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museonjohtaja Heikki matiskainen jäi eläkkeelle elokuussa 2016. riihimäen kaupungilla on meneillään pitkälle 
tulevaisuuteen tähtäävät hallinnolliset ja strategiset muutokset. koska näiden osalta ei ole tehty päätöksiä, on 
museonjohtajan tehtäviä hoidettu tilapäisratkaisuin. kolmas suuri tekeillä oleva muutos on valtionosuusjärjestelmän 
muutos, joka sekin tähtää pitkälle tulevaisuuteen. kaupungin strategiset muutokset ovat kesken, eivätkä 
valtionosuusjärjestelmän muutoksetkaan ole vielä lopullisesti tiedossa tätä kirjoitettaessa maaliskuussa 2018.

Vuosi 2017 oli Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. 100 lasissa -näyttely 18.5.–5.11.2017 oli lasimuseon osuus 
virallisesta juhlinnasta. näyttelyn tavoitteena oli saada lasitarina jokaiselle vuodelle. tavoite osoittautui erittäin 
vaikeaksi, mutta onnistui kiitos yleisön ja ennen kaikkea aktiivisten Suomen lasimuseon ystävät ry:n jäsenten. 
näyttely sai paljon myönteistä palautetta, vaikka sen saama julkisuus jäi odotettua vähäisemmäksi. 

Valtakunnallisena lasimuseona sidosryhmäyhteistyö on keskeistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. tämä 
näkyy myös museoviraston kanssa vuosille 2015–2018 sovituissa toiminnan painopisteissä. Suomen lasimuseo 
tukee toiminnallaan monin tavoin lasin tekemistä uusissa olosuhteissa eteenpäin vievien yksittäisten tekijöiden, 
taiteilijoiden ja yhteisöjen toimintaa. Yhteistyössä on saatu lasinpuhaltaminen Suomen ensimmäiseen elävän 
perinnön kansalliseen luetteloon 23.11.2017. Seuraavana tavoitteena on saada lasinpuhaltaminen unescon 
aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin.

Suomen lasimuseon ystävät -yhdistyksen jäsenkunta muodostaa n. 800 lasista kiinnostuneen tukiryhmän, jota 
todella tarvitaan. museon esinehankinnat ovat taloudellisen tilanteen takia enenevässä määrin yhdistyksen 
myötämielisyyden varassa.

Vireä yhteistyö Ystävien vuosikirjan puitteissa on tuonut uuden julkaisukanavan myös lasimuseolle. 100 lasissa 
-näyttelyn yhteydessä järjestettiin ystävä-yhdistyksen tuella muotoilukilpailu vuoden 2017 taide- ja käyttöesineestä.

Vuoden 2016 kesällä alkanut muutos ja sen mukanaan tuonut ’välitila’ jatkui koko vuoden 2017, mutta on nyt 
päättynyt. Suomen lasimuseolle valittiin joulukuun alussa 2017 uudeksi johtajaksi Fm Hanna mamia-Walther, joka 
aloitti työnsä 24.1.2018. Suomen lasimuseon toiminnassa on alkanut uusi tulevaisuuteen suuntaava vaihe.

       Kaisa Koivisto
       vt. museonjohtaja 2017

saatteeKsi

Kirsti Taiviola, Ancestors I–IV, 2012. 

Näyttely: Handmade Handmade - Scandinavian Glass Starting all over.
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Vuonna 2017 museon kokoelmiin lisättiin 
259 uutta esinettä. niistä peräti 249 esi-
nettä saatiin lahjoituksena ja suurin osa 
näistä lahjoituksista liitettiin kokoelmiin 
museossa pidettyjen näyttelyiden yhtey-
dessä. museon esinehankintamäärärahat 
ovat pienet, joten on museon onni, että 
ihmiset ovat halukkaita lainaamaan esinei-
tä museon näyttelyihin ja jopa luopumaan 
niistä museon hyväksi.

Erkki Vesanto – muotoilijan elämäntyö 
Iittalassa -näyttely pohjautui enimmäk-
seen lainaesineisiin ja näyttelyn päätyttyä 
lahjoitukset kolminkertaistivat museon 
Vesanto-kokoelman.

Pitkän uran hopeaseppänä ja kuvan-
veistäjänä tehnyt eila minkkinen aloitti 
vuonna 2013 kokeilut lasin ja jalometallien 
yhdistämisestä. näistä kokeiluista synty-
neitä esineitä oli näytteillä nuutajärven 
lasikylässä kesällä 2017 ja loppuvuodesta 
Suomen lasimuseo sai ne lahjoituksena. 

Suomen lasimuseon ystävät ry hankki 
museon kokoelmiin sekä vanhaa että uutta 

lasia. 100 lasissa -näyttelystä ystävät os-
tivat kari alakosken ja marja Hepo-ahon 
taide-esineen Syli sekä Helmi remeksen 
suunnitteleman taide-esineen Maa. 
Ystävät lahjoittivat museolle myös vanhaa 
karhulan ja riihimäen lasia. 

tasavallan presidentti Sauli niinistö 
vieraili museossa riihimäen teatterin ja 
riihimäen kaupunginmuseon kutsumana. 
tässä yksityistilaisuudessa presidentti 
lahjoitti Suomen lasimuseolle oiva toikan 
suunnitteleman lasilinnun.

myös monelta muulta lahjoittajalta 
saatiin mielenkiintoisia esineitä, esim. la-
sihelmien valmistuksessa käytetty puris-
tin, vanhaa filigraanilasia, prototyyppejä ja 
valokuvia. 

uusien esineiden tiedot syötettiin 
museon luettelointiohjelmaan, esineet 
valo kuvattiin ja sijoitettiin perusnäyt-
telyyn tai varastoon. lasiesinevaraston 
uudel leenjärjestelyä pystyttiin jatkamaan 
ja siitä kuuluu suuri kiitos Hyria koulutus 
riihimäen kone- ja metalliosastolle, jonka 

opettajat ja oppilaat suostuivat tekemään 
museon varastoon hyllynkannattimia, joita 
ei enää mistään muualta saa. näin varas-
toon voitiin lisätä hyllyjä ja saatiin uutta 
tilaa esineille. 

museolle valittiin joulukuussa 2017 
uusi luettelointiohjelma, joka on userix 
oy:n kehittämä kokoelmien hallintajär-
jestelmä nimeltään Collecte. Se on se-
lainkäyttöinen erilaisten objektityyppien 
(esineet, taideteokset, kuvat, piirustukset, 
av-aineistot, asiakirjat ym.) hallintaan ja 
hakuun tarkoitettu ohjelmisto. Se tarjo-
aa myös mahdollisuuden julkaista näitä 
aineistoja esim. Finna-hakuportaalissa 
rajoittamattomalle käyttäjäkunnalle. 
odotamme innolla uutta ohjelmistoa, jon-
ka saamme vuoden 2018 aikana.

museo kiittää kaikkia lahjoittajia ja muita 
toimintaansa tukeneita lämpimästi, mutta 
emme enää julkaise lahjoittajista listaa uu-
den tietosuojalain tultua voimaan.

Hannele viilomaa

Eila Minkkisen lahjoittamat esineet näytteillä Suomen lasimuseon aulassa 

vuoden 2017 lopussa. SLM 35181–35184. Kuva Suomen lasimuseo

Kirjasto  2016 2017

Kirjat  9698 9884

Kuvastot ja hinnastot 3333 3422

Videot ja Dvd:t 186 199

Suomen lasimuseon käsikirjasto on maan 
laajin alan erikoiskirjasto. kirjaston ko-
koelmissa on mm. lasiteollisuutta, lasi-
teknologiaa, lasitaidetta, vanhaa lasia 
ja taideteollisuutta käsitteleviä koti- ja 
ulkomaisia julkaisuja ja lehtiä. lisäksi 

tallennetaan ja paikallislehdistä taltioi-
daan leikekirjaan kaikki lasialan uutiset ja 
artikkelit.

Suomen lasimuseon kirjasto on 
museon hen kilökunnan lisäksi myös 
tutkijoiden käytössä. Vuonna 2017 
kirjaston palveluja käytti 5 tutkijaa, joilla 
oli yhteensä 16 käyntiä.

Helena laHti

2017
35 317

1 628

39

4 376

208

30 273

16 524

2015
34 618

1 618

39

4 376

336

30 273

16 524

Lasiesineet  SLM

Työkalukokoelma  T

Koneet  K  

Piirustukset  P

Muut esineet  M

Valokuvakokoelma  

Diakokoelma  

2016 
35 071

1 626

39

4 376

382

30 273

16 524

KoKoelmat ja tutKimus

kirjastossa on huomattava määrä pien-
painatteita, lasiteollisuuden tuotekuvas-
toja ja hinnastoja.

kirjastoon hankitaan vuosittain uutta 
lasialan kirjallisuutta niin kotimaasta kuin 
ulkomailtakin. kokoelmat karttuvat myös 
julkaisuvaihdon ja lahjoitusten kautta. 
kirjastoon tilataan lasia, taideteollisuutta 
ja museoalaa käsitteleviä koti- ja ulkomai-
sia kausijulkaisuja. alan verkkojulkaisuja 

Kirjasto
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suomen lasimuseon näyttelytoiminta 2017
iso sali

edition GernHeim | saKsalaisen Kasselin taideKorKeaKoulun lasiprojeKteja
24.2.–30.4.2017

maineikas kasselin taidekorkeakoulun 
tuotesuunnitteluosasto on johtajansa pro-
fessori Jakob Gebertin johdolla toteutta-
nut yhdessä Gernheimin lasihytin kanssa 
monivuotisen projektin. Vuodesta 2011 
lähtien korkeakoulun opiskelijat ovat suun-
nitelleet piensarjatuotteita, jotka valmis-
tettiin käsityönä Gernheimin lasimuseon 
yhteydessä toimivassa hytissä. lopuksi 
opiskelijat suunnittelivat myös näyttelyn ja 
kaikki siihen liittyvät painotuotteet.

