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Oskar Elenius 

1905

Nuutajärvi

II palkinto

SLM 35067

Helena Wilenius 1905

Nuutajärvi

III palkinto

SLM 35015 ja 35016

Nuutajärven lasitehtaan 

järjestämä sarja kilpailuja 

vuosina 1905–1906 

oli ensimmäinen yritys 

Suomessa saada 

taiteilijoiden muotoilemia 

lasiesineitä tuotantoon.

Kuva Suomen la Simu Seo
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Vuosi 2016 oli alkuna monelle suurelle muutokselle. 
Museonjohtaja Heikki Matiskainen jäi eläkkeelle elokuussa. 
Riihimäen kaupungilla on meneillään pitkälle tulevaisuuteen täh-
täävät hallinnolliset ja strategiset muutokset. Koska näiden osalta 
ei ole tehty päätöksiä, on museonjohtajan tehtäviä hoidettu tila-
päisratkaisuin. Kolmas suuri tekeillä oleva muutos on valtionosuus-
järjestelmän muutos, joka sekin tähtää pitkälle tulevaisuuteen. 

Museoviraston kanssa solmitussa nelivuotissopimuksessa 2015-
2018 sovittiin toiminnan painopisteistä, joissa esille nousivat 
mm. verkkopalvelut ja kokoelmatiedot, suomalaisen lasihistorian 
tunnettavuuden vahvistaminen sekä oman toiminnan laadun ja 
palvelun turvaaminen ja kehittäminen. Valtakunnallisena lasimu-
seona sidosryhmäyhteistyö on keskeistä niin kansallisesti kuin kan-
sainvälisestikin. Suomen lasimuseo tukee toiminnallaan monin 
tavoin näiden lasin tekemistä uusissa olosuhteissa eteenpäin vie-
vien yksittäisten tekijöiden, taiteilijoiden ja yhteisöjen toimintaa. 
Yhteistyössä on saatu lasinpuhaltaminen Elävän perinnön wikiluet-
teloon. Tavoitteena on saada lasinpuhaltaminen kansainvälisesti 
elävän perinnön listoille, välivaiheena haku kansalliselle listalle.

Suomen lasimuseon ystävät -yhdistyksen jäsenkunta muodostaa 
n. 800 lasista kiinnostuneen tukiryhmän, jota todella tarvitaan. 
Museon esinehankinnat ovat taloudellisen tilanteen takia enene-
vässä määrin yhdistyksen myötämielisyyden varassa. Vireä yhteistyö 
Ystävien vuosikirjan puitteissa on tuonut uuden julkaisukanavan 
myös lasimuseolle.

Kaisa Koivisto
vt. muSeonjohtaja

SaatteekSi
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Vuonna 2016 museon kokoelmiin liitettiin 507 esinettä. 
Vuoden kuluessa saatiin luetteloitua loppuun Kerttu Nurmisen 
jo vuonna 2015 lahjoittama yli 150 suunnittelemansa esineen 
kokoelma sekä muita vanhoja hankintoja. Suurin osa uusista 
esineistä saatiin jälleen lahjoituksina. 
Suomen lasimuseon ystävät ry lahjoitti museolle sekä vanhaa 
että uutta lasia. Nuutajärven filigraanivadit ja -karahvi edusta-
vat Nuutajärven 1800-luvun loistokautta. Helena Wileniuksen 
karahvi ja juomalasi sekä Oskar Eleniuksen maljakko ovat 
palkittuja kilpailutöitä Nuutajärven vuosina 1905–1906 
järjestämästä suunnittelukilpailusta. Nämä varhaista suoma-
laista lasimuotoilun edustavat esineet ovat nähtävillä museon 
perusnäyttelyssä. Museossa vuonna 2016 pidetyistä näyttelyistä 
ystävät hankkivat museolle Joonas Laakson ja Jenni Sorsan 
taide-esineet vuodelta 2015.

Taiteilija Pertti Santalahti kuoli vuoden 2015 lopulla. Hän 
oli aloittanut muotoilijauransa Nuutajärvellä 1960-luvulla ja 
työskenteli Humppilassa vakituisena muotoilijana vuosina 
1971–1981. Hänen poikansa lahjoittivat isänsä jäämistöstä 
museolle ison erän lasiesineitä, muutamia muotteja ja arkis-
tomateriaalia. Lasiesineiden joukossa on mielenkiintoisia 
prototyyppejä, uniikkiesineitä sekä sarjatuotannossa ollutta 
käyttö- ja taidelasia.

Helena Tynell (o.s. Turpeinen 1918–2016) teki pitkän 
uran Riihimäen Lasi Oy:n muotoilijana vuosina 1946–1976. 
Hän suunnitteli tehtaalle lukuisia käyttö- ja taidelasiesineitä 
sekä uniikkilasia. Vuosina 1963–1986 hän muotoili lasivalai-
simia saksalaiselle BEGA:n ja Limburgin lasitehtaalle. Helena 
Tynellin lapset lahjoittivat museolle äitinsä suunnittelemia 
maljakoita, taide-esineitä, valaisimen suojakupuja, koruja ja 
monta kansiollista piirustuksia täydentämään museon aiem-
paa Tynell-aineistoa.

Mielenkiintoisia esineitä saatiin myös monelta muulta lah-
joittajalta. Risto Aalto luovutti museolle pullojen valmistusta-
poja esittelevän kokoelman, johon hän on kerännyt Suomessa 
eri tekniikoilla valmistettuja pulloja ja kirjoittanut selvitykset 
näistä tekniikoista ja kuinka eri tekniikat tunnistaa. 

Osto- ja myyntiliike Oivallukselta saatiin Riihimäen Lasi 
Oy:n vanhoja metallisia painolaattoja, joita on aikoinaan käy-
tetty tehtaan kuvastoja ja esitteitä painettaessa. Museo kiittää 
kaikkia lahjoittajia toimintansa tukemisesta.

Uusien esineiden tiedot syötettiin museon esinekortisto-
ohjelmaa, esineet valokuvattiin ja sijoitettiin perusnäyttelyyn 
tai varastoon. Juho Haavisto teki esinetietokannasta excel-
muotoiset taulukot, jotta tietojen tarkistus lähitulevaisuudessa 
hankittavaa uutta kokoelmahallintajärjestelmää varten voidaan 
aloittaa. Lasiesinevaraston uudelleenjärjestelyä jatkettiin, jotta 
esineille saatiin lisää hyllytilaa.

kokoelmat ja tutkimuS
hannele viilomaa

2014
34 029

1 613

39

4 368

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

Pertti Santalahden Humppilan lasitehtaalla tekemiä 

kokeiluja. Lasi on kiinnipuhallettu metallilangasta 

tehtyyn kehikkoon ja koristeena on käytetty 

lasijauhetta. SLM 34692 ja 34691.

Kuvaaja Suomen laSimuSeo

Helena Tynell 1949, Rintakoru

Riihimäen Lasi Oy ja Taito Oy

Hiottua ja kaiverrettua kristallia, kullattua hopeaa.

