
RAVINTOLA
GÖSTASSA SYNTYY 
TAITEEN JA RUOAN 
VAHVA LIITTO
sivut 8–9

TAITEILIJA
LENNART SEGERSTRÅLE 
OLI VUORINEUVOKSEN 
LUOTTOTAITEILIJA
sivut 10–13

NÄYTTELY
APTEEKKARIN 
KAUPPAHUONE TUO 
TEKEMISEN RIEMUA 
NUORILLE KÄVIJÖILLE
sivut 14–15

Vanhat kartat nyt verkossa  |  Ovatko kiertonäyttelyt hyvä vai huono asia?  |  Talvikaudella näyttelyihin vapaa pääsy

SinunSYDÄMELLISESTI

Serlachius-museoiden asiakaslehti 2/2013



14

10

JULKAISIJA
Serlachius-museot
R. Erik Serlachiuksen katu 2 
35800 Mänttä
p. (03) 488 6800
info@serlachius.fi
www.serlachius.fi
www.facebook.com/serlachius

TOIMITUS
Susanna Yläjärvi
Päivi Viherkoski
Pauli Sivonen

ULKOASU
Sunday Creative Oy
Marko Soini, Keuruu

PAINATUS
Oy Fram Ab, Vaasa
kansi: Galerie Art Gloss 170g
sisus: Galerie Art Gloss 115g

ISSN-L 1799-0319
ISSN 1799-0319 (Painettu)
ISSN 2243-0415 (Verkkojulkaisu)

KANNEN KUVA
Lennart Segerstråle, 
osa Joenniemen kartanon kirjaston 
kattoon maalatusta Kirjallisuuden 
synty -teoksesta, 1935, al secco. 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

SISÄLLYS
Sydämellisesti Sinun, 2/2013

3 TERVEHDYS YSTÄVÄT!

4 KUULUMISIA

8 UUDESSA GÖSTASSA SYNTYY
 TAITEEN JA RUOAN VAHVA LIITTO
 Makujen takana Pekka Terävä, Henry Tikkanen ja Pasi Heinonen.

10 VUORINEUVOKSEN LUOTTOTAITEILIJA
 Lennart Segerstråle toteutti Gösta Serlachiuksen toiveet 
 Joenniemen kartanon ja pääkonttorin kaunistamiseksi 
 monumentaalitaiteella.

14 KAUPPAHUONEEN AMMATIT
 TUTUKSI LAPSILLE JA NUORILLE
 Gustafin uusi, toiminnallinen näyttely tarjoaa 
 tekemisen iloa lapsille ja nuorille vieraille.

16 GETTY-PROJEKTISTA
 APUA PANEELIMAALAUKSIIN
 Gösta Serlachiuksen taidesäätiön harvinainen 
 paneelimaalausten kokoelma voi saada apua 
 kansainvälisestä konservointikoulutuksesta.

18 KARTTAJULKAISU AVAA 
 HISTORIAA UUDELLA TAVALLA
 Mäntän vanhat kartat, suunnitelmat ja ilmakuvat nyt verkossa.

20 SYDÄMELLISESTI SINUN
 Vastaava museolehtori Päivi Nieppola iloitsee, 
 kun lapsi ei halua lähteä vielä museosta.

21 OHJELMAVINKIT
 Monta eri tapaa kokea museo 
 Esimerkkiohjelmia ryhmille

23 P.S.
 Pauli Sivonen pohtii kansainvälisten 
 kiertonäyttelyiden kiinnostavuutta 18

Le
nn

ar
t S

eg
er

st
rå

le
, M

e 
vii

si
, 1

93
3-

19
34

, ö
ljy

 k
an

ka
al

le
, 

ku
va

 M
at

ia
s 

Uu
si

ky
lä

. G
ös

ta
 S

er
la

ch
iu

ks
en

 ta
id

es
ää

tiö
.

SYDÄMELLISESTI SINUN2



Tervehdys  ystävät  ,
Toivottavasti matkanne sujui kommelluksitta ja pääsitte ilman erityistä vaivaa takaisin kotipuoleen. Kyllähän 
automobiilien luotettavuus alkaa jo olla hevospelien veroista. 

Me Gustaf ja Gösta ajattelimme taas yhteen ääneen kertoa, mitä on sattunut sitten viime näkemän. Kuulumisia 
on mahdottoman paljon. Meillä on ollut kovin vilkasta. Gustafin vieraana ei ole aikoihin visiteerannut niin paljon 
väkeä kuin nyt. Se on se Paperiperkele, kaikki haluavat kuulla tarinat Gustafin afäärien ylä- ja alamäistä. Kyllä 
niissä ihmettelyä riittääkin, onhan siellä mukana kaikki roistomaisen Idestamin herjauksista Alicen huolenaiheisiin 
saakka.

Gustaf jatkaa sinnikkäästi muistelujaan, nyt on päästy rojunkeiton vuosiin asti. Kokosimme muistoja uuteen 
näyttelyhuoneeseen, jota kutsumme apteekkarin kauppahuoneeksi. Lapsillehan me sitä meinaamme. On sitten 
puuhaa puntareiden ja punnusten kanssa.

Gösta myhäilee tyytyväisyyttään. Uusi pytinki nousee prikulleen aikataulussa. Kuinka ollakaan, spatseerauksemme 
suuntautuvat usein kartanolle. Kun seisahdumme uuden rakennuksen juurelle, sen valtava koko vallan häkellyttää, 
mutta kuin ihmeen kaupalla se kätkeytyy mitä hienovaraisemmin vanhan kartanon taakse, puiden katveeseen.

Kaikki valittavat, että näinä päivinä on vaikea saada hyvää palveluskuntaa. Meitä on siunattu; kuuliaista 
ja työteliästä uutta väkeä on saatu kartanolle, pääkonttorille ja verstaalle. Olettehan kuulleet tuoreista 
keittiömestareistamme, saimme joukkoomme oikein nimimiehiä: herra Terävän mitä parhain maine ravintoloitsijana 
on eittämättä kiirinyt jo teidänkin korviinne. Ja muistattehan, kuinka aikanaan nautimme herra Tikkasen antimia 
Kämpissä?

Ottakaa vastaan veljelliset kädenpuristuksemme. Seuraavan kerran kun tulette meitä tervehtimään, saatte yhtä 
herttaisen vastaanoton kuin ennenkin!

Sydämellisesti Sinun,
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Göstan laajennuksessa käytetyt rakenteet on kehitetty 
tätä rakennusta varten. Innovatiivisuutta edustavat 
muun muassa puupilari-betonivälipohjaliitokset sekä 
ulkopuolisten liimapuurakenteiden oivaltavat liitokset. 
Uuden museorakennuksen runko koostuu noin sadasta 
liimapuukehästä, jotka jäävät näkyviin sekä museon sisä- että 
ulkopuolelle. 

– Puukehät eivät ainoastaan kanna rakennusta, vaan 
muodostavat tilaa ja antavat luonnetta sekä tunnistettavuutta 
rakennukselle niin sisällä kuin ulkonakin, rakennushankkeen 
suomalaisena pääsuunnittelijana toimiva arkkitehti Pekka 
Pakkanen Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen 
Oy:stä luonnehtii.

Vaikka rakennus on muotokieleltään moni-ilmeinen, 
rakentaminen on pysynyt hyvin aikataulussa. Rakennuksen on 
määrä valmistua keväällä.

Puurakentaminen kärkihankkeena
Maan nykyinen hallitus on nostanut Valtakunnallisen 
puurakentamisohjelman erääksi Metsäalan strategisen 
ohjelman kärkihankkeeksi. Työ- ja elinkeinoministeriön 
alaisuudessa toteutettavan ohjelman tarkoituksena on 

lisätä lähivuosina merkittävästi kotimaisen puun käyttöä 
rakentamisessa.

Puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat 
juuri suurissa puurakennuskohteissa, kuten kerrostaloissa, 
julkisessa rakentamisessa ja hallimaisissa kohteissa. 

– Puu on edullinen, kevyt ja helposti työstettävä 
rakennusmateriaali. Se on uusiutuva luonnonvara, joka 
kasvaessaan sitoo hiilidioksidia ja vapauttaa happea. 
Kestävän kehityksen näkökulmasta puun käyttäminen 
rakentamiseen kaikissa mittakaavoissa on kannatettavaa, 
Pekka Pakkanen korostaa.

