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A
ino Kajaniemi, 57, asuu 
omakotitalossa Jyväsky-
lässä Tourujoen rannal-
la. Kolmikerroksinen, 
rapattu tiilitalo on Ai-

nolle monella tapaa rakas: se on hänen 
lapsuudenkotinsa ja sen on suunnitel-
lut äidin sisar arkkitehti Irma Mikko-
la.  Aino oli kolmen kuukauden ikäi-
nen perheen muuttaessa taloon joulu-
na 1955.

Kajaniemen lapsuudenkodissa har-
rastettiin monipuolisesti kulttuuria: 
taidetta, musiikkia ja kirjallisuutta. 
Perheen isä Paavo Järvelä keräsi itä-
maisia mattoja, ja äiti Rauha rakasti 
antiikkiesineitä. Tuohon aikaan sisus-
tamisessa ihannoitiin modernia tyy-
liä ja käytännöllisyyttä, ja vanhojen 
esineiden arvostus oli vähäistä. Rau-
ha kävi huutokaupoissa ja löysi niis-
tä aarteita. Osa näistä on edelleen käy-
tössä Ainon kodissa.

Lapsuudenkodin arvoilla, harras-
tuksilla ja ilmapiirillä lienee ollut mer-
kitystä, sillä perheen viidestä tyttäres-
tä kolme on ammatiltaan taiteilijoita. 
Aino valitsi materiaalikseen tekstii-
lin, Auli Järvelästä tuli taidemaalari ja 
Riitta Järvelästä valokuvaaja.

Paluu lapsuudenkotiin

Aino asui puolisonsa Juha Kajanie-
men kanssa vuosia muualla opintojen 
ja töiden takia; välillä elämä vei Hel-
sinkiin ja välillä pariskunta asui Ke-
missä, jossa perheen esikoinen syntyi. 
Vuonna 1990 palattiin Jyväskylään 
hoitamaan taiteilijan iäkkäitä van-
hempia. Vanhempien kuoltua Kaja-
niemet lunastivat talon perikunnalta.

”Paluu tuntui aluksi hankalalta. 
Taloon liittyi niin paljon muistoja, ja 
se oli täynnä vanhempieni tavaroita: 
huonekaluja, valaisimia, taidetta, mat-

toja… Talo muistutti enemmän mu-
seota kuin kotia”, Kajaniemi kertoo.

Ratkaisu oli kuitenkin se ainoa ja 
oikea, sillä näin talo jäi perheeseen. 
Sisaret ja sisarten lapset eri puolilta 
maailmaa voivat edelleen kokoontua 
lapsuudenkotiin vaikkapa yhteiseen 
joulunviettoon.

Kajaniemet remontoivat talon it-
selleen ja kahdelle lapselleen sopivak-
si. Ainolle tehtiin työhuone kellariin, ja 
nikkarointia harrastava Jussi sai vers-
taan. Lapset Aura ja Ilmo saivat omat 
huoneet yläkertaan, entiseen vinttiin.

Alakerran huonejärjestystä muu-
tettiin perheen tarpeita vastaavak-
si: olohuoneesta haluttiin tehdä ti-

la, jossa voi oleskella yhdessä, pelata, 
lukea tai katsoa televisiota. Massiivi-
nen ruokasalin kalusto siirrettiin olo-
huoneesta Ainon ja sisarten entiseen 
lastenhuoneeseen, josta tehtiin tun-
nelmallinen ruokailutila. Ruoanlait-
toa harrastavassa perheessä ruokasa-
li on ahkerassa käytössä. Arkisin syö-
dään keittiön pöydän ääressä, mut-
ta viikonloppuisin nautitaan ystävien 
kanssa herkullisista aterioista ruoka-
salin puolella.

”Olohuone on tämän talon hienoin 
tila, siinä on avaruutta. Valoisa tila 
pääsee oikeuksiinsa oikeastaan vasta 
nyt, kun kalusteita on vähemmän ja 
ne ovat kevyempiä.”

