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OHJELMA
klo 10-12  Vierailu kokoelmakeskuksessa

Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Helsingin taidemuseon ja kau-
punginmuseon yhteiseen kokoelmakeskukseen. Emäntänä  

taidemuseon vastaava konservaattori Mari Lenck.
Paikka: Kokoelmakeskus, Turvalaaksontie 1, 01740 Vantaa 

HUOM! Turvallisuusjärjestelyiden vuoksi vierailijoiden 
määrä on rajattu 25 henkeen, lisäksi vierailijalla tulee olla  
mukana  kuvallinen henkilöllisyystodistus, ajokortti käy.

klo 12-12.45 Lounas
Paikka: Ravintola Rosetti, Turvalaaksontie 1, 01740 Vantaa

(klo 12.45-13.15 siirtyminen Flamingoon)

klo 13.15-16  Somestrategia-työpaja (kahvitauko klo 14)
Työpajassa saat kokonaiskuvan alaamme soveltuvien sosiaalisen 
median kanavien ominaisuuksista ja käyttötavoista ja pääset luo-
maan ohjatusti oman yrityksesi strategiaa. Oppaanamme toimii 

someasiantuntija Johanna Janhonen (piilotettuaarre.fi).  
Kouluksen pohjana käytetään kyselyä, johon kaikkien osallistujen 

tulee vastata 26.10. mennessä.  
Linkki kyselyyn http://bit.ly/kehyssome

Paikka: Break Sokos Hotel Flamingo / kokoustila, 
Tasetie 8, 01510 Vantaa

klo 16-17
Ajankohtaisia asioita ja vapaata keskustelua.

Ilmoittautumiset 2.11. mennessä  info@taidekehystajat.fi. 
Muista mainita erityisruokavaliot.

Osallistumismaksu (sis. lounaan) 40€/hlö. 
Maksu yhdistyksen tilille FI89 2144 3800 0055 11, viite 013. 

Helsingin kaupunginmuseo
Kaupunginmuseon kokoelmat ovat 
yksi Suomen merkittävimmistä kult-
tuurihistoriallisista kokoelmista. Kat-
tavat, hyvin dokumentoidut ja asian-
tuntevasti hoidetut kokoelmat ovat 
kaupunginmuseon toiminnan perus-
ta. Kokoelmiin kuuluu yli 1 000 000 
museo-objektia.

HAM Helsingin taidemuseo
HAMin kokoelmat ovat arvokas osa 
kansallista kuvataiteen perintöä. Suo-
malaisten taidekokoelmien joukossa 
se on laajuudeltaan ja merkityksel-
tään ehdottomasti kärkipäässä. Ko-
koelmiin kuuluu noin 9000 teosta 
1800-luvun lopulta nykypäivään.

Taidekehystäjien  koulutuspäivä
maanantaina 12.11.2018 Vantaalla

Voit varata hotellihuonen Break Sokos Hotel Flamingosta etuhintaan, jos teet varauksen 3.11. men-
nessä. Mainitse varausta tehdessäsi kiintiötunnus ”Taidekehystäjät”. Hinnat: 1hh 139€/huone/yö, 

2hh 159€/huone/yö. Sisältää runsaan buffet-aamiaisen ja langattoman internet-yhteyden.  
Varaukset: sokos.hotels@sok.fi tai +358 (0)20 1234 600

Aamupäivän 
vierailulle 

mahtuu vain  
25 nopeinta!
Ilmoittaudu

2.11. mennessä.
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6    Vieläkö kehystäminen kannattaa?
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Kuluva kausi on ollut muutok-
sen aikaa. Lehtikulta-lehti tehtiin nyt 
oman työryhmän voimin. Näin toimit-
tiin koska jäsenissämme on kirjoitus-
taitoista väkeä.

Toivottavasti pidätte lehdestä ja 
löydämme jatkossakin jutun aiheita 
läheltä ja kaukaa. Nyt peräänkuulu-
tamme yhdistyksen jäseniä lehtityö-
ryhmään ja muutakin aktiivisuutta 
kaivataan. Yhdistys on juuri sen nä-
köinen kuin yhdistyksen aktiiviset jä-
senet ovat. 

Kuvassa hallituksen jäseniä: Pasi Koskisuo (vas.), Kristi Keskula, Anuliisa Koskisuo, Maria Ilvesviita, Tero Grönlund,  
Kari Welling, Kristina Luoto ja Katja Ollakka.

Taidekehystäjien hallitus
• Puheenjohtaja  

Pasi Koskisuo, 040 575 8085, pasi.koskisuo@henkel.com
• Sihteeri  

Maria Ilvesviita, 050 595 2056, kehystamo@ilvesinterioori.fi
• Rahastonhoitaja  

Katja Ollakka, 0400 735 050, katja@taidehyvarinen.fi
• Kari Welling, 0400 685 035, info@kehyspekkala.fi
• Kristi Keskula, +372 6 448 971, kristi@galleriig.ee
• Anuliisa Koskisuo, 045 672 1361, kehystys@koskisuo.com
• Suvi Vuorenmaa, 040 771 2704, suvi.malkki@hotmail.com 

Varajäsenet: Kristiina Luoto ja Tero Grönlund

Syksyn virkistys ja koulutuspäivä 
tulee kovalla vauhdilla ja tänä vuon-
na tarjolla on jotain todella erikoista 
ja ainutlaatuista. Koulutus alkaa Hel-
singin taidemuseon ja kaupunginmu-
seon kokoelmakeskuksesta Vantaalla 
ja iltapäivää jatkamme Flamingossa, 
missä päivitämme some-tietojamme 
asiantuntijan johdolla. Päivän lopuksi 
vaihdetaan ajatuksia yhdistyksen ti-
lasta ja tulevaisuudesta. 