Onnistuneet esimerkit vaikuttavat asenteisiin
Puurakentamisen yleistyminen edellyttää alan tutkimusta, 
uskallusta ja asenteiden muuttumista puurakentamista 
kohtaan. Pakkasen mukaan paras tapa vaikuttaa asenteisiin 
ovat onnistuneet esimerkit, kohteet, joissa on kokeiltu 
ennakkoluulottomasti ja onnistuttu lopputuloksessa. 

– Suomessa on merkittävä määrä puuta, jonka jalostaminen 
loppuun asti kehitetyiksi rakennustuotteiksi olisi koko 
rakennusteollisuuden etu, hän arvioi.

Uusi Gösta on näyttävä

esimerkki puurakentamisesta

Kuulumisia

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön suurhanke Mäntässä yhdistää omaleimaisella tavalla puuta ja 
lasia. Taidemuseo Göstan laajennus vastaakin suomalaiselle rakennusteollisuudelle viime vuosina 
esitettyyn haasteeseen, jonka mukaan puurakentamista pitäisi lisätä suurissa rakennuskohteissa.

Seuraa rakennustöiden etenemistä
www.serlachius.fi/fi/museomme/ 
gostan-laajennus/nettivideoita-projektista/

Liimapuupalkit rytmittävät rakennusta sisä- ja ulkopuolella.

SYDÄMELLISESTI SINUN4



Operaatio Taidekaupunki – Gustafin enkelit -näyttely avattiin 
kesällä 2012 Serlachius-museo Gustafissa. Näyttelyyn liittyvä 
julkaisu Gustafin enkelit ratkoo nyt Mäntän taidekaupungin 
salaisuutta samassa hengessä. 

Etsivätoimisto Gustafin enkeleiden esikuvina ovat 1970-
luvun televisiosarjasta tutut Charlien enkelit. Gustafin enkelit 
pyrkivät niin näyttelyssä kuin kirjassakin selvittämään, 
mistä kumpuaa pienen Pohjois-Pirkanmaalla sijaitsevan 
taidekaupungin luovuus ja maine.

Operaatio Taidekaupunki -näyttelyä varten haastateltiin suuri 
joukko mänttäläisiä kulttuurivaikuttajia, jotka kertoivat omia 
ajatuksiaan taidekaupungin synnystä ja kehittymisestä. 

Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen on koonnut 
haastatteluihin pohjautuvan tarinan, jonka lopussa lukijalle 

paljastuu taidekaupungin salaisuus. Haastatteluja tekivät 
näyttelysuunnittelija Tarja Haikara ja tekninen suunnittelija 
Olli Huttunen.

Kirjan salapoliisimaista luonnetta tukee mänttäläislähtöisen 
graafikon Kinttu Koipijärven luoma ulkoasu, joka noudattelee 
näyttelyn henkeä. Koipijärven kirjaan ottama runsas kuvitus 
on niin ikään peräisin näyttelystä.

Hinta: 15e
(Kirjan voi ostaa Serlachius-museoiden museokaupasta tai tilata 
postiennakolla. Postitse lähetettävien tilausten hinta = kirjan hinta + 
todelliset postituskulut + postiennakkomaksu + käsittelykulu 2e)

Taidekaupungin
salaisuus
ratkeaa nyt myös kirjassa

Kuulumisia

Serlachius-museo Gustafin museokaupassa on nyt 
myynnissä taidelaukkuja, jotka ovat paitsi kauniita, 
myös ekologisia. Laukut on ommeltu vanhoista 
messuseinien lakanoista ja ulkobanderolleista, joille ei 
enää ole käyttöä markkinoinnissa.

Laukut ovat mänttäläisen ompelijan Henna Lepolan 
käsialaa, ja jokainen laukku on oma yksilöllinen 
taideteoksensa.

Ajatuksen kierrätyskasseista keksi Serlachius-
museoiden assistentti Kati Pihkanen. – On hienoa, 
että pystymme hyödyntämään sellaisia tavaroita, 
joiden käyttöikä muuten olisi lopussa, hän iloitsee.

Laukkujen hinta on 25e/kpl.

Taidelaukut
syntyvät kierrätysmateriaaleista
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Kuulumisia

Serlachius-museoiden ammattitaitoinen joukko vahvistui, 
kun uudet työntekijät aloittivat museossa syyskuun 
alussa.

Taidekonservaattoriksi taidesäätiön palvelukseen 
saatiin Riitta Fager. Taidekonservaattorin tehtäviin 
kuuluvat Gösta Serlachiuksen taidesäätiön omistaman 
taidekokoelman kuntokartoitukset, konservointi 
sekä lainaus- ja näyttelytoimintaan liittyvät teosten 
kuntotarkastukset.

Kaksi näyttelymestaria
Serlachius-museoiden näyttelymestarina aloitti 
kuvataiteen maisteri Krister Gråhn.

Kahden vuoden määräaikaisena näyttelymestarina 
Serlachius-museolla nähdään Lauri Simonmaa.

Näyttelymestareiden toimenkuvaan kuuluvat näyttelyiden 
tekninen suunnittelu, rakentaminen, ripustaminen ja 
purkaminen sekä töiden koordinointi. 

Asiakaspalveluun lisävoimia
Serlachius-museoiden asiakaspalveluun on valittu neljä 
henkilöä. Museopedagogiaan painottuvassa assistentin 
tehtävässä aloitti syyskuun alusta Anni Niekka. 
Assistentin tehtäviin valittiin myös Annika Pynnönen, 
Sanna Tukia-Le Nguyen ja Teemu Källi.

Serlachius-museoihin 
uusia ammattilaisia

Historia ja taide

kiinnostavat venäläisiä
Puhdas ja rauhallinen luonto, hyvät mökkeily- ja 
kalastusmahdollisuudet vetävät venäläisiä matkailijoita 
Suomeen, mutta kulttuuritarjontakin kiinnostaa. Nyt 
myös taidekaupunki Mänttä-Vilppulassa aiotaan 
Venäjän markkinoinnissa hyödyntää kalastus- ja 
mökkeilymahdollisuuksien lisäksi kulttuurikohteita. 

Mänttä-Vilppulan vahvuutena matkailumarkkinoilla, myös 
Venäjällä, ovat luonto- ja kulttuuripalvelujen yhdistelmät. 
Alueen kalavedet ovat rikkaat ja saatavilla on kokeneita 
kalastusoppaita. Metsissä pääsee niin ohjatuille sieniretkille 
kuin mönkijäsafareillekin. Majoitus järjestyy mökeissä tai 
historiallisissa ympäristöissä Mäntän Klubilla tai taidehotelli  
Honkahovissa.

Museoväki on yllättynyt venäläisiltä saamastaan palautteesta. 
Eniten hämmästystä on herättänyt se, että innokkaimmatkin 
kalastuksenharrastajat ovat kiinnostuneita kulttuurista. 
– Totta kai kalamiehet haluavat tutustua myös historiaan 
ja taiteeseen, totesi kalastusblogisti, toimittaja Andrey 
Rybakov viikon kestäneellä kalastusmatkallaan Mänttä-
Vilppulassa. Museovierailulla häntä säesti matkanjärjestäjä 
Sergey Makarov Jazztourista. – Tämän pikkukaupungin 
tarjonta, jossa hienoa kulttuuria, hyviä palveluita ja 
upeita kalastusmahdollisuuksia sopii erinomaisesti niin 
kalastusfriikeille kuin luonnon läheistä lomaa arvostaville 
perheillekin.

SYDÄMELLISESTI SINUN6



Kuulumisia

Serlachius-museot tekee tänäkin talvena aktiivista 
yhteistyötä senioreiden kanssa. Gustaf-museolla on 
nautittu tänä syksynä jo kahdet seniorikahvit. Talven 
mittaan seniorit kokoontuvat vielä neljänä torstaina 
kahvittelemaan erilaisten taiteeseen, kulttuuriin ja 
historiaan liittyvien teemojen parissa.

Ensimmäisellä kerralla vieraat pääsivät 
tutustumaan Gustaf-museon uuteen Paperiperkele 
-näyttelyyn liittyvään draamaopastukseen 
Kauppaneuvosta onnittelemassa. Toisella 
kerralla keskustelun aiheet kumpusivat vanhoista 
sanomalehdistä ja uutisista.