Kuvaaja Suomen laSimuSeo
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Suomen lasimuseon käsikirjasto on maan laajin alan erikoiskirjasto. 
Kirjaston kokoelmissa on mm. lasiteollisuutta, lasiteknologiaa, lasitaidet-
ta, vanhaa lasia ja taideteollisuutta käsitteleviä koti- ja ulkomaisia julkai-
suja ja lehtiä. Lisäksi kirjastossa on huomattava määrä pienpainatteita, 
lasiteollisuuden tuotekuvastoja ja hinnastoja.

Kirjastoon hankitaan vuosittain uutta lasialan kirjallisuutta niin koti-
maasta kuin ulkomailtakin. Kokoelmat karttuvat myös julkaisuvaihdon 
ja lahjoitusten kautta, joista vuonna 2016 merkittävin oli Helena Tynellin 
perikunnan lahjoitus. 

Kirjastoon tilataan lasia, taideteollisuutta ja museoalaa käsitteleviä 
koti- ja ulkomaisia kausijulkaisuja. Alan verkkojulkaisuja tallennetaan 
ja paikallislehdistä taltioidaan leikekirjaan kaikki lasialan uutiset ja 
artikkelit.

Suomen lasimuseon kirjasto on museon henkilökunnan lisäksi myös 
tutkijoiden käytössä. Vuonna 2016 kirjaston palveluja käytti 10 tutkijaa, 
joilla oli yhteensä 15 käyntiä.

Kirjasto 2015 2016
Kirjat 9497 9698 

Kuvastot ja hinnastot 3070 3333 

Videot ja Dvd:t 180 186 

kirjaSto
helena lahti

VaihtuVat näyttelyt Suomen laSimuSeoSSa 2016 
Kaisa Koivisto, Uta LaUrén

Palo maCho
”…anD What aBout You, WinD?”
laSitaiDetta SlovaKiaSta
12.2.-8.5.2016

sUUri saLi

Palo Macho (1965) on yksi omaperäisimmistä slovakialaisen nykylasitai-
teen edustajista ja tunnettu erityisesti innovatiivisesta lähestymistavastaan 
lasiin. Hän on jo pitkään työskennellyt menestyksekkäästi lasimaalauksen 
ja lasille maalaamisen parissa ja saavuttanut laajaa huomiota niin koti-
maassaan kuin ulkomaillakin. Palo Macho on samaan aikaan sekä maalari 
että lasintekijä liikkuen kahden taiteenlajin - maalauksen eli vapaan ilmai-
sun ja lasin tekemisen – raja-alueella.

 Palo Macholle työskentely lasin kanssa on sisäiseen pohdintaan pe-
rustuvaa älyllistä toimintaa yhdistettynä mestarilliseen tekniseen taitoon. 
Samalla hänen teoksissaan on vahvaa emotionaalista voimaa, joka haastaa 
meditoimaan ja ajattelemaan.

Mittavan näyttelyn Suomen lasimuseossa avasi Slovakian tasavallan 
suurlähettilän Tibor Králikin läsnä ollessa opetus- ja kulttuuriministeri 
Sanni Grahn-Laasonen.

uta laurén

Helena Tynell, Riihimäen Lasi Oy, 

Pyörittäen puhallettua lasia.

SLM 34804 / 34803. 

Kuvaaja Suomen laSimuSeo.
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aCCident
näYttelY  Suomen laSimuSeon 
iSoSSa SaliSSa
20.5.–31.12.2016

10 lasintekijää osallistui näyttelyyn teossarjoillaan tai instal-
laatioillaan. Accident-teema näkyi teoksissa tapahtumina, 
yllätyksinä ja tarinoina. Sattuma, tuntemattoman kohtaami-
nen ja ajassa eläminen sysää lasintekijät tutkimaan maail-
maa uusin silmin.

Näyttely toi esiin taidelasia tuoreesta ja erilaisesta näkö-
kulmasta. Töiden taustalla liikkuvat ideat, tekijät ja teosten 
valmistumisprosessien avaaminen katsojalle teki tunnetuksi 
tämän päivän lasintekijöiden maailmaa. Näyttelytyöt olivat 
sisällöltään perinteisestä poikkeavia.

Näyttelyyn liittyen museossa järjestetiin taiteilijaesit-
telyitä ja ohjelmallisia teemapäiviä kuten sampanjamais-
tiaisia, angentiinalaisen tangokitaristin konsertti sekä 
Lasipolun rakentaminen, joka yhdistää Suomen lasimuseon 
ja Riihimäen vanhan lasitehdasalueen. Siellä toimii mm. la-
sistudio Lasismi, jonka taiteilijat olivat mukana näyttelyssä. 
He myös toteuttivat Lasipolun.

Näyttelyssä mukana olivat taiteilijat Riihimäelta, 
Nuutajärveltä ja Helsingistä. He olivat Alma Jantunen, Maria 
Jutila, Toni Kokkila, Susanne Koskimäki, Joonas Laakso, 
Kaappo Lähdesmäki, Johannes Rantasalo, Kimmo Reinikka, 
Helmi Remes, Matti Vilppula.

Näyttelyn avasi Suomen lasimuseossa Taiteen edistämis-
keskuksen johtaja Minna Sirnö.

uta laurén
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DIRECTOR’S CHOICE 
- First and Last

History of Finnish Glass to the 1980s 
12.2.-8.5.2016

JOHTAJAN VALINTA 
– ensimmäinen ja viimeinen

Suomalaisen lasin historiaa 1980-luvulle 
12.2.-8.5.2016

Suomen lasimuseo
The Finnish Glass Museum
Tehtaankatu 23, 11910 Riihimäki
puh. / tel. +358 (0)19 758 4108
Avoinna ti-su / Open Tue-Sun 10-18

www.suomenlasimuseo.fi

KolmaS KerroS

Näyttelyn oheisjulkaisussa Heikki Matiskainen kertoo 
Suomen lasimuseon monipuoliseksi rakentuneesta ulko-
maisten näyttelyiden sarjasta, niin näyttelyistä Riihimäellä 
kuin suomalaisen lasin näyttelyistä ulkomailla.

Vuosina 1983–1985 kiertäneen näyttelyn esinevalinnat 
olivat joiltakin osin nykynäkökulmasta outoja. Itä-Saksan 
puolelta toivottiin näyttelyn painottuvan käyttölasiin. 
Tavoitteena oli tasapuolisuus ja objektiivisuus. Haluttiin 
antaa ’todellinen’ kokonaiskuva. Museon kokoelmat olivat 
1980-luvun alussa puutteelliset, eikä kaikkea keskeisen 
tärkeää ollut useina kappaleina. Toisaalta näyttelystä 
muodostuu mielenkiintoinen kuva suomalaisesta lasista 
1970- ja 1980-luvulla, jolloin lasituotanto Suomessa oli vielä 
yllättävänkin laajaa. 

