varjoja – Lotte Reinigerin
ja William Kentridgen taide
ke 27.11. Ulla Jokisalo: Taiteeni tarina
Seminaarit
ke 6.11. Taiteesta versoo
elämä – puheenvuoroja taiteen
hyvinvointivaikutuksista
Yhdessä Keravan Taidemuseon
ystävien kanssa järjestetty
seminaari oli kunniaosoitus Keravan
taidemuseon ja ystäväyhdistyksen
perustajajäseniin kuuluneelle, 80
vuotta täyttävälle sosiaalineuvos Pekka
Saarenmaalle.
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Kävijöitä 2019: 8 772
(koko näyttely 9 403)

Ohjelma:
Professori Seppo Seitsalo: Taiteen
terveysvaikutukset
Ylilääkäri Petja Orre: Keravan
terveyskeskuksen taidehanke
Juhlakahvit, arkkitehti Risto Kostia:
Onnittelusanat
Sosiaalineuvos Aira Heinänen: Taiteen
käyttö sosiaalityön voimavarana
Museopedagogi, kirjailija Marjatta
Levanto: Uuden lastensairaalan taide
Museolehtori Kirsi Nuppola: Muistojen
soittorasiat
Musiikkia museossa
su 1.12. ja su 29.12. Sävelkuvia,
Leena Niemiahon säveltämiä ja
sanoittamia kappaleita, jotka olivat
saaneet innoituksensa näyttelyn
teoksista
Muut tapahtumat
la 7.9.−su 8.9. Keravan
Sirkusmarkkinat, ilmainen
sisäänpääsy.
La 7.9. varttiopastuksia sekä
Andreas Kocksin ja Heike Weberin
taiteilijatapaaminen.
Su 8.9. Särkänniemen siluettitaiteilija
Väinö Kemppainen leikkasi
muotokuvia.
to 10.10. Vanhustenviikon vipinät,
ilmainen sisäänpääsy eläkeläiskortilla,
varttiopastuksia ja avoin työpaja
su 10.11. Isänpäivä, Väinö
Kemppaisen siluettileikkausta

Vapaaehtoisten kevättalkoot Heikkilässä.

Heikkilän kotiseutumuseo
Museopolku 1
Kerava Seura ry:n toimesta vuonna 1957 avattu Heikkilän vanha maakirjatalo piharakennuksineen muodostaa
Keravan museon maaseutukulttuurista kertovan perusnäyttelyn. Vuodelta 1776 peräisin olevan päärakennuksen interiöörit
näyttävät, miten maalaistalossa asuttiin 1800-luvulta 1900-luvun alkupuoliskolle. Museoalueella on myös luhtiaitta,
muonamiehen mökki, renkitupa sekä talousrakennuksia.

Rafael Wardin teoksia Helmipaikalla. Kuva: Pekka Elomaa.

HELMIPAIKALLA:
Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelma
Taide- ja museokeskus Sinkan 2.
kerroksen Helmipaikalla esitellään
poimintoja Keravan taidemuseon Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelmasta.
Vuonna 2017 lahjoituksena saatuun
kokonaisuuteen kuuluu lähes 1600
grafiikanlehteä, maalausta, piirrosta
ja luonnosta viideltätoista suomalaisen
taiteen klassikolta.
Helmipaikalla esiteltiin Rafael Wardin
Kultaranta-aiheisia teoksia 13.1.–
29.2.2019 ja mustavalkoisia tunnelmia Inari Krohnilta ja Esa Riipalta
1.10.2019–8.3.2020.

Heikkilän vuosi 2019
Heikkilän pihapiirissä tehtiin
kuntokatselmus yhdessä Helsingin
kaupunginmuseon asiantuntijoiden
kanssa ja sovittiin kaupungin
puisto-osaston kanssa liian
lähellä rakennuksia kasvavien
puiden raivaamisesta. Museon
pieneen kammariin avautui lasten
toiminnallinen museotila, jonka
keskipiste on Puustellin Työkylän
rakentama Heikkilä-nukkekoti.
Lisäksi menneen ajan elämästä
kertovat videopostikortit viihdyttivät
museovieraita päärakennuksessa.
Museo oli avoinna kesäkuusta
elokuun alkuun sekä joulun alla
yhteensä 33 vrk (156 h).
Kävijät: 1 839

Inari Krohnin ja Esa Riipan teoksia Helmipaikalla. Kuva: Jyrki Järvinen.
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Opastukset
Heikkilän kotiseutumuseossa
vieraili huhti–kesäkuussa ja elo–
syyskuussa koulu- ja päiväkotiryhmiä,
partiolaisryhmä ja Keravan
nuorisotoimen kesäleiriryhmiä
sekä yksi aikuisryhmä opastetuilla
kierroksilla tutustumassa Keravan
historiaan.
Opastukset 37 kpl (617 lasta ja 102
aikuista)
TAPAHTUMAT
ti 4.6. Vapaaehtoisten kevättalkoot
ti 11.6. Kesäkauden avajaiset
Kotiseutumuseon kesäkausi avattiin
pihatapahtumalla, jossa pääsi
kuvasuunnistamaan, kokeilemaan
vanhanajan pihaleikkejä,
matkaamaan 1970-luvulle,
tutustumaan videopostikortteihin
ja Heikkilä-nukkekotiin sekä
herkuttelemaan mehulla ja pullalla.
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su 16.6. Keravan päivä, musiikkia ja
perinnehenkistä ohjelmaa
ke 28.8. Keudan aikuisten
perusopetuksen tutustumispäivä
pihapelien ja opastuksen merkeissä
Heikkilän joulu
su 1.12. Lasten joululaulupuu -muskari,
YLE:n Laulupuu-ohjelmasta tuttuja
lauluja musiikkipedagogi Johanna
Pahtelan ja Laura Tuhkasen kanssa.
Mukana ohjelman juontaja Elina
Viitaila.
su 8.12. Suomalaisen musiikin päivän
konsertti, sopraano Tiia Pelkonen ja
tenori Kalle Virtanen säestäjänään
pianisti Stefanie Tuurna. Mukana myös
Itä-Vantaan musiikkikoulun nuoria
kanteleensoittajia.
su 15.12. Joululaulut 40 vuotta
sitten, sopraano Tiia Pelkonen,
musiikkipedagogi Johanna Pahtela ja
Itä-Vantaan musiikkikoulun soittajat