Yhdistämällä ennakkoluulottomasti 
eri materiaaleja ja käyttämällä uudenlaisia 
teknisiä ratkaisuja esineiden valmistukses-
sa syntyi yllättävän taidokkaita lasiteoksia 

ja käyttölaseja. näyttelyn esineet toteut-
tivat Gernheimin lasihytissä korbinian 
Stöckle, Heikko Schulze Höning ja torsten 
rötzsch.

näyttelyn avasi Suomen lasimuseossa 
ministerineuvos Claudia Schmitz, Saksan 
liittotasavallan suurlähetystöstä.

avajaisissa olivat läsnä professori 
Jakob Gebert ja projektin vetäjä kai linke, 
molemmat kasselin taidekorkeakoulusta, 
Gernheimin lasimuseon johtaja katrin 
Holthaus ja projektiin osallistuneita opis-
kelijoita, jotka rakensivat näyttelyn yh-
dessä Suomen lasimuseon henkilökunnan 
kanssa.

Projekteihin osallistuivat seuraavat 
opiskelijat:natascha Burk, Saskia Drebes, 
Cosima Geyer, rosa Heinz, monja Hirscher, 
Verena Hutter, Hanna krüger, Jessica 
kuttner, natalie löwen, tim mackerodt, 
Chuana mahlendorf, Felix Phumdorkmai, 
Valeria Santagati-Juraschek, oliver 
Schaub, Simon Scherer, lea Schücking, 
Sophie Charlott Stein, robin Stumvoll, 
Xiaoyue Su, lisa Wübbeler, lion Wolff, 
maurice Zacher, Darius Zalzadeh

Yhteistyössä: lWl-industriemuseum/ 
Westfälisches landesmuseum für 
industrie kultur/ Glashütte Gernheim, 
Saksa

uta laurén 
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100 lasissa, 100 vuotta – 100 esinettä, 
100 i Glas 
100 x Glass
18.5.–5.11.2017

Suomen lasimuseon Suomi 100 -juh-
lavuoden näyttelyssä oli mukana 
mitä moninaisimpia tarinoita uudesta 
aallosta Gorbatšov-lintuihin, lasinteki-
jöiden taidonnäytteistä bioaktiiviseen 
lasiin, juomalaseista uniikkeihin taide-
esineisiin.  näyttelyyn liittyen Suomen 
lasimuseo ja Suomen lasimuseon ys-
tävät ry järjestivät Suomi 100 -muotoi-
lukilpailun vuoden 2017 lasiesineestä. 
itsenäisyyden juhlavuoden lasiesineinä 
esiteltiin muotoilukilpailussa palkitut 
esineet, jotka julkistettiin näyttelyn ava-
jaisissa 17.5.2017. näyttelyn avasi vuo-
rineuvos, ikiteekkari krister ahlström.

lasi on osa suomalaista identi-
teettiä. lasi on myös kansainvälisesti 
tunnetuin osa suomalaista muotoilua. 
näyttely kertoikin omalla tavallaan his-
toriasta sadan lasiesineen avulla, yksi 
jokaiselta vuodelta 1917–2017. mukana 
oli tunnettujen muotoilijoidemme töitä, 
mutta myös tarinaltaan kertojalle mer-
kityksellisiä lasiesineitä.

tarinoita kerättiin syksystä 2016 
alkaen yhteistyöverkoston lisäksi sosi-
aalisen median ja lehdistön välityksellä. 
loppiainen 2017 oli yhteinen käynnis-
tys museoiden Suomi 100 -juhlavuo-
delle. lasimuseo oli poikkeuksellises-
ti auki tarinoiden keruun merkeissä. 
tarinat monipuolistivat kiinnostavalla 
tavalla kuvaamme itsenäisen Suomen 
lasista. Suomi ei ole ollut, onneksem-
me, ilman monipuolisia ulkomaisia 
vaikutteita ja suhteita koskaan. uusien 
tarinoiden keräämistä jatketaan, sillä 
näyttely sai juuri tarinoiden ansiosta 
paljon myönteistä palautetta

Samanaikaisesti 100-lasissa näyt-
telyn kanssa avattiin erkki Vesanto 
-näyttely ja Sauli Suomelan näyttely. 
näyttelyt avasi vuorineuvos krister 
ahlström.

Kaisa Koivisto
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näyttely Handmade - Scandinavian Glass 
Starting all over keskittyy lasitaiteen ajan-
kohtaisiin kehityssuuntiin ja tulevaisuuteen. 
kolme lasialan erikoismuseota Suomen la-
simuseo, ruotsalainen the Glass Factory 
ja tanskalainen ebeltoftin lasimuseo ovat 
kutsuneet   lasitaiteilijoita näyttämään yh-
dessä museoiden kanssa, mitä lasitaide voi 
tarjota, mitä lasitaiteen kehittäminen vaa-
tii ja mikä voisi olla lasitaiteen tulevaisuus 
Pohjoismaissa. tämän pohjalta on syntynyt 
kiertonäyttely, joka keskittyy uusiin ajatuk-
siin, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. 
näyttely on ensimmäinen kahteenkymme-
neen vuoteen järjestettävä Pohjoismainen 
lasitaiteen yhteisnäyttely.

Syksyllä 2017 näyttely oli esillä ruotsa-
laisessa the Glass Factory –lasimuseossa. 

Kansainvälinen 
worKsHop – lasi taiteessa 
24.–26.11.2017 

näyttelyn avajaisten yhteydessä järjestet-
tiin 24.-26.11.2017 kansainvälinen work-
shop aiheesta Lasi taiteessa. lasistudio 
lasismissa riihimäellä yleisö sai seurata 
kolmen päivän aikana, kuinka lasista syn-
tyi taideteoksia taitavien lasitaiteilijoiden 
käsissä. taiteilijat ida Wieth-knudsen ja 
mats Hobye tanskasta ja Beate einen 
norjasta työskentelivät yhteistyössä 
lasismin taitavien lasinpuhaltajien ja -tai-
teilijoiden kanssa.

uta laurén

Suomen lasimuseossa näyttely avautui 
23.11.2017. näyttelyn avasi toimitusjoh-
taja reiner meindl, Glashütte lamberts 
Waldsassen GmbH, Saksa. keväällä 2018 
näyttely siirtyy ebeltoftin lasimuseoon 
tanskaan, jossa kierros päättyy.

Scandinavian Glass – Starting all over 
-niminen projekti on saanut nordisk 
kulturfondin rahoitusta, joka kat-
taa osan projektikuluista tanskassa, 
ruotsissa ja Suomessa. HANDMADE   on 
Pohjoismaisen kulttuurirahaston panos-
tus, joka toteutetaan vuosina 2016–2018. 
rahasto tukee kaikkien taiteen- ja kulttuu-
rinalojen projekteja, joissa tarkastellaan 
käsillä tekemistä eri näkökulmista, ja joiden 
tekijät ja toimijat vahvistuvat pohjoismai-
sesta yhteistyöstä.  

Handmade - scandinavian Glass startinG all over
24.11.2017–1.4.2018
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3. Kerros

Portugalilainen lasitaiteilija ja tutkija 
teresa almeida (s. 1978) työskentelee 
fluoresoivan lasin kanssa. Hänen teok-
sissaan kohtaavat innovatiivisella tavalla 
tiede ja taide. almeida tutkii materiaalin 
ominaisuuksia tieteellisesti ja esittää ai-
van uusia mahdollisuuksia, kuinka mate-
riaalia voi käyttää taiteessa.

Hän on väitellyt taideaineiden toh-
toriksi aveiron yliopistossa Portugalissa. 
Vuonna 2003 hän täydensi lasialan 
opintojaan Sunderlandin yliopistossa 
englannissa ja tällä hetkellä hän työs-
kentelee taideaineiden professorina 
oporton yliopistossa Portugalissa. Hän 

on myös i&D ”Vidro e Cerâmica para 
as artes” (ViCarte) -tutkimusryhmän 
jäsen.

Suomen lasimuseon näyttelyssä oli 
esillä pieniä hentoisia lasiteoksia, aivan 
kuin koralleja. Portugalilainen lasitaiteili-
ja kertoikin saaneensa inspiraation teos-
ten muotoon sukellusreissulla Punaisella 
merellä: Valkoinen koralli on kuollutta ja 
värillinen elävää. tämä tematiikka näkyy 
almeidan teoksista. Päivänvalossa teok-
set ovat valkoisia, mutta uv-valossa ne 
vaihtavat väriä: punaista, sinistä, vihre-
ää, oranssia. mitä hämärämpää on, sitä 
voimakkaampi väri on. 