Näyttelyn arkkitehtinä toimi Carla Enbom, joka vasta-
si näyttelyn pystytyksistä useimmissa näyttelykierroksen 
paikoissa vuosina 1983-1985, jolloin näyttely kiersi Saksan 
demokraattisen tasavallan lisäksi Unkarissa, Romaniassa ja 
Bulgariassa.

johtajan Valinta 
– enSimmäinen ja Viimeinen
SuomalaiSen laSin hiStoriaa 1980-luvulle
12.2.–8.5.2016

”Työni Riihimäen kaupungin museotoimenjohtajana 
alkoi toukokuun alussa 1983. Valmiina oli kaksi näyt-
telykonseptia. Toinen näistä oli DDR:ään suunnattu 
kiertonäyttely. Nykynäkökulmasta näyttelyn sisältö 
oli historiallisen tasapaksu ja luotettava. Se alkoi 
1700-luvun vihreistä mahapulloista ja muusta metsä-
lasista päättyen suomalaisten lasitehtaiden 1970- ja 
1980-luvun alun tuotevalikoimaan.
     Finnisches Glas 1800 bis zur Gegenwart oli ensim-
mäinen ulkomainen kiertonäyttelyni. Vilkas kierto-
näyttelytoiminta vuodesta 1983 alkaen on johtanut 
verkostoitumiseen eri maissa sijaitsevien lasi- ja 
taide teollisuusmuseoiden sekä lasikeskusten kanssa. 
     Tänään niistä on kiteytynyt EU-ajalle ominainen 
yhteistyörengas, jossa parhaimmillaan kiertonäytte-
lyitä suunnitellaan yhdessä. ”

heiKKi matiSKainen, 
Suomen laSimuSeon johtaja 1983–2016
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Suomen lasimuseo ja Suomen Lasitaiteilijat 
LASITA ry järjestivät yhteistyönä avoimen jurytetyn 
(lasitaiteilija Mary Jane Gregory, intendentti Kaisa 
Koivisto ja lasitaiteilija Lea Swantz) lasimaalaus-
näyttelyn Salaisuus. Näyttelyn yhteydessä lasimaa-
laus käsitettiin yleiskäsitteenä ja sillä tarkoitettiin 
kaikkia erilaisia tasolasitöitä, jotka on toteutettu 
eri tavoin käsitellystä kirkkaasta, värillisestä tai 
maalatusta lasista ja jotka on koottu yhtä tai use-
ampaa tekniikkaa käyttäen.

Näyttelyn teema Salaisuus oli taiteilijoiden 
vapaasti tulkittavissa, ja tulokset siten vaihtelevia ja 
yllättäviäkin. Näyttelyyn valitut teokset oli valmistet-
tu vuosina 2014 - 2016.

Näyttelyyn valittiin teoksia 
seuraavilta taiteilijoilta: 

Ehrukainen Tiina, Eskelinen Sari, Hakanen 
Margit,  Halonen-Mikkonen Soili, Johansson Tarja, 
Jortikka Jyrki T, Kopsa Jouni, Kuisma Kari, Kuisma 
Raija, Kurvinen Veera, Pöllänen Henriikka, Ranki 
Yrsa, Räikkönen Hellevi, Sarantila Tuija, Stasevskij 
Andrij, Takala Teija, Tuohisto-Kokko Minna, 
Virtomaa Hanna, Vuorimaa Leena

Suomen Lasitaiteilijat LASITA ry on perustettu 
vuonna 2003 Tampereella. Valtakunnallinen yhdis-
tys toimii suomalaisten ammattilasitaiteilijoiden 
yhteisönä. Jäseniä voivat olla sekä kylmä- että kuu-
malasitaiteen tekijät. Yhdistyksen tärkeimpänä 
toimintamuotona on näyttelytoiminta.

GraVur on tour
moDernia eurooppalaiSta laSiKaiverruSta
Näyttely Suomen lasimuseossa 3.6.–24.7.2016

Lasikaiverrus matkusti läpi Euroopan. Töidensä välityksel-
lä 31 taiteilijaa vieraili seitsemässä museossa seitsemässä 
EU-maassa. Nämä taiteilijat edustivat uuden kaiverretun 
lasin monimuotoisuutta niin taiteena kuin teknisestikin. 
Mukana oli töitä kokeilevista perinteiseen, suorastaan 
klassiseen kaiverrukseen. Osa sijoittui hiotun ja kaiverretun 
lasin välimaastoon.

Kiertonäyttelyn on järjestänyt vuonna 2013 perustettu 
Glass Engraving Network -verkosto. Suomeen näyttely tuli 
Tallinnasta ja jatkoi Saksaan Frauenaun lasimuseoon. 

Näyttelyn tavoitteena oli edistää sukupolvien välistä ja 
rajoja ylittävää vuoropuhelua eurooppalaisten kaivertajien 
kesken.

Suomesta oli näyttelyssä mukana riihimäkelaisen 
Lasismin jäsenen Kimmo Reinikan työ.

Kimmo Reinikka:

"Kaiverrettua lasia Suomessa
Kaiverretusta lasista on yksittäisiä tietoja 
jopa Åvikin lasitehtaalta 1700-luvun puolivä-
listä. Ruotsin esikuvan mukaan Suomessakin 
kaiverrettiin taidelasia 1920-luvun loppupuo-
lella. Kaivertaminen lähes päättyi 1950-lu-
vulla osana lasiteollisuuden tehostamista.

Kristallihiomo M. Okkolinin (1989-2016) 
omistaja Matti Okkolin lienee toistaiseksi vii-
meinen Suomessa, joka on taitanut vaativan 
kuparikaiverruksen. Useampikin lasitaitei-
lija tuntee elävää kiinnostusta menetelmää 
kohtaa."

uta laurén

SalaiSuuS 
uuSia laSimaalauKSia
5.8-31.12.2016
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parvi

joonaS laakSo – 
outlookS
näKYmiä tulevaSta 
maailmaSta
12.2.-10.4.2016

Riihimäellä Osuuskunta Lasismissa 
työskentelevä Joonas Laakso on 
sekä poikkeuksellisen lahjakas 
lasinpuhaltaja ja -tekijä että myös 
lasitaiteilija, jolla on suhteellisen 
nuoresta iästään huolimatta erittäin 
omaperäisiä, tuoreita ja oivaltavia 
taiteellisia näkemyksiä. Suomen 
lasimuseossa järjestetty näyttely 
esitteli Laakson uusimpia töitä, 
pintakäsittelyltään keramiikkaa 
muistuttavia eläinaiheisia lasiteok-
sia, jotka Laakson mukaan edustavat 
mielikuvitusmaailman sankareita.

jenni SorSa
avaruuDelliSia aiheita
15.4.–29.5.2016

Jenni Sorsa on nuutajärveläinen 
lasitaiteilija, jolla on oma lasialan 
yritys Jenni Sorsa Glass. Hän on opis-
kellut lasimuotoilua ja -puhallusta 
Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa.

