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KOULUTUS: 

2019 -  Master of Arts (YAMK), Turun taideakatemia, Taiteen uudet kontekstit -koulutusohjelma 

1999 - 2004 Muotoilija (AMK), Kuopion Muotoiluakatemia, erityistekniikoiden ala 

TYÖSKENTELY TAIDEKONSULTTINA, meneillään olevat hankkeet: 

2019 - Ahveniston sairaala, tilaajana Hämeenlinnan sairaanhoitopiiri 
  työnimike: taidekoordinaattori 

työtehtävät ja vastuualueet: taideohjelman laatiminen, taiteen paikkojen määrittely, budjetointi, 
aikatauluttaminen, kontaktointi, taiteilijakonsultointi, sopimusten laatiminen, taidehankintojen 
koordinointi osaksi rakennushanketta. 

2015 -  Jyväskylän Kankaan alue, tilaajana Kankaan Palvelu Oy 
työnimike: taidekoordinaattori 
työtehtävät ja vastuualueet: kokonaisvastuu kaikesta alueelle toteutettavasta taiteesta: taiteen 
yleissuunnitelmat, budjetointi, aikataulutus, yhteydenpito, sopimusten laatiminen, 
taidehankintojen koordinointi osaksi rakennushankkeita 

2017 - Kehä Vihreä, Jyväskylän keskuspuistohanke, tilaajana Jkl kaupunki, liikenne- ja viheralueen yksikkö 
  työnimike: taidekoordinaattori 

työtehtävät ja vastuualueet: taidekonseptin laatiminen alueelle, taidehankintojen koordinointi 
osaksi viherrakentamisen hankkeita, taidehankintojen budjetointi ja aikataulutus 

2019 - Jyväskylän Asema-aukio (uusi tori), tilaajana Jyväskylän kaupunki 
  työnimike: taidekonsultti 

työtehtävät ja vastuualueet: taiteen yleissuunnitelman laatiminen yhteistyössä suunnittelijoiden 
kanssa, taiteen paikkojen määrittely ja budjetointi, taidehankintojen koordinointi 

2019 - Matti Nykäsen muistomerkkihanke, tilaajana Jyväskylän kaupunki 
  työnimike: taidekonsultti 

työtehtävät ja vastuualueet: budjetointi, aikataulutus, kontaktointi, kilpailuohjelman laatiminen ja 
toimintojen periaatteet, taiteilijakonsultointi, näyttelytekniset järjestelyt 

2019 - Laukaan Vihtavuoren koulu, tilaajana Laukaan kunta 
  työnimike: taidekonsultti 

työtehtävät ja vastuualueet: taiteen paikkojen määrittely, budjetointi, taiteilijoiden kartoittaminen, 
sopimusten laatiminen, aikatauluttaminen, lisärahoituksen hakeminen 

  
 2018 - Jyväskylän keskustan laatuaapisen työohjelman laatiminen, 
  tilaajana Jyväskylän kaupunki 

  työnimike: taidekonsultti 
työtehtävät ja vastuualueet: toimialan edustaja keskustan rakentamista ohjaavan laatuaapisen 
laatimisessa 

2018 - Keljonkankaan yhtenäiskoulu, tilaajana Jkl Tilapalvelut,  
työnimike: taidekonsultti 
työtehtävät ja vastuualueet: taidekonseptien tekeminen kouluhankkeisiin tukemaan muuta 
suunnittelua ja ohjaamaan taidehankinnan toteutumista osana rakennushanketta, 
taidehankkeiden budjetointi ja aikataulutus, kohteeseen sopivien taiteilijoiden etsiminen, 
taidekoordinointityö rakennushankkeiden käynnistyttyä. 
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TYÖSKENTELY TAIDEKONSULTTINA, päättyneet hankkeet: 

2019 Jyväskylän Hippoksen liikuntapuiston taidekonsepti, Tilaajana Jyväskylän kaupunki 
 työnimike: taidekonsultti 
 työtehtävät ja vastuualueet: taidekonseptin tekeminen alueelle alueen ideasuunnitteluvaheessa 

2019 Sydän-Laukaan kouluhanke, tilaajana Laukaan kunta 
  työnimike: taidekonsultti 

työtehtävät ja vastuualueet: taiteen paikkojen määrittely, budjetointi, taiteilijoiden kartoittaminen, 
sopimusten laatiminen, aikatauluttaminen, lisärahoituksen hakeminen 

2019 Savulahden päiväkotikoulu, tilaajana Jkl Tilapalvelut 
työnimike: taidekonsultti 
työtehtävät ja vastuualueet: taidekonseptin tekeminen kouluhankkeeseen tukemaan muuta 
suunnittelua ja ohjaamaan taidehankinnan toteutumista osana rakennushanketta, 
taidehankkeiden budjetointi ja aikataulutus, kohteeseen sopivien taiteilijoiden etsiminen, 
taidekoordinointityö rakennushankkeen aikana. 