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen
ja lapsiperheiden ohjelmisto
Sinkassa järjestetään ilmaisia
opastuksia keravalaisille koululaisille
ja päiväkodeille. Ikäryhmittäin
räätälöity ohjelmisto suunnitellaan
huomioiden opetussuunnitelma ja
varhaiskasvatuksen tavoitteet. Lisäksi
museossa järjestetään lapsiperheiden
tapahtumapäiviä. Työpajojen ja
opastusten järjestämisen vuonna
2019 mahdollisti osaltaan Keravan
kaupungin MiniSinkka- ja Oppiva
Sinkka -hanketuet.

Grafiikkapaja Kuvan kosketus -näyttelyssä.

YLEISÖTYÖ JA
HYVINVOINTIPALVELUT
Sinkan yleisötyön tavoitteena
on museon näyttely- ja
kokoelmatoiminnan sisältöjen
tuominen lähemmäksi museokävijöitä.
Yleisötyön eri muodot tavoittivat
tänäkin vuonna runsain joukoin
museokävijöitä päiväkoti-ikäisistä
ja koululaisista ikäihmisiin. Erityistä
huomiota saivat keravalaiset
hoivakodit, joissa aloitettiin
Taiteen edistämiskeskuksen (Taike)
rahoittama Muistojen soittorasia
-hanke. Yhteistyötä tehtiin myös
Keravan liikuntapalveluiden kanssa
osana Kumpa kaikki vois paremmin
-hanketta.
Yleisöopastuksia järjestettiin
Sinkan jokaisessa näyttelyssä
keskiviikkoiltaisin 3-4 kertaa/näyttely.
Perinteisten yleisöopastusten lisäksi

Sinkan ja
Heikkilän
yleisötyö
numeroina
Aktiivinen yleisötyö
yhteensä:
11 094 asiakasta

järjestettiin asiantuntijaopastuksia
ja tapahtumapäivien yhteydessä
lyhyempiä varttiopastuksia.
Vuoden aikana järjestettiin myös
mm. konsertteja, Taiteeni tarina
-taiteilijatapaamisia ja museojoogaa.
Suurimpaan osaan yleisötapahtumista
pääsi osallistumaan museolipun
hinnalla. (Näyttelykohtaiset
tapahtumat – kts Näyttelyt.)

Opastettuja aikuisryhmiä:
88 kpl (2 067 hlö)
Sinkka 81 (1 875 hlö)
Heikkilä 7 (192)

Sinkan pedagogisesta ohjelmistosta
ja kehittämishankkeista vastasi
museolehtori Kirsi Nuppola ja
opas/työpajaohjaaja Verna Kirsi.
Aalto-Yliopiston opiskelija Krista
Blomqvist saatiin kevätkaudella
avuksi suunnittelemaan ja ohjaamaan
vanhusten muistelukierroksia osana
kuvataidekasvatuksen opintojen
harjoitteluaan.

Työpajoja:
156 kpl (2 833 hlö)
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NÄYTTELYSSÄ KUVAN
KOSKETUS – ROLANDO JA
SIV PIERACCININ KOKOELMA
Kuvan kosketus -opastukset
päiväkodeille ja kouluille
Opastuksilla tutkittiin yhdessä katsellen
ja piirrellen näyttelyn graafikoiden
tapoja käyttää viivaa kuvissaan.
Toiminnallisia opastuksia 65 kpl (998
lasta ja 138 opettajaa/hoitajaa)
Mestari K:n jalanjäljissä
-työpajat kouluille
Näyttelyopastusta seuranneessa
työpajassa kokeiltiin grafiikan
tekemistä näyttelyn taiteilijoiden
innoittamana.
Työpajoja 38 kpl (778 lasta ja 53
opettajaa)
Talviloman perhepäivät ja
Sinkan lastensunnuntai
Perheiden tapahtumapäivissä

painettiin grafiikan vedoksia
kohopainomenetelmällä ja ratkottiin
omatoimitehtäviä näyttelyn puolella.
Osallistujia 438 (192 lasta ja 246
aikuista)

varjomaisemiin, minkä jälkeen
lapset pääsivät tutkimaan varjoja
varjoleikkipajaan.
Toiminnallisia opastuksia 49 kpl (700
lasta ja 147 opettajaa/hoitajaa)

NÄYTTELYSSÄ ORNO
– VALO JA MUOTO
Muotoilusuunnistus-opastukset
päiväkodeille ja kouluille
Toiminnallisella opastuksella tutkittiin
muotoilua. Päiväkotiryhmät metsästivät
näyttelyssä värejä ja muotoja ja
koululaiset pääsivät suunnittelemaan
omia valaisimiaan.
Toiminnallisia opastuksia 35 kpl (528
lasta ja 71 opettajaa/hoitajaa)