Serlachius-museoissa on kokeiltu jo aiemmin 
koululaisryhmien kanssa taiteen tekemistä 
tablettitietokoneiden avulla. Myös seniorit saavat 
tuntumaa samaan aiheeseen: median perinteisiin 
ja uusiin muotoihin. Tekemisen ja keskustelun 
innoittajana käytetään internetiä, digikuvaa, 
tablettitietokoneita ja kuvankäsittelyohjelmaa. 
Niiden avulla syntyy digitaalisesti muokattuja kuvia 
helpolla ja hauskalla tavalla.  

Samoja sisältöjä käydään läpi myös Mänttä-
Vilppulan kuntouttavassa päivätoiminnassa, jossa 
ikäihmiset pääsevät museon henkilökunnan 
avustuksella kokeilemaan tablettitietokoneiden 
käyttöä.

Gustafin 
vieraat
• matkustavat museoon sen maineen (40%) 
 tai aikaisemman vierailun (39%) innoittamina
• käyttävät matkallaan rahaa keskimäärin 89e/hlö
• tulevat Mänttä-Vilppulan ulkopuolelta (90%)
• matkailevat kaupunkiin 
 Serlachius-museon vuoksi (51%)
• pitävät museon asiakaspalvelua ja hinta-laatu- 
 suhdetta erittäin hyvänä (keskiarvo yli 4,7/5)
• aikovat tulla uudestaan (74%) ja 
 suositella kohdetta muillekin (95%)

Gustaf sai kesällä kävijöiltä ruusuja...
• olen erittäin positiivisesti yllättynyt kokonaisuudesta, 
 raikkaasta otteesta ja modernista toteutuksesta
• erittäin maukkaita muffinseja
• paras näyttely missä olen koskaan 
 (eri maissakin vertaillen) käynyt
• erinomainen henkilökohtainen vastaanotto, 
 hieno rakennus
• tyylikäs, mielenkiintoinen, kaupassa kivoja 
 tavaroita, ystävällinen palvelu
• upea talo, hyvä opastus
• loistava kohde, kannatti ajaa Riihimäeltä

... ja muutamia risuja
• lisää opasteita, tienviittoja joka risteykseen
• videoesitys non-stoppina
• Serlachius är huvudperson och ”pjäsen” finns bara 
 på finska och engelska!!!! Var är svenskan? 
• taidekokoelmia olisimme halunneet nähdä, 
 mutta tulemme ensi kesänä Joenniemeen

Lähde: Serlachius-museot kävijätutkimus 2013. 
Pirkanmaan festivaalit. Innolink Research Oy.

Senioreille 
toimintaa
museossa ja muualla
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Uudessa Göstassa syntyy
TAITEEN JA RUOAN 
VAHVA LIITTO



Göstan tarjoamista makuelämyksistä vastaavat Suomen 
arvostetuimpiin keittiömestareihin kuuluvat Pekka Terävä, 
Henry Tikkanen sekä Rapukartanon isäntä Pasi Heinonen. 
He ovat perustaneet yrityksen, joka ottaa vastuulleen Göstan 
ravintolatoiminnan.

Pekka Terävä on nähnyt ruokamatkailutrendin nousun 
maailmalla ja uskoo sen kasvuun Suomessa. Taidemuseon 
sijainti metsien keskellä tarjoaa siihen hänen mukaansa hyvät 
lähtökohdat.  

– Göstaan lähdettäessä jätetään taakse kaupunkiympäristön 
hektisyys ja päästään keskelle upeaa järvi- ja 
puistomaisemaa. Matka on siirtymä pois arjesta ja valmistaa 
kiireettömään elämykseen. Sekä puhuttelevan taiteen että 
hyvän ruoan äärellä ihminen on keskittyneesti läsnä ilman 
häiriötekijöitä. Nykyihminen tarvitsee rauhoittumisen paikkoja. 

Konstailematonta ruokaa 
hyvistä raaka-aineista 
Göstan ravintolatoiminnassa sijainti ja ympäristö tarjoavat 
muutakin kuin matkailuelämyksiä. Ravintola toimii keskellä 
metsää ja maaseutua, lähellä tuottajia ja metsän antimia, 
mikä takaa sesongin mukaisten laadukkaiden raaka-aineiden 
saannin.

– Haluamme tarjota konstailematonta ruokaa ja hyviä makuja. 
Siksi liikutamme toivottavasti ruokailijoita, emme niinkään 
raaka-aineita. Hankimme mahdollisimman paljon paikallisilta 
tuottajilta, konseptimme on paikallista kansainvälisesti, 
toteaa keittiömestari Henry Tikkanen. 

Taidemuseolla ravintolatoiminta sijoittuu useaan pisteeseen, 
jotka palvelevat erilaisten asiakkaiden monenlaisia tarpeita. 

Uusi ravintola avataan laajennusosaan. Sinne tulee myös 
juhlasali, jossa on tilaa jopa 200 henkilön tilaisuuksille, 
juhliin tai kokouksiin. 

Perinteinen Autereen tupa palvelee kesäsesonkina 
kahvitupana, talvisin tilauksesta muun muassa 
tunnelmallisena bisnesmatkailijoiden kokoustilana. Kartanon 
viinitupaan suunnitellaan viininmaistajaisia.

Vahva pohja liikematkailulle
Yhteistyökumppanina toimivan Pasi Heinosen Rapukartano 
sijaitsee muutaman kilometrin päässä saman veden äärellä 
kuin Gösta. Kokousmatkailusta tunnetun Rapukartanon isäntä 
suunnitteleekin jo uusia matkailupaketteja.

– Kohteidemme erilaisuus on voimavara. Museolla saa kokea 
vanhaa, arvokasta patruunahenkeä. Meillä taas voi ihastella 
jylhää erämaamaisemaa ja krouvia rakennustapaa. Museolla 
katsellaan hienoa taidetta, meillä saunotaan ja nukutaan – ja 
tietenkin molemmissa syödään hyvin. Ja pisteenä i:n päälle 
mahdollisuus siirtyä paikasta toiseen vesitse. 

Serlachius-museoiden kehittämispäällikkö Päivi Viherkosken 
mukaan Mänttä-Vilppulaan on syntynyt liikematkailun 
keskittymä, joka pystyy täyttämään huipputason tilaisuuttakin 
järjestävän vaatimukset.

– Meillä on upeat herraskaiset puitteet, joissa suomalainen 
luonto metsineen ja järvineen on vahvasti läsnä. Museoissa 
kerromme suomalaisen teollisuuden historiaa ja näytämme 
kansallisia taideaarteita. Nyt kun saamme vielä uudet tilat 
ja huippukokit tiimiimme, ovat kaikki ainekset tasokkaiden 
elämysten tuottamiseen koossa.

Pekka Terävä
Michelin-ravintola Olon ravintoloit-
sija Pekka Terävä on pitkäaikainen 
kokkimaajoukkueen kapteeni ja toimii 
alan arvostetuimman kilpailun Bocuse 
d’Orin Suomen tuomaristossa.  Pekan 
voi tavata myös MTV3:n  aamulähe-
tyksissä.

Henry Tikkanen
Henry Tikkanen on hankkinut kannuk-
sensa maamme arvostetuimmissa ra-
vintoloissa, kuten G.W.Sundmansissa, 
Ravintola Haviksessa sekä Hotelli 
Kämpin ravintoloissa. Vuoden Kokki 
-tittelinkin saanut Henry on myös 
edustanut Suomea Bocuse d’Orissa.

Pasi Heinonen
Pasi Heinonen on rapukasvatuksen 
edelläkävijä Suomessa ja kuulun 
Rapukartanon yrittäjä ja isäntä. 

< Päivi Viherkoski, Henry Tikkanen, Pekka Terävä ja Pasi Heinonen suunnittelevat 
Göstan tunnelmallisessa viinituvassa ensi kesän tarjontaa.
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Lennart Segerstråle
VUORINEUVOKSEN
LUOTTOTAITEILIJA
Vuorineuvos Gösta Serlachius jatkoi setänsä G. A. Serlachiuksen jälkeen 
Mäntän rakentamista. Serlachius halusi, että hänen kotipaikastaan tuli 
edustava elinympäristö. Tätä tehtävää osaltaan täyttämään Serlachius kutsui 
taiteilija Lennart Segerstrålen (1892–1975).
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Yhdyskuntarakenteeseen, asemakaavoitukseen, 
tehdasympäristöihin, työväenasuntoihin, Mäntänvuoreen, 
puistoistutuksiin ja hautausmaan kauneuteen kiinnitettiin 
Gösta Serlachiuksen (1876–1942) aikana entistä enemmän 
huomiota. Edustustiloihin tuli taideteoksia, ja niihin hankittiin 
suomalaista käsi- ja taideteollisuutta. Tavoitteena oli 
ihanneyhteisö pohjoisen Hämeen metsien keskelle.