t 
2019 Jyväskylän rantaraitin valopylväät, tilaajana Jyväskylän kaupunki 
  työnimike: taidekonsultti 

työtehtävät ja vastuualueet: taidekonsultointi sopivan taiteilijan löytämiseksi hankkeeseen, 
sopimusten laatiminen ja taiteilijan perehdyttäminen 

2018 ROTI-rakennetun omaisuuden tila, rakennukset-paneelin asiantuntijajäsen 
  työnimike: taideasiantuntija 
  työtehtävät ja vastuualueet: osallistuminen paneelikeskusteluihin ja blogin kirjoittaminen 

2018 Jyväskylän ensi- ja turvakotihanke, tilaajana Ensi- ja turvakoti ry 
  työnimike: taidekonsultti 

työtehtävät ja vastuualueet: taiteen paikkojen ja toteutustapojen määrittely, hankkeeseen 
sopivien taiteilijoiden etsiminen, sopimusten laatiminen 

2018 Saarijärven yhtenäiskoulu, tilaajana Saarijärven kaupunki 
  työnimike: taidekonsultti 

työtehtävät ja vastuualueet: taidekonsultointityö hankesuunnitelmavaiheessa ja taidehankinnan 
valtuustoesitykseen liittyvän liitteen tekeminen päätöksenteon tueksi 

 2018 Jyväskylän Kortepohjan keskustan kehittäminen, tilaaja Jyväskylän Ylioppilasasunnot (JYY) 
  työnimike: taidekonsultti 

työtehtävät: taiteen yleissuunnitelman laatiminen osaksi kehittämisraporttia 
  

2018 Tampereen Naistenmatka, tontinluovutuskilpailu, TRE, tilaajana Arkkitehtipalvelut 
  työnimike: taidekonsultti 

työtehtävät ja vastuualueet: taiteen yleissuunnitelman laatiminen osaksi tontinluovutuskilpailun  
 aineistoa 

  
 2015-18  Jyväskylän Valon kaupunki, Kirkkopuiston teoksen konsultointityö 
  työnimike: taidekonsultti 
  työtehtävät ja vastuualueet: teosten etsiminen Kirkkopuistoon 
  

TUNNUSTUKSET: 

2018 Avoin Kaupunkiympäristö -tunnustus 2018, myöntäjänä Jyväskylän kaupunki 
Tunnustuksen arvo 3 000€ 

” AVOin Kaupunkiympäristö –tunnustus, jonka kaupunki myöntää vetovoimasta ja kestävää 
rakentamista tai viihtyisää ympäristöä edistävälle teolle, taholle, hankkeelle tai henkilölle. Vahva 
kaupunkiympäristön taiteen puolestapuhuja, taiteilija Kirsi Pitkänen on vienyt voimakkaasti 
eteenpäin prosenttitaiteen käyttöönottoa Jyväskylässä. Kirsi on eri näkökulmia yhteen sovittava, 
tinkimätön ympäristön elämyksellisyyden edistäjä. Hänen työnsä on huomattavasti lisännyt 
kaupunkiympäristön viihtyisyyttä Jyväskylässä niin Kankaalla, keskustassa kuin Kehä Vihreällä.” 
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TYÖSKENTELY TAITEILIJANA: 
  

 Valikoidut yksityisnäyttelyt: 

2014  Naapurirakkautta, yksityisnäyttely Galleria Becker, Jyväskylä 
2011  PA_EMMINVOINTIVALTIO, yksityisnäyttely Galleria 12, Helsinki 
2007  Kohde Katariina 55m2, yksityisnäyttely Galleria Katariina, Helsinki. 

 Valikoidut performanssit: 

2018 Meeting point, performanssiesityksiä Mäntän kuvataideviikoilla 
2016 Peili ja Sateentekijä -performanssit osana Jättömaa-festivaalia, Kouvola, Suomi 
2010-2017 Kupla-performanssi, valikoidut esitykset: 

- 2017, Kontufolk-festivaali, Joutseno 
- 2014, kansainvälinen OPEN Space Berlin -festivaali, Berliini 
- 2012, Aabenraa Artweek, Tanska 
- 2012, BELA-biennalin avajaiset, Porto, Portugali 
- 2011, RED-näyttelyn avajaiset Osaka, Japani 
- 2010, Shanghai expo, Shanghain maailmannäyttely, Suomen paviljonki, esityksiä 2kk ajan 

2006-2011 Julistaja, ANTI-contemporary art festival, performanssit 2006 sekä kutsuttuna syksyllä 2011.  

2008-2012 KAK - kulturelli arvokuljetus, Kuopion taidemuseo, OPEN-performanssifestival 
Pekingissä 2009 sekä KEAF-festival Seoulissa 2012. 