Näyttely koostui teoksista, 
jotka käsittelevät luonnon voimia 
ja ihmisen pienuutta koko aurinko-
kuntaan verrattuna. Kaikki näyttelyn 
työt kuuluivat Plop Fiction Series 
-nimiseen teossarjaan. Idea sarjaan 
lähti elokuvasta nimeltä Pulp Fiction. 
Teoksissa toistuvat elokuvassa-
kin nähdyt Bauhausmaiset värit: 
musta, valkoinen ja verenpunainen. 
Teossarjan nimessä mainittu ’plop’ 
antaa viitteitä elokuvan nimeen, 
mutta myös kuvaa lasisten pallojen 
molskahdusta teoksen pintaan. 
Teosten muotokieli viittaa myös 
avaruudellisiin objekteihin, kuten 
kraattereihin ja taivaankappaleiden 
kiertoratoihin

näetkÖ? Can you See? 
elina SaloSen laSia
3.6.-31.7.2016 

Elina Salonen kertoi lasistaan: 
”Kuvaan teoksissani ympärilläni ta-
pahtuvia asioita. Havainnoin pieniä 
yksityiskohtia, mutta samalla yritän 
hahmottaa suurempaa kokonaisuut-
ta. Läpinäkyvän lasin sisälle kätkey-
tyy paljon ajatuksia. Työstän sarjoja, 
joissa kaikki osat ovat yksilöitä, 
mutta vasta isompana ryhmänä ne 
muodostavat varsinaisen teoksen.  
Uusissa töissäni käsittelen ympäris-
tön ja ihmisen välistä vuorovaikutus-
ta: millä tavoin ympäristö vaikuttaa 
siihen miten näem me asiat?” 

Pitkään ulkomailla asuneen 
Salosen taideteosten lähtökohtana 
oli lumen ja jään visuaalinen saman-
kaltaisuus lasin kanssa.
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jaettu ilo 
heiKKi jYlhä-vuorion laSia
5.8.–9.10.2016

Heikki Jylhä-Vuorio esitteli näyt-
telyään taiteilijatapaamisessa 
18.9.2016. Hän kertoi suhteestaan 
lasin tekemiseen seuraavasti: 
”Näyttelyä tehtäessä yhteistyö 
hytissä on erittäin tärkeä asia. 
Kokeillaan jotakin uutta ja jän-
nittävien vaiheiden jälkeen ilo 
onnistuneesta esineestä jaetaan 
hytissä suunnittelijan ja tekijöi-
den kesken. Tämä on mielestäni 
lasin tekemisessä se hienoin asia. 
Ideat lasiesineisiin kehittyvät 
useimmiten luontohavainnoista. 
Kasvit, eläimet ja luontoympäristö 
tarjoavat suunnittelijalle upeita 
variaatioita muodoista, väreistä ja 
sommittelusta. Luonto on suuri 
opettaja ja myös suurin innoituk-
sen lähde.”

kohti tietoiSuutta 
laSitaiteilija tuija Sarantila 
14.10.-31.12.2016 

Näyttelyssä oli esillä muotoilun ja ta-
solasitaiteen välimaastoon sijoittuva 
teossarja. Kukin yksilöllinen teos on 
istutettu teräsrunkoon ja taidefunktion 
lisäksi ne toimivat pehmeän valon antavina 
led-valaisimina.

Tyylilleen uskollisena Sarantila käyttää 
raaka-aineenaan väritöntä kierrätysla-
sia. Työstötekniikoina olivat tällä kertaa 
lämpömuovaus kolmiulotteiseksi ja 
hiekkapuhallus. Valo läpäisee eri tavalla 
muokatut lasit eriasteisesti, jolloin väri-
tönkin lasi herää eloon. Valaisimen oman 
valonlähteen lisäksi lasi heijastelee ulkoisia 
valaistusolosuhteita.

Näyttelyn teossarjojen lähtökohta-
na oli alkuräjähdys, pääsy evoluution 
alkumetreille. 

Tuija Sarantila on syntynyt ja kasvanut 
Mikkelissä. Hän opiskeli maatalous-metsä-
tieteiden maisteriksi Helsingin yliopistossa 
ja työskenteli aluksi elintarviketeollisuu-
dessa. Sieltä hän siirtyi rahoitusalalle. 
Kiinnostus eri taidelajeihin johti ammatin-
vaihtoon päätoimiseksi taiteilijaksi. Lasi 
valikoitui mielimateriaaliksi sen asetta-
mien haasteiden vuoksi; kuinka yhdistää 
taiteellinen näkemys ja tekniset rajoitteet. 

laSiVoltteja!
31.5.-21.8.2016

Lasivoltteja! -näyttely esitteli 
Hämeen ammattikorkeakoulun 
toisen vuoden lasi- ja keramiik-
kamuotoilun opiskelijoiden ja 
Ammattiopisto Tavastian lasinpu-
hallusopiskelijoiden yhteisprojektin 
lopputuloksia. Projektin tavoittee-
na oli osoittaa, mitä kaikkea lasi-
esineen muotoiluun ideoinnista 
toteutukseen liittyy ja mitä nyky-
ajan muotoilu on. Ammattiopisto 
Tavastian lasinpuhallusopiskelijat 
Nuutajärvellä toteuttivat esineet yh-
teistyössä muotoilijaopiskelijoiden 
kanssa. Projektin myötä opiskeli-
joille syntyikin ymmärrys lasinpu-
haltajien kanssa tehtävän yhteistyön 
suuresta merkityksestä. Myös tähän 
näyttelyyn liittyi video, jossa seurat-
tiin esineiden valmistumista.

aula
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kiertonäyttelyt 2016

ULKomaiLLa
•  FinniSh GlaSS art 2005–2010 | Latvia
• taPio Wirkkala – a poet in GlaSS anD 
   Silver – Collection Kakkonen | Espanja, saksa

Kotimaassa
• taidetta ja arkitaVaraa | rosenlew-museo, Pori

taPio Wirkkala
laSin ja hoPean runoilija
a poet in GlaSS anD Silver

ColleCtion KaKKonen

Vuonna 2013 Suomen lasimuseossa esillä ollut 
näyttely Tapio Wirkkala – Lasin ja hopean runoilija 
perustui Kyösti Kakkosen yksityiskokoelmaan. 
Hän antoi näin suurelle yleisölle mahdollisuuden 
nähdä monia todella harvinaisia Wirkkalan suun-
nittelemia taidelasi- ja hopeaesineitä.

Esineet ovat pääosin toteutettu Iittalan lasi-
tehtaassa ja Kultakeskus Oy:ssä.

Kiertonäyttelyn esineet ovat Kyösti Kakkosen 
kokoelmasta, poikkeuksena muutamat Suomen 
lasimuseon omistamat esineet. 

Tästä näyttelystä rakennettiin kansain-
välinen kiertonäyttely. Kierros alkoi syksyllä 
2015 Espanjan kansallisessa lasimuseossa La 
Granjassa. Näyttelyn avasi 31.10.2015 Suomen 
Espanjan suurlähettiläs Roberto Tanzi-Albi keräi-
lijä Kyösti Kakkosen läsnä ollessaan. Espanjassa 
näyttely oli esillä 8.5.2016 asti, jonka jälkeen se 
siirtyi Saksaan.