Siluetteja ja varjokuvia -opastus
koululaisille
Opastuksella luokat tutustuivat
siluettitaiteen historiaan ja
nykytaiteilijoiden varjomaisemiin.
Kierroksen päätteeksi ryhmät saivat
valokuvata omia muotokuviaan
siluettinäyttämöllä.
Opastuksia 78 kpl (1 336 lasta ja
112 opettajaa)
Siluettiteatteri-työpaja
2.–4.-luokkalaisille
Työpajoissa rakennettiin pienryhmissä
oma siluettimaisema paperista leikaten
ja piirtoheitintä hyödyntäen.
Työpajoja 22 kpl (452 lasta ja 42
opettajaa)

Heinäkuun perhepäivät
Heinäkuun neljänä tiistaina perheet
pääsivät muotoilusuunnistamaan
Ornon valaisinten lomassa sekä
muotoilemaan omia minivalaisimia
työpajassa.
Osallistujia 378 (145 lasta ja 233
aikuista)
Lisäksi työpajassa vieraili Keravan
nuorisopalveluiden kesäleiriläiset:
yht. 40 lasta ja 17 ohjaajaa
NÄYTTELYSSÄ SILUETTEJA
JA VARJOKUVIA
Siluetteja ja varjokuvia -opastus ja
varjoleikkipaja päiväkodeille
Opastuksella tutustuttiin siluettitaiteen
historiaan ja nykytaiteilijoiden

Syysloman perhepäivä ja
lastensunnuntai
Syysloman perhetapahtumissa
järjestettiin lapsille suunnattuja
opastuksia ja kuvabingotehtävä
varjojen maailmaan. Työpajassa
taiteiltiin kiiltokuvakollaaseja ja
valokuvattiin siluettimuotokuvia.
Osallistujia 298 (126 lasta ja 172
aikuista)

Opastettuja lapsiryhmiä:
286 kpl (4 452 hlö)
Sinkka 248 (3 806 hlö)
Heikkilä 38 (646)

Luentoja ja seminaareja:
14 kpl (547 hlö)

Muita tapahtumia:
29 kpl (838 hlö)

Varjoleikkipaja syyslomalla Siluetteja ja varjokuvia -näyttelyssä.

Orno - Valo ja muoto -näyttelyn muotoilusuunnistusta.
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Keudan aikuisten perusopetuksen tutustumispäivä Heikkilässä.
Muistojen soittorasiat -hanke, Tenho Raaterovan konsertti Hopeahovissa.

Erityisryhmien hyvinvointipalvelut
Viime vuosina Sinkan
pedagogisen toiminnan
painopiste on koulujen ja
päiväkotien lisäksi ollut museon
tuottamissa hyvinvointipalveluissa,
joiden kohderyhmiä ovat
päivätoiminnan ja hoivakotien
vanhukset, mielenterveys- ja
päihdekuntoutujat, kehitysvammaiset
ja Keudan aikuisten perusopintojen
maahanmuuttajataustaiset opiskelijat.
Em. ryhmille järjestetään toiminnallisia
opastuksia ja työpajoja huomioiden
ryhmien erityistarpeet. Erityisryhmien
ilmaiset museovierailut sisältöineen
on toteutettu osittain osana Keravan
liikuntapalveluiden koordinoimaa
Kumpa kaikki vois paremmin
-kehittämishanketta. Vuonna
2019 museo aloitti myös Taiteen
edistämiskeskuksen rahoittaman
Muistojen soittorasia -hankkeen,
jonka aikana viedään musiikkia ja
taideteoksia Keravan hoivakoteihin.
Vanhusten Muistelukierrokset
Muistelukierroksilla ikäihmiset
tutustuvat museon näyttelyyn oppaan
ja Sinkan vapaaehtoisten kanssa.
Pääpaino on mukavassa yhteisessä
olemisessa ja museoesineiden äärellä
muistelussa. Kierroksen päätteeksi
ajatuksia jaetaan vielä yhdessä
kahvitellen.
Muistelukierroksia 24 kpl, 245
ikäihmistä ja hoitajaa sekä 77
vapaaehtoista
Muistojen soittorasiat
Taiteen edistämiskeskuksen avustuksen
tukemana kerättiin päivätoiminnan
vanhuksilta musiikkimuistoja,

järjestettiin toivekonsertteja ja
aloitettiin moniaististen soittorasioiden
rakentaminen. Hankkeen taiteilijoina
toimivat kuvataiteilija/kuvittaja Terhi
Ekebom ja muusikko Tenho Raaterova.
Konsertit: 2 kpl, 57 ikäihmistä,
hoitajaa ja omaista
Aikuisten perusopetus ja
VALMA
Suomen kieltä opiskeleville ryhmille
järjestetään osallistavia selkokielisiä
näyttelykierroksia. Taiteen tarkastelun
ohella opiskelijoita rohkaistaan kielen
käyttöön ja mielipiteen kertomiseen
esimerkiksi mielipidejanojen,
apukuvien ja sadutuksen avulla.
Sinkan lisäksi kaikki Keudan aikuisten
perusopetuksen opiskelijat viettivät
elokuussa yhteistä ryhmäytymispäivää
Heikkilän kotiseutumuseolla.
Osallistavia kierroksia 13 kpl,
työpajoja 6 kpl, 209 opiskelijaa ja 20
opettajaa
Heikkilän kotiseutumuseolla 84
opiskelijaa ja 6 opettajaa
Mielenterveys- ja
päihdekuntoutujien
päivätoiminta, Keravan
Työkeskus ja nuorten työpaja
Jenga
Osallistavilla opastuksilla ja
työpajoissa osallistujia rohkaistaan
taiteen äärellä aktiivisuuteen ja
itseilmaisuun helposti lähestyttävien
tehtävien avulla, työhyvinvoinnin
näkökulmat huomioiden.
Syksyllä osallistavilla kierroksilla
oli KUMPA-hankkeen tiimoilta
mukana liikunnallinen osuus, joka
toteutettiin yhteistyössä Keravan