Tervetuloa mukaan yhdistyksen 
toimintaan!
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Valokuvaamisen suosio on ny-
kyään valtava. Digitaalisella aikakau-
della kuvien ottaminen on helppoa. 
Kuvia otetaan puhelimilla ja muilla 
mobiililaitteilla sekä järjestelmäka-
meroilla. Niitä myös jaetaan paljon 
sosiaalisessa mediassa. Sanonta kuu-
luukin, että jos siitä ei ole kuvaa, sitä 
ei ole tapahtunut. Elämää jaetaan ku-
vien muodossa. 

Valokuvaaminen ammattimieles-
sä on alkanut kiinnostaa nuoria ja 
kursseja järjestetään joka kansano-
pistossa ja kameraseurassa. Valoku-
vakouluihin on tunkua. On myös kurs-
seja kännykkäkuvaukseen. Ja mikä 
myöskin on kiinnostavaa, vanhan 
ajan filmille kuvaus ei ole hävinnyt. 
Valokuvausliikkeet myyvät yhä filmiä 
ja työväenopiston pimiökurssit täyt-
tyvät hetkessä. Polaroid-kuvaaminen 
on nyt trendikästä, johtuen ihmisten 
malttamattomuudesta odottaa kuvia 
kehityksestä. 

Hyviä kuvia syntyy paljon, mut-

ta valitettavasti harva niistä päätyy 
fyysiseen muotoon. Vaikka kuvauk-
sen suosio on suurta, valokuvat jää-
vät usein digitaaliseen arkistoon. Nii-
tä ei printata kymppikuviksi niinkuin 
ennen.

Valokuvakauppiaat yrittävät pai-
kata albumiin laitettavien paperikuvi-
en vähentymistä erilaisilla kuvatuot-
teilla. Kuvia voi printata esineisiin, 
kankaisiin ja vaikkapa ruokaan. Val-
miita valokuvakirjoja voi tilata kuvan-
valmistamoilta.

Valokuvien tulostaminen on oma 

lajinsa. Ennen oli vedostamoja ja va-
lokuvalaboratoreja, jotka tekivät 
nämä valokuvaamoiden puolesta. Nyt 
tulostimia on monella valokuvaajal-
la, kamerakaupalla ja painotalolla. Ja 
moni kotitulostinkin tulostaa ok ku-
valaatua. Laatuerot ovatkin valtavat. 

Kehystäjätkin voisivat ottaa oman 
siivunsa valokuvausbuumin tuomis-
ta markkinoista. Valokuvista tehtä-
vät, monenlaiset seinälle laitettavat 
taulut, ovat oiva keino lisämyyntiin. 
Jos ei itsellä ole printteriä, naapuritu-
lostamon kanssa voi tehdä yhteistyö-
tä. Erilaisia kuvatauluja valmistetaan 
Canvas-tauluista puu- ja akryylitau-
luihin. Kehystämöiltä onnistuvat 
Canvasten pingotukset ja useimmat 
pohjustukset esim. Kapa-levylle. Ja 
tietysti valokuvien perinteinen kehys-
täminen on tuttua kaikille.

Hääkuvat ja ylioppilaskuvat pää-
tyvät raameihin, jos ei omalle niin 
mummolan seinälle ainakin. Kaikki 
osaavat valokuvan kehystämisen pe-

Valokuvat seinälle

Kuluttajan 
täytyisi olla 

selvillä mihin 
tarpeeseen 

kuvia haluaa 
tulostuttaa.
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rinteisesti paspartuurilla ja lasilla. 
Uudet kuvamuodot voivat välillä ai-
heuttaa harmaita hiuksia ja tietysti 
vaativat uuden opettelua myös meiltä 
kehystäjiltä. Jokainen tulostuspaperi 
käyttäytyy erilailla. Paperilaatuja on 
satoja ja pitäisi ainakin yleisemmät 
niistä tunnistaa. Eri valmistajillakin 
on eroa tuotteissa. 

Trendien mukana kulkevat valo-
kuvaajat ovat varmaan tuttuja mo-
nille kehystäjille. Milloin kysytään 
minkälaista kehyslistaa ja kiinnitys-
menetelmää. Välillä täytyy todeta et-
tei se kuva siellä kehyksessä itsestään 
ilmassa roiku. Tässä mielessä olisi 
hyvä tehdä yhteistyötä jonkun tulos-
tamon kanssa. He ovat tietoisia tulos-
teen käyttäytymisestä ja voivat laittaa 
valokuvan kehystettävään muotoon, 
jos se ei itseltä onnistu.