Mistä moinen intohimo? Vaikuttaa siltä, että Serlachius halusi 
taiteilijoiden tapaan luoda uutta ja itsensä näköistä. Hänen 
taideteoksensa ei ollut maalaus, vaan Mänttä. Intohimon 
taustalla oli taiteilijoillekin keskeinen työkalu, esteettinen 
suhde ympäristöön. 

Vaikka työväen asuinolot ajan oloon kohenivat, juopa 
tehtaan johdon ja työväestön välillä säilyi. Näin siksi, että 
Serlachiukselle kauneus ei ollut kaikkien ”katsojien silmässä”, 
mistä syystä kansan kauneuden tajua tuli kehittää. Täysin 
pyyteetöntä uuden luominen ei ollut, sillä Mäntästä rakentui 
myös vuorineuvoksen elämäntyön monumentti. 

Suomalaiskansallisuus 
suunnittelun lähtökohtana
Kauneus ihmisen hyvinvoinnin lisääjänä oli edistyksellinen, 
aikaansa edellä oleva huomio. Serlachius ajatteli uusia 
edustusrakennuksiaan kokonaistaideteoksina. Ne sijoittuivat 
kauniisti ympäristöön, ja sisätilojen pintamateriaalien, 
huonekalujen ja valaisimien tuli olla harmonisen 
kokonaisuuden osia. 

Suunnittelussa korostui suomalaisuus, usein myös 
mänttäläisyys. Kotipaikan kaunistaminen oli niin tärkeää, 
että 1933 perustetun Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 
sääntöihin kirjattiin Mäntän kaunistaminen. 

Kuvataide oli Serlachiukselle harrastus ja elämäntapa. Hän 
seurasi tiiviisti koti- ja ulkomaista taide-elämää. 1920-luvun 
lopulla muoti rakentamisessa ja sisustamisessa muuttui. 
Aiemmin suositut sisä- ja ulkotilojen koristemaalaukset ja 
-veistokset jäivät funktionalismin jalkoihin. 

Pelkistetymmän tyylin myötä sisätilojen ornamenteista 
luovuttiin. Tilalle tuli arkkitehtuuriin liittyvä monumentaalitaide 

<< Lennart Segerstråle olisi halunnut kuvata Gösta 
Serlachiuksen saavutuksia pääkonttorin maalauksiin, 
mutta vuorineuvos ei lämmennyt ajatukselle. Niin 
syntyivät seinämaalaukset Maa ja Metsä sekä toisen 
kerroksen kaidetta koristava G. A. Serlachius Osakeyhtiön 
syntytarina.

Lennart Segerstråle, Metsä, G. A. Serlachius Osakeyhtiön 
Gustaf-museon pääkonttorin aulaan maalattu al secco, 
1935. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

< Lennart Segerstråle, luonnoksia pääkonttorin 
metsäaiheiseen seinämaalaukseen, 1935, akvarelli, 
lyijykynä. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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Norjan, Ruotsin ja Tanskan esimerkkien mukaan. Suoraan 
seinä- tai kattopintoihin tehdyt teokset olivat osoitus 
kansallisesta kulttuuritahdosta. Myös taiteilijat saivat töitä 
ja tilaajat edustuskelpoisia ympäristöjä, jotka kestivät 
kansainvälisessä kulttuurivertailussa.

Eduskuntatalon kilpailu toi nimeä
Suomessa monumentaalitaiteen nouseva nimi oli Lennart 
Segerstråle, joka sai julkisuutta Eduskuntatalon suuren 
valiokunnan istuntosalin seinämaalauskilpailussa. Hänen 
ehdotuksensa Navis reipublicae (Valtiolaiva) sijoittui 
parhaiten, vaikka teosta ei lopulta toteutettu koskaan. 

Serlachius tutustui taiteilijaan eduskuntatalon kilpailun 
jälkeen. Segerstråle sai Mäntästä neljä arkkitehtuuriin 
kiinteästi liittyvää teostilausta. Vuonna 1935 valmistui Jarl 
Eklundin suunnitteleman, historismia edustavan Joenniemen 
kartanon (nykyisin Serlachius-museo Gösta) kattoon al secco 
–teos Kirjallisuuden synty (400 x 1480 cm).

Samana vuonna valmistuivat myös Bertel ja Walter Jungin 
piirtämän pääkonttorin ala-aulaan (nykyisin Serlachius-
museo Gustaf) yhtiön tilaamat, myös kuivaan seinäpintaan 
maalatut Maa (271 x 463 cm) ja Metsä (272 x 457,5 cm). 
Pääkonttorin aula täydentyi 1937 kapealla Mäntän tehtaan 
syntyhistoria (67,5 x 27,95 cm) stucco lustro –friisillä, 
kapealla pitkällä maalauksella.

Koko pääkonttori hengessä mukana
Yhtiön pääkonttorin aulaan valmistuneet suorakaiteen 
muotoiset kevät- ja talviaiheet muistuttavat perinteistä 
taulumaalausta ja ovat kunnianosoitus paikalliselle 
uudisraivaajahengelle ja metsäluonnolle. Toukokuun alussa 
1935 Segerstråle maalasi aulaan hirvikuvaa ja seurasi 
jännityksellä, oliko hän osannut värejä sekoittaessaan 
arvioida, kuinka paljon maalauksen väripinnat kuivuessaan 
vaalenisivat. Hänen työtään seurasi suurella kiinnostuksella 
myös pääkonttorin koko 30-henkinen henkilökunta.

Myöhemmin tehty toisen kerroksen kaidetta kiertävä, kapea 
friisi kuvaa sarjakuvan tapaan Mäntän paperitehtaan historian 

rinnastaen Mäntän Pietariin ja G. A. Serlachiuksen tsaari 
Pietari Suureen. Gösta Serlachius oli tyytyväinen Mäntän 
tehtaan historiasta kertovaan teokseen, sillä erään kerran hän 
yllätti aulassa työtään tekevän taiteilijan saapumalla paikalle 
sherrypullon ja lasien kanssa.

Segerstrålen puolestapuhuja
Vuonna 1938 julkaistiin suomalaisten talouselämän johtajien 
ja poliitikkojen allekirjoittama vetoomus kansallisesti 
kohottavan julkisen taiteen puolesta. Vetoomuksen 
ensimmäinen allekirjoittaja oli presidentti Kyösti Kallio 
ja neljäs Gösta Serlachius. Vetoomuksen mukaan valtion 
rakennusten määrärahoista tuli käyttää tietty prosenttimäärä 
uudisrakennusten taiteelliseen koristeluun. Näin taiteen 
kohottava vaikutus pääsisi tunkeutumaan koko kansan 
keskuuteen.

Monumentaalitaiteessa Gösta Serlachiuksella oli esimerkkinä 
Norja ja Ruotsi. Suomessa nähtiin 1937 norjalaisen 
monumentaalitaiteen näyttely, jonka Serlachius oli käynyt 
katsomassa jo aiemmin Tukholmassa. Vuorineuvos puhui 
sen ja Segerstrålen puolesta suomalaisille talouselämän 
päättäjille. 

Kun Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti, myöhemmin 
Suomen presidentti, vieraili Mäntässä, Serlachius 
luonnollisesti vei vieraansa katsomaan pääkonttorin 
maalauksia. Myöhemmin herrat ottivat Joenniemen 
kirjastossa nokoset. Puheen kääntyessä katon maalauksiin 
Serlachiukselle tuli sopiva hetki kysyä, eikö Segerstråle voisi 
tulla Suomen Pankkiin katsomaan, löytyisikö siellä joku 
sopiva maalauksen paikka. Ja löytyihän sieltä.

Gösta Serlachiusta voidaankin hyvällä syyllä pitää Suomen 
Pankkiin 1943 valmistuneiden, Lennart Segerstrålen 
ensimmäisten, suoraan kosteaan laastipintaan tekemien 
Finlandia-freskojen kätilönä.

Marjo-Riitta Simpanen 
Tutkija 
Serlachius-museot

< Lennart Segerstråle toteutti jatkosodan vielä jatkuessa moniosaisen Finlandia-freskon 
Suomen Pankkiin. Gösta Serlachiuksen suositukset vaikuttivat taiteilijavalintaan.

