
MIKÄ ON JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON MUSEO?

LUONNONTIETEELLINEN OSASTO

Jyväskylän yliopiston museon luonnontieteellinen osasto ja siihen kuuluva 
Keski-Suomen luontomuseo sijaitsee Harjun Vesilinnassa. Luonnon tieteellisen 
osaston tavoitteena on tallentaa aineistoa luonnon monimuo toisuudesta ja 
rohkaista ihmisiä liikkumaan luonnossa. Osasto toimii yhteistyössä erityisesti 
bio- ja ympäristötieteiden laitoksen ja kasvatus tieteiden tiedekunnan kans-
sa. Luonnontieteellisen osaston alainen Kasvitieteellinen puutarha sijaitsee 
hajautettuna yliopiston eri kampus alueiden ympärillä. Puistot edustavat ra-
kennusaikansa puistosuunnittelua ja kasvivalikoimaa. Kuva: Tapani Kahila.

Jyväskylän kaupungin vanhaan karttaan on liitet-
ty kulttuurihistoriallisen ja luonnon tieteellisen 
osaston nykyistä sijaintia osoittavat kuvat. Semi-
naarinmäen puiston sijaintia osoittaa kuva Oppio-
omenapuusta, joka on kasvitieteellisen puutar-
han tunnuskasvi. Mattilanniemen ja Ylistönrinteen 
puistoalueet jäävät kartan ulkopuolelle. Kartan on 
piirtänyt Jyväskylän seminaarin oppilas Väinö Va-
lorinta vuonna 1908. Kartta on yliopiston museon 
kulttuurihistoriallisen osaston kokoelmissa. Kuva: 
Matti Lemmetti.

KULTTUURIHISTORIALLINEN OSASTO

Jyväskylän yliopiston museon kulttuurihistoriallinen osasto Seminaarin-
mäellä tallentaa yliopiston vaiheisiin ja nykypäivään liittyvää aineistoa. 
Kulttuurihistorial linen osasto hoitaa yliopiston taidekokoelmia ja on asian-
tuntijana yliopistoalueen rakennettua ympäristöä koskevissa ky sy myksissä. 
Museo toimii opetusmuseona, ja yhteistyö museologian op pi aineen kanssa 
on tiivistä. Kuva: Tarja Hedman.



TIEDE JA OPETUS MUSEOSSA

Museon johtaja Janne Vilkuna on verrannut ihmisen menneisyyssuhdetta 
soutajaan, joka näkee veneensä perään, tulosuuntaan, muttei juurikaan kok-
kaan, menosuuntaan. Peränpitäjää ja koko venettä hän on verrannut muse-
oon ja muihin yhteiskunnan muistiorganisaatioihin. Ne tarjoavat “näköaloja”, 
sillä keräämällä, säilyttämällä ja esittelemällä kokoelmia tuotetaan aineksia 
sekä tutkimukselle ja opetukselle että jatkuvalle yksilön ja yhteisön identi-
teetin päivitykselle. 

Kuvassa Vilkuna on Tapani Karhun (perässä) ja Markku Möttösen (kokassa) 
kanssa keskellä Suomenlahtea 24.7.2000 matkalla Jyväskylästä Tarttoon 8. 
kansainväliseen Fennougristikongressiin. “Kolima”-vene on Viitasaaren kau-
pungin vajaa kuusimetrinen perinteinen keskisuomalainen puuvene, jonka 
nuori veneentekijä Mikko Kinnunen veisti 1997 “esikoisekseen” venemestari 
Isto Paanasen opastuksella.

Retkisoudun harrastamiseen on monia perusteita. Luonnon keskellä saa-
dut elämykset ja matkalla kohdatut kulttuurimaisemat ja mielenkiin toiset 
ih miset ovat tärkeitä. Olennaista on myös soutuseurueen yhteis henki. Par-
haimmillaan matkalla saavuttaa eräänlaisen ajattomuuden tunteen: aika ja 
muu maailma katoaa. Harrastuksen ehdottomasti suurin erikoisuus on se, 
että siinä ei ole mitään erikoista: jokainen normaali kuntoinen ihminen voi 
harrastaa soutamista. Soutaminen ei saastuta luontoa, ja se on erinomaisen 
hyväksi terveydelle. Turvallisen tukevilla ja tervattuina helppohoitoisilla pe-
rinteisillä puuveneillä soutavat pitävät lisäksi yllä kymmeniä sukupolvia van-
haa suomalaista käsityöperinnettä: he vievät viestiä eteenpäin. Kuva: Ritva 
Kiiski.