Yleisin menetelmä on valokuvan 
pohjustus kiinni taustaan. Valokuva, 
joka on tulostettu vahvalle paperil-
le, pohjautuu yleensä ihan vakuumil-
la. Kiiltävien valokuvapapereiden on-

gelmana on, että taustan pintakuvio 
tai liima näkyvät paperin läpi. Niitä ei 
kannata kehystämön ”kotikonsteilla” 
liimata vaan jättää mieluummin poh-
justamatta tai antaa ammattilaisen 
hoitaa liimaus. Ja tässäkin kannat-
taa muistaa se, että mikä ei ole kor-
vattavissa sitä ei liimata taustaan. Eli 
vanhat valokuvat tai valokuvaajan te-
kemät signeeratut sekä numeroidut 
kuvat mitä ei ole valmiiksi pohjustet-
tu, jätetään liimaamatta.

Markkinoilla olevat rullaprässit 
ovat löytäneet tiensä moneen kehys-
tämöön. Nämä ovat hyviä kuvapoh-
justuksiin. Niissä ei toimita märkälii-
man kanssa, vaan kuvat pohjustetaan 
tarramateriaalille.

Näillä laitteilla on myös mahdollis-
ta laminoida kuvat. Tämä oli muuten 
yksi Taidekehystäjien koulutuksen 
aiheista, jonka Hannu Nyström veti 
Tampereen koulutuspäivillä 2010. 
Kuvista voidaan tehdä akryylitaulu-
ja ja niitä voidaan liimata puulevyil-
le. Näissä ei yleensä käytetä kehys-

Luovalta saa materiaaleja kuvatulos-
tuksiin, pohjustuksiin ja kehystyksiin. 
Myös akryylilasit ovat valikoimis-
sa mittojen mukaan leikattuna. Heil-
tä onnistuu valokuvatulostukset asi-
akkaiden kuvista ja vaativammatkin 
pohjustukset eri materiaaleille.

Luova 
Suvilahdenkatu 10 A, 5 krs

00500 Helsinki
p. (09) 8775 2991

www.luova.fi

Kuvat ja teksti: Maria Ilvesviita, 
Ilves-Interiööri Oy, Helsinki

Kehystyspalvelu Nyström Oy on Ze-
nith Art  Systemsin virallinen maahan-
tuoja. Heiltä voi tilata rullaprässejä ja 
materiaaleja valokuvatulostukseen ja 
pohjustamiseen sekä laminontiin. 

Kehystyspalvelu 
Nyström Oy
Isännänkatu 29
33820 Tampere
p. (03) 225 5282

www.kehystyspalvelu.com
www.zenith-art-system.de

tä, vaan ne ripustetaan sellaisenaan 
seinälle taustalla olevan ripustimen 
avulla. Vaikka museot ja tunnetut va-
lokuvaajat paljon tällaisia tauluja suo-
sivat, uskaltaisin väittää, että valoku-
van säilyvyyden kannalta perinteinen 
kehystys on paras. Akryylitauluihin 
tulee naarmuja ja jos kulma edellä ti-
pahtaa maahan, rikki menee. Kuva 
sekä pohjustus pitää silloin tehdä uu-
siksi. Jos perinteinen kehystetty va-
lokuvataulu vaurioituu, kuvan yleen-
sä voi pelastaa. Oikein kehystettynä 
kuva säilyy pitkään. Ja jos tulostinma-
teriaaleja myyvien tehtaiden sanaan 
on luottamista, UV-lasilla kehystetty 
valokuva säilyy yli 100 vuotta.

Asiantuntijoina haastateltiin Taideke-
hystäjien jäsenyrityksen Luovan Mik-
ko Raatikaista ja Hannu Nyströmiä 
Kehystyspalvelu Nyströmiltä. 

Kuvassa Mikko Raatikainen.
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Maailma  
muuttui jo

Perustellaan väite heti. Mitä ta-
hansa valmista tavaraa voi helpol-
la ostaa ja myydä netin kautta.  Mut-
ta kun tuotteeseen lisätään jalostusta, 
nettimyynti muuttuukin hankalam-
maksi.  Ihan samalla tavalla kuin kam-
paamo- ja parturipalveluita on mah-
doton hoitaa etänä. Kun kehystäjä 
ottaa asiakkaan työn vastaan ja omin 
käsin valmistaa kuvan ympärille ke-
hyksen, hän lisää tuotteeseen jalos-
tusarvoa.   Tämä on alamme pelasta-
va erityispiirre.  Mutta kuinka hyvin 
osaamme ilmaista erikoislaatuisen 
osaamisemme asiakkaille?

Vieläkö kehystäminen kannattaa?
Elättääkö kehystäjä yhä itsensä?  Pakeneeko tämäkin bisnes  verkkoon?   
Kyllä kannattaa.  Vaikka muu kivijalkakauppa on tuskissaan nettimyyjien  
kanssa, kehystäjä on  dinosaurus joka ei kaadu, ainakaan vielä.

Oma työmme ei ole kauheas-
ti muuttunut vuosien varrella.  Sa-
mat perusasiat pätevät yhä, kehykset 

leikataan ja kasataan, lasit ja pah-
vit samoin.  Toki välineistö on hiljal-
leen kehittynyt, mutta toisaalta moni 
käyttää samoja koneita, jotka on tul-
lut ostettua 1980-luvulla.  Sen sijaan 
muu maailma on mennyt eteenpäin 
kovalla vauhdilla.  Kuluttajien ostos-
käyttäytyminen on ihan erilaista kuin 
kymmenen vuotta sitten.  Tietoa et-
sitään verkosta ja usein myös osto-
päätökset tehdään älypuhelimen tai 
tabletin ääressä.  