Fluoresoiva lasi on harvinaista ja kal-
lista, eikä sitä käytetä juuri lasitaiteessa. 
teosten materiaalin ’resepti’ on taiteili-
jan oma.

Suomen lasimuseo toteutti näyt-
telyn yhteistyössä Bodassa toimivan 
ruotsalaisen the Glass Factory -lasi-
museon kanssa.  Syksyllä 2016 näytte-
ly oli ruotsissa, josta se siirtyi Suomen 
lasimuseoon. näyttelyn avasi 9.2.2017 
Portugalin suurlähettiläs Suomessa 
antónio manuel Coelho Da Costa 
moura.

uta laurén

valon ja värin vuoropuHelua – teresa almeida, portuGali 
10.2.–30.4.2017
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tarkoituksenmukaisuus oli erkki Vesannon 
(1915–1990) monipuolisen muotoilijauran 
kantava periaate. Hän toimi muotoilijana 
iittalan lasitehtaalla vuosina 1936–1971. 
tämän jälkeen hän toimi iittalan lasimu-
seon intendenttinä.  Hän jäi eläkkeel-
le vuonna 1980. Vesannon pitkä uraa 
uurtava muotoilijan työ on jäänyt lähes 
unohduksiin.

Vesanto palkattiin piirtäjäksi tekemään 
työpiirustukset jo tuotannossa oleviin esi-
neisiin. tällainen jo olemassa olevien esi-
neiden uudelleen suunnittelu – vaatimat-
tomimmillaan vain piirustusten teko – on 
kuulunut myöhemminkin monen muotoili-
jan tehtäviin. Vesanto suunnitteli kuitenkin 
jo 1930-luvulla omiakin malleja, ja tämä 
työ jatkui pitkälle 1960-luvulle saakka. 

Vesannon tunnetuimpia töitä ovat 
Lappi-taidelasisarja (1958) ja pinotta-
va Panu-juomalasi (1962). 

Vuonna 1946 iittalan lasitehdas 
järjesti muotoilukilpailun saadakseen 
uusia kaiverrus- ja hiontamalleja. 
kilpailun voitti tapio Wirkkala ja toi-
sen ja kolmannen palkinnon sai kaj 
Franck. Hyvin pian  iittalassa asuvasta 
Vesannosta tuli monella tavoin sekä 
Wirkkalan, Franckin että myöhemmin 
timo Sarpanevan luottomies. tämä 
muodostaa toisen kerroksen Vesannon 
monipuolisella uralla.

kolmas työ oli iittalan lasimuse-
on intendenttinä toimiminen vuosina 
1971–1980, ura, joka osoittautui paitsi 
vaativaksi myös erittäin mieleiseksi.

Vesanto-näyttely syntyi läheisessä 
yhteistyössä Sirkka-liisa löflundin kans-
sa, joka aloitti uransa iittalan lasitehtaalla 
erkki Vesannon alaisena. löflund jäi eläk-
keelle vuonna 2010 tehtävistä, jossa hän 
jatkoi Vesannon tehtäviä tuoterekiste-
röinnin parissa. Vesannon tyttäret marsa 
Partanen ja anne Vesanto olivat korvaa-
mattomana tukena näyttelyjärjestelyissä. 
ilman heidän apuaan monipuolisen esi-
neistön saaminen näyttelyyn ei olisi ollut 
mahdollista.

näyttelyluettelo ilmestyi poikkeuksel-
lisesti kustannussyistä Suomen lasimuse-
on ystävät ry:n vuosikirjassa 2017.

Kaisa Koivisto

erKKi vesanto - muotoilijan elämäntyö iittalassa 
18.5.–11.9.2017
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näyttely syntyi marja-leena Salon tekeil-
lä olleen kirjaprojektin pohjalta. Hänen 
kirjansa (marja-leena Salo, Kiehtova 
kierre – filigraanilasi Suomessa, nemo / 
kustannusosakeyhtiö otava, Helsinki 
2017) ilmestyi näyttelyn avajaispäivänä.  
näyttelyssä oli mahdollista näyttää ylei-
sölle suomalaisen filigraanilasin valmis-
tusperinteen laajuus. toisin kuin muissa 

Pohjoismaissa, Suomessa on sekä vanhaa 
filigraanilasia että monipuolista ja uutta 
luovaa tuotantoa.

Filigraanilasi yhdistetään usein venet   -
sia  laiseen lasiin, valmistettiinhan siellä 
filigraanilasia jo 1500-luvulla.  näyttely 
koostui vanhasta ja uudesta suomalai-
sesta filigraanilasista: 1800-luvun puoli-
välin nuutajärven loistokauden esineistä 

KieHtova Kierre – filiGraanilasi suomessa |
filiGree Glass from finland
22.9.–31.12.2017 

ja kaj Franckin johdolla elvytetyn tai-
don hedelmistä. Suurin osa filigraani-
tuotantoa oli ja on uniikkiesineitä, joita 
valmistivat kaj Franckin lisäksi muutkin 
vakituista yhteistyötä nuutajärven la-
sitehtaan kanssa tehneet muotoilijat. 
mukana näyttelyssä oli paljon  aivan 
uutta filigraanilasia myös riihimäeltä ja 
muualtakin. 

Kaisa Koivisto
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parvi

julija pociute – double 
end, liettualaista lasia
24.3.–16.4.2017

interventio 
19.4.-11.5.2017

Interventio -näyttely oli Hämeen ammattikor-
keakoulun lasi- ja keramiikkamuotoilun opis-
kelijoiden muotoiluprojekti, joka liittyi Suomi 
100 -juhla  vuoden teemaan. 

esineiden suunnittelussa oli otettu vaikut-
teita itsenäisyyden ajan vuosikymmenien his-
toriasta ja yhdistetty niitä nykyaikaan. 

lasi- ja keramiikkamuotoilun toisen vuo-
sikurssin opiskelijat olivat toteuttaneet hank-
keen osana opintojaan. näyttelyn esineet 
olivat muottiin puhallettua lasia. Projektin 
suunnittelu aloitettiin keväällä 2016 ja syyslu  
kukausi jatkui taustatutkimuksen, luonnoste-
lun ja mallinnuksen parissa. muotit teetettiin 
suunnitelmien pohjalta ja lasinpuhallustyöstä 
vastasivat  koulutuskeskus tavastian lasinpu-
hallusopiskelijat nuutajärvellä. esillä oli myös 
ammattipuhaltajien töitä.

Projektille oli myönnetty Suomi 100 -sta-
tus ja se oli osana juhlavuoden kunniaksi jär-
jestettäviä tapahtumia. osa näyttelystä sai 
jatkoaikaa 17.5–5.11.2017 osana suurta 100 
lasissa -näyttelyä.  interventio on ollut esil-
lä myös nuutajärvellä ja Hämeenlinnassa 
Wetterhoffin talossa. 

uta laurén

Julija Pociute (s.1981), asuu ja työskente-
lee nykyisin kaunasissa, liettuassa. Hän 
on tehnyt seitsemän yksityisnäyttelyä 
liettuaan, Saksaan ja espanjaan. Suomen 
lasimuseon näyttely esitteli liettualaisen 
taiteilijan töitä vuosilta 2016–2017 ja oli 
hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä 
Suomessa. Pociuten esineet, installaatiot ja 
videotaide kertoivat heijastuksesta perus-
tavaa laatua olevana filosofisena ilmiönä, 
kyseenalaistamalla todellisuuden ja tarun 
rajoja. esillä oli museon parvitilaan sovel-
lettuja installaatioita, mukana taiteilijan uu-
simpia töitä. 

tasapainottelemalla eri materiaalien 
välillä taiteilija rakentaa teoksissaan erillisiä 
tarinoita, jotka ovat avoinna katsojan tul-
kinnalle. keskittymällä illuusion ajatukseen, 
hän tutkii miten muisti kiinnittyy ilmiöön 
heijastuksena. tässä tapauksessa lasi vä-
littää ja ilmaisee varsinaisen ajatuksen ja 
toimii sekä fyysisessä että symbolisessa 
muodossa. installaatiot, fenomenologian 
peruskäsitteiden mukaan, eivät ole fyy-
sisiä esineitä vaan ihmisen käsityskyvyn 
aistireaktioita.

uta laurén

sauli suomela – 
drops of color
18.5.–2.7.2017

muotoilijana Pentagon Designissa työs-
kentelevää Sauli Suomelaa kiinnostavat 
teokset, jotka synnyttävät tunnelman eri-
tyisen kontrolloidusta muodonannosta. 
Samaan aikaan lasin sattumanvaraisuus 
synnyttää teoksille niiden toisella tavalla 
kiinnostavat luonteenpiirteet. näyttelyssä 
oli muottiin puhallettuja sekä valulasisia 
teoksia.