liikuntapalveluiden kanssa.
Osallistavia opastuksia 7 kpl (joista
3 KUMPA-hankkeen liikunnallista
opastusta), työpajoja 6 kpl, 220
osallistujaa ja ohjaajaa (joista 51
KUMPA-opastuksella)
MUUTA
TYHY-vierailut: 4 kpl, 81
osallistujaa
Syksyllä Sinkassa pilotoitiin Keravan
sosiaali- ja perhepalveluiden kanssa
museon työhyvinvointipalveluita
neljälle työporukalle. Osallistavalla
näyttelykierroksella jaettiin mielipiteitä
taiteesta ja ajatuksia työyhteisöstä ja
työpajassa pohdittiin kollaasitehtävän
avulla työ- ja koti-minää.
Klovneria-esitykset: 9 kpl,
141 osallistujaa (erityisryhmät,
vapaaehtoiset, kasiluokka ja
yleisökierrokset)
Pop up -näyttelyt:
Keravalaisten vapaaehtoisten ja
professori Daina Taiminan yhteistyössä
toteuttama teos Pinkki pilvi oli
alkuvuodesta esillä Vapaaehtoisen
hyvinvointityön keskuksessa
edellisvuonna alkaneen pop up
-kiertueen päätteeksi.
Vapaalippuja: jaettu 90 kpl,
palautunut 16 kpl
Sinkan vapaalippuja jaettiin
Talkoorenkaan, Nuorten kulman
ja toimintaan osallistuneiden
vapaaehtoisten kautta.

Sinkan vapaaehtoiset
Sinkan vapaaehtoistoiminta oli vilkasta, vapaaehtoiset olivat mukana avustamassa Sinkan tapahtumissa ja heille
järjestettiin info- ja virkistystilaisuuksia. Vanhusten muistelukierrosten toteuttamisessa vapaaehtoiset ovat erityisen tärkeässä
osassa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen kanssa.
Vapaaehtoiset mukana tapahtumissa: 52 kpl, 319 vapaaehtoista, joista 41 jalkautumisen kautta
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TIEDOTUS JA
MARKKINOINTI
Tiedotuksessa ja markkinoinnissa hyödynnetään
verkkoviestintää Sinkan omilla verkkosivuilla, sosiaalisessa
mediassa, kaupungin verkkosivuilla ja erilaisissa
tapahtumakalentereissa. Sinkan uutiskirje lähetetään
kuukausittain sähköpostitse yli 1 000 vastaanottajalle.
Painotuotteina teetetään mm. vuosiesite, näyttelyjulisteet
ja avajaiskutsut. Taide- ja museokeskus Sinkan julkisivun
banderolli vaihdetaan näyttelyittäin, kuten myös Sampolan
alikulkutunnelissa sijaitsevat mainosteippaukset.

Markkinoinnissa hyödynnetään sekä Sinkan ikkunanäyttöä
että kaupungin infonäyttöjä Sampolan palvelukeskuksessa
ja Keravan keskustassa. Lisäksi ohjelmistosta on tiedotettu
paikalliselle yleisölle kaupungin yhteisissä esitteissä,
kuten Vapaa-aika Keravalla ja Keravan kulttuurikalenteri.
Ostettuja lehtimainoksia hankittiin pääasiassa lähialueen
sanomalehdistä sekä kulttuuri-, taide- ja matkailulehdistä.

Julkinen taide, Heikki Häiväoja & Antero Poppius, Sirkusmuistomerkki (1979).

JULKAISUT
Keravan museopalveluilla on rajalliset
tutkimus- ja julkaisuresurssit. Tästä
syystä on pyritty mahdollisuuksien
mukaan tekemään yhteistyötä
ulkopuolisten kustantajien kanssa.
Siltalan kustantamana ilmestynyt
ORNO – Valaisinmuotoilua -teos
kertoo merkittävän suomalaisen
valaisintehtaan vaiheista, mutta
ennen kaikkea se kertoo suomalaisen
valaisinmuotoilun historiasta,
muotoilijoista ja valaisinmallistoista.
Loppuvuodesta 2018 valmistunut 15
suomalaista mestaria − Rolando ja Siv
Pieraccinin kokoelma -kirja julkistettiin
Kuvan kosketus -näyttelyn avajaisissa
tammikuussa. Lisäksi Siluetteja
ja varjokuvia -näyttelyyn tehtiin
pienimuotoinen painotuote.

SILUETTEJA JA VARJOKUVIA

Esa Riippa, Atsalea, 2014, viivasyövytys, akvatinta, (rajattu), kuva Pekka Elomaa.