Kymmenen vuotta sitten me 
mainostimme kahden viikon vä-
lein paikallisessa sanomalehdessä 
ja asiakkaat tulivat mainosten avul-
la myymälään.  Ei toimi enää kuin 
satunnaisesti.  Sen sijaan myymälän 
verkkosivuilla on koko ajan enem-
män kävijöitä ja heistä yli puolet käy 
siellä älypuhelimella. Facebookis-
sa pitää olla ja Instagramissa myös.  
Google-markkinointi on  halvempaa 
ja kuulemma toimivampaa kuin pe-
rinteinen printtimainonta sanoma-

lehdessä. 
Miten saamme ilmaistua uuden-

laisille kuluttajille, että olemme van- 
hanajan käsityöläisiä, joiden työn jäl-
ki on hyvää ja siitä kannattaa maksaa?  
Periaatteessa tänä päivänä on jo val-
lalla megatrendi, joka suosii käsityö-
läisyyttä, aitoa yksilöllisyyttä, kestä-
viä tuotteita ja ekologisuutta.  Lisäksi 
haetaan henkilökohtaista palvelua ja 
asiantuntijan tarjoamia neuvoja.  Me-
hän tarjoamme näitä kaikkia!  Kun 
vielä saamme jollain tavalla kerrottua 
suurelle yleisölle, kuinka erinomaisia 
olemme.  

Vaikka työmme ei ole muuttunut, 
niin ihmisinä meidän tulee muuttua 

Some, rohkeasti 
epämukavuus- 

alueelle
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ulospäin suuntautuviksi.  Mahdolli-
suudet siihen ovat nyt monipuoliset ja 
aloittaminen helppoa.  Siis jos tekni-
sesti osaa käyttää somea.  Minulle se 
on lievää epämukavuusaluetta, mut-
ta tiedän että sinne on minun ja mei-
dän kehystysliikkeen mentävä.  Ja kun 
perheessä ei ole 17-vuotiasta nörttiä, 
jonka elämää puhelin hallitsee, pitää 
hankkia tietotaitoa jostain muualta. 
Nuori viestintä- ja mainosalan yrittä-

Teksti: Juha-Matti Anttila
Kehystysliike Vihinpuu, Kokkola

Matkapuhelin yhä suositumpi laite internetin käyttöön  
– käyttötarkoitukset monipuolistuvat

Suomalaisista 88 % 16–89-vuotiaista käytti internetiä vuonna 2017. Alle 55-vuotiaista internetiä käytti-
vät lähes kaikki. 73 % suomalaisista käytti nettiä monta kertaa päivässä. Älypuhelin oli omassa käytössä  
77 %:lla suomalaisista ja matkapuhelin on suosituin laite netin käyttöön. Yhteisöpalveluiden suosio on kas-
vanut edelleen blogien ja keskustelupalstojen suosion hiipuessa.

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.8.2018].

jä saa meistä asiakkaan ja tilauksen 
ensimmäinen vaihe on järkevän so-
me-suunnitelman laatiminen. Sellai-
sen, jota pystyn toteuttamaan lähes 
päivittäin ilman, että se liikaa haittaa 
varsinaista kehystystyötä. Toki kaik-
kea voi somessa kokeilla omin päin ja 
ilman kustannuksia, mutta mieluum-
min käytän jonkun pienen summan 
kunnon suunnitteluun, kuin lähden 
etenemään summanmutikassa.  

Lähde: DNA:n digitaalisen elämäntavan tutkimus 08/2017, visualisointi: Itewiki

Kaikki tämä on useimmille meistä 
itsestään selvää. Mutta kuinka moni 
voi oikeasti sanoa tekevänsä useam-
pia päivityksiä viikossa ja menestyk-
sekkäästi.  Luultavasti moni kehystäjä 
on samassa tilanteessa, mutta hyppyä 
somesankariksi ei saa tehtyä.  Tämä 
on seuraavien kuukausien projekti 
työn ohessa ja tulen kertomaan sen 
edistymisestä ja toimivista keinoista.
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Lisää Riikan töitä löytyy  
Instagramista ja Korkea Tammi -nettisivuilta.
www.instagram.com/riikkapalonen/
www.korkeatammi.fi/

Yhteystiedot:
riikka.p@korkeatammi.fi



- 9 -

Taiteilijaesittelyssä
Riikka Palonen

Tapaan Riikan hänen kotonaan 
Köyliössä Köyliönjärven rantamilla. 
Riikka Palonen valmistui v. 1992 tai-
teen maisteriksi Taideteollisen Kor-
keakoulun valokuvataiteen osastol-
ta. Jo opiskeluaikana hänen töihinsä 
kiinnitettiin huomiota niiden roh-
keuden ja unenomaisuuden johdos-
ta. Itse käyttäisin sanaa symboliikka, 
joka kumpuaa, sekä vanhoista ta-
ruista että historiasta, jotka molem-
mat ovat Riikan taiteessa hyvin esil-
lä. Asuessaan pääkaupunkiseudulla 
Riikka toimi freelance-kuvaajana, jol-
loin hän keskittyi lähinnä teatteriku-
vauksiin, saaden tällöinkin palautetta 
omaperäisistä kuvakulmistaan. 

Palatessaan maalle Köyliön mai-
semiin Riikka keskittyi yhä enemmän 
maalaamiseen, piirtämiseen ja käsi-
töihin sekä kasvattamaan ylämaan 
karjaa.