Lennart Segerstråle, Karjalaisevakot (osa teoksesta), luonnos Finlandia-freskojen osaan 
Suomi rakentaa, akvarelli paperille, 1942. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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Vanhan ajan apteekki oli sekatavarakauppa, jossa myytiin tavaraa 
Merimiehen rintapulverista kukansiemeniin ja konserttilipuista 
iilimatoihin. Serlachius-museo Gustafin Apteekkarin kauppahuoneessa 
hypätään historiaan tekemisen ja toiminnan kautta.

KAUPPAHUONEEN 
AMMATIT TUTUIKSI
lapsille ja nuorille
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Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu työpajalähtöinen 
näyttely sai alkunsa, kun museolla suunniteltiin Gustaf Adolf 
Serlachiuksen elämästä kertovaa Paperiperkele-näyttelyä. 
Mäntän ensimmäinen patruunahan toimi apteekkarina 
Tampereella ennen kuin päätti vaihtaa alaa ja perusti 
puuhiomon Mäntänkosken rannalle 1868. 

Apteekkarin kauppahuone täydentää väljästi mukaillen 
Serlachiuksen tarinaa ja kertoo samalla, mitä kaikkea 
vanhassa apteekissa voitiin lääkkeiden ja rohdosten lisäksi 
tehdä ja myydä. Töitä on tarjolla apteekkiapulaisen ja 
konttoristin lisäksi muun muassa valokuvaajalle.

Näyttely avaa ovet idylliseen 1800-luvun kauppapuotiin. 
Tiskillä seisoo arvokkaan näköinen kassakone ja siinä 
lähellä vaaka, joille riittää myös käyttöä. Välillä tehtävänä voi 
olla karkuteillä olevien kananpoikien etsiminen tai Prinssin 
tippojen signatuurin kirjoittaminen. Vähän isommille kävijöille 
riittää haasteita esimerkiksi kansainvälisten liikekirjeiden 
parissa.

Roolit vievät mukanaan
Toisella puolella kauppahuonetta seisoo vanhanaikainen 
valokuvauslaite samaan tapaan kuin Serlachiuksella 
aikanaan Tampereen Vanhassa Apteekissa. Joku vieraista 
ryhtyy valokuvaajaksi ja asettuu kameran taakse. Muut 
saavat ylleen aikaan ja tyyliin sopivia asusteita ja asettuvat 
juhlalliseen valokuvaan kameran eteen.

– Kauppahuoneessa voi touhuilla roolileikkien ja 
toiminnallisten tehtävien parissa. Mielikuvitusta ruokkiva 
nostalginen miljöö houkuttelee sukeltamaan ammattileikkien 

pariin. Tuuria, taitoa, näppäriä sormia ja hoksottimia - 
kaikkia tarvitaan. Kauppahuoneessa voi myös vain piipahtaa 
aistimassa tunnelmia ja tuoksuja, vastaava museolehtori 
Päivi Nieppola kertoo.

Ryhmät vierailevat kauppahuoneessa yleensä ohjatusti. 
Näyttely on kuitenkin rakennettu siten, että sen tehtävät 
avautuvat helposti myös yksittäisille kävijöille. He saavat 
mukaansa tehtäviä, jotka kertovat, miten kauppahuoneessa 
toimitaan. Lopussa seisoo kiitos tai kehotus opiskella 
apteekkialaa vielä vähän lisää.

Apteekkareilla omat rohtonsa
Toiminnalliseen näyttelyyn liittyy multimediaesitys, 
jossa esitellään apteekkarin työskentelyä menneinä 
vuosikymmeninä. Katsojat pääsevät kurkistamaan, miten hän 
pyöritteli pillereitä ja valoi peräpuikkoja.

Apteekkarit olivat ennen vanhaan pitkälti käsityöläisiä, jotka 
tiesivät esimerkiksi rohdoksista paljon. Monet apteekkarit 
olivatkin taitavia ja innostuneita yrttitarhureita.

Lääkkeet, pulverit ja pillerit tehtiin apteekeissa itse. Eri 
apteekit saattoivat valmistaa samaa vaikuttavaa ainetta 
sisältävää lääkettä kukin hiukan eri koostumuksella ja eri 
nimellä.

– Apteekkarin ammattitaito hankittiin 1800-luvun lopulle 
saakka palvelemalla apteekissa oppilaana ja farmasian 
opiskelijana. Sen lisäksi piti suorittaa loppututkinto 
lääkintäviranomaiselle, Päivi Nieppola kertoo.

APTEEKKARIN 
KAUPPAHUONE

14.12.2013 alkaen 
Gustaf-museossa
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J. Paul Getty -museon yhteydessä toimiva Gettyn konservointi-
instituutti on alansa johtavia laitoksia maailmassa. Instituutti 
kartoitti Panel Painting Initiative -hankkeeseen liittyen 
maailmanlaajuisesti merkittävät paneelimaalausvarannot. 

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö pääsi mukaan tähän 
selvitykseen, joka Pohjoismaiden osalta oli Tanskan 
Kansallisgallerian johtavan konservaattorin Jørgen Wadumin 
vastuulla. Hän matkustikin Mänttään vuonna 2010 
tutustuakseen henkilökohtaisesti säätiön paneelimaalauksiin. 

Taidesäätiön kokoelmiin kuuluu Suomen oloissa harvinainen 
ja korkealaatuinen vanhan eurooppalaisen taiteen kokoelma. 
Se sisältää noin 100 maalausta lähinnä flaamilaista, 
hollantilaista, italialaista ja espanjalaista taidetta 1300-luvun 
lopulta 1700-luvulle. 

Oman erityisen ryhmänsä muodostavat kokoelmaan kuuluvat 
42 puulle maalattua teosta. Nämä paneelimaalaukset ovat 
erityisen herkkiä ilman suhteellisen kosteuden vaihteluille, 
ja useissa onkin havaittu rakenteellisia ongelmia, kuten 
puupohjan halkeilua ja siihen liittyvää maalipinnan hilseilyä. 

Konservointioppia Suomeen
Gettyn konservointi-instituutti järjesti vuonna 2011 
Krakovassa kahden viikon koulutuksen, johon kutsuttiin 
kymmenestä maasta kuraattori ja konservaattori. Jo 
koulutukseen pääseminen oli pieni voitto. Suomesta 
koulutukseen osallistui lisäkseni konservaattori Riikka 
Köngäs Valamon konservointilaitokselta. 

Krakovassa kävi ilmi, että projektin rahoittamille 
harjoittelujaksoille oli vielä mahdollista hakea, mutta 
valittavan konservaattorin oli läpäistävä erittäin tiukka kilpailu. 
Meillä oli tälläkin kertaa onnea, sillä Suomesta projektin 
rahoittamaan koulutukseen valittiin konservaattori Minna 
Matis, joka työskentelee Olli Poijärven kanssa Consart 
Oy:ssä. 

Hän oli ensimmäisen vuoden periodimaisesti järjestetyssä 
koulutuksessa Courtauld Institute of Artissa Lontoossa 
ja viime kesänä kahden kuukauden harjoittelujaksolla 
Brysselissä, jonne hän palaa uudelleen. 

Hänen opettajansa Jean-Albert Glatigny tulee opettamaan 
paneelimaalausten rakenteellista konservointia Metropolian 
konservointikouluun Vantaalla. Taidesäätiö saa samalla 
huippuluokan asiantuntija-apua, kun hän tutustuu Consartilla 
työn alla oleviin kokoelmamme paneelimaalauksiin.

Kirsi Eskelinen 
kokoelmapäällikkö 
Serlachius-museot

Getty-projektista apua
PANEELIMAALAUKSILLE
Los Angelesissa toimivalla Gettyn konservointi-instituutilla on käynnissä useampivuotinen 
hanke, jonka tavoitteena on siirtää paneelimaalausten rakenteellista konservointia koskeva 
erityisosaaminen nuoremmille sukupolville koulutuksen ja harjoittelumahdollisuuksien avulla. 
Tämän toivotaan tuovan uutta tietoa myös Gösta Serlachiuksen taidesäätiön harvinaisten 
paneelimaalausten konservointiin.

Johannes Verspronckin 1600-luvulla maalaama muotokuva ennen 
konservointia. Viereisen sivun kuvassa teos konservoinnin jälkeen.