Saksassa näyttely avattiin Leipzigin Grassi-
museossa 1.6.2016. Näyttelyn, joka oli osa Tapio  
Wirkkala Rut Bruk –juhlavuoden ohjelmaa, avaa-
jana toimi Leipzigissa Suomen Saksan suurlähet-
tiläs Ritva Koukku-Ronde.  

Yhteistyössä saksalaisen Grassi-museon ja 
arvostetun saksalaisen kustantajan (Arnoldsche 
Verlagsanstalt) kanssa painettiin mittavasta näyt-
telyjulkaisusta uusi saksan- ja englanninkielisen 
laitos.

Näyttelyn, joka oli Leipzigissä esillä 9.10.2016 
asti, näki yli 10 000 kävijää.

ColleCtion KaKKonen
Toimitusjohtaja ja taiteenkerääjä Kyösti 
Kakkonen on kerännyt määrätietoisesti suo-
malaisen keramiikan ja lasimuotoilun helmiä 
kolmenkymmenen vuoden ajan. Ensimmäiset 
keramiikkaesineet ovat peräisin Toini Muonalta. 

Nykyisin mittava kokoelma sisältää kaikkien 
merkittävien suomalaisten muotoilijoiden teok-
sia. Tapio Wirkkalan taide-esineet ovat yksi mo-
nista Kakkosen kiinnostuksen kohteista. Hänen 
kokoelmiinsa kuuluvia teoksia on ollut esillä 
useissa näyttelyissä ja niitä on kuvattu suomalais-
ta muotoilua käsittelevään kirjallisuuteen.

uta laurén
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Näyttely on alkujaan suunniteltu vuonna 2012 kiertämään 
suomalaisissa museoissa. Näyttelyssä keskityttiin suomalaisen 
lasin kultakauteen, mutta pääasiassa käyttötavaran kautta, 
mikä tekee näyttelystä myös kustannuksiltaan edullisen.

Näyttelyyn suunniteltiin neljä tekstikokonaisuutta, jotka 
Päivi Kekäläinen taittoi 1950-luvun henkeen. Kaisa Koivisto 
suunnitteli näyttelyn sisällön ja kävi myös Porissa sekä pystyt-
tämässä että purkamassa näyttelyn. Näyttely sai hyvin myön-
teisen vastaanoton ja sen näki 2517 kävijää. Rosenlew-museon 
mukaan kävijöitä oli paljon.

KaiSa KoiviSto

taidetta ja arkitaVaraa, 
SuomalaiSta muotoilua 1950-luvulta
art and utility GlaSS, 
FinniSh GlaSS DeSiGn oF the 1950S

Suomen lasimuseon kiertonäyttely 
Rosenlew-museossa Porissa 2.4. – 28.8.2016
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hallinto ja talouS 
2016

Suomen lasimuseo on kuulunut 
Riihimäen kaupungin Sivistystoimen 
alaisuuteen 1.1.2014 lähtien. 
Suomen lasimuseon taloudessa on 
sovellettu nettobudjetointia. 
Yksikön päällikkönä toimii 
museonjohtaja.

Suomen lasimuseon toimintakate 
vuonna 2016 oli 733 693 euroa. 
Pääsylipputuloja kertyi  
40 353 euroa. Myyntitoiminnasta 
saatiin tuloja 50  799 euroa, 
palveluista ja muista toiminnoista 
2 610 euroa. Museolle myönnettiin 
lisäaikaa vuosien 2014–2015 
kansainvälisen näyttelytoiminnan 
projektirahojen (17 866 €) käyttöön 
vuodelle 2016, joista käytettiin v. 2016 

Suomen laSimuSeon 
medianäkyVyyS 2016
helena lahti

Suomen lasimuseon medianäkyvyys 
vuonna 2016 oli arvoltaan noin 
460 745 €, josta kotimaisen 
media näkyvyyden osuus oli noin 
298 260  € ja ulkomaisen noin 162 
485 €. Näyttelyistä suurimman 
medianäkyvyyden, noin 155  
000 euroa, sai Kyösti Kakkosen 
kokoelmasta koottu, vuonna 2013 
Lasimuseossa nähty näyttely Tapio 
Wirkkala – Lasin ja hopean runoilija, 
joka vuonna 2016 oli esillä Fundacion 
Nacional Centro del Vidriossa, La 
Granjassa, Espanjassa sekä Leipzigin 
taideteollisuusmuseossa Saksassa.
Luvut ovat suuntaa antavia, sillä 
kaikista medioista ei ole käytettävissä 
hinnoittelutietoja. Kaikki museota 
koskeva uutisointi ei myöskään tule 
museon tietoon.

yhteensä 14 145  euroa. Lopuista 
anottiin lisäaikaa vuodelle 
2017. Vuodeksi 2016 museolle 
myönnettiin erikoismuseon 
erityistehtävien hoitamiseen 
70 000 euroa.

Suomen lasimuseo sai 
valtakunnallisena erikoismuseona 
10 henkilötyövuoden perusteella 
korotettua valtionapua, joka 
vuonna 2016 oli 303 855 euroa, 
josta alueellisten tehtävien 
suorittamiseen osoitetun 
lisäosan määrä oli 64 649  euroa. 
Suomen lasimuseon nettomenot 
valtionapu huomioiden oli 
14,71 euroa / asukas ja 25 euroa / 
museokävijä. 

taPahtumat laSimuSeolla 2016
aija avnerY

Lasipäivä 23.1.
Suomen lasimuseon ystävät ry järjes-
ti yhteistyössä Suomen lasimuseon 
kanssa perinteisen lasipäivän, lauan-
taina 23.1.2016 klo 10–15. Lasipäivä 
keräsi museoon yhteensä 2080 
kävijää. Tapahtuma on tunnetuin 
lasimuseon säännöllisistä sisätapah-
tumista. Ohjelmassa oli jälleen pe-
rinteisesti ilmaista esinetunnistusta 
asiakkaille, myyntipöydät kahdessa 
kerroksessa sekä suosittu lasihuuto-
kauppa. Museomyymälässä oli kirjo-
jen alennusmyynti. Tapahtumaan oli 
vapaa pääsy.

Kansainvälinen museopäivä 18.5.
Kansainvälisenä museopäivänä on 
vapaa pääsy lähes kaikkiin maail-
man museoihin. Suomen lasimuse-
oon tutustui kansainvälisenä museo-
päivänä yhteensä 300 kävijää.

museoiden yö 21.5.