1. Mistä ammennat ideoita? 
Aamuisilta kävelylenkeiltä metsissä. 
Luen paljon kansantaruja ja olen kiin-
nostunut folkmusiikista. Minulla on 
usein hirvittävä soppa folklorea pääs-
säni, ja siitä ammennan ideoita. Välil-
lä käyn Skotlannissa hengittämässä 
taivasta. 

2. Mitä on hyvä taide?
Hyvä taide koskettaa jotain ihmisen 
sisällä. Sen pitää antaa ihmiselle jo-
tain. Mikä ketäkin ihmistä liikuttaa 
ja mihin suuntaan – se on taas henki-
lökohtainen kysymys. Tuntemus voi 
olla negatiivista tai positiivista. 

3. Mitä hyvä kehystys tekee maala-
ukselle?
Hyvä kehystys maalaukselle on kuin 
ripsiväri kauniille naiselle. Eli jos on 
bileet tiedossa, niin se antaa sen vii-
meisen silauksen. Taikka jos ajatel-
laan keittiöfilosofiana: kun ruoka on 
valmis, mutta jotain puuttuu, niin li-
sätään ripaus jotain sopivaa maustet-
ta. Työ, jonka minä annan asiakkaalle, 
pitää olla valmis, jolloin se vaatii so-
pivan ja viimeistellyn kehyksen. Kyse 
on kokonaisuudesta, en halua nähdä 
töitäni tylsissä markettikehyksissä. 
Haluan antaa asiakkaan rahalle vas-
tinetta. 

4. Millaisena näet kehystyksen tu-
levaisuuden taiteilijan näkökul-
masta?
Onpas vaikea kysymys, koska en tie-
dä, mitä taide on sadan vuoden pääs-
tä. Ennen piti osata vuolla lusikoita, 

jotta pystyi syömään muutenkin kuin 
sormin. Nykyään vuoleminen lue-
taan, jos ei taiteeksi, niin ainakin käsi-
työammatiksi. Toinen hyvä esimerk-
ki on valokuvaus. Pimiössä työstetyn 
mustavalkokuvan väistyttyä lehtityön 
arkipäivästä siitä tuli taidetta. Taide-
han kertoo myös yhteiskunnan tilan-
teesta, koska taidetta voidaan tehdä, 
jos kyetään käyttämään aikaa myös 
muuhun kuin ravinnon etsimiseen. 
Niin kauan kun on olemassa taidetta, 
on olemassa kehystäjiä. Samoin aina 
tulee olemaan ihmisiä, jotka haluavat 
kauneutta seinille.

5. Mitä palautetta tai ideoita antai-
sit Taidekehystäjät ry:n jäsenille?
Kyllä siinä huomaa eron, jos kehys-
täjä itse harrastaa ja on kiinnostunut 
taiteesta. Silloin kehystäjä näkee ko-
konaisuuden paremmin ja kehystäjä 
voi asiantuntevasti osallistua koko-
naisuuden ratkaisuun. Pitää uskaltaa 
myös olla omaa mieltä. Valikoimissa 
saisi olla myös muutakin kuin vain 
valkoista ja mustaa paspaa - maailma 
kun ei ole niin mustavalkoinen. 

Riikkaa haastatteli: Pasi Koskisuo
Kehyskellari, Huittinen
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Vierailimme kesällä Rijksmuseu-
missa ja tuli otettua muutama mielen-
kiintoinen kuva kehystyksistä. Pyöreä 
taulu oli todella hienosti kehystetty ja 
toinen muotokuva oli toisella puolella. 
Idea oli erittäin mielenkiintoinen ja tu-
los näyttävä. 

Toinen kehystys, mikä pisti silmään 
oli kahden melkein samanlaisen kehyk-
sen rinnakkainen käyttö. Tätä tulemme 
testaamaan jossain vaiheessa!

Amsterdamissa sijaitseva  
Rijksmuseum on Alankomaiden kan-
sallismuseo, joka avattiin uudistu-
neena yleisölle v. 2013. Museon pe-
ruskorjaus kesti 10 vuotta.

Netissä museo on avannut ko-
koelmansa yleisön käyttöön Rijks- 
studio-palvelussa. Selattavissa on yli 
300 000 teosta. Korkealaatuisista ku-
vista voi kuka tahansa ladata materi-
aalia omaan käyttöön ja tulostaa niis-
tä vaikka julisteen kodin seinälle.

Museon verkkokäyttäjien mää-
rä lähenee jo seitsemää miljoonaa. 
Itse museossa käy vuosittain yli kaksi 
miljoona taiteen ystävää.

Reissussa: Anuliisa ja Pasi Koskisuo

Rijksmuseumin verkkosivuilla vierailee  
seitsemän miljoonaa kävijää vuodessa

Rembrandtin Yövartio vuodelta 1642 
on Rijksmuseumin pääteos. Öljymaa-
laus on kooltaan 3,7 x 4,5 metriä ja se 
painaa 337 kiloa.

Poimintoja   
    Amsterdamista
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Hämeenlinnan Raamareilla oli ke-
väällä avomien ovien päivä ja kiin-
nostuneena lähdinkin paikan pääl-
le Huittisten Kehyskellarin apupojan 
ominaisuudessa ja ostoslistan kans-
sa. Samalla tämä oli tutustumisreissu 
puolin ja toisin. 