Suomen lasimuseon näyttelyssä oli 
esillä muottiin puhallettuja suuria lasi-
esineitä kolmessa eri muodossa.  teokset 
olivat saaneet inspiraationsa vedestä ja 
erityisesti pisaran muodosta, ollen kuiten-
kin muodoiltaan täysin hallittuja ja geo-
metrisia. myös lasin väri ja läpinäkyvyys 
olivat ja ovat tärkeitä muotoilijan töissä. 
muottiin puhalletuissa teoksissa vahvat 
värialueet olivat täysin sattumanvaraisia 
hallitun ulkomuodon sisällä, antaen töil-
le uniikin ja lasille ominaisen luonteen. 
erilaiset lasin työstämisen menetelmät 
tekevät teolliselle muotoilijalle Sauli 
Suomelalle lasitaiteen tekemisestä erityi-
sen kiinnostavaa ja haastavaa. 

uta laurén
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tapaHtumaHorisontin 
taivaanrannanmaalarit 
- Kaappo läHdesmäKi ja 
jonas paajanen
7.7.–17.9.2017

saKari pyKälä, 
Kuvanveistäjä ja 
muotoilija 
22.9.–5.11.2017

lasitaiteilijoiden 
jouluKuusia
17.11.–31.12.2017

neljää eri lasistudiota edustavat lasitaiteilijat koriste-
livat joulukuusia itse valmistamillaan joulukoristeilla. 
mukana näyttelyssä olivat: aino Vilpas ja marjut 
numminen (Soda Shop Design, Hämeenlinna), 
maarit ja kaappo lähdesmäki (osuuskunta lasismi, 
riihimäki), Jan torstensson ja tuulikki tähtivaara-
torstensson (lasistudio Jan torstensson, kiikoinen) 
sekä emmaleena niemi ja Jonas Paajanen (noituus 
Design, nuutajärvi).

tarinallisuus on tärkeä osa marjut nummisen 
nummisen ja aino Vilppaan lasituotannon suun-
nitteluprosessia. niinpä he halusivat pukea joulu-
kuusen lukemattomiin tarinoihin. kuusessa roikku-
vat lasipallot olivat nummisen tekemät. ne olivat 
hänen ihka ensimmäiset puhalletut koristepallot 
nuutajärven lasikoulussa kymmenen vuotta sitten.

maarit ja kaappo lähdesmäki (osuuskunta 
lasismi) halusivat valkoisen tekolumen sijaan ko-
keilla maalata kuusi osittain värilliseksi. lisäksi kuusi 
koristeltiin puhalletuilla lasipalloilla.

Jan torstensson ja tuulikki tähtivaara-tor-
stensson ovat tutkineet molempien sukuja myös 
geenikartoituksen avulla. lippurivi koottiin niiden 
maiden lipuista, joita geenikartoituksella on pystytty 
määrittämään. lasipallot, joissa on reikä valaisemis-
ta varten, olivat omaa tuotantoa.

emmaleena niemen ja Jonas Paajasen kuusi 
heijasteli noituus Designin lasituotantoa. Helmiä ja 
palloja tehdään koruksi lampputyönä eli kaasuliekin 
avulla. raaka-aineena käytetään valmista lasiputkea 
tai tankoa. näin palloista saadaan hyvin kevyitä. tämä 
on se menetelmä, jolla perinteiset joulukuusenkoris-
teetkin on tehty 1800-luvun alkupuolelta alkaen.

Kaisa Koivisto

Puisista lintuveistoksistaan tunnettu 
Sakari Pykälä (1926–1996) teki uraa 
myös muotoilijana riihimäen lasiteh-
taalla 1950-luvulla. taiteilija aloitti 
1951 opinnot taideteollisen oppilaitok-
sen ammattikoulun puolella koriste-
veistäjäin ja muovailijain kolmivuoti-
sella kurssilla.  riihimäen lasi oy:ssä 
vuosina 1955–1958. Pykälä pääsi 
suunnittelemaan taidelasiesineitä ja 
lisäksi hän teki malleja käyttölaseja 
varten.  Pykälä jätti kuitenkin muo-
toilun ja keskittyi kokonaan veistämi-
seen. linnut olivat keskeinen aihepiiri 
Pykälän koko 40 vuotta kestäneen tai-
teilijanuran ajan.  

näyttely syntyi tutkija timo 
keinäsen aloitteesta. Hän oli tutustu-
nut taiteilijaan italiassa 1980-luvul-
la. ’näyttelyluettelo’ ilmestyi osana 
Suomen lasimuseon ystävät ry:n vuo-
sikirjaa 2017. keinänen kirjoitti tekstin. 
Hän teki lasituotteiden ja kuvituksen 
osalta yhteistyötä tutkija Hannele 
Viilomaan kanssa.

Kaisa Koivisto

Suomen lasimuseon näyttely rikkoi 
lasitaiteen kaavoja ja leikitteli tulevai-
suudella. näyttelyn keskiössä olivat 
lähdesmäen ja Paajasen humoristiset 
teokset, joissa muisteltiin vanhoja ja 
leikiteltiin tulevaisuudella. näyttelyn 
tyyli poikkesi perinteisen lasitaiteen 
kaavasta, sillä teokset olivat luonteel-
taan sarjakuvamaisia karikatyyrejä. 
Samalla niissä korostui lasin luontainen 
plastisuus.

”teimme erikoisia hallitsijapatsai-
ta ja tapahtumahorisontissa siintäviä, 
hämärän peitossa olevia todellisuuden 
härveleitä.”, kertoi lasitaiteilija kaappo 
lähdesmäki. ”tapahtumahorisontti on 
käsitteellinen raja, jonka tuolta puolelta 
ei mikään palaa takaisin eikä sinne voi 
nähdä. monet arkisetkin asiat kätkevät 
sisäänsä salaisuuksia.”

kaappo lähdesmäki ja Jonas Paaja-
nen aloittivat lasikoulun ikaalisten 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitokses-
sa kihniössä vuonna 2003. Seuraavat 
neljä vuotta he työskentelivät yhdes-
sä Humppilan sekä nuutajärven lasi-
tehtailla puhaltajina. nykyisin läh-
des mäki työskentelee riihimäellä 
osuuskunta lasismissa ja Paajanen 
nuutajärvellä noituus Designissa. 
Tapahtumahorisontin taivaanrannan-
maalarit toi kaksikon työskentelemään 
yhdessä vuosikymmenen tauon jälkeen.

uta laurén
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Kiertonäyttelyt 2017

kansainvälisten kiertonäyttelyiden lisäksi 
lasimuseo kierrättää näyttelyitä kysynnän 
mukaan myös Suomessa. Taidetta ja 
arkitavaraa -näyttely esittelee pääasiassa 
1950-luvun käyttötavaraa. näyttely oli 
esillä kainuun museossa kajaanissa 
15.2.–5.4.2017. 

Vuonna 2013 Suomen lasimuseossa esil-
lä ollut näyttely Tapio Wirkkala – Lasin ja 
hopean runoilija perustui kyösti kakkosen 
yksityiskokoelmaan. Hän antoi näin 
suurelle yleisölle mahdollisuuden näh-
dä monia todella harvinaisia Wirkkalan 
suunnittelemia taidelasi- ja hopeaesinei-
tä. esineet oli pääosin toteutettu iittalan 
lasitehtaassa ja kultakeskus oy:ssä.

tästä näyttelystä rakennettiin kan-
sainvälinen kiertonäyttely. kierros alkoi 
syksyllä 2015 espanjan kansallisessa lasi-
museossa, Fundacion Centro nacional 
del Vidriossa, la Granjassa, jossa se oli 
esillä 31.10.2015–8.5.2016. espanjasta 
näyttely siirtyi GraSSi-museoon, 
leipzigiin, Saksaan, jossa se oli esillä 2.6.–
3.10.2016. näyttely jatkoi kierrostaan 

näyttelystä, joka esitettiin vuonna 2015 
Suomen lasimuseossa, on koottu kansain-
välinen kiertonäyttely esitettäväksi alan-
sa korkealuokkaisissa museoissa vuosina 
2017–2019. näyttelyn kierros alkoi vuonna 
2017 espanjasta, jossa näyttely oli esil-
lä espanjan kansallisessa lasikeskuksessa 
(Fundacion nacional del Vidrio) Segovian 
la Granjassa 5.3.–10.10.2017. 

vuonna 2017 lWl-industrimuseum 
Glashütte Gernheimiin, jossa se oli esillä 
19.3.–6.8.2017.

latviassa näyttely oli esillä latvian 
kansallismuseoon kuuluvassa Design-
museossa 13.10.–5.12.2017. näyt tely oli 
osaa virallista Suomi 100 -juhlaohjelmaa. 
näyttely huipentui 6.12.2017 viralliseen 
Suomen suurlähetystön latvias sa järjes-
tämään Suomi 100 juhlaan, joka vietet-
tiin Wirkkala-näyttelyn näyttelysalissa. 
latvian tasavallan presidentti raimonds 
Vējonis kunnioitti juhlaa läsnäolollaan ja 
piti myös puheen.

kiertonäyttelyn esineet ovat kyösti 
kakkosen kokoelmasta, poikkeuksena 
muu tamat Suomen lasimuseon omista-
mat esineet. 

espanjassa Suomen lasimuseon näyt-
tely oli yleisömenestys – siellä näyttelyyn 
tutustuivat Suomi 100 -juhlavuotena 
27 276 kävijää.