2007 Untitled Action For St. Petersburg, Kulttuurikeskus Pushkinskaja 10, Pietari 

 Valikoidut yhteisnäyttelyt: 

2018 Mäntän kuvataideviikot, Meeting point -installaatio sekä performansseja, 
kuraattorina Veikko Halmetoja 

2013 Kesäkatu, Jkl:n taiteilijaseuran vuosinäyttely, Jkl:n taidemuseo, kuraattorina Kiasman 
johtaja Pirkko Siitari 

2012 Aabenraa Artweek, yhteisnäyttely Banegården galleriassa, Aabenraa, Tanska 
2012 Olen tässä, Pohjois-Savon valokuvan aluenäyttely, VB-keskus, Kuopio, kuraattorina 

Riitta Raatikainen.  
2011 UUSIA AJATUKSIA, kutsunäyttely (ryhmä) Kuopion Taidemuseo,  
2011  RED, suomalaisen nykytaiteen yhteisnäyttely (kutsu), Osaka, Japani 
2008 Evviva!, Ars Liberan 50-vuotis juhlanäyttely, Kuopion Taidemuseo, Kuopio, kuraattorina 

Kari Juutilainen 
2006 BONUS, Pohjois-Savon kuvataiteen aluenäyttely, Kuopion Taidemuseo, kuraattorina 

Kaisu Koivisto 
2004  Rotinat, Taidehalli Art Anna, Iisalmi, kuraattorina Jan-Erik Andersson 
2004 RajatoN, valtakunnallinen näyttely, Taidekeskus Ahjo, Joensuu, kuraattorina Teemu Mäki 

 Muut: 

2019 Uneksinko?, installaation toteuttaminen Jyväskylän kaupunginteatterille osana 
Jyväskylän sydän 24 -tapahtumaa, tilaustyö 

2017 Juuret(on), Ars Libera ry:n vuosinäyttelyn koordinaattori 
2015- Jyväskylän Kankaan alueen taidekoordinaattori 
2014-2016           Visuaalisten taiteiden läänintaiteilija, Taiteen edistämiskeskus, Jyväskylä 
2015 Kansainvälisen SLUSH –tapahtuman investor-alueen vastaava suunnittelija, 1 800m2 

kokoisen installaatiokokonaisuuden toteuttaminen tilaan 
2014-2015 REAKTIO-festivaalin perustaja, vastaava tuottaja ja taiteellinen johtaja 
2015 Kaupunkikerroin -tapahtumakokonaisuuden vastaava tuottaja ja taiteellinen johtaja 

 Tulevat projektit: 

2021 Jättömaa 2020, performansseja festivaalin ohjelmistossa 
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 Teoksia kokoelmissa: 

 Kuopion kaupunki, Kuopion Taidemuseo, yksityiset kokoelmat 
  
 Jäsenyydet: 

MUU ry,  vuodesta 2004  
Ars Libera, vuodesta 2005, (Kuopion kuvataiteilijat ry) 
Jyväskylän taiteilijaseura ry, vuodesta 2012 (varsinainen jäsen) 

 Luottamus- ja asiantuntijatehtävät: 
            
 Ahveniston sairaalan taidekoordinaattori ja taidetyöryhmän jäsen 2019- 
 Jyväskylän Kankaan alueen taidekoordinaattori ja taidetyöryhmän jäsen 2015- 
 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän taidetyöryhmän asiantuntijajäsen 2015-2018 
 Jyväskylän Sairaala Novan taidetyöryhmän asiantuntijajäsen 2015- 
 Jyväskylän kaupungin julkisen taiteen työryhmän jäsen 2014-2016 
 Jyväskylän taiteilijaseura, hallituksen jäsen 2014-2015 
 Kuopion kuvataiteilijat ry Ars Libera, hallituksen jäsen 2005-2013, puheenjohtaja 2009-2012 
 ANTI–festivaalin hallituksen jäsen 2007-2012, varapuheenjohtaja kaudella 2010-2011  
 Suomen Taiteilijaseuran edustajiston jäsen MUU ry:n kautta 2006 – 

 Tunnustukset: 

 2006  Juho Rissasen stipendi, Kuopion kaupunki 

 Julkaisut: 

 2017  Aabenraa Artweek, festivaalin julkaisu, jakelu kansainvälinen 
 2012  Sun Effects –valosuunnittelufi rman juhlajulkaisu, jossa taiteilijahaastattelu, 
   haastattelijana Wallu Walpio 
 2011  Performanssipankki, esitystaiteen ammattilaisista koostettu julkaisu, jolla on   
   tarkoitus markkinoida alan ammattilaisia erityisesti yrityksille ja esitellä    
   performanssitaiteen kentällä toimivia taiteilijoita ja heidän työskentelyään 
 2011  ANTI-festivaalin 10-vuotisjuhlajulkaisu, jossa olin esillä niin Julistaja-   
   performanssini kautta kuin myös kirjoittajana 
 2009   Taide-lehti, 05/2009, Taiteilijahaastattelu (6 sivua) ja kansikuva 
 2009   ARS LIBERA 50v –juhlajulkaisu, historiallinen katsaus järjestön toimintaan 
 2008-2011  Kolumnisti, julkaisu kerran kuussa Savon Sanomien kulttuurisivuilla 
 2008   Evviva!, Ars liberan 50-vuotis juhlanäyttelyn julkaisu, Kuopion Taidemuseo 
 2008   Kukka, Ars Liberan yhteisnäyttely, Kuopion Taidemuseo 
 2007   ANTI–nykytaidefestivaalin julkaisu. Julkaisusta tehtiin myös DVD versio