Tein ennen lähtöä hieman taus-
tatutkimusta. Raamarit on perustet-
tu jo vuonna 1976. Lähes 30 vuoden 
kokemus yrittäjyydestä ja maahan-
tuonnista on tehnyt yrityksestä vah-
van perheyrityksen. Pohjatieto ke-
hystämiseen on tullut legendaarisen 
Parkanon Listan kautta,  missä Mikon 
isä Topi Lensu toimi aikoinaan myyn-
tipäällikkönä. 

Yrityksen julkisivu vaikutti hyväl-
tä ja parani vielä entisestään, kun as-
tuin ovesta sisälle. Kaikki tuotteet oli-

Kylässä 
Raamareilla

vat hyvin esillä ja palvelu oli erittäin 
asiantuntevaa sekä nopeaa. Kaikki 
tarvitsemamme tavarat löytyivät heti 
hyllystä. Varaston laajuus onkin ollut 
Raamareiden yksi selkeä myyntivalt-
ti ja tavoite jo alusta lähtien. Kehyslis-
toja löytyy varastoista metrikaupalla.

Samalla tutustuin Raamarei-
den laajaan listavalikoimaan sekä 
taiteilijatarvikkeisiin, joista Daler- 
Rowneyn taiteilijatarvikkeet ja pas-
pikset ovat monelle kehystäjälle tut-
tuja tuotteita. Yritys tuo maahan myös 
kehystyskoneita ja -työkaluja.

Raamarit Oy

Takumäentie 1 b
13130 Hämeenlinna

p. 010 574 2510
www.raamarit.fi

raamarit@raamarit.fi

Kylässä: Pasi Koskisuo
Kehyskellari, Huittinen
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Ei enää reikiä 
seiniin!

Taulujen 
ripustusjärjestelmä 
- hankinta, joka 
kannattaa!

Taulujen ripustaminen ei koskaan 
ole ollut helpompaa! Voit sijoittaa 
taulut ja  muut ripustettavat esineet 
halusi mukaan ja  siirrellä niitä tarvit-
taessa ilman, että sinun tarvitsee po-
rata reikiä seinään ja paikata vanhoja 
reikiä. Hankinnan edullinen hinta tu-
lee kotioloissakin pian takaisin, puhu-
mattakaan vuokra-asunnoista, joissa 
usein joudutaan paikkaamaan seinät 
aina vuokralaisen vaihtuessa. Tämä 
on investointi, josta hyödyt koko ra-
kennuksen käyttöajan!

Oletko joskus tuntenut vastaha-
koisuutta seinien sisustuksen aloit-
tamiseen, koska et halua pölyä ja sitä 
sotkua, mikä liittyy poraamiseen? Tai 
etkö voi koskaan vaihdella huoneka-
lujen järjestystä, koska valokuvat ja 

taideteokset seinillä häviäisivät kaa-
pin tai sohvan taakse? Entä ikuinen 
epäilys siitä, tuleeko poranreikä juuri 
oikeaan kohtaan? 

Ei huolta! Taulujen ripustusjärjes-
telmällä nämä ongelmat ovat mennyt-
tä aikaa! Ripustusjärjestelmä antaa 
vapauden sisustaa seinät joustavasti. 
Tässä on siihen muutamia ideoita:

• Sisusta olohuoneesi persoonal-
lisemmin valokuvien, inspiroivien 
tekstien ja taideteosten avulla.

• Tee helposti kollaaseja liittämällä 
ripustusvaijereihin useita kehyksiä.

• Haluatko ripustaa seinäkellon, pei-
lin, ilmoitustaulun tai tikkataulun? 
Tämä kaikki onnistuu ripustusjärjes-
telmän avulla.

• Muuta tilaa hetkessä juhlavam-
maksi tai vuodenaikaan sopivaksi!

• Anna lasten piirustuksille paraati-
paikka! Lisäile helposti uusia mestari-
teoksia.

• Lapset kasvavat nopeasti. Muuta 
lastenhuoneen tunnelmaa hetkessä 
vaihtamalla julisteita ja valokuvia. Tai 
anna lasten tehdä se itse!

• Luo toimistoosi ammattimainen 
tunnelma ripustamalla sinne taidete-
oksia.

• Jos kyllästyt, voit muuttaa sen hel-
posti milloin tahansa. Ei työkaluja 
eikä roskia!

Lyhyesti: koe vapautta, luovuutta ja 
dynamiikkaa sisustaessasi taulujen 
ripustusjärjestelmän avulla.

Nopein ja 
helpoin tapa 

sisustaa seinät!

Teksti: Kari Welling

• kotiin 
• toimistoon
• kouluun
• museoon
• hotelliin
• julkisiin  
    tiloihin

Taulujen ripustusjärjes-
telmä sopii täydellisesti  

kaikkiin tiloihin ja on  
kätevä missä tahansa 

paikassa.
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Asennus ei ole vaikeaa, mut-
ta paikallinen asiantuntijaliike 
asentaa ripustuskiskot ja taulut-
kin tarvittaessa valmiiksi seinille. 
Asennukseen tarvitaan porakone, 
rautasaha, mittanauha, kynä ja tik-
kaat. 