Vuosiksi 2018–2019 neuvotellaan uu-
sista näyttelypaikoista mm. unkarissa, 
ranskassa, Belgiassa, Saksassa ja 
iso-Britan niassa.

uta laurén

6.12.2017 latvia

timo sarpaneva 
– Collection Kakkonen

taidetta ja arKitavaraa

tapio wirKKala 
– lasin ja Hopean 
runoilija – a poet in 
Glass and silver, 
Collection Kakkonen

collection KaKKonen

toimitusjohtaja ja taiteenkerääjä kyösti 
kakkonen on kerännyt määrätietoisesti 
suomalaisen keramiikan ja lasimuotoilun 
helmiä kolmenkymmenen vuoden ajan. 
ensimmäiset keramiikkaesineet ovat pe-
räisin toini muonalta. 

nykyisin mittava kokoelma sisältää 
kaikkien merkittävien suomalaisten muo -
toilijoiden teoksia. tapio Wirkkalan 
taide-esineet ovat yksi monista kak-
kosen kiinnostuksen kohteista. Hänen 
kokoelmiinsa kuuluvia teoksia on ollut 
esillä useissa näyttelyissä ja niitä 
on kuvattu suomalaista muotoilua 
käsittelevään kirjallisuuteen.

uta laurén
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Suomen lasimuseon medianäkyvyys 
vuonna 2017 oli arvoltaan noin 566 769 €, 
josta kotimaisen medianäkyvyyden osuus 
oli noin 396 394 € ja ulkomaisen noin 
170 375 €. 

lasimuseossa järjestetyistä näyt-
telyistä suurimman medianäkyvyy-
den saavutti Suomen itsenäisyyden 
100-vuotis juhlavuoden kunniaksi järjes-
tetty 100 lasissa – 100 i glas – 100 x Glass 
-näyttely. kiertonäyttelyistä parhaim-
man medianäkyvyyden (n. 128 500 €) 
sai kyösti kakkosen kokoelmasta koottu, 
vuonna 2013 lasimuseossa nähty näyttely 
Tapio Wirkkala – Lasin ja hopean runoilija, 
joka oli vuoden aikana esillä Gernheimin 
lasimuseossa, Saksassa ja latvian taidete-
ollisuusmuseossa riiassa.
      luvut ovat suuntaa antavia, sillä kaikista 
medioista ei ole käytettävissä hinnoittelu-
tietoja. kaikki museota koskeva uutisointi 
ei myöskään tule museon tietoon.

lasipäivä 21.1.
Suomen lasimuseon ystävät ry järjesti yh-
teistyössä Suomen lasimuseon kanssa pe-
rinteisen lasipäivän, lauantaina 21.1.2017 
klo 10–15. tapahtuma osoitti suosionsa 
jälleen kerran, lasimuseossa kävi tuolloin 
yhteensä 2266 kävijää. ohjelmassa oli 
jälleen perinteisesti ilmaista esinetunnis-
tusta asiakkaille, myyntipöydät kahdessa 
kerroksessa sekä suosittu lasihuutokaup-
pa. Suomen lasimuseon julkaisuja myytiin 
taas reiluin alennuksin. tapahtumaan oli 
vapaa pääsy.

Kansainvälinen museopäivä 
18.5.
kansainvälisenä museopäivänä on vapaa 
pääsy lähes kaikkiin maailman museoihin. 
Suomen lasimuseoon tutustui kansainväli-
senä museopäivänä yhteensä 129 kävijää.

museoiden yö 20.5.
museoiden yötä vietettiin lauantaina 
20.5. jolloin klo 17–22 Suomen lasimuse-
oon oli vapaa pääsy. iltakävijöiden mää-
rä oli peräti 880 henkilöä. museossa oli 
Popup-kahvila, ristikkosuunnistusta per-
heille ja kävijät saivat museoissa jaettaviin 
’museopasseihinsa’ leiman. leimoja hank-
kineiden ja suunnistukseen osallistunei-
den kesken arvottiin tuotepalkintoja.

lasi- ja KeräilytapaHtuma 
10.6.
museon piha-alueelle levittäytyi jälleen 
ennätysmäärä lasiharrastajia myynti-
pöytineen. tapahtuma keräsi alueelle 

medianäKyvyys 2017

tapaHtumat museolla 2017

tuhansia lasista kiinnostuneita ihmisiä. 
ensimmäinen vastaava tapahtuma jär-
jestettiin vuonna 1992 Helsingissä, an-
nantalolla. ulkoilmatapahtumia museon 
pihalla on järjestetty jo vuodesta 1997 
lähtien. 

taiteiden yö 1.9.
Suomen lasimuseo osallistui ensimmäistä 
kertaa riihimäellä toteutettuun taiteiden 
yö – tapahtumaan. lasimuseon kävely-
konsertti ”Pieni yösoitto 1”   tarjosi museo-
kokemuksen musiikin tahdittamana. kon-
sertissa esiintyi Charlotta kivistö & co. 
lisäksi museolla oli tanssikoulu 1st Stepin 
esityksiä. uutuustapahtuma ei vielä kerän-
nyt suurta kävijämäärää.

riiHimäKi-päivä 11.9.
riihimäki päivää vietettiin 11.9. museo oli 
tuolloin poikkeuksellisesti avoinna maa-
nantaina.  museossa vieraili yhteensä 455 
kävijää. lasimuseoon oli vapaa pääsy.

joulutori 25.11.
Joulutori järjestettiin yhdessä metsäs-
tysmuseon kanssa. Vuonna 2017 myynti-
pöydän varasi ennätykselliset 30 käsityön 
taitajaa. myyntipöydät sijaitsivat museon 
toisessa kerroksessa Designlasin- ja van-
han lasin osastoilla. Jouluista tunnelmaa 
loi osaltaan glögi- ja piparitarjoilu sekä 
lapsille Etsi tonttu -kilpailu. kävijöiden kes-
ken arvottiin lasisia joulukoristeita. mak-
suttomassa tapahtumassa vieraili lasimu-
seolla 1875 kävijää. 
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Suomen lasimuseo on kuulunut riihimäen kaupungin 
Sivistyslautakunnan alaisen kulttuuri- ja vapaa-aikajaos-
ton alaisuuteen 31.5.2017 asti ja 1.6.2017 alkaen Sivistys- 
ja hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Suomen lasimu-
seon taloudessa on sovellettu nettobudjetointia. Yksikön 
päällikkönä toimii museonjohtaja.

Suomen lasimuseon toimintaka te vuonna 2017 oli 
732 274 euroa. Pääsy   lipputuloja kertyi 44 120 euroa. 
myyntitoiminnasta saatiin tuloja 54 160 euroa, palveluista 
ja muista toiminnoista 2 782 euroa. museolle myönnettiin 
vuodeksi 2017 erikoismuseon erityistehtävien hoitamiseen 
70 000 euroa.

Suomen lasimuseo sai valtakunnallisena erikoismuse-
ona 10 henkilötyövuoden perusteella korotettua valtion-
apua, joka vuonna 2017 oli 290 667 euroa, josta alueel-
listen tehtävien suorittamiseen osoitetun lisäosan määrä 
oli 61 844 euroa. Suomen lasimuseon nettomenot valtion-
apu huomioiden oli 15,21 euroa / asukas ja 23,08 euroa / 
museokävijä.

muut tilaisuudet
lasimuseolla järjestettiin lisäksi seuraavat 
yleisötapahtumat: 
6.1. loppiaistapahtuma ”Hetki kulttuurin ja kahvin 
parissa”
23.2. Kassel-näyttelyn yleisöopastus
23.3. anita elomaan esitelmä aimo okkolinista
20.8. ja 10.9. taiteilijan tyttäret yhdessä Sirkka-liisa 
löflundin kanssa perehdyttivät Erkki Vesanto-näyttelyyn
11.9. 100-lasissa näyttelyn yleisöopastus
15.10. Gravur on Tour – kaiverruskurssin työnäytös ja 
luento
11.11. eila minkkisen lahjoituksen julkistamistilaisuus ja 
Hugo rask – dokumentin esitys

Suomen lasimuseo osallistui myös meri keskus Vellamon 
tapahtumaan Tunnetko Karhulan lasin 14.10. ja lasismin 
tiloissa riihimäellä järjestettiin Gravur on Tour -lasinkai-
verruskurssi kutsutuille lasitaitei lijoille 8.–15.10.

aija avnery

Hallinto ja talous 2017

Kaappo Lähdesmäki, Alus.

Sauli Suomela, Drops of Color.
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eriKoismuseotoiminta 

Suomen lasimuseo kävi muiden valta-
kunnallisten erikoismuseoiden tavoin 
neuvottelut museoviraston kanssa syk-
syllä 2014. uusi sopimus neuvoteltiin 
museovirastossa 14.10.2014. Solmitussa 
nelivuotissopimuksessa 2015-2018 sovit-
tiin toiminnan painopisteistä, joissa esille 
nousivat mm. verkkopalvelut ja kokoel-
matiedot, suomalaisen lasihistorian tun-
nettavuuden vahvistaminen sekä oman 
toiminnan laadun ja palvelun turvaaminen 
ja kehittäminen. Valtakunnallisena lasimu-
seona sidosryhmäyhteistyö on keskeistä 
niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

museon eriKoisteHtävät val-
taKunnallisena eriKoismuse-
ona ovat:

painopiste 1: 
Verkkopalveluiden kehittäminen ja koko-
elmatietojen avaaminen yleisölle 

museo 2015 –hanke (museumPlusria-
luettelointiohjelma) siirtyi museovirastolta 
museoliitolle, ja on edennyt koekäyt-
töön vuoden 2017 aikana. lasimuseossa 
aloitettiin vanhan luettelointiohjelman 
tietojen ’putsaaminen’ siihen kuntoon, 
että siirtyminen uuteen ohjelmaan, on se 
sitten mikä tahansa, sujuu mahdollisim-
man vaivattomasti ja edullisesti. Yhdessä 
riihimäen kaupunginmuseon kanssa 
saimme vuonna 2017 vihdoinkin hankit-
tua uuden kokoelmanhallintaohjelman 
Collecten, jonka käyttöönotto kuitenkin jäi 
vuodelle 2018.