MEDIANÄKYVYYS
Sinkan näyttelyt saivat näkyvyyttä
etenkin paikallismediassa. Parhaiten
huomiota sai syksyn Siluetteja
ja varjokuvia -näyttely, josta oli
mm. iso juttu ja pari pienempää
nostoa Helsingin Sanomissa sekä
näyttelykritiikki Taide-lehdessä.
Näyttelyiden ja tapahtumien lisäksi
otsikoihin nousivat myös mm. Tukon
taideteoslahjoitus, Sinkan hyvät
kävijälukemat, uusi Orno-julkaisu ja
Keravan terveyskeskuksen taidehanke,
jossa taidemuseo on ollut asiantuntijaapuna. Näyttelyistä kirjoitettiin ja
jaettiin kuvia myös blogeissa ja
sosiaalisessa mediassa.

SILHOUETTES AND SHADOWS

Göran Augustson | Juhana Blomstedt | Marjatta Hanhijoki | Hannu Hyrske
Raimo Kanerva | Pentti Kaskipuro | Inari Krohn | Juhani Linnovaara
Elina Luukanen | Lars-Gunnar Nordström | Paul Osipow | Onni Oja
Esa Riippa | Veikko Vionoja | Rafael Wardi

7.9.2019–5.1.2020
Emil Cedercreutz | Saara Ekström & Thom Vink | Axel Gallén | Sasha Huber & Petri Saarikko | Johanna Ilvessalo | Ulla Jokisalo
Taide- ja museokeskus Sinkka | Kultasepänkatu 2, Kerava | 040 318 4300 | sinkka.fi
Avoinna: ti, to, pe klo 11–18, ke 12–19, la–su 11–17
Liput: 6 € aikuiset, 4 € eläkeläiset / opiskelijat, 0 € alle 18–vuotiaat / työttömät. Sinkassa käy Museokortti.

Anu Kauhaniemi | William Kentridge | Andreas Kocks | Katri Kuparinen | Lotte Reiniger | Randal Thurston | Heike Weber
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OMA TUOTANTO
Siluetteja ja varjokuvia
Toim.: Arja Elovirta, Helena Kinnunen
Kirjoittajat: Arja Elovirta, Helena
Kinnunen, Mikko Leinonen, Kirsi
Nuppola
Taitto: Henna Lehtinen, KGM Turku
Paino: Savion kirjapaino, Kerava
39 s., kuvitettu
Julkaisija: Keravan taidemuseo, 2019
ISBN 978-952-9642-52-6
YHTEISTUOTANTO
Orno – Valaisinmuotoilua
Kirjoittajat: Leena Karttunen, Juri
Mykkänen, Hannele Nyman
Taitto: Marjaana Virta
Paino: Livonia Print, Latvia
288 s., kuvitettu
Julkaisija: Siltala, Helsinki, 2019
ISBN 978-952-234-582-0

Konservaattori Hannele Heporauta ja Pekka Pitkäsen Masuunin
henki (1999).

KOKOELMAT
Kokoelmatoiminnan vuosi oli museokokoelmien
yhteen saattamisen aikaa. Keravan museopalveluiden
yhteinen kokoelmapolitiikka 2019−2024 kokosi
samoihin kansiin kokoelmien hallinnan periaatteet. Sekä
taidekokoelmassa että kulttuurihistoriallisessa kokoelmassa
käynnistettiin suuret inventointityöt, joiden tarkoituksena
oli kokoelmien saavutettavuuden parantaminen ja
kokoelmaprofiilin terävöittäminen.

pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Olosuhteiden seurantaa
varten kaikkiin kokoelmatiloihin hankittiin kotimaisen
palveluntarjoajan Iotsu-dataloggerit, jotka tallentavat
kosteus- ja lämpötilatiedot pilvipalveluun.
Kulttuurihistoriallisen museon käyttämän Collectekokoelmahallintajärjestelmän parannus- ja kehitystyötä
ja kesken jääneiden migraatiotöiden loppuun
saattamista jatkettiin yhdessä Muistaja-museokonsortion
(Hyvinkää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi) kanssa.
Taidemuseon aineisto on luetteloitu Cumulusjärjestelmään, jota ei enää päivitetä ja se on tullut tiensä
päähän. Tästä syystä aloitettiin selvitystyöt yhteiseen
kokoelmanhallintajärjestelmään siirtymiseksi.

Tällä hetkellä museoiden kokoelmat on varastoitu neljään
eri kohteeseen, joiden olosuhteet ovat puutteelliset.
Lisäksi tilat ovat niin täynnä, että henkilökunnan
työskentely tiloissa on hankalaa tai ei kaikilta osin
täytä työturvallisuusmääräyksiä. Arkkitehtitoimisto
Tallin suunnittelema uusi 1 500 neliön laajuinen
kokoelmakeskus varastonäyttelyineen olisi toteutuessaan
mahdollistanut aineiston vastaanottoon (mm. karanteeni,
pakastus, puhdistus), käsittelyyn (valokuvaus, luettelointi,
konservointi), säilytykseen ja yleisötyöhön (arkistoasiakkaat,
tutkijat, ryhmät) liittyvien tehtävien asianmukaisen hoidon.
Tarkoituksena oli tehdä erityisesti Keravan historiaan liittyvä
aineisto paremmin saavutettavaksi.

Kulttuurihistoriallisten aineistojen digitoinnissa painopistettä
siirrettiin valokuvakokoelmista piirustuskokoelmien
digitointiin, jotta esimerkiksi museon valtakunnallisiin
tallennusvastuualueisiin kuuluvan Keravan Puusepäntehtaan
huonekalupiirrokset olisivat paremmin asiakkaiden
tavoitettavissa. Kokoelmien digitaalista saatavuutta
edistettiin kokoamalla aihekokonaisuuksia kaiken kansan
saataville valtakunnalliseen Finna-hakupalveluun.