Taulun ripustusjärjestelmät ovat 
erittäin helppo kiinnittää ja käyttää. 
Ne koostuvat kolmesta osasta: kis-
ko, ripustusvaijeri ja sopiva koukku. 
Muuta ja järjestele seinäsommitel-
maa uudelleen milloin tahansa ja niin 
usein kuin haluat. Ei työkaluja, sot-

1.  Asenna kiskot seinälle tai kat-
toon. Se on viimeinen kerta, kun 
sinun tarvitsee porata!

2. Pudota vaijeri kiskoon niihin 
kohtiin, joihin haluat ripustaa jo-
tain.

3. Liu’uta koukku vaijeria pitkin 
halutulle korkeudelle. Ripusta 
taulu koukkuun.  Valmis!

Helppo asentaa ja käyttää
kua, korjauskuluja tai seinävaurioi-
ta! Ripustuskiskot voidaan asentaa 
kaikkiin seinä- ja kattomateriaalei-
hin.

Kaikki alan palvelut vuodesta 1969    
       

Kansankatu 53, OULU 

ARK  8-18  LA 10-14 

(08) 5623 800     

www.kehyspekkala.fi   info@kehyspekkala.fi  

KYSY RIPUSTUSKISKOJEN TUKKUHINNASTO PEKKALASTA! 

        Mitä hyötyä? 
 Tavarat suoraan Oulun varastosta 

 Lisämyyntiä perusbisneksen tueksi 

 Markkinoiden paras tuote 

 Kokemusta tuotteesta yli 20 vuoden ajalta 
(asennuksesta kiinnostuneille koulutus) 

Ps. Muista päivittää hinnastosi! Pekkalasta räätälöydyt ja 
vakioidut kehystyshinnastot tarpeidesi mukaan! 
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Aloitin yrittäjänä tammikuussa 
2017. Tuolloin ostin Huittisissa yli 
kolme vuosikymmentä toimineen Ke-
hyskellarin itselleni. Perustaja Jukka 
Laamanen vetäytyi eläkepäiville ope-
tettuaan minua ensin puoli vuotta ke-
hystyksen saloihin. Huikkasi vain läh-
tiessään että ”Kyllä sä tän jo osaat 
– soittelet vaan heti, jos tulee jotain 
kysyttävää.” 

Kyllähän sitä aluksi tulikin soitel-
tua ja varmisteltua erinäisiä asioita, 
mutta vuoden aikana itsevarmuus li-
sääntyi ja hommat ovat suurimmalta 
osin jo rutiinia.

Koulutukseltani olen kemian la-
borantti ja prosessitekniikan insinöö-
ri. Työpaikka minulla oli kaivosyhtiön 
laboratoriossa esimieshommissa. Tai-
deharrastus sai kuitenkin haaveile-
maan jostakin aivan muusta ja vuosia 
Kehyskellarissa asioituani ymmärsin, 
että sitä työtä haluaisin päästä teke-
mään. Toiveeni toteutui!

Miten nopeasti aika on viilettä-
nytkään. Niinhän sitä sanotaan, että 
”Aika lentää, kun on kivaa.” Monta sa-
taa kehystystä, jännitystä ja innostus-
ta mutta myös stressiä ja unettomia 
öitä – kaikkea sellaista on tähän al-
kuun mahtunut.

Alku on silti mennyt yllättävänkin 
hienosti – sain hyvän perusopetuk-
sen kokeneelta kehystäjältä ja korkea 
motivaatio auttoi omaksumaan asiat 
vauhdilla. Yrittäjäkurssi sattui myös 
sopivaan saumaan. Vuoden aikana 
olen saanut tutustua suureen mää-
rään uusia ihania ihmisiä; asiakkaita, 
kollegoja ja yhteistyökumppaneita.

Taiteilijatarvikkeistakin olen op-
pinut paljon uutta. Kehystämön yh-
teydessä on pieni myymälä, jolla on 

Kehystäjä 
esittäytyy
Anuliisa Koskisuo
Kehyskellari
Huittinen

vakiintunut ostajakunta paikallisista 
harrastajista. On vaan niin monta eri 
tekniikkaa ja jokaiseen tarvitaan eri-
laiset värit ja maalausaineet, maalaus-
pohjat ja siveltimet. Näissä riittää edel-
leen paljon opettelemista. Harrastan 
toki itsekin maalausta, joten perusju-
tuissa annan mielelläni neuvoja.

Kehystystyö on yllättävän mo-
nipuolista, koska asiakkaat tuovat 
kehystettäväksi maalausten ja va-
lokuvien lisäksi esim. käsitöitä, kun-
niamerkkejä ja koruja. Omaa luovuut-
ta täytyy käyttää ja samalla pääsee 
ihastelemaan upeita töitä. Olen ke-
hystänyt vitriiniin mm. lapsen kengät, 
hääkimpun ja kännykkäkokoelman. 
Täällä maalla tehdään myös edelleen 
paljon käsitöitä ja esim. kanavatyön 
pingotus on tarkkaa hommaa. On 
mahtavaa saada itse suunnitella ke-
hystyksiä ja palkitsevaa, kun asiakas 

yllättyy positiivisesti nähdessään lop-
putuloksen.

Tiedän kohtaavani edelleen paljon 
haasteita työssäni – yrittäjän leipä ei 
tule helpolla, joten ahkeruutta, roh-
keutta ja uusia ideoita tarvitaan. Oma 
osaaminen täytyy myös uskaltaa hin-
noitella oikein – tarkkuutta vaativa ja 
aikaa vievä mittatilaustyö on täysin 
eri asia kuin halpamaista tuodut val-
miskehykset. Kaikki asiakkaat eivät 
tätä valitettavasti ymmärrä. 