Vuodenvaihteessa 2014-2015 avau-
tunut lasiportaali www.finnishglass.fi/ on 
ennen kaikkea foorumi, joka auttaa suo-
malaisia lasintekijöitä verkostoitumaan 
ja auttaa toisaalta lasista kiinnostuneita 
löytämään taiteilijoita. lasimuseon toi-
minnasta on tiedotettu aktiivisesti niin 
verkkosivujen, Facebook-sivujen kuin 
twitterinkin kautta.                 

painopiste 2: 
Suomalaisen lasin ja sen historian tun-
nettavuuden vahvistaminen alueellisesti, 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomen 
lasimuotoilun ja lasitaiteen tunnetuksi 
tekeminen kansainvälisellä tasolla ja luo-
van talouden edistäminen.

museoviraston johdolla alettiin koota 
aloitteita koskien aineetonta kulttuuri-
perintöä. Vuoden 2016 aikana koottiin 
elävän perinnön wikiluettelo. Vuonna 
2017 lasinpuhaltaminen saatiin Suomen 
lasimuseon hakemuksesta Suomen en-
simmäiseen kansalliseen aineettoman 
kulttuuriperinnön luetteloon. Hakijana 
oli Suomen lasimuseo ja mukana olivat 
seuraavat yhteisöt: Suomen lasimuseon 
ystävät ry, nuutajärven lasikylän kulttuu-
risäätiö, riihimäen lasinpuhaltajakerho ry, 
aalto-yliopisto taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulu, Hämeen ammattikorkea-
koulu Hamk, koulutuskeskus tavastia, 
Sastamalan koulutuskuntayhtymä. lisäksi 
hanketta luonnollisesti tukivat myös kaikki 
lasin valmistajat pienistä pajoista iittalan 
lasitehtaaseen. Seuraava vaihe on saada 

lasinpuhaltaminen kansainvälisenä yh-
teistyönä unescon kansainväliselle ai-
neettoman kulttuuriperinnön listalle.

kansainvälisten kiertonäyttelyiden 
lisäksi lasimuseo kierrättää näyttelyi-
tä kysynnän mukaan myös Suomessa. 
Taidetta ja arkitavaraa -näyttely esitte-
lee pääasiassa 1950-luvun käyttötava-
raa. näyttely oli esillä kainuun museossa 
kajaanissa 15.2.–5.4.2017. 

Suomen lasimuseo järjesti yh-
teistyössä Suomen lasimuseon ys-
tävät ry:n kanssa muotoilukilpailun. 
kilpailutehtävänä oli muotoilla Suomen 
100-vuotisjuhlavuoden lasiesine. 
kilpailussa oli kaksi sarjaa, edullinen 
muistoesine ja piensarjatuotantoon so-
veltuva taide-esine. tulokset julkistet-
tiin 100 lasissa -näyttelyn avajaisissa 
17.5.2017.

Palkintolautakunnan puheenjohtaja 
Jorma Vennola lausui tulosten 
perusteista seuraavaa:

”Suomi 100 -lasiesineen 
muotoilukilpailuun lähetettiin lähes 
60 ehdotusta. kilpailun taso oli 
hyvä, mutta palkintolautakunta ei 
kuitenkaan löytänyt kumpaankaan 
sarjaan varsinaista huippuehdotusta, 
joten 1. palkinnot jätettiin jakamatta.  
Palkintolautakunnan mielestä jätettyjen 
ehdotusten yleisilme oli hieman 
tosikkomaisen juhlallinen. Huumoria ja 
ennakkoluulottomampaa otetta jäätiin 
kaipaamaan. 



17

Palkintolautakunta oli varsin yksimielinen 
palkintojen jakautumisesta.” 

Taide-esine

2. sija
maa, Helmi remes, 
Vuoden 2017 taide-esine
2. sija
SYli, kari alakoski, marja Hepo-aho 
3. sija
olor, Helmi remes
kunniamaininta:
kaiku, Juri karinen
lea lea, eeva lehto
tuPaSVilla, Helmi remes

Muistoesine

2. sija
tYYni, teija takala
2. sija
a DroP From tHe lake, 
terhi tuominen, Jitan V. Patel 
3. sija
 Suomi100-Vati, Yrsa ranki
kunniamaininta: 
lumiPallo, laura aalto-Setälä 
Peili, Camilla kropp
JäälaSi, ella Varvio

Scandinavian glass, starting all over -näyt-
telyprojekti alkoi jo vuoden 2015 puolella. 
tavoitteena oli koota uusinta pohjoismais-
ta lasitaidetta kiertonäyttelyksi yhteistyös-
sä tanskalaisen Glas museet ebeltoftin ja 
ruotsalaisen the Glass Factoryn kanssa. 

Vuonna 2016 projektille myönnettiin tu-
kea Pohjoismaisesta kulttuurirahastos-
ta. näyttely aloitti kierroksensa Bodasta 
ruotsista ja riihimäellä näyttely avattiin 
23.11.2017. näyttely jatkuu 1.4.2018 saak-
ka, jonka jälkeen näyttely siirtyy ebeltoftiin. 
lasimuseon osalta projektia hoitaa uta 
laurén.

Suomen lasimuseon järjestämä kan-
sainvälinen lasinkaiverruskurssi riihi-
mäellä osuuskunta lasismin tiloissa 
8.–15.10.2017 liittyi Suomesta käytännös-
sä kadonneen kaiverrustaidon elvyttämi-
seen. Saksalaiset Heikko Schulze-Höing 
ja Wilhelm Vernim toimivat kurssin opet-
tajina. kurssin osallistujiksi kutsuttiin 
Susanne koskimäki, emmaleena niemi, 
Henriikka Pöllänen, kimmo reinikka sekä 
toinen lasismin edustaja (Helmi remes), 
elina Salonen, kirsti taiviola, ella Varvio ja 
kaksi Hamk:in opiskelijaa Jay Siltavuo ja 
markku mikkonen. kaivertaminen kukois-
ti jo rooman valtakunnassa 2000 vuotta 
sitten. kaivertaminen kehittyi uudelleen 
jalokivien kaiverruksen myötä Pohjois-
Böömissä. Pyörivä kupari- tai kivilaikka hioi 
vuorikristallin ja agaatin lisäksi myös keino-
tekoista materiaalia, lasia. Suomessa kai-
verretusta lasista on yksittäisiä tietoja jopa 
Åvikin lasitehtaalta 1700-luvun puolivälis-
tä. ruotsin esikuvan mukaan Suomessakin 
kaiverrettiin taidelasia 1920-luvun lop-
pupuolella. kaivertaminen lähes päättyi 
1950-luvulla osana lasiteollisuuden te-
hostamista. riihimäkeläisen kristallihiomo 
m. okkolinin (1989–2016) omistaja matti 
okkolin lienee toistaiseksi viimeinen 

Suomessa, joka on taitanut vaativan kupa-
rikaiverruksen. kurssijärjestelyistä vastasi 
uta laurén.

Filigraanilasinäyttelyn järjestäminen 
(22.9.–31.12.2017) liittyi sekin osaltaan 
huoleen valmistustaidon katoamises-
ta. Suomeen on syntynyt nuutajärven 
1850-luvun perintönä oma filigraanilasin 
perinne. taitoa ylläpitävät muutamat la-
sinpuhaltajat, muotoilijat ja taiteilijat sekä 
kaksi ammatillista oppilaitosta. tälläkään 
hetkellä Suomessa ei ole varmuutta kou-
lutuksen jatkuvuudesta. Juhlapuheiden 
kädentaitojen arvostus uhkaa kääntyä 
yhä niukemmiksi mahdollisuuksiksi opis-
kella ja työskennellä alalla. Jos käden-
taidot päästetään katoamaan, on niiden 
oppiminen uudelleen vaikeaa ja kallista 
– kalliimpaa kuin niiden säilyttäminen ja 
kehittäminen. Filigraanilasin valmistus 
on tällainen taito. nuutajärvellä järjestet-
tiin lasiakatemian puitteissa viikon kurssi 
(27.11.–2.12.2017), jossa perehdyttiin fili-
graanitekniikkaan mestaripuhaltaja Jaakko 
liikasen sekä kaj Franckin verstakossa 
aikoinaan työskennelleiden mestaripuhal-
tajien eelis kankaisen, taisto Sundellin ja 
matti räsäsen johdolla. Viikon aluksi kaisa 
koivisto piti yleisölle avoimen luennon fili-
graanilasin historiasta.

kaisa koivisto osallistui kutsut-
tuna  luennoitsijana (key note spea-
ker) naestvedin museossa tanskassa 
10.–11.3.2016 järjestettyyn ensimmäi-
seen Nordic Utility Glass -konferenssiin. 
Pohjoismainen yhteistyö jatkui ruotsin 
lasimuseossa Växjössä 5.–6.10.2017 