< Johannes Verspronck, Nuori nainen musta viuhka kädessä (osa teoksesta), 
öljy puulle, 1600-luku. Kuva konservoinnin jälkeen Consart Oy. 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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Serlachius-museoiden tuottama verkkojulkaisu tarjoaa historiasta 
kiinnostuneille entistä helpomman tavan tutustua vanhoihin karttoihin, 
kaavasuunnitelmiin ja ilmavalokuviin Mäntästä ja lähialueilta. Samalla kartat 
kertovat lähes unohtunutta historiaa Mäntän kehityksestä.

KARTTAJULKAISU
avaa historiaa uudella tavalla

Tutustu verkkojulkaisuun
kokoelmajulkaisut.serlachius.fi 
/piirustukset/

Karttalähteet: Kansallisarkisto, Maamittauslaitoksen keskusarkisto, Serlachius-museoiden piirustusarkisto sekä Mänttä-Vilppulan kaupungin arkisto.
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Verkkojulkaisu Mänttä historiallisissa kartoissa on syntynyt 
diplomi-insinööri Markku Pohjan ja Serlachius-museoiden 
kokoelmasuunnittelijan Leena Leimanin yhteistyön tuloksena. 
Ajatus karttojen verkkojulkaisusta heräsi Markku Pohjan 
toisen pitkäaikaisen projektin yhteydessä.

– Olen selvittänyt Mäntän vanhoja paikannimiä vuodesta 
2009 ja tutkinut siinä yhteydessä paljon vanhoja karttoja. 
Kun hain niitä eri arkistoista, mieleeni tuli, eikö näitä voisi 
saada digitaaliseen muotoon verkkoon. Silloin ne olisivat 
helpommin kaikkien nähtävillä, eläkkeellä oleva Mäntän 
kaupungingeodeetti kertoo.

G.A. Serlachius Osakeyhtiö omisti vuosikymmenien ajan 
suuren osan Mäntän maa-alueista ja ohjasi sitä kautta 
maankäyttöä. Markku Pohja otti yhteyttä Serlachius-
museoihin voidakseen tutustua museon arkistossa 
säilytettävään yhtiön vanhaan kartta-aineistoon. Samalla hän 
otti puheeksi verkkojulkaisun.

– Ajatus museon tietokannan kautta räätälöidystä julkaisusta 
tuntui heti luontevalta. Lisäksi meillä oli jo olemassa väline 
aineiston esille saattamiseksi. Erityisen tärkeäksi tämän 
projektin tekee yhteistyö museon ja sitä ympäröivän yhteisön 
välillä, Leena Leiman kertoo.

Serlachius-museoiden kokoelmia on saatettu sähköiseen 
muotoon ja tallennettu tietojärjestelmään yli kymmenen 
vuoden ajan. Lähes kaikki museon arkistotietokannat on 
muutettu selainpohjaisiksi, jolloin niitä voi käyttää internetin 
kautta. Tutkijat pääsevätkin tutustumaan aineistoihin 
tilaamalla käyttäjätunnuksen arkistopalvelun kautta.

Kolme koskea yhden sijaan
Serlachius-museoiden piirustusarkistosta kerätyt 
originaaliaineistot ja eri lähteistä kootut karttakopiot 
esittelevät Mäntän karttahistoriaa 1650-luvulta alkaen. 
Julkaisussa on mukana kaikkiaan 202 karttaa ja kuvaa. Ne 

kertovat monista unohduksiin painuneista yksityiskohdista 
Mäntän historiassa.

Mäntänkosken kannaksesta vuodesta 1787 alkaen laaditut 
kartat osoittavat, miten kosken kolmesta haarasta kaksi 
kuivui 1820-luvulla, kun keskimmäistä uomaa perattiin 
voimakkaasti Keurusselän tulvien vähentämiseksi. Jäljelle jäi 
nykyinen Mäntänkoski, jonka rannalle Gustaf Adolf Serlachius 
perusti puuhiomonsa 1868.

Julkaisuun sisältyy myös karttoja, jotka osoittavat Mäntän 
kannaksen nopean muuttumisen 1800-luvun lopulla ja 
1900-luvun alussa, kun Serlachiuksen tehdaskokonaisuus 
laajeni.

Harva muistaa enää 1870-luvulla laadittua suunnitelmaa 
Mäntän ja Vilppulan koskien kanavoinnista. Ennen kuin 
Vilppulaan saatiin rautatieyhteys G. A. Serlachiuksen 
puuhaamana, suunniteltiin Tampereelta Keuruulle kulkevaa 
laivaliikennereittiä. Verkkojulkaisun kautta voi tutustua 
suunnitelmaan liittyneisiin luonnoksiin Mäntän ja Vilppulan 
koskien kanavoinnista.

Ilmakuvia jo 1920-luvulta
Mäntän yhdyskunnan suunnitelmallinen rakentaminen 
käynnistyi 1910-luvulla. Verkkojulkaisuun sisältyy G.A. 
Serlachius Osakeyhtiön toimeksiannosta laadittuja 
asemakarttoja 1930-luvulle saakka. 

Kaavoitussuunnitelmia laativat arkkitehdit Valter Thome ja 
W. G. Palmqvist. Nähtävillä on myös Mäntän kauppalan 
ensimmäinen virallinen asemakaava vuodelta 1951. Sen laati 
arkkitehti Heimo Kautonen.

Karttojen lisäksi julkaisussa on mukana ilmavalokuvia 
Mäntästä. Vanhimmat niistä ovat 1920-luvulta ja tuoreimmat 
vuodelta 2010. Uusimmat ilmakuvat on otettu Mänttä-
Vilppulan kaupungin kartoitusta varten.

< Mäntänkosken kannaksesta vuonna 1822 laadittu 
kartta kertoo, että Keurusselän vedet laskivat 
alapuoliseen vesistöön kolmen kosken kautta. Kosket 
olivat lännestä lukien Lietunkoski, Kiesisenkoski ja 
Mäntänkoski. Reunimmaiset uomat kuivuivat, kun 
keskimmäistä uomaa perattiin 1820-luvulla tuntuvasti 
Keurusselän tulvien vähentämiseksi. Samalla 
Keurusselän pinta laski peräti metrillä.

<<< Serlachius-museoiden kokoelmasuunnittelija 
Leena Leiman kiittää Markku Pohjaa, jonka työ 
karttajulkaisun eteen on ollut todella merkittävä. 
Julkaisu palvelee vaivattomasti kaikkia Mäntän 
historiasta kiinnostuneita. Taustalla W. G. Palmqvistin 
vuonna 1920 laatima asemakartta Mäntästä. 
Kuvamanipulaatio.

<< A. W. Stoltin piirtämä kartta Mäntän 
tehdasalueesta kertoo, miten kannas rakentui 
muutamassa vuosikymmenessä.
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Päivi Nieppola

Mikä sai sinut siirtymään 
koulumaailmasta museoon?
Olen aina ollut museoiden suurkuluttaja. 
Koulusta museoon oli luonteva jatkumo 
asioille. Ennen museotöitä olin ehtinyt toimia 
kymmenen vuotta erilaisissa opetustehtävissä 
ja käyttänyt aktiivisesti työkseni 
museokasvatuspalveluita. Museolehtorina 
saan kokea paljon samoja hyviä asioita kuin 
opettajan tehtävissäkin. Kohderyhmät vaan 
ovat monipuolisempia – vauvasta vaariin.

Toimenkuvasi on 
poikkeuksellisen laaja, 
sillä siihen kuuluu paljon 
muutakin kuin perinteisiä 
museolehtorin tehtäviä. Mitä 
kaikkea työsi sisältää?
Tehtävänäni on organisoida ja suunnitella 
toiminnan edellytyksiä, huolehtia siitä, että 
museoiden yleisötyö ja palvelut pyörivät. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi pedagogista 
suunnittelua, henkilöresurssointeja, 
opastamista ja operatiivista työnohjausta.  
Monipuolinen työn kuva innosti 
minut opiskelemaan työn ohessa 
palveluliiketoiminnan tutkinnon.

Olet tehnyt paljon töitä 
Kauppaneuvoksen parissa. 
Mikä se on?
Kauppaneuvos on Serlachius-museoiden 
uusi toiminnanohjaus- ja varausjärjestelmä, 
johon liittyy myös asiakkuudenhallinta ja 
raportointi. Kauppaneuvos sisältää muun 
muassa työvuorosuunnittelussa sekä tuote- ja 
osaamisenhallinnassa tarvittavia apuvälineitä, 
eli sen avulla ohjataan palvelutuotantoamme. 
Kauppaneuvos on ensimmäisiä 
kokonaisjärjestelmiä alallamme.