Yhdistyksen toimintaan lähdin 
heti mukaan, koska halusin paljon 
kontakteja ja yhteistyömahdollisuuk-
sia kollegoiden kanssa. Hienoa, että 
on tälläinen porukka, joka auliisti an-
taa neuvojaan, kun vain uskaltaa ky-
syä. Toivon todella, että yhdistyksen 
toiminta jatkuu ja saadaan koulutusta 
ja yhteisiä tapaamisia sekä tietysti pe-
rinteinen lehti, jota haluamme kehit-
tää. Toivon myös muiden kehystäjien 
kirjoittavan esittelyjä omasta toimin-
nastaan. Kaikki jutut, vinkit ja ideat 
lehtityöryhmälle ovat tervetulleita, 
niin saadaan homma toimimaan!

”Aika lentää, kun 
on kivaa.”

Teksti: Anuliisa Koskisuo
Kehyskellari, Huittinen
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Tarvitsetko neuvoja materiaa-
leista ja hankinnoista? Onko lis-
tan pätkä kadoksissa? Onko yrityk-
selläsi some-strategiaa? Kaipaako 
markkinointisi muutosta? Miten 
haluaisit kehittää itseäsi, mitkä 
ovat vahvuutesi?  Haluatko vaikut-
taa taidekehystäjien tulevaisuuten? 
Kehystäjiä tarvitaan nyt ja tulevai-
suudessakin ja yhdessä olemme 
vahvempia ja tiedämme enemmän. 
Jos et ole Taidekehystäjät ry:n jä-
sen, liity heti tähän harvinaisten 
ammattilaisten joukkoon! 

Taidekehystäjien tapaamisissa 
ja koulutuspäivillä vaihdamme ko-
kemuksia ja tietoa, joka vahvistaa 
osaamistasi ja  pitää yrityksesi mu-
kana muutoksessa. 

Seuraa meitä netissä ja liity so-
me-kanaviimme. Voit myös osallis-
tua tämän lehden tekemiseen eh-
dottamalla aihetta tai kirjoittamalla 
itse jonkin ajankohtaisen jutun.  

Koulutustilaisuuksia järjeste-
tään vuosittain ja Lehtikulta ilmes-
tyy kaksi kertaa vuodessa. Taideke-
hystäjät ry:n jäsenliikkeitä on tällä 
hetkellä noin 73 ympäri Suomea ja 
vuotuinen jäsenmaksu on 195 €. 

Taidekehystäjät ry on mukana 
alan kehityksessä ja luomassa vah-
vaa tulevaisuutta. 

Tule mukaan iloisten 
ammattilaisten 
joukkoomme!

Etkö ole vielä Taidekehystäjien jäsen?

• Taidekehystäjät ry:n jäsenliikkeillä on ammattitaitoisen liikkeen imago
• Yhdistys järjestää vuosittain koulutuspäiviä, joihin voit osallistua edulli-

sesti ja samalla tapaat kollegoitasi. Koulutuspäivillä mm. tehdään vierai-
luja, tutustutaan uusiin tuotteisiin ja materiaaleihin, kutsutaan vierailevia 
kouluttajia kertomaan ajankohtaisista aiheista. Samalla vaihdetaan kuulu-
misia!

• Jäsenenä saat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Lehtikulta-lehden, joka si-
sältää ajankohtaisia uutisia  mm. kehystämisestä, yrittämisestä ja uutuuk-
sista. Lehti on luettavissa  sähköisessä muodossa nettisivuiltamme.

• Jäsenenä voit käyttää yhdistyksen logoa mainonnassa ja voit tilata mainos-
tarroja vaikka liikkeesi ikkunaan.

• Voit osallistua sähköpostilla keskustelufoorumiin eli chattin, missä voit 
helposti seurata ryhmän mieltä askaruttavia kysymyksia ja osallistua itse: 
kysy, osta, myy!

• Yhdistyksellä on myös jäsenille tarkoitettu suljettu Facebook-ryhmä va-
paaseen keskusteluun.

• Yrityksesi on mukana yhdistyksen nettisivuilla www.taidekehystajat.fi, 
missä esim. asiakkaat voivat etsiä kehystysliikkeitä kartalta. 

• Taidekehystäjien on mahdollista tilata yhdistyksen logolla painettuja muo-
vipusseja Napakka Oy:ltä. Tiedustelut: myynti@napakka.fi

• Kehystystöiden hinnoittelussa käytettävää hinnoittelukaaviota myy  
sakari.pekkala@gmail.com, p. 044 562 3811.

Ole aktiivinen jäsen: Osallistu lehden 
tekemiseen tai ehdota aihetta 

koulutuspäiville!

Taidekehystäjien 
jäsenedut

Voit hakea jäsenyyttä kirjoittamalla vapaamuotoisen  
hakemuksen, jossa on vähintään seuraavat tiedot:

• Liikkeen virallinen nimi
• Yhteyshenkilö / omistaja
• Postiosoite ja laskutusosoite, jos eri
• Puhelin, sähköposti
• Y-tunnus, perustamisvuosi, myymälöiden lukumäärä, 

henkilökunnan määrä

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen  
info@taidekehystajat.fi
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