Filigraanilasinäyttely 22.9.–31.12.2017
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teemalla ’Setting the table, Setting the life 
Style?’. aiheena oli ’lasi ruokapöydässä’. 
kaisa koivisto piti esitelmän katettujen 
pöytien historiasta ja lasiesineiden suurista 
muutoksista Pohjois maissa. Vuonna 2018 
kokous järjestetään riihimäellä.  

painopiste 3: 
oman toiminnan laadun ja palvelukyvyn 
turvaaminen ja kehittäminen

Suomen lasimuseo osallistui edellisvuosien 
tapaan museoiden valtakunnalliseen tako-
toimintaan.  toiveenamme on, että tako 
selkeyttää osaltaan myös keruuvastuita. 
Pooli 6:ssa on ollut hieman hiljaisempaa 
vuonna 2017 eikä meneillään ole poolin yh-
teistä hanketta – Kokoelmien avaimet -jul-
kaisu on toimitusvaiheessa.  

museoesineiden tunnistuspalvelun 
kautta kuka tahansa saa maksua vastaan 
kysyä esineistään. museoille tämä apu on 
maksutonta. lasiesineiden osalta on tehty 
yhteistyötä espoon kaupunginmuseon kans-
sa koskien näyttelyä Lasin aika, Kauklahden 
lasitehdas 1923–1952 (15.6.2016–3.9.2017). 
kymenlaakson museon kanssa yhteistyö-
tä tehtiin koskien näyttelyä Lasia kaikille – 
Karhula 1889–2009, joka avautui 19.5.2017.  

erilaisia tunnistustilaisuuksia on muiden 
organisaatioiden toimesta järjestetty niin, 
että kaisa koivisto tai Hannele Viilomaa 
on ollut tunnistamassa. tällainen tilaisuus 
oli mm. Suomen lasimuseon ystävät ry:n 
Lasipäivä tammikuun lopulla ja Lasivitriini-
tapahtuma nuutajärvellä. Suomen lasi-
museon ystävät ry järjesti lasitapahtuman 

myös yhteistyössä kymenlaakson museon 
kanssa lauantaina 14.10.2017. kaisa koivisto 
piti esitelmän karhulan lasitehtaan käyt-
tölasituotannosta ja osallistui esineiden 
tunnistamiseen. 

koulutusyhteistyö koostui asiantun-
tijaopastuksista osana koulutusohjelmaa 
taideteollisen korkeakoulun muotoilu- ja lasi-
opiskelijoille, Hämeen ammattikorkeakoulun, 
lahden muotoiluinstituutin ja koulutuskes-
kus tavastian opiskelijoille. myös paikallisille 
koululuokille oli tarjolla asiantuntijaopastuk-
sia. kaisa koivisto piti luennon lasimuotoilun 
perinteestä 12.10.2017 aalto-yliopiston muo-
toilun laitoksella.

Julkaisutoiminnan vähenemistä riihi-
mäen kaupungin säästötoimien takia paik kaa 
jossain määrin Suomen lasimuseon ystävät 
ry:n vuosikirja, jota alettiin julkaista vuonna 
2014. Vuoden 2017 ainoaksi museon julkai-
suksi jäi 100 lasissa. näyttely perustui 100 
tarinalle, joita kerättiin yhteistyöverkoston 
lisäksi sosiaalisen median ja lehdistön väli-
tyksellä. 100 lasissa -näyttely oli osa Suomen 
itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 
ohjelmaa. Vuosikirjaan 2017 sisältyi poik-
keuksellisesti peräti kaksi ’näyttelyjulkaisua’,  
kaisa koivisto ja Sirkka-liisa löflundin yh-
dessä tekemä Erkki Vesanto - muotoilijan 
elämäntyö Iittalassa ja timo keinäsen  kirjoit-
tama Sakari Pykälä, lasin ja puun muotoilija. 
molempiin sisältyi luettelo sarjatuotannossa 
olleesta lasimuotoilusta. Sakari Pykälän osal-
ta luettelon osalta timo keinänen teki yhteis-
työtä Hannele Viilomaan kanssa.

Kaisa Koivisto | uta laurén

Tamara Aladin, taidelasi.

SLM-35294-0, Suomen lasimuseon 

ystävien lahjoitus.
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valtaKunnallisen eriKoismuseon yKsi teHtävä

lasinpuhaltaminen on lasinvalmistuksen pe-
rusmenetelmä. Suomessa lasiteollisuus on 
parhaimmillaan työllistänyt useita tuhansia 
ja on nyt lähes hävinnyt. nykyisin teollinen 
lasin valmistus on iittalan lasitehtaan varas-
sa. tehdas työllistää liki 200 henkeä, joista 
neljännes on puhaltajia.  lisäksi Suomessa on 
useita pieniä hyttejä, jotka joko osuuskuntana 
tai yhtiönä valmistavat lasia suupuhaltamalla.

lasinpuhaltajan ammattitaito vaatii vuo-
sien koulutusta ja jatkuvaa työvaiheiden har-
joittelua. taitavaksi puhaltajaksi voi kehittyä 
parhaimmillaan noin 10 vuoden oppimisen 
jälkeen. ammattitaitoisen lasinpuhaltajan on 
hallittava laajasti erilaisia kuuman lasin val-
mistustekniikoita hallitakseen vaativan mate-
riaalin ja käsityötaitojen kirjon.

Suomen lasimuseo kerää aktiivisesti 

tietoa lasinpuhalluksen vaiheista Suomessa. 
Viiden vuoden välein järjestettävät Suomen 
lasi elää -näyttelyt ovat tehneet näkyväksi 
ne suuret muutokset, joita alalla on tapahtu-
nut vuoden 1981 jälkeen. muutenkin museon 
näyttelytoiminta tukee niin perinteen säily-
mistä kuin uuttakin lasia.

tämän lisäksi Suomen lasimuseo on 
myös järjestänyt ainakin 1990-luvulta lähti-
en työpajoja: riihimäkeläisen Jaakko liikasen 
lasistudion kanssa järjestettiin venetsialais-
ten lasinpuhaltajien työpajat sekä ruotsalai-
sen huipputaiteilija Bertil Vallienin työnäytös 
vuonna 2001. Vuonna 2014–2015 Suomen 
lasimuseo toteutti yhteistyössä Venetsian 
kaupungin ja espanjan kansallisen lasikeskuk-
sen kanssa mittavan eu-projektin European 
Glass Experience, jonka keskeinen sisältö oli 

Valtakunnallisen erikoismuseon yksi tehtävä

– Lasinpuhaltaminen Suomen Aineettoman 

kulttuuriperinnön ensimmäiseen 

kansalliseen luetteloon Suomen lasimuseon 

hakemuksen pohjalta
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nuorten lasitaiteilijoiden ja -teosten liikku-
vuus eurooppalaisen lasitaiteen konteks-
tissa. kilpailun myötä syntyneen näyttelyn 
(riihimäellä 28.3.–8.6.2014) puitteissa 
Suomen lasimuseo järjesti yhteistyössä 
riihimäkeläisen lasistudio lasismin kanssa 
kansainvälisen workshopin ja taiteilijata-
paamisen sekä ammattilaisille ja opiske-
lijoille että suurelle yleisölle, johon kut-
suttiin taiteilijoita ranskasta, tanskasta, 
tšekeistä ja Suomesta.

Suomen lasimuseo pyrkii omalla toi-
minnallaan edesauttamaan lasinpuhal-
tamisen käsityönä pysymistä elävänä 
perinteenä ja lisäämään kuluttajien ym-
märrystä käsin tehtyjen lasiesineiden li-
säarvosta ja teknisestä korkeasta tasosta. 
tiedottamisen osuus ja siihen liittyvät ylei-
sölle avoimet workshopit, taiteilijatapaa-
miset, esitelmät, seminaarit, tiedotustilai-
suudet sekä järjestelmällinen tiedotustyö 
ovat lasinpuhaltajan ammatin säilyttämi-
sen kannalta tärkeitä. 

museon perinteisten tehtävien lisäk-
si rakennetaan jatkuvasti uusia verkos-
toja lasitaiteilijoiden, lasinpuhaltajien ja 
-muotoilijoiden kesken. Suomen lasimu-
seo tarjoaa tähän foorumin rakentamalla 
alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä 
verkostoja. lasinvalmistukseen liittyvä 

aineeton kulttuuriperintö tallennetaan ja 
välitetään tämän päivän alan ammatti-
ihmisille ja suurelle yleisölle.

Suomen lasimuseo on vuonna 2016 
solminut virallisen yhteistyösopimuk-
sen saksalaisen lWl industriemuseum, 
Gernheimin lasimuseon kanssa, jonka 
toimesta lasinpuhaltaminen käsityönä 
on saatu vuonna 2015 Saksan aineet-
toman kulttuuriperinnön kansalliselle 
listalle. Suomen lasimuseo on ollut viral-
lisesti tukemassa saksalaisten hakemus-
ta ja on tämän innoittamana laittanut 
lasinpuhaltamisen elävän perinnön wiki-
luetteloon. Samalla syntyi myös ajatus ha-
kea myös Suomessa aineettoman kulttuu-
riperinnön kansalliselle listalle. taustalla 
oli jo silloin ajatus, että haettaisin sen jäl-
keen mahdollisesti monikansallisella haul-
la unescon aineettoman kulttuuriperinnön 
luetteloon. 