Museoiden yötä vietettiin lauantai-
na 21.5. jolloin klo 17–22 Suomen 
lasimuseoon oli vapaa pääsy. 
Iltakävijöiden määrä oli peräti 885 
henkilöä. Museossa oli PopUp-
kahvila, kuvasuunnistusta perheille 
ja kävijät saivat museoissa jaettaviin 
’Museopasseihinsa’ leiman. Leimoja 
hankkineiden ja kuvasuunnistuk-
seen osallistuneiden kesken arvot-
tiin tuotepalkintoja.

lasi- ja Keräilytapahtuma 11.6.
Museon piha-alueelle levittäytyi 
jälleen ennätysmäärä lasiharrastajia 
myyntipöytineen. Tapahtuma keräsi 
alueelle noin 4000 lasista kiinnostu-
nutta kävijää. Ensimmäinen vastaa-
va tapahtuma järjestettiin vuonna 
1992 Helsingissä, Annantalolla. 
Ulkoilmatapahtumia museon pi-
halla on järjestetty jo vuodesta 1997 
lähtien. 

riihimäKi-päivä 11.9.

Riihimäki-päivä 11.9. osui sunnun-
taille. Museossa vieraili tuolloin 
yhteensä 782 kävijää. Lasimuseoon 
oli tuolloin vapaa pääsy.

joulutori 26.11.
Joulutori järjestettiin yhdessä 
Metsästysmuseon kanssa. Vuonna 
2016 kaikki myyntipöydät (yhteen-
sä 28 kpl) olivat museon toisessa 
kerroksessa Designlasin- ja vanhan 
lasin osastoilla. Museossa oli glögi- 
ja piparitarjoilu sekä lapsille Etsi 
tonttu -kilpailu. Kävijöiden kesken 
arvottiin lasisia joulukoristeita. 
Maksuttomassa tapahtumassa vie-
raili lasimuseolla 1550 kävijää. 
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Suomen lasimuseo kävi muiden valtakunnallisten eri-
koismuseoiden tavoin neuvottelut Museoviraston kanssa 
syksyllä 2014. Uusi sopimus neuvoteltiin Museovirastossa 
14.10.2014. Siihen liittyy strategia vuosiksi 2015–2018.

Museon erikoistehtävät valtakunnallisena 
erikoismuseona ovat:

PainoPiSte 1: 
Verkkopalveluiden kehittäminen ja 
kokoelmatietojen avaaminen yleisölle 

Museo 2015 –hanke (MuseumPlusRia-luettelointi-
ohjelma) siirtyi Museovirastolta Museoliitolle, ja on 
edennyt koekäyttöön vuoden 2017 aikana. Lasimuseossa 
on aloitettu vanhan luettelointiohjelman tietojen ’put-
saaminen’ siihen kuntoon, että siirtyminen uuteen ohjel-
maan, on se sitten mikä tahansa, sujuu mahdollisimman 
vaivattomasti ja edullisesti. 

Vuodenvaihteessa 2014–2015 avautunut lasiportaali 
www.finnishglass.fi on ennen kaikkea foorumi, joka 
auttaa suomalaisia lasintekijöitä verkostoitumaan ja 
auttaa toisaalta lasista kiinnostuneita löytämään taiteili-
joita. Lasimuseon toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti 
niin verkkosivujen, Facebook-sivujen kuin Twitterinkin 
kautta. Lasimuseon verkkosivujen uudistaminen alkoi 
vuoden 2015 lopulla.

PainoPiSte 2: 
Suomalaisen lasin ja sen historian tunnettavuuden 
vahvistaminen alueellisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Suomen lasimuotoilun ja lasitaiteen 
tunnetuksi tekeminen kansainvälisellä tasolla ja 
luovan talouden edistäminen.

Museoviraston johdolla alettiin koota aloitteita koski-
en aineetonta kulttuuriperintöä. Vuoden 2016 aikana 

koottiin Elävän perinnön wikiluettelo. Nyt (maaliskuu 
2017) on juuri alkanut haku kansalliseen aineettoman 
kulttuuriperinnön luetteloon. Suomen lasimuseon joh-
dolla yhteistyössä lukuisien toimijoiden kanssa saatiin 
lasinpuhaltaminen wikiluetteloon, ja meneillään on haku 
kansalliseen luetteloon. Lasinpuhaltaminen hyväksyttiin 
Elävän perinnön Wikiluetteloon vuonna 2016. Hakijana 
oli Suomen lasimuseo ja mukana olivat seuraavat yhtei-
söt: Suomen lasimuseon ystävät ry, Nuutajärven lasikylän 
kulttuurisäätiö, Riihimäen Lasinpuhaltajakerho ry, Aalto-
yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Hämeen 
ammattikorkeakoulu HAMK, Koulutuskeskus Tavastia, 
Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Lisäksi hanketta luon-
nollisesti tukivat myös kaikki lasin valmistajat pienistä 
pajoista Iittalan lasitehtaaseen.

Scandinavian glass, starting all over -näyttelyprojekti 
alkoi jo vuoden 2015 puolella. Tavoitteena on koota uu-
sinta pohjoismaista lasitaidetta kiertonäyttelyksi. Näyttely 
kootaan yhteistyössä tanskalaisen Glasmuseet Ebeltoftin, 
ruotsalaisen The Glass Factoryn ja Suomen lasimuse-
on kanssa. Vuonna 2016 projektille myönnettiin tukea 
Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta. Näyttely toteutetaan 
vuoden 2017 aikana. Lasimuseon osalta projektia hoitaa 
Uta Laurén.

Kaisa Koivisto osallistui kutsuttuna luennoitsijana 
(key note speaker) Naesvedin museossa Tanskassa 10.-
11.3.2016 järjestettyyn ensimmäiseen Nordic Utility Glass 
-konferenssiin. Pohjoismaista yhteistyötä jatketaan vastaa-
vien konferenssien puitteissa, vuonna 2017 Ruotsissa.

Suomen lasimuseon kesänäyttely Accident – 10 suoma-
laista lasitaiteilijaa sai lämpimän vastaanoton ja kiitosta 
sen synkistäkin aiheista huolimatta myönteisestä asen-
teesta. Accidentin ohessa syntyi paljon myönteistä, muun 
muassa iloisin lasipalloin merkitty reitti Lasimuseolta 
Riihimäen Lasin entiseen kiinteistöön, jossa toimii 
Lasismin lisäksi toinenkin lasipaja, Mafka & Alakoski.

Timo Sarpaneva oli Suomen modernin lasitaiteen 
johtavia nimiä 1950-luvulta lähtien. Vuoden suurnäyttely 
oli 29.5.–31.12.2015 esillä ollut Timo Sarpaneva Taidetta 
lasista – Glass Art – Collection Kakkonen. Tämän näyttelyn 
kansainvälinen kierros alkaa keväällä 2017 Espanjasta. 
Collection Kakkonen lienee suurin yksityinen suomalaisen 
taideteollisuuden ja lasitaiteen kokoelma. Yhteistyönä 
vuonna 2014 Tapio Wirkkala, lasin ja hopean runoilija –
näyttely oli esillä Espanjassa ja Saksassa.

Tutkija Uta Laurénin kokoama Ajatonta kauneutta 
- Tapio Wirkkalan posliinia ja lasia Rosenthalille (12.6.–
31.12.2015) oli kansainvälisesti merkittävä osa Tapio 
Wirkkala –juhlavuotta. Myös tämä näyttely on lähdössä 
kiertämään keväällä 2017.  