Museon varajohtaja Janne Kotiaho tutkimassa hyönteisnäytettä. Kotiaho on 
museon luonnon tieteellisellä osastolla ja bio- ja ympäristötieteiden laitok-
sella toimivan monimuotoisuustutkimusryhmän johtaja. Tutkimustyön kaut-
ta voidaan paremmin oppia ymmärtämään luontoa ja luonnossa tapahtuvia 
muutoksia. Museon tieteellisesti tallen netuilla ja systemaattisesti järjeste-
tyillä kokoelmilla on tärkeä merkitys tutkimuksen vertailu- ja lähdeaineisto-
na. Kokoelmat karttuvat jatkuvasti lahjoitusten ja tutkimuksen tuloksena. 
Kuva: Tapani Kahila.

Luonnontieteellisen osaston intendentti Tanja Koskela esittelemässä luon-
nontieteellisiä kokoelmia, joita käytetään tutkimuksen lisäksi ympäristökas-
vatustyössä. Intendentti vastaa osaston toiminnasta, tutkimuksesta ja tie-
dot tamisesta sekä museon kokoelmien kartuttamisesta ja hoidosta yhdessä 
museon johtajien kanssa. Kuva: Tapani Kahila.



MONIMUOTOINEN MUSEOTYÖ
KOKOELMIEN HALLINTA, PUUTARHASUUNNITTELU JA VIESTINTÄ

Museon varsinaisen konservaattorin, Jarkko Mäntysen (kuvassa vasem mal la), 
työnkuvaan kuuluu kokoelmien hoito, eläinten ja muiden näytteiden konser-
vointi ja dokumentointi sekä opastukset. Konservaattori Seppo Malmi (ku-
vassa oikealla) on täyttänyt eläimiä sekä museon perusnäyttelyyn että muu-
alla sijaitseviin museon toteuttamiin näyttelypisteisiin. Kuvassa käsitellään 
naurulokkia. Kuva: Tapani Kahila.

Suunnittelija Hillevi Kotiranta hoitaa puutarhaan liittyvät työt. Hän vastaa 
kasvien hankinnasta, kasvirekisterin ylläpidosta ja antaa ohjeita viheraluei-
den hoidosta. Lisäksi hän hoitaa museon talousasioita. Kuva: Tapani Kahi-
la.

Asiakaspalvelusihteeri Seija Peltola vastaa museokaupan kehittämisestä ja 
hoidosta sekä asiakaspalvelusta ja markkinoinnista. Hän pitää myös opas-
tettuja museokierroksia. Kuva: Tapani Kahila.



NÄYTTELYTOIMINTA

Kulttuurihistoriallisen ja luonnontieteellisen osaston yhteisen museomesta-
rin, Tapani Kahilan, tehtäviin kuuluu näyttelyiden tekninen ja visuaalinen 
suun nittelu ja rakentaminen sekä valokuvaus- ja piirrostyöt. Omissa tiloissa 
si jaitsevien näyttelyiden lisäksi museo on toteuttanut näyttelyitä myös yli-
opis ton laitoksille ja yhteistyökumppaneille. Kuva: Tapani Kahila.

Perintönä  ympäristö -perusnäyttely keskittyy Keski-Suomen luonnon moni-
muo toisuuteen. Suunnittelija Kirsi Hänninen on käsikirjoittanut näyttelyn 
ym pä ris tökasvatusta ajatellen ja osallistunut näyttelyn visuaaliseen suunnit-
teluun. Hän on suunnitellut myös museon vaihtuvia näytte lyitä. Kon servaattori 
ja valokuvaaja Hannu Ahonen on toteuttanut perus näyttelyn luon tokuvaelmat 
ja täyttänyt eläimet. Kuva Harjulta: Hannu Ahonen.

Museossa on perusnäyttelyn lisäksi myös vaihtuvia näyttelyitä ajankohtaisis-
ta luonto- ja ympäristöaiheista. Näyttelyprojekteissa työskentelee vakinaisen 
henkilökunnan lisäksi projektityöntekijöitä ja harjoittelijoita. Kuvassa puu-
seppä Mika Hirvonen ja tutkimusavustaja Kari Kulmala tutkivat perhosnäyt-
teitä. He ovat osallistuneet perusnäyttelyn rakentamiseen ja lajinäytteiden 
täydentämiseen. Kuva: Tapani Kahila.