Kokoelmien kipeästi tarvitsemaa ja museoalan
perusvaatimukset täyttämää säilytysratkaisua etsitään
kiireellisesti edelleen. Rolando ja Siv Pieraccinin ja Aune
Laaksosen Taidesäätiön lahjoituskokoelmat välivarastoitiin
kaupungin tiloihin ja säilytystä varten tilaan tehtiin omin
voimin hylly- ja lokerikkoratkaisuja. Tilat eivät sovellu taiteen

Kokoelmatiimi aloitti museotyön perusprosessien
työstämisen ja käytäntöjen ajantasaistamisen. Vuonna
2019 tarkistettiin museopalveluiden lainat ulos ja
lainat sisään -prosessit. Tukena käytettiin kansainvälistä
SPECTRUM-standardia.
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Digitointi
Digitointia jatkettiin määräaikaisen
henkilökunnan voimin. Vuoden
aikana digitoitiin ja luetteloitiin
661 valokuvaa ja 58 esineittä.
Keravan Puusepäntehtaan
huonekalusuunnitelmien piirustusten
digitointi aloitettiin. Piirustuksia
digitoitiin ja vietiin Collectekokoelmanhallintajärjestelmään
621 kpl.
Digitoituja objekteja: 1 340 kpl

Esinelainat
Olof Ottelinin suunnittelemia ja
Keravan Puusepäntehtaan valmistamia
huonekaluja oli esillä Akateemisessa
kirjakaupassa, Orno-kirjan julkaisun
yhteydessä.
Olof Ottelin: Pandora sohvapöytä
Olof Ottelin: Kabinetti-tuoli
Innojok, Habitare-messut
10.−16.9.2019
Lisa Johansson-Pape: Lattiavalaisin
2062/30-062

Kuva- ja tietopalvelut
Museon kokoelmatietokantaan liittyy
verkkokäyttöinen kuvien tilauspalvelu,
jonka välityksellä asiakkaalle
toimitetaan painokelpoiset digikuvat.
Kuvapalveluiden hinnoittelu on
yhtenevä muiden Muistaja-museoiden
kanssa. Tietopalveluiden asiakkaita
ovat muut museot, arkkitehtitoimistot,
antiikkiliikkeet ja yksityiset keräilijät.
Museo avustaa myös erilaisten
opinnäytetöiden tekijöitä.
Kuvatilaukset: 21 kpl, 60 kuvaa

Konservointi
Orno – Valo ja muoto -näyttelyn
yhteydessä puhdistettiin, pakattiin ja
koottiin valaisimia.

Klovni Niklas ja Sirkus Sariolan vuoden 1953 Tiikerisirkuksen maneesiavustajat yhteiskuvassa. Kuva: Valde Larimo.

Kulttuurihistoriallinen kokoelma
Keravan museo kerää ja tallentaa
Keravaan ja keravalaisuuteen
liittyvää esineistöä, kuvamateriaalia,
asiakirjoja, muistitietoa ja kirjallisuutta.
Kokoelmatyö noudattaa ammatillisesti
hoidettujen museoiden valtakunnallista
TAKO-tallennusvastuutyönjakoa.
Kokoelmatyön painopisteet ovat
paikallinen puusepänteollisuus,
metalliteollisuus (valaisimet) sekä tivolija sirkusperinne.

aineistoille voidaan osoittaa pysyvä
sijoituspaikka.

Tärkeimmät kokoelmat ovat
Stockmannin 1994 lahjoittama
Keravan Puusepäntehtaan/
Stockmannin piirustuskonttorin aineisto
ja Thorn Lightingin museolle vuonna
2001 tallettama valaisinkokoelma,
joka sisältää valaisimia sekä tehtaan
piirustus-, valokuva- ja asiakirjaarkistot. Aineisto on valtakunnallisesti
ja kansainvälisesti merkittävä, ja se
lahjoitetaan Keravan museolle, kun

Kulttuurihistoriallisen kokoelman
valokuvia oli Muistaja-sivuston
kautta saatavilla 11 041 kpl ja
valtakunnallisen Finna-sivuston kautta
saatavilla 11 179 kpl. Esineitä oli
Muistaja-sivuston ja Finnan kautta
saatavilla 422 kpl.
Aineistohaut: 17 824 kpl

Kokoelmien käyttö
Orno-aineistoa esiteltiin Sinkassa
18.5−25.8. esillä olleessa Orno –
Valo ja muoto -näyttelyssä. Aineistosta
tehtiin Siltalan kustantamana
ilmestynyt laaja julkaisu. ks. Tutkimus
ja julkaisut.
Näyttelyn kävijöitä: 4 909

Virtuaaliaineistot
Valtatien varrella -mobiilikierros, 2018
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Keravan maankäyttöpalveluiden
toteuttama sivusto vie vanhalle
Valtatielle (nyk. Kauppakaari) ja
näyttää, miltä kaupunki näytti noin
sata vuotta sitten.
Vierailuja: 496
Markalla merkkareita – opetuspaketti
1970-luvun lapsuudesta, 2018
Keski-Uudenmaan museoiden
interaktiivinen verkkonäyttely.
Opetuspakettiin sisältyy 1970-luvun
lapsuudesta kertova nettisivusto sekä
museoista lainattava materiaalilaukku,
jotka on tarkoitettu varhaiskasvatuksen
ja alaluokkien käyttöön.
Vierailuja: 6 341
Kokoelman kartunta
Valokuvakuvakokoelmaan liitettiin
lahjoituksena valokuvavedoksia tai
näiden digitaalisia kopioita yhteensä
89 kpl. Esinekokoelma ei karttunut.