Suomen lasimuseossa oli esillä kaksi huomattavaa 
ulkomaista lasinäyttelyä. Slovakialaisen Palo Machon näyt-
tely …And What about You, Wind esitteli näyttävästi tämän 
monipuolisen taiteilijan tuotantoa. Näyttely oli suunni-
teltu lasimuseon suureen saliin. Gravur on Tour: Modernia 

erikoiSmuSeotoiminta
KaiSa KoiviSto

Pertti Santalahti, 

Humppila. Valettua lasia.

SLM 34687 / 34682 / 

34684. 

Suomen laSimuSeon YStävät 

rY:n lahjoituS.  Kuvaaja 

Suomen laSimuSeo.
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muSeomyymälä
aija avnerY

Museomyymälä on palvellut museokävijöitä sekä sellai-
sia asiakkaita, jotka ovat tulleet museokauppaan varta 
vasten esim. lahjaostokselle. Tuotevalikoima oli lähes 
kokonaan kotimaista, poikkeuksena joulusesonkina 
myydyt perinteiset lasiset kuusenkoristeet, joita tuo-
timme sekä Tsekin Böömistä että Saksan Lauschasta.

Korujen, matkamuistojen ja pienten taidelasiesinei-
den lisäksi kävijät ja keräilijät löysivät museokaupasta 
monipuolisesti myös lasialan kirjallisuutta. Kirjoja 
myytiin niin yksittäisille asiakkaille, kuin jälleenmyy-
jille. Vuonna 2016 museon nettisivujen uudistaminen 
ja päivittäminen on ulkoistettu ja mm. museokaupan 
osalta sivut ovat vielä hyvin keskeneräiset. Tämä on 
osaltaan haitannut kirjojen etämyyntiä.

Myymälässä oli tuotekampanjoita tapahtumien 
aikana ja varsinkin lasipäivän kirja-ale on innostanut 
asiakkaita ostamaan enemmän. Oman myyntihuip-
punsa tilastoihin teki myös marraskuussa järjestetyt 
joulumyyjäiset.

muSeon julkaiSut 2016

heiKKi matiSKainen
johtajan Valinta – enSimmäinen ja 
Viimeinen, SuomalaiSen laSin hiStoriaa 
1980-luVulle
Director’s Choise – First and Last, History of Finnish Glass to 

the 1980s

Johtajan valinta - ensimmäinen ja viimeinen, 
Suomalaisen lasin historiaa 1980-luvulle -näyttelyn 
yhteydessä julkaistussa samannimisessä kirjassa 
Heikki Matiskainen muistelee uraansa Suomen lasi-
museon johtajana ja Suomen lasimuseon tunnetuksi 
tulemista kansainvälisesti. Näyttely oli museon ensim-
mäinen kiertonäyttely, jota esiteltiin useassa Euroopan 
maassa 1980-luvulla.

uta laurén
aCCident – 10 SuomalaiSta laSitaiteilijaa, 
10 FinniSh GlaSS artiStS

Suomen lasimuseossa 2016 järjestetyn näyttelyn po-
hjalta toteutetussa 144-sivuisessa julkaisussa kerrotaan 
näyttelyn syntymisestä ja kehityksestä ideasta toteu-
tukseen. Runsaasti kuvitetussa teoksessa taiteilijat itse 
kertovat näyttelytöidensä taustoista ja sanomasta.

eurooppalaista lasikaiverrusta esitteli vanhan koriste-
lutekniikan tämän päivän sovellutuksia eri Euroopan 
maista koostuvan taiteilijakunnan itsensä kokoamana 
näyttelynä.

Pienet näyttelyt Suomen lasimuseon parvella ovat 
muodostuneet merkittäviksi suomalaisille studiola-
sitateilijoille.. Esillä olivat seuraavat näyttelyt: Joonas 
Laakso: Outlooks, Jenni Sorsa: Avaruudellisia aiheita, Elina 
Salonen: Näetkö? Can you see?, Heikki Jylhä-Vuorio: Jaettu 
ilo ja Tuija Sarantila: Kohti tietoisuutta.

PainoPiSte 3: 
oman toiminnan laadun ja palvelukyvyn 
turvaaminen ja kehittäminen

Suomen lasimuseo osallistui edellisvuosien tapaan muse-
oiden valtakunnalliseen TAKO-toimintaan.  Toiveenamme 
on, että TAKO selkeyttää osaltaan myös keruuvastuita. 
Pooli 6:ssa on ollut hieman hiljaisempaa vuonna 2015 
eikä meneillään ole poolin yhteistä hanketta – Kokoelmien 
avaimet -julkaisu on toimitusvaiheessa.  

Museoesineiden tunnistuspalvelun kautta kuka 
tahansa saa maksua vastaan kysyä esineistään. Museoille 
tämä apu on maksutonta. Lasiesineiden osalta on tehty 
yhteistyötä Espoon kaupunginmuseon kanssa koskien 
näyttelyä Lasin aika, Kauklahden lasitehdas 1923–1952 
(15.6.2016–3.9.2017). Lisäksi Kaisa Koivisto oli 24.9.2016 
tunnistamassa lasia näyttelyn oheistapahtumassa ja 
pitämässä esitelmän aiheesta Suomalainen lasi 1923-1952. 
Kymenlaakson museon kanssa yhteistyötä tehtiin koskien 
näyttelyä Lasia kaikille – Karhula 1889–2009, joka avautuu 
19.5.2017. Tyrvännön Järvikalastusmuseo järjesti pienen 
kesänäyttelyn paikallisten kesäasukkaiden, Teodor ja 
Erkki Käpin kaivertajanurasta. Näyttelyn koonnut Riitta 
Aronen sai lasimuseolta sekä tietoapua että valokuvia 
käyttöönsä.

Erilaisia tunnistustilaisuuksia on muiden organi-
saatioiden 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. 

Koulutusyhteistyö koostui asiantuntijaopastuksista 
osana koulutusohjelmaa Taideteollisen korkeakoulun 
muotoilu- ja lasiopiskelijoille, Hämeen ammattikorkea-
koulun, Lahden muotoiluinstituutin ja koulutuskeskus 
Tavastian opiskelijoille. Myös paikallisille koululuokille 
oli tarjolla asiantuntijaopastuksia. 