Mitkä ovat olleet 
ikimuistoisimpia hetkiä 
museourallasi?
Gustafin avautuminen vuonna 2003 oli hieno 
kokemus, ja oli erittäin mielenkiintoista aistia 
yleisön reaktioita uudesta museosta. Odotan, 
että kesällä 2014 on samanlainen, ellei 
upeampikin tunnelma. 

Yksittäisistä kohtaamisista mieleeni on jäänyt 
esimerkiksi presidentti Martti Ahtisaari, joka 
vierailullaan Gustaf-museossa jäi pitkäksi 
aikaa testaamaan taitojaan liikemiespelissä. 
Muun seurueen tehdessä jo lähtöä löysin 
hänet pelin äärestä. Jäimme keskustelemaan 
ja hän arveli kykyjensä riittävän myös liike-
elämään.

Millaisiin haasteisiin 
saat vastata, kun uusi 
taidemuseo Gösta avataan 
ensi kesänä?
Teemme koko ajan töitä sen eteen, että 
palvelut toimivat heti ensi hetkestä 
alkaen uuden Göstan ovien avautuessa 
yleisölle. Haluamme tarjota vieraillemme 
hyviä palvelukokemuksia myös uudessa 
ympäristössä ja tilanteessa, jossa 
yleisömäärät ja toiminnot kasvavat. Kaikki 
perustuu hyvään ennakointiin ja osaavaan 
henkilökuntaan.

Miten lapset ja nuoret 
saadaan houkuteltua 
tulevaisuudessakin 
museoihin?
On kannustavaa kuulla lasten suusta ”ei 
lähdetä vielä” -kommentteja. Tämä on signaali 
siitä, että työ on tehty hyvin. Kun kohtaamme 
kaikissa tilanteissa lapset ja nuoret aidosti, 
se kantaa hedelmää. Haasteena on ehkä 
pikemminkin se, että saa vanhemmat 
tuomaan lapsensa museokäynnille. Muualla 
Euroopassa perheiden museokohteissa 
käymisen kulttuuri on pidempi.

SinunSYDÄMELLISESTI

Serlachius-museoiden vastaavalle museolehtorille Päivi Nieppolalle 
taidesäätiö on tuttu jo 1990-luvun alusta, jolloin hän oli nuorena 
opiskelijana kesätöissä Gösta Serlachiuksen taidemuseossa. 
Kiinnostus historiaan vei hänet opettajan työhön. Samalla hän 
toimi freelance-oppaana museossa. Taidesäätiön palveluksessa 
hän on ollut kymmenen vuotta.
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Gustaf tarjoaa kävijöilleen monipuolista koettavaa. Museossa viihtyvät niin lapset, seniorit kuin yritysvieraatkin, kun 
rakennamme runsaasta tarjonnastamme juuri ryhmällenne sopivan ohjelman. Kysy lisää myyntipalvelustamme!

Työporukalle kokousohjelmaksi, 
virkistyspäivään, asiakastilaisuuksiin

Serlachiuksen tarina on vauhdikas ja humoristinen 
lyhytelokuva metsäyhtiön synnystä ja vaiheista, pala 
suomalaista teollisuushistoriaa.
Kesto: n. 30 minuuttia 
Kielet: suomi, ruotsi ja englanti

Yhtiölle töihin! -draamaopastuksessa päästään suoraan 
1950-luvulle tomeran työhönottajan haastatteluun. Tule 
testaamaan, olisiko sinussa ainesta yhtiön palkkalistoille.
Kesto: n. 1 h 
Hinta: alk. 7 e/hlö 
Kielet: suomi ja englanti

Koululaisille toimintaa

Apteekkarin kauppahuoneessa lapset ja nuoret 
pääsevät eläytymään vanhan ajan kaupankäyntiin. 
Uudessa, toiminnallisessa työpajassa pussitetaan, 
punnitaan ja testataan entisajan konttorityön osaamista ja 
valokuvaustaitoja.
Kesto: n. 1 h 
Hinta: 1 e/oppilas. Minimi 20 e/ryhmä

Ryhmäretkeläisille kaikki olennainen 
samassa paketissa

Opastettu kierros Gustaf-museossa avaa ovet entisen 
G.A. Serlachius -yhtiön pääkonttoriin, sen historiaan, 
arkkitehtuuriin ja paperipaikkakunnan elämänmenoon 
patruunoiden aikana. Lopuksi on tilaisuus kokea vaikuttava 
Paperiperkele-näyttely. Se kertoo paperiteollisuuslegenda 
G. A. Serlachiuksen elämästä ja liiketoimista kahdeksan 
kohtauksen puhuttelevalla näyttelyreitillä.
Kesto: n. 1,5 h 
Hinta: alk. 6 e/hlö

Senioreille Paperiperkeleen 
tarina toisella tapaa

Kauppaneuvosta onnittelemassa on kepeä draamaopastus 
Mäntän ensimmäisen patruunan G. A. Serlachiuksen 
elämänvaiheisiin. Serlachius täyttää 70 vuotta, ja konttorilla  
riittää kiireitä. Konttorin keskusneiti lupaa kuitenkin tehdä 
voitavansa, jotta pääsette patruunaa onnittelemaan..
Kesto: n. 1 h 
Hinta: alk. 7 e/hlö

OHJELMAVINKITLisätietoja ja varaukset: Serlachius-museoiden myyntipalvelu 
p. (03) 488 6800, info@serlachius.fi

Tarinoita, tekemistä, 
haasteita ja historiaa

Monta eri tapaa 
kokea museo!
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Teollinen historia ja tarinat kohtaavat Mäntässä mukaansa tempaavalla 
tavalla. Serlachius-museo Gustafissa voit pyrkiä onnittelukäynnille 
syntymäpäiväänsä viettävän patruunan luo. Kokouspäivään puolestaan 
tuo väriä yhtiön tomeran sihteerin työhönottohaastattelu. Gustafin 
uudistetuissa kokoustiloissa käytössänne on uusin av-tekniikka.

Erilainen kokouspäivä 
entisessä pääkonttorissa
klo 09.00 Aamukahvit Gustaf-museon salissa. 
 Päivä alkaa tuoreella kahvilla ja runsaasti 
 täytetyillä croissanteilla.

klo 09.30 Draamaopastus Yhtiölle töihin! 
 Yhtiön tomera sihteeri etsii uusia työntekijöitä 
 yhtiölle 1950-luvun alussa. 
 Testaa, läpäisetkö sinä sihteerin tiukan seulan.

klo 10.30 Kokouspäivä Gustafin salissa alkaa. 
 Hyväntuulinen joukko aloittaa kokouksen 
 modernilla av-tekniikalla varustetussa salissa.

klo 12.30 Lounas historiallisella Mäntän Klubilla. 
 Upea klubirakennus valmistui vuonna 1920 
 G.A. Serlachius Oy:n juhla- ja edustustilaksi.

klo 13.30 Kokouspäivä Gustafin salissa jatkuu. 
 Maittavan lounaan jälkeen on hyvä 
 jatkaa kokouspäivää.

klo 15.30 Iltapäiväkahvit ja talon pullat Gustaf-museon salissa. 
 Tuore kahvi ja mehevät pullat virkistävät 
 iltapäivän kokousta.

klo 16.30 Kotimatka alkaa.

Retkelle Serlachiusten 
valtakuntaan
klo 11.00 Tervetuloa Serlachiusten maailmaan! 
 Vauhdikas lyhytelokuva Serlachiuksen tarina 
 aloittaa retkipäivän.

klo 11.30 Draamaopastus Kauppaneuvosta onnittelemassa. 
 Yhtiön keskusneiti johdattelee vieraat 
 70-vuotispäiväänsä viettävän G. A. Serlachiuksen 
 elämäntarinaan. Keskusneidin kanssa kierretään 
 Gustaf-museon uusi päänäyttely Paperiperkele.

klo 12.30 Lounas historiallisella Mäntän Klubilla. 
 Upea klubirakennus valmistui vuonna 1920 
 G.A. Serlachius Oy:n juhla- ja edustustilaksi.

klo 13.30 Opastettu kaupunkikierros ja vierailu Mäntän kirkossa. 
 Mäntän teollinen historia ja keskeiset rakennukset 
 tulevat tutuiksi kaupunkikiertoajelulla, joka alkaa 
 Gustaf-museon pihasta. Kierroksen lopuksi käydään 
 vuonna 1928 valmistuneessa Mäntän kirkossa, 
 joka on koristettu kauniisti taiteella.

klo 14.30 Iltapäiväkahvit Gustaf-museon salissa. 
 Tuoreen kahvin kanssa nautitaan mehevät talon pullat.

klo 15.00 Kotimatka alkaa.