2017 käynnistyi pohjoismainen han-
ke Scandinavian Glass – Starting All 
Over, jonka tarkoituksena on elvyttää 
Pohjoismaissa lasinpuhallus ja luoda ver-
kostoja sekä saada suuren kiertonäytte-
lyn avulla uutta arvostusta lasinpuhal-
lustaidolle kuluttajienkin silmissä. Hanke 
rahoitetaan nordisk kulturfondin 
HanDmaDe-projektin kautta. tässä on 

pohjoismainen avaus saada lasinpuhallus-
ta myös muissa pohjoismaissa kansallisille 
suojelulistoille.

Suomen lasimuseon rooli ja arvostus 
alansa valtakunnallisena erikoismuseo-
na vahvistuu ja saa uuden ulottuvuuden 
mahdollistajana ja innovaatiokeskuksena. 
lasinpuhallustaidon säilyminen elävänä 
perintönä edellyttää erikoismuseoltakin 
toisaalta koulutuksen säilymisen tuke-
mista ja uusien lasinpuhaltaja-yrittäjien ja 
muotoilija-yrittäjien toiminnan tukemista. 
tukemisen ei välttämättä tarvitse olla val-
tion tai kuntien suoraa taloudellista tukea 
vaan ennen kaikkea käsityötaidon arvos-
tuksen lisäämistä ja käsityön arvon tun-
nustamista osana kulttuuriperintöä. 

lasinpuhallustaito on euroopan laa-
juisesti suuressa vaarassa hiipua monil-
ta osin. tästä syystä syntyy parhaillaan 
aiheenpiirin tiimoilta kansainvälinen 
verkosto, johon kuuluvat saksalaisen 
Gernheimin lasimuseon lisäksi ebeltoftin 
lasimuseo tanskasta, the Glass Factory 
ruotsista ja Fundacion Centro nacional 
del Vidrio espanjasta. myös yhteistyö-
kumppanit Portugalista, tšekeistä ja 
Venetsiasta ovat kiinnostuneet osallis-
tumaan tämän aineettoman perinnön 
pelastamiseen.

uta laurén
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Suomen lasimuseo on kuulunut 31.5.2017 asti 
Sivistyslautakunnan alaisen kulttuuri- ja vapaa-
aikajaoston alaisuuteen ja 1.6.2017 alkaen Sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnan alaisuuteen.

sivistys- ja HyvinvointilautaKunta 
2017–2021

Hannu nokkala  puheenjohtaja 
anna merentie  varapuheenjohtaja 
Jyrki Hapulahti  jäsen 
anne immonen  jäsen 
Jere mattila  jäsen 
Jukka mursula  jäsen 
tiina mämmelä  jäsen 
Silja nurmi  jäsen 
Sami rauhala  jäsen 
riikka tervatuli  jäsen 
Jenni uusitalo  jäsen
Pirjo-liisa Snellman-tenhunen kh:n edustaja 
olivia mäenpää  nuorisovaltuuston 

edustaja 
neea Simovaara  nuorisovaltuuston 

edustaja

sivistyslautaKunta | Kulttuuri- ja vapaa-aiKajaosto

sivistyslautaKunta 2013–2017 

Hannu nokkala   puheenjohtaja 
Jari Heikkinen  varapuheenjohtaja 
Pentti auvinen  jaoston puheenjohtaja 
titta andersson-Bohren jäsen 
kirsi kalliotähti   jäsen 
mika laine   jäsen 
kari-Veli lehtonen   jäsen 
Patricia megyaszai   jäsen 
Jukka mursula   jäsen 
arja Valo-Hellsten   jäsen 
mikko Vuolle   jäsen 
Derya Özgün   jäsen 

leona Pälvimäki   nuorisovaltuuston edustaja 
aapo rantanen   nuorisovaltuuston edustaja 
riku Bitter    kh:n edustaja

Kulttuuri- ja vapaa-aiKajaosto 2013–2017

Pentti auvinen (SDP)  puheenjohtaja  
niina tauru (VaS)   varapuheenjohtaja  
anne immonen (VaS)  jäsen  
lauri Jormanainen (SDP)  jäsen  
timo liimatta (VaS)  jäsen  
Senja luoma (kD)   jäsen  
okariina rauta (SDP)  jäsen  
Sami Sahlman (ViHr)  jäsen  
Heidi Selenius (PS)  jäsen 
mervi Sihvonen (kok) jäsen  
ari tuomi (kok)   jäsen
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nopeasti kasvanut museokorttien myyn ti on tuonut asiakkaita 
ympäri Suomea. lomalla on helppo pistäytyä matkanvarrelta 
löytyviin museoihin. museokorttikohteita on jo yli 250 ympäri 
Suomea.

museokaupan asiakaskunta koostui pääasiassa näyt-
telykävijöistä, mutta osa myymälän asiakkaista tuli varta 
vasten museokauppaan ostoksille. lisäksi tapahtumien yh-
teydessä järjestetyt ale-kampanjat houkuttelivat tekemään 
ostoksia. Hyllyiltä löytyikin kattavan lasialan kirjallisuuden 
lisäksi tuotteita lahjoiksi monenlaisiin tilaisuuksiin. Vuoden 
2017 uutuus oli tamperelaisen Dylan katzin puhaltamat 
sisustuspallot. Pääosin tuotevalikoima koostuikin suoma-
laisten pienten lasistudioiden tuotteista. Böömiläiset ja lau-
schalaiset lasiset suupuhalletut joulukoristeet olivat myös 
yksi museokaupan vetonauloista vuoden lopussa.

mielenkiintoinen tuote myymäläs sämme oli kierrätetyis-
tä näyttelybanderolleista teetetyt museokassit. ostamalla 
kassin asiakas tuki samalla riihimäkeläisiä kehitysvammaisia 
sekä mielenterveyskuntoutujia. kassit ommeltiin toiminta-
keskus rivakassa ja asiakas sai taatusti yksilöllisen tuotteen.

nettisivumme (meistä riippumattomista syistä) eivät 
olleet vielä ajan tasalla, joten kirjallisuuden postimyynti yk-
sityisasiakkaille oli vähäisempää kuin silloin, kun kirjavali-
koimaan saattoi tutustua kotisivuillamme. tähän on onneksi 
tullut korjaus vuoden 2018 alusta.

aija avnery

vt. museonjohtaja   Ft kaisa koivisto 
vs. intendentti   Fm uta laurén 
tutkija-konservaattori  (sijainen) mari Häyry 
   1.9.–31.12.2017 
tutkija (kokoelmat)  Fm Hannele Viilomaa 
kirjastonhoitaja-opas  Fk Helena lahti 
museomestari   Jani malin 1.1.–31.12.2017 
lipunmyyjä-opas   teija taavela 60 % osa-aikatyö 
lipunmyyjä-opas   tiira lehtinen 80 % osa-aikatyö 
toimistosihteeri   Sanna Väre 
Järjestelyapulainen  Pirjo rintala 1.6.–9.8.2017 
   (työll. 50 % + 50 % Slm) 
Järjestelyapulainen  antti Salin 8.–17.5.2017, 
   12.–13.6.2017, 8.–22.11.2017 
Järjestelyapulainen | 
kuntouttava työtoiminta timo Huittinen 1.1.–31.12.2017 
työharjoittelija   Yumi Paukama 16.1.–10.3.2017 
tet-harjoittelija   mirella markkola 5.–7.4.2017 
tet-harjoittelija   rebekka antinsalo 11.–15.9.2017 
   ja 30.10.–3.11.2017 
tet-harjoittelija   oona Heino 6.–10.11.2017 

SiiVouSkeSkuS, toimiPaikkana laSimuSeo 
Siistijä    leila maunula 
   50 % osa-aikatyö lasimuseolla

HenKilöKunta 2017 museomyymälä
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kaisa koivisto (toim.)
100 lasissa 100 i Glas  
100 x Glass

Julkaisu liittyy Suomen itsenäisyyden satavuo-
tisjuhlan kunniaksi järjestettyyn samannimi-
seen näyttelyyn Suomen lasimuseossa 18.5.–
31.12.2017.  kirjaan on koottu museokävijöiden 
ja lasiharrastajien erilaisiin lasiesineisiin liittyviä 
muistoja ja tarinoita, yksi jokaiselta Suomen it-
senäisyyden vuodelta 1917–2017.

suomen lasimuseon Kävijät 2017
aija avnery, tiira leHtinen

Tammikuu    2 285      17   2 088
Helmikuu       524          7    15   32 578
Maaliskuu       553        1      5    18       577
Huhtikuu       880           3      1   15 899
Toukokuu     2 310     45      7    24   54    2 440
Kesäkuu     1 686      86    38    39         46   1 895
Heinäkuu     1 885            35    43    22  167    2 152
Elokuu     1 315     119   42    26  101    1 603
Syyskuu     1 724      13     19         75    1 208
Lokakuu     1 067      36      6      2   97       721
Marraskuu    2 839              6  75   2 920
Joulukuu       661            2      2   63       728

Yhteensä  17 729    335  172  137  760  19 133

% - osuus    92,66    1,75      0,90        0,72      4,43      100
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museon julKaisut 2017

Näyttelyn juliste.
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