Julkaisutoiminnan vähenemistä Riihimäen kaupun-
gin säästötoimien takia paikkaa jossain määrin Suomen 
lasimuseon ystävät ry:n vuosikirja, jota alettiin julkais-
ta vuonna 2014. Vuosikirjaan 2016 sisältyi mm. Kaisa 
Koiviston kirjoitukset Suomen lasimuseon vaiheista 
1961-2016 ja vuoden 2015 lopulla kuolleen lasimuotoilija 
Pertti Santalahden urasta.
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Suomen laSimuSeon käVijät 2016
aija avnerY, tiira lehtinen

Tammikuu          2088

Helmikuu       704     11      6    62  783

Maaliskuu       574     21      5      8     21       629

Huhtikuu       645     42      6    42  735

Toukokuu    2 473     41    34    16    29    2 593

Kesäkuu    1 640       1    12    18    67    1 738

Heinäkuu    1 609         8    39    16    96    1 768

Elokuu    1 305    14    42    26  188    1 575

Syyskuu    1 468    96    28      3  125    1 720

Lokakuu       643      2      6    30    40       721

Marraskuu     2 351      2     41     2 394

Joulukuu       396      2      7      2     51       458

Yhteensä  15 896  238  187  119  762  17 202

% - Osuus        92,41      1,38      1,09      0,69      4,43      100

Ulkotapahtumien kävijöitä ei lasketa mukaan lasimuseon 
kävijämääriin.
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SiViStySlautakunta 2013–2017

Hannu Nokkala  puheenjohtaja 
Jari Heikkinen  varapuheenjohtaja 
Titta Andersson-Bohren jäsen 
Pentti Auvinen  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  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

SiViStySlautakunta / kulttuuri- 
ja VaPaa-aikajaoSto 2016 

Suomen lasimuseo on siirretty 1.1.2014 alkaen 
Sivistyslautakunnan alaisen Kulttuuri- ja vapaa-aika-
jaoston alaisuuteen.

henkilÖkunta 
2016

Museon johtaja FT Heikki Matiskainen 31.7.2016 asti
Intendentti FT Kaisa Koivisto 1.8. alkaen vt. museonjohtaja
Tutkija (näyttelyt) FM Uta Laurén 1.8. alkaen vs. intendentti
Tutkija-konservaattori (sijainen) Mari Häyry 
26.9.-23.12.2016
Tutkija (kokoelmat) FM Hannele Viilomaa
Kirjastonhoitaja-opas FK Helena Lahti
Museomestari Cathal Parker
Museomestari (sijainen) Markus Vaattovaara 
29.3.-30.4.2016, 9.-20.5.2016
Museomestari (sijainen) Jani Malin 23.5.-31.12.2016
Lipunmyyjä-opas Aija Avnery
Lipunmyyjä-opas Teija Taavela 60 % osa-aikatyö 
1.1.-30.4. ja 1.9. alkaen
Lipunmyyjä-opas Tiira Lehtinen 80 % osa-aikatyö
Toimistosihteeri Sanna Väre
Järjestelyapulainen Jani Malin 16.-20.5.2016
Järjestelyapulainen Johanna Kiiskinen 31.5.-30.11.2016
(työll. 85 % + 15 % SLM)
Järjestelyapulainen / kuntouttava työtoiminta
Timo Huittinen 7.1.-22.3.2016, 6.6.-31.12.2016
Työharjoittelija Gisa Aitamaa 27.–30.6.2016
Työharjoittelija Yumi Paukama 15.8.-31.10.2016

siivoUsKEsKUs, toimiPaiKKana LasimUsEo
Siistijä Leila Maunula 50 % osa-aikatyö lasimuseolla

Karahvi, Nuutajärvi 

1850–1860-

luku, Pyörittäen 

puhallettua 

filigraanilasia. SLM 

34936. Suomen 

laSimuSeon YStävät 

rY:n lahjoituS.  Kuvaaja 

Suomen laSimuSeo.
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SUURI SALI 

24.2. – 30.4.  
Edition GErnhEim 
- Kasselin Taidekorkeakoulun lasiprojekteja

18.5. – 5.11.  
100 lasissa, 100 vuotta – 100 esinettä

24.11. - 31.12.  
Pohjoismaista lasia 
-Scandinavian Glass - Starting all over

III KERROS 

10.2. - 30.4.  
Valon ja Värin VuoroPuhElua 
– Teresa Almeida, Portugali

18.5. – 11.9.  
Erkki VEsanto 
– muotoilijan elämäntyö Iittalassa

22.9. – 31.12.  
kiEhtoVa kiErrE 
– filigraanilasi Suomessa  

PARVI

24.3. - 16.4.  
julija PociutE, Liettua

19.4. - 11.5.  
intErVEntio 
– Uutta lasia HAMKista

18.5. - 2.7.  
sauli suomEla, 
Drops of Color

7.7. - 17.9.  
kaaPPo lähdEsmäki ja jonas PaajanEn

22.9. – 5.11.  
sakari Pykälä, 
kuvanveistäjä ja muotoilija

17.11. – 31.12.  
lasitaitEilijoidEn joulukuusia

Muutokset mahdollisia.

SUOMEn LASIMUSEO | Tehtaankatu 23, 11910 Riihimäki

Puh. 019 758 4108, Fax. 019 758 4110 

Näyttelyt SuomeN 
laSimuSeoSSa 2017

Aalto Risto SLM 34773, 35020–35048, 
SLM M 344, 348–349
Ahtola Olli SLM 34790
Dahl Esa SLM 34779
Elomaa Marja SLM 34850–34851, 
34853–34857
Fiskars Home Oy Ab SLM 34715–34723
Herler Igor SLM 34776–34778, 34786–
34788, 34824
Huhta Harry SLM 34934–34935
Hyhkö Matti SLM 34836–34847, 
SLM M 340–341
Ikonen Hilkka SLM 34852
Keinänen Timo SLM 34783–34784, 
34938
Koivisto Kaisa SLM 34825
Kolehmainen Kari, arkistomateriaalia
Könönen Tiina, arkistomateriaalia
Latvala Pirjo SLM 35017–35018, 
SLM M 347
Lindström Eero SLM 35019
Matiskainen Heikki SLM 34757–34758
Mavrostomos Kristos SLM 34731
Muotohuone Oy / Salo Markku 
SLM 34753
Osto- ja myyntiliike Oivallus 
SLM 34827–34829, SLM M 350–382, 
arkistomateriaalia
Pellinen Irmeli ja Matti 
SLM 34759–34760
Pitkänen Raimo SLM 34732–34744
Reihnér Anders SLM 34729
Santalahti Peetu ja Petteri SLM 
34633–34702, SLM T 1619–1620, 
arkistomateriaalia
Suomen lasimuseon ystävät ry 
SLM 34724–34726, 34761–34769, 
34782, 34785, 34848–34849, 34858, 
34936–34937, 35015–35016, 35067
Suontausta Marja SLM 34859
Suontausta Matti SLM 34833–34835
Takala Erno SLM 34727–34728
Tynell Markku ja Pekka sekä Helenius 
Leena SLM 34795–34823, 34930–
34933, arkistomateriaalia
Vaalimaa Timo SLM M 346
Välimaa Tero SLM 34730
Äänismaa Pirjo SLM M 343

Museo kiittää lämpimästi 
kaikkia lahjoittajia.

lahjoittajat 2016
HAnnele VIIloMAA



Suomen lasimuseon 
ystävien lahjoituksia 
Suomen lasimuseolle 2016.

S U O M E N  L A S I M U S EO
Tehtaankatu 23 | 11910 Riihimäki
puh. 019 758 4108

www.suomenlasimuseo.fiTH
E 

FI
N

N
IS

H
 G

LA
SS

 M
U

SE
U

M

MU S E O

MU S E O

SUOMEN

LASI