Tekstiilitaiteilijan koti on täynnä viehättäviä yksityiskohtia. 50-luvun omakotitalossa 

menneisyys kohtaa nykypäivän tyylihuonekalujen ja modernin taiteen muodossa.
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ja Rauha-äidin aikoinaan hankkima 
pöytävalaisin.

”Yhdistelen erilaisia materiaaleja. 
Puuta ja kiveä, tekstiilejä ja lasia. Vi-
herkasvit ovat myös tärkeitä, ne tuo-
vat luonnon osaksi sisustusta. Osa 
kasveistakin on muuten peräisin äidil-
täni.”

”Pidän kerroksellisuudesta, eri aika-
kaudet saavat näkyä sisustuksessa. Py-
rin luomaan ehjiä kokonaisuuksia, vi-
suaalisia näkymiä huoneesta toiseen.”

ja kylmä, sileä ja rosoinen; vastakoh-
dat ja kontrastit täydentävät toisi-
aan myös kodin sisustamisessa. Vii-
ninpunaisella kankaalla päällyste-
tyt 50-luvun nojatuolit, jotka taitei-
lija pelasti ystävien kodista romu-
lavakohtalolta, ovat sulassa sovussa 
intialaisen puusermin kanssa. Koko-
naisuutta täydentää vanha puupöy-
tä, jonka päällä on Aalto-yliopistos-
sa vaatesuunnittelua ja pukutaidetta 
opiskelevan Aura-tyttären grafiikkaa 

ja, kudottuja kankaita, peittoja, tyyny-
jä, verhoja ja pöytäliinoja. Värit soin-
tuvat kauniisti ja täydentävät toisi-
aan: punaisen sävyt, hehkuvat orans-
sit, rauhoittava vihreä.

”Sisustamisessa pidän lämpimistä 
väreistä ja sävyistä, sillä ne saavat ai-
kaan kodikkaan tunnelman. Lempivä-
rini on kuitenkin valkoinen.”

Taiteilijalle monenlaiset materi-
aalit ja niiden erilainen tuntu ovat 
olennaisia. Kova ja pehmeä, lämmin 

Ehjiä kokonaisuuksia

Sisustamisessa Aino seuraa äitinsä 
Rauhan tyyliä. Hän yhdistelee sula-
vasti uutta ja vanhaa, kirpputorilöy-
töjä ja tyylihuonekaluja. Käytössä on 
edelleen muun muassa Rauhan hank-
kima ruokasalin kalusto, sivustavedet-
tävä talonpoikaissohva, astiakaappi, 
lukuisia astioita sekä valaisimia.

Tekstiilitaiteilijan kotona kun ol-
laan, on sisustuksessa käytetty paljon 
erilaisia tekstiilejä: itämaisia matto-

Yksityiskohta 
olohuoneesta. 
50-luvun tuolit 
ja intialainen 
sermi 
täydentävät 
toisiaan.

”Pidän kerroksellisuudestA, eri AikAkAudet 
sAAvAt näkyä sisustuksessA.”
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ri tuo häkellyttävän kaunis, teknises-
ti huikea ja sisällöltään monitasoinen 
gobeliinisarja.

”Vaikka luonnosten tekemisestä 
on kulunut jo vuosi, en ole kyllästy-
nyt tähän teemaan. Neito on ihmisen 
symboli, ja yksisarvinen taas symboloi 
haaveita, jotakin selittämätöntä, arjen 
ylittävää, meille kaikille tärkeää. Tasa-
painon löytäminen realismin ja haa-
veiden välillä on haasteellista.”

Viiden teoksen sarjasta kaksi on jo 
ostettu, ja kaksi on parhaillaan näytte-
lyssä, toinen Lontoossa, toinen Lapin-
lahdella.

Kuvakudosten jälki muistuttaa 
suuresti grafiikkaa, ja taiteilijan voikin 
sanoa piirtävän langoilla.

