
 

 

      
                                                                         

                                                            

KYLLIKKI SALMENHAARAN 100-VUOTISNÄYTTELYKOKONAISUUS 

3. – 31.5.2016 Tyrnävällä 

Kyllikki Salmenhaaran jäljillä -työpaja tiistaina 3.5.2016 kello 16.30 – 20.00 

Keraamikko Kyllikki Salmenhaaran (14.7.1915 – 13.7.1981) syntymästä tuli kesällä 2015 kuluneeksi sata 

vuotta.  

Keramiikkataiteilija, taiteilijaprofessori Kyllikki Salmenhaara kuului muotoilijoiden joukkoon, joka 1950-

luvulla loi suomalaisen taideteollisuuden maineen. Salmenhaara oli myös opettaja; hän kasvatti 

Taideteollisen korkeakoulun keramiikan yliopettajana uuden keraamikkosukupolven sekä kirjoitti alan 

ensimmäisen oppikirjan. Kyllikki Salmenhaara teki opinto- ja opetusmatkoja Eurooppaan, Pohjois-

Amerikkaan sekä Aasiaan – aikana, jolloin matkustaminen ei ollut itsestäänselvyys.  

Tyrnävän toukokuisella näyttelyllä halutaan osoittaa kunnioitusta ja saattaa huomion kohteeksi 

paikkakuntamme suurnainen. Ainoalla Pohjois-Suomessa lähes kolmeenkymmeneen vuoteen 

järjestettävällä Salmenhaara-näyttelyllä muistutetaan unohdetusta mestarista, jonka asiaa ei ole ajamassa 

säätiö tai aktiivinen perikunta. Tuodaan keskiöön keramiikkataiteilija aikana, jolloin keramiikka ei ole 

erityisen trendikäs taiteenlaji. Näyttelyllä nostetaan esille uniikkiteosten tekijä, jonka nimeä kantavat astiat 

eivät tule aamupalapöydässä kaikkien huulille. Tuodaan esiin nainen, vaikka naiset ovat pitkään olleet 

näkymättömämpiä kuin miehet - niin taiteessa kuin sitä ympäröivässä yhteiskunnassa. Tyrnävällä 

toukokuussa 2015 järjestettävällä näyttelyllä nostetaan parrasvaloihin keraamikko Kyllikki Salmenhaara.   

Kyllikki Salmenhaaran perintöä halutaan vaalia keramiikkataiteeseen perehtyneiden ammattilaisten 

huomioin kiinnittämiseksi edesmenneeseen taiteilijaan ja hänen taiteelliseen perintöönsä. 

Näyttelykokonaisuudessa järjestetään työpaja ”Kyllikki Salmenhaaran jäljillä”, johon kutsutaan 

pohjoispohjalaisia muotoilijoita, taiteilijoita, kuvaamataidon opettajia sekä muita Salmenhaaran 

taiteellisesta perinnöstä kiinnostuneita tahoja.  

Työpaja järjestetään tiistaina 3.5.2016 tyrnäväläiskeraamikko Anna Matinlaurin pajalla, ja Matinlauri vetää 

työpajan. Kyllikki Salmenhaaran entinen oppilas, taiteen maisteri Karoliina Niemelä kertoo Salmenhaarasta 

opettajana, dreijaajana sekä taiteilijana.  

Kyllikki Salmenhaaran jäljillä -työpajassa tutustutaan Salmenhaaran pääasialliseen tekniikkaan -  

dreijaamiseen. Tutustutaan hiukan myös erilaisiin saviin, jotta nähdään millainen merkitys materiaalilla ja 

materiaaliopilla on keramiikan tekemisessä. Työpajassa saadaan kokea oman työskentelyn kautta, kuinka 

haastavaa on luoda dreijaamalla samanlaisia muotoja kuin Kyllikki Salmenhaara loi. Ymmärretään oman 

kokemuksen kautta Kyllikki Salmenhaaran saama arvostus dreijauksen mestarina, ja saadaan liikkeen kautta 

muistijälki kehoon Kyllikki Salmenhaaran teoksista. 

 

Ilmoittaudu 30.4.2016 mennessä sähköpostitse: elina.huurre@tyrnava.fi  

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli sinulla on kahvitukseen vaikuttavia ruoka-ainerajoitteita.  
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OHJELMA: 

16.30 – 17.30  KS 100-näyttely; Tyrnävän Meijerialueen Kivipirtti (Meijerikatu 3, Tyrnävä) 

Tutustutaan Kyllikki Salmenhaaran näyttelyyn Kivipirtissä Karoliina Niemelän johdolla. 

  

17.30 – 18.00 Kahvit; Anna Matinlaurin paja (Keskikyläntie 22, Tyrnävä) 

                         Iltakahvit ja keskustelua juuri nähdystä näyttelystä. 

  

18.00 – 19.45 Dreijaustekniikka – oma työskentely Matinlaurin ohjauksessa 

1.                        erilaiset savet dreijausmassoina -posliini, samottisavi, punasavi 

2.                        dreijauksen perustekniikka opettajan (Anna Matinlaurin) johdolla 

3.                        Kyllikki Salmenhaaran muotokielen omaksuminen: otetaan lähtökohdaksi yksi      

 Kyllikki Salmenhaaran teos ja pyritään samaan 

4.                        viimeistely (ja enkobekoristelu) 

  

19.45 – 20.00 Loppuyhteenveto                   