OHJELMA
JA TARJOILU

alk. 35,40 e/hlö
Hinta sis. alv.

OHJELMA
JA TARJOILU

alk. 28,90 e/hlö
Hinta sis. alv.

SALIN 
VUOKRA
200 e/pv 
40 e/h

OHJELMAVINKIT Lisätietoja ja varaukset: Serlachius-museoiden myyntipalvelu 
p. (03) 488 6800, info@serlachius.fi

Esimerkkipaketteja
retki- ja 
kokousvieraille
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Nämä kaikki ovat esimerkkejä 
kansainvälisistä kiertonäyttelyistä, joita 
juuri nyt olisi tarjolla Mänttäänkin. Kehitys 
museoalalla menee kohti suurnäyttelyitä, 
joita kierrätetään ympäri maailmaa.

Olin elokuussa Rio de Janeirossa 
kansainvälisen museojärjestön ICOMin 
yleiskokouksessa ja otin osaa erityisesti 
näyttelyvaihtoa käsittelevän komitean 
istuntoihin. Kerroin omassa esitelmässäni 
näyttelyvaihdon kokemuksista suomalaisesta 
perspektiivistä ja sain siinä sivussa 
perustiedot kymmenistä kiertonäyttelyistä, 
joita niiden tuottajat mielellään toisivat 
Serlachiuksen lattioille ja seinille.

Kansainväliseen näyttelykierrätykseen 
on helppo suhtautua myönteisesti. On 
pelkästään hyvä asia, että museoiden 
kokoelmat kiertävät, ja että isot 
näyttelysatsaukset päätyvät mahdollisimman 
monien maiden museovieraiden nähtäviksi. 
Yhteistyö on voimaa, kansainvälisyys jo 
sinänsä arvokasta.

Näyttelyvaihto on myös helppoa. Museoala 
on erittäin hyvin verkottunut ja yhteydet 

maiden rajojen yli arkipäiväisiä. Olemme 
Mäntässä itsekin aktiivisia. Göstan 
kokoelmat kiertävät säännöllisesti 
maailmaa ja Gustafkin on jo aloitellut omien 
näyttelyidensä paitsi kansallista, myös 
kansainvälistä kierrätystä. 

Aiheeseen on silti syytä suhtautua myös 
kriittisesti. Haluavatko ihmiset tulla Mänttään 
katsomaan vaikkapa British Museumin 
tai Eremitaasin näyttelyitä? Häviääkö 
paikallisuus kun leikitään globaaleja 
leikkejä?

Mänttäläisellä itsetietoisuudella kysyn 
myös, ovatko ulkomailta tarjotut näyttelyt 
meille kyllin hyviä. Olemme viime aikoina 
kehittäneet näyttelytuotannossamme 
omanlaista tyyliämme ja ääntämme, johon 
haluamme luottaa ja satsata jatkossakin. 
Jos käytämme rahamme kalliisiin 
näyttelyvuokriin, satsaus on ilman muuta 
pois omasta tuotannosta.

Kysymykseen ei kuitenkaan kannata 
suhtautua joko–tai-hengessä. Pidän 
kansainvälistä näyttelyvaihtoa hyvänä lisänä 
omien museoidemme näyttelytarjontaa 

suunniteltaessa, ja tulette varmasti 
näkemään tulevaisuudessa Mäntässä 
myös maailmalla tuotettuja näyttelyitä. 
Samalla toivon, että omat näyttelymme 
ja kokoelmateoksemme kiinnostavat 
maailmalla.

Tarjontaa on joka tapauksessa valtavasti. 
Alalla toimii yrityksiä, jotka suunnittelevat, 
tuottavat ja myyvät näyttelyitä kiertueille. 
Ne pyrkivät palkkaamaan palvelukseensa 
parhaita mahdollisia suunnittelijoita ja 
työ on periaatteessa laadukasta. Usein 
kuitenkin koen, että näitä näyttelyitä tehdään 
liian kaupallisessa hengessä ja varman 
päälle -metodilla: vetoava otsikko, näyttävä 
tekniikka ja kosiskeleva visuaalisuus eivät 
välttämättä houkuttele.

Taidemuseoiden puolella kansainväliset 
yhteistyöhankkeet ovat usein kahden tai 
kolmen museon yhteisponnistuksia. Museot 
lyövät kokoelmiensa aarteet yhteen ja 
esittelevät lopputuloksen hankkeeseen 
osaa ottavien sekä mahdollisesti muutaman 
muun museon tiloissa. Tällainen toiminta 
on monin tavoin hyödyllistä. Kokoelmat 
kiertävät, museot säästävät kuluissa ja niiden 
henkilöstöt oppivat toisiltaan.

Entä pitäisikö museoiden kierrättää paitsi 
näyttelyitä, myös henkilöstöä? Tämäkin on 
trendi, joka tällä hetkellä keskusteluttaa 
museoammattilaisia. Mitä uutta oppisimme, 
jos istuttaisimme organisaatioomme 
muutamaksi kuukaudeksi osaajia ulkomailta 
ja lähettäisimme vastaavasti omaa 
väkeämme maailmalle? 

Meidän on Mäntässä seurattava 
kiinnostuneena sitä, mitä maailmalla 
tapahtuu – ja samalla kehitettävä 
näyttelyilmaisuamme, jotta omat 
tekemisemme kiinnostaisivat myös 
maailmalla.

Pauli Sivonen
johtaja

Omaa ja
VIERASTA
Saisiko olla David Bowieta, Pompeijia, viikinkejä 
tai Kristoffer Kolumbusta? Vai Leonardo da Vinciä, 
alusvaatteiden historiaa tai peräti alastonta ihmiskehoa?
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Näyttelyt 2013–2014

PAPERIPERKELE
Koe Mäntän ensimmäisen patruunan G. A. Serlachiuksen 
värikäs elämä ja liiketoimet kahdeksan kohtausta 
sisältävällä näyttelyreitillä.

METSÄSTÄJÄT
Jaa metsästäjien kokemuksia ja kuuntele heidän 
ajatuksiaan harrastuksesta, joka jakaa mielipiteitä. 
Näyttelyn toteuttamisessa on käytetty runsaasti 
videomateriaalia.

ICHI-GO ICHI-E (29.12.2013 asti)
Tutustu japanilaissyntyisen valokuvataiteilijan 
Takeshi Moron valokuviin Mäntässä toimivan 
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen elämästä.

APTEEKKARIN KAUPPAHUONE 
(14.12.2013 alkaen)
Tutki ja kokeile itse, millaista oli työskennellä vanhan 
ajan apteekissa ja kauppahuoneessa. Toiminnallinen 
näyttely on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille.

GUSTAFIN ENKELIT 
– OPERAATIO TAIDEKAUPUNKI
Ratkaise pilke silmäkulmassa toteutettu salapoliisitarina 
pienen teollisuuspitäjän matkasta luovuutta pursuavaksi 
taidekaupungiksi.

TULE HISTORIAN, TARINOIDEN 
JA DRAAMAN PARIIN!

Taidemuseo avataan 14.6.2014. Tervetuloa tutustumaan 
entistä isompaan ja monipuolisempaan Göstaan!

GUSTAF MUSEO AVOINNA
Talvikaudella 1.9.–31.5. ke-su 12–17.
Kesäaikana 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, myös juhannuksena.
Myös muina aikoina tilauksesta ryhmille.

HINNAT
Talvikaudella 1.9.–31.5. vapaa sisäänpääsy ilman opastusta. 
Kesäaikana museoiden yhteislippu aikuiset 8e, eläkeläiset ja 
opiskelijat 5e, alle 18-v. pääsymaksutta.
Opastetut kierrokset ja ohjelmapalvelut ympäri vuoden alk. 6e/hlö.

GUSTAF  |  R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu p. (03) 488 6800

INFO & AJANKOHTAISTA
www.serlachius.fi
www.facebook.com/serlachius
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Kantatie 58:n varrella
Jyväskylä 83 km - Tampere 88 km - Helsinki 263 km

Vilppulan rautatieasemalta n. 7 km Mäntän keskustaan 
www.vr.fi

Pirkkalan ja Jyväskylän lentoasemat n. 100km
www.finavia.fi

Useita kauko- ja lähiliikennevuoroja Mäntän keskustaan 
www.matkahuolto.fi