”Kaikki alkaa piirtämisestä, luon-
noksista, mutta piirrosten viivat alka-
vat elää ja pinnat saavat syvyyttä vas-
ta langoilla kuvakudoksiksi muuttues-
saan. Olen aina pitänyt piirtämisestä, 
ja tekstiili puolestaan kaikkine mah-
dollisuuksineen ja rajoitteineen kieh-
too minua.” 

Näyttelyitä:
Artapestry 3, European Ta-

pestry Forumin tuottama euroop-
palainen jurytetty kuvakudosnäyt-
tely. Keski-Suomen museo, Alvar 
Aallonkatu 7, Jyväskylä. Avoin-
na ti-su 11-18, 10.3.2013 saakka. 
www.jyvaskyla.fi/keskisuomen-
museo.

Kohta, Synnöve Dickhoff, Hele-
na Kaikkonen & Aino Kajaniemi. 
Lapinlahden taidemuseo, Suista-
montie 3, Lapinlahti. Avoinna ke-
su 12-16 21.4. 2013 saakka.  
www.eemil.fi.

Kui? IX tekstiilitaiteen trien-
naali. Oulun taidemuseo, Kasar-
mintie 8 Oulu. Avoinna ti-to, la-su 
10-17 pe 12-19, 12.5.2013 saakka. 
www.ouka.fi/taidemuseo

Forming Words flow galle-
ry. 1-5 Needham Road London. 
Avoinna 17.5. 2013 asti.  
www.flowgallery.co.uk.

Neito ja yksisarvinen 
Kansainvälisesti arvostetun tekstiili-
taiteilijan vuosi on alkanut vauhdik-
kaasti ja hänen töitään on esillä useis-
sa yhteisnäyttelyissä sekä kotimaas-
sa että ulkomailla: muiden muassa Jy-
väskylässä, Oulussa ja Lontoossa. Ja li-
sää on tulossa.

Kajaniemi tekee kuvakudoksia iki-
vanhalla tekniikalla suurilla pysty-
kangaspuilla. Samalla tekniikalla, jol-
la Euroopan mahtavien hovien ja vau-
raiden luostarien suuret gobeliinit on 
aikoinaan kudottu.

Aino ihailee ja arvostaa menneiden 
vuosisatojen mestarien työtä suuresti. 
Viime talvena Pariisissa työskennel-
lessään Kajaniemi sai vihdoin mah-
dollisuuden tutustua maailman ken-
ties tunnetuimpaan kuvakudokseen, 
keskiajalta peräisin olevaan Neitoon 
ja yksisarviseen, joka on esillä Clunyn 
keskiaikamuseossa Pariisissa.

Parhaillaan Kajaniemi työstää suu-
rikokoisista kuvakudoksista koostu-
vaa sarjaa, jonka innoittajana on juu-

Ja vaikka taiteilijan kodissa ollaan-
kin, ei estetiikka ei ole ainoa peruste 
sisustusratkaisuille:

”Arvostan käytännöllisyyttä ja 
helppokäyttöisyyttä. Kauniit yksityis-
kohdat eivät pelkästään riitä. Muu-
tettuamme tänne hankimme heti li-
sää kaappeja, mutta tuntuu että niitä 
ei ole koskaan riittävästi”, Aino nau-
rahtaa.

Yksityiskoh-
tia 50-luvulta: 
komea tiikki-
nen liukuovi, 
avotakka ja 
puusäleik-
kö. Seinällä 
muotokuva, 
jonka Aino sai 
50-vuotislah-
jaksi sisa-
reltaan Auli 
Järvelältä.

Makuuhuo-
netta hallit-
see lempiväri 
valkoinen. 
Seinällä keski-
suomalaista 
taidetta.

Kahvihetki keittiössä.

Ruokasali. Hienostunut 
värimaailma tuo mieleen 
alankomaalaiset 
vanhan taiteen mestarit. 
Kukat Kukkakauppa 
Ruusupuu, Jyväskylä.

tAsAPAinon 
löytäminen 
reAlismin jA 
hAAveiden välillä 
on hAAsteellistA.”