Heikki Turunen suunnittelemansa Ornon Tupla Kupla -valaisimen kanssa.

Keravan puusepäntehtaan valmistamat ja Olof Ottelinin suunnittelemat
My-pinnatuoli, Mumin-tuoli ja Ellipsi-jakkara vuodelta 1957.

Kotiseutuarkisto
Keravan Kotiseutuarkisto on tarkoitettu Keravalla toimineiden yhdistysten, yritysten ja yksittäisten henkilöiden
arkistoaineistojen tallentamiseen ja säilyttämiseen. Kotiseutuarkisto sijaitsee Sampolan palvelukeskuksen arkistotiloissa
(päätearkisto). Kotiseutuarkiston hoito sekä tutkija- ja asiakaspalvelu kuuluvat Keravan museolle.
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Kokoelmien käyttö
Kuvan kosketus – Rolando ja Siv Pieraccinin kokoelma
-näyttely oli esillä Sinkassa 13.3.−5.5.2019
Kävijät: 8 736

Kokoelmien kartunta
Taideteoshankinnat
• Merja Ranki, MeryaMeryaMerya, 2015, posliini, lasi, hopea, lehtikulta,
170 x 55 x 55 cm, Ktai-2019-5
• Merja Ranki, Meryatiti, 2015, posliini, lasi, valokuitu, 60 x 40 x 50 cm,
Ktai-2019-6
• Merja Ranki, Valvoja / The Guardian, 2015, keramiikka, puu, lehtikulta,
Ktai-2019-7

Heikki W. Virolaisen Kalan ripustus Sampolaan huhtikuussa 2019.

Taidekokoelmat
Keravan taidemuseon kokoelmien
laajuus moninkertaistui vuosina
2017−2018 saatujen merkittävien
lahjoitusten ansiosta. Rolando ja Siv
Pieraccinin lahjoituskokoelma käsittää
lähes 1 600 teosta 15 suomalaiselta
taiteilijalta ja kymmenen vuotta
Tuusulaan deponoituna olleeseen
Aune Laaksosen Taidesäätiön
kokoelmaan kuuluu 2 424 työtä.
Molemmat lahjoitukset täydentävät
luontevasti taidemuseon omaa
kokoelmaa, jonka painopiste on
eturivin suomalaisten graafikoiden,
kuvanveistäjien ja maalareiden
1960–1990-luvuilla tekemissä
teoksissa. Teoslahjoitusten jälkeen
museon kokoelmien laajuus on
n. 5 400 teosta.
Rolando ja Siv Pieraccinin ja
Aune Laaksosen Taidesäätiön
lahjoittamat teokset välivarastoitiin

kaupungin tyhjillään olleeseen, 300
neliön suuruiseen rakennukseen.
Osa Rolando ja Siv Pieraccinin
kokoelmasta oli esillä Sinkassa ja
siirtyi hiukan modifioituna Joensuun
taidemuseon näyttelyyn lainaksi
alkuvuodesta 2020. Näyttelyn
yhteydessä ilmestyi kokoelman
taiteilijoiden tuotantoa ja teosten
taustoja avaava laaja julkaisu.
Lisäksi Sinkan Helmipaikalla esiteltiin
nostoja Rolando ja Siv Pieraccinin
kokoelmasta (12 kpl).
Kokoelmatyössä keskityttiin
Aune Laaksosen Taidesäätiön
lahjoituskokoelman inventointiin sekä
teosten taustatietojen keräämiseen
ja näyttelykuntoon saattamiseen.
Kokoelmasta on olemassa Excelmuotoinen luettelo, mutta tietoja
ei siirretä nyt jo vanhentuneeseen
Cumulus-tietokantaan. Vuoden lopussa
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Taideteoslahjoitukset
Tuko Logistics Osuuskunnan lahjoitus
• Göran Augustson, Hetki, 1994, guassi, 50 x 61 cm, Ktai-2019-1
• Veikko Vionoja, nimetön, 1949, musta liitu, valomitta 28 x 28,5 cm, Ktai2019-2
• Onni Oja, Asetelma, 1980, öljy kankaalle, 81 x 54 cm, Ktai-2019-3
• Veikko Vionoja, Sisäkuva Lemposesta, 1996, värilitografia, 53 x 40 cm,
Ktai-2019-4

Merja Ranki, MeryaMeryaMerya, 2015, posliini, lasi, hopea ja lehtikulta, 170x55x55 cm.

Virtuaaliaineistot
Keravan taiderastit, 2017
Taidekokoelmasta on digitaalisesti saatavilla Keravan
taiderastit -karttasivusto.
Vierailuja: 745

laajasta aineistosta 98 teosta oli vielä
paikantamatta ja 895 inventoimatta.
Kokoelmista oli sijoitettuna
Keravan virastoihin, kouluihin,
terveyskeskukseen ja muihin julkisiin
tiloihin yhteensä 175 teosta. Keravan
terveyskeskuksen kunnostuksen
yhteydessä järjestettiin taidekilpailu,
joka toteutettiin portfoliohakuna.
Portfolioiden perusteella valittiin
kolme taiteilijaa luonnosvaiheeseen,
ja luonnosten perusteella aula- ja
odotustilojen taiteilijoiksi valittiin
Ville Andersson ja EGS. Keravan
museopalvelut oli edustettuna
taidevalinnoista vastaavassa tiimissä
sekä auttoi taiteilijoiden kanssa
tehtävän sopimuksen muotoilussa,
yhteydenpidossa sekä tiedottamiseen
liittyvissä kysymyksissä.
Göran Augustson, Hetki, 1994, guassi, 50 x 61 cm.

Merja Ranki, Meryatiti, 2015, posliini, lasi ja valokuitu,
60x40x50 cm. Kuva: Ilkka Kallio.
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Konservointi
Tor Arnen kookas maalaus
Diagonaalitila (1970) varastoitiin
Lapilan koulun koulurakennuksen
purkamisen vuoksi. Teoksen ulos
saamista varten maalaus piti
poistaa kiilakehyksistä ja rullata
varastoitavaksi. Työn ja teoksen
pintapuhdistuksen hoiti konservaattori
Nina Broadstreet (Osuuskunta
Konservointi ja Restaurointi Kollaasi).

Kuntokartoituksessa käytiin läpi
pintapuolisesti sekä Keravalla
sijaitsevat, että toistaiseksi Tuusulassa
siirtoa odottavat Aune Laaksosen
Taidesäätiön kokoelman julkiset
teokset. Työn suoritti kesällä 2019
konservaattori Hannele Heporauta
/ PrimaArt. Kuntokatselmusraportin
avulla voidaan priorisoida kunnostusta
kaipaavat teokset yhteistyössä
kaupunkitekniikan kanssa.

Kaupungin julkisesta taiteesta
tehtiin kuntokatselmus yhteistyössä
Keravan kaupunkitekniikan kanssa.

Taiteilija Antti Maasalon kanssa
käytiin lisäksi läpi hänen julkiset
teoksensa. Maasalo kunnosti

kaupunkitekniikan tilaamana
teoksensa Kirjokansi (1994) ja
teki suunnitelmat teosten Yllättävä
kohtaaminen (1994) ja Oodi vedelle
(2005) kunnostustoimenpiteistä,
mutta niitä ei voitu toteuttaa
talvella, joten ne siirtyivät keväälle
2020. Yhteistyössä SRV Rakennus
Oy:n ja kaupunkitekniikan kanssa
kunnostettiin myös Maasalon veistos
Matkalla (1995), joka oli vaurioitunut
rakennustyömaan yhteydessä.

TALOUS
hyvinvointiin tähtääviä museopalveluita onnistuttiin
jatkamaan liikuntapalveluiden vetämän Kumpa-hankkeen
avulla.

Museopalveluiden budjetti oli hiukan edellisiä
vuosia tiukempi. Näyttelyiden määrän vähentäminen
museomestarin palkkauksen vuoksi toi pieniä säästöjä,
mutta samalla pääsymaksutuotot pienentyivät. Omatoimiset
tuotot (ilman projekteja) laskivat lähes 27 % edelliseen
vuoteen verrattuna. Lisäksi taidekokoelmien välivarastointi
kasvatti kiinteistömenoja. Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin
toimialan hallintokulujen tasaus kuitenkin tasapainotti
museopalveluiden taloutta.

Taiteen edistämiskeskuksen tuella voitiin lähteä
testaamaan palveluasumisen piirissä oleville vanhuksille
suunnattuja, osittain yhteisötaiteellisia teoksia ja
työpajoja. Ensimmäisenä starttasi taiteilija Terhi Ekebomin
ja muusikko Tenho Raaterovan ideoima, asukkaiden
musiikkimuistoja hyödyntävä Muistojen soittorasiat -hanke.
Suunnitteluyhteistyötä taiteilijoiden kanssa lähdettiin
syventämään OKM:n vuosille 2019−2020 myöntämän
avustuksen turvin. Sen ansiosta Siluetteja ja varjokuvia
-näyttelyyn voitiin kutsua kolme kansainvälistä taiteilijaa ja
toteuttaa viisi paikan päällä rakentunutta installaatiota.

Projektirahoituksella on ollut tärkeä osuus museon
taloudessa. Koululais- ja päiväkotiryhmille tarjottujen
ilmaispalveluiden kysyntään on pystytty vastaamaan
Keravan kaupungin MiniSinkka- ja OppivaSinkkahankkeiden puitteissa. Vanhusten ja muiden erityisryhmien

Toteutunut

2019

2018

2017

Toimintatuotot .............................. 93 409.................................... 117 163..........................................83 709
Konservaattori Nina Broadstreet kunnostamassa Tor Arnen teosta Lapilan
koululla.

Antti Maasalon Matkalla teoksen kunnostus.

Myyntituotot........................................32 276........................................36 841........................................... 35 132
Maksutuotot.........................................35 427........................................47 173........................................... 44 646
Tuet ja avustukset.................................24 092........................................29 319............................................. 1 855
Muut toimintatuotot.................................1 614..........................................3 830............................................. 2 076

Teoslainat ja esinelainat ulkopuolisille
Mäntsälän kunta, Käsillä luotu maailma, Heikki Varjan veistoksia, 5.5.−30.6.2019, Mäntsälän kunnantalo
• Heikki Varja, Ristiinnaulittu, 1956, pronssi, 120x103x32 cm, Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelma
• Heikki Varja, Runomummo, 1971, puu, 160x27x27 cm, Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelma
• Heikki Varja, Rantakivellä, 1973, pronssi, 129x31x10 cm
• Heikki Varja, Nuuhku, 1979, pronssi, 90x170x55 cm, Aune Laaksosen Taidesäätiön kokoelma
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Toimintakulut............................. -962 234............................... -1 068 696...................................... -939 838
Henkilöstökulut.................................. -375 936..................................... -407 535........................................ -385 069
Palveluiden ostot............................... -204 848..................................... -237 125........................................ -176 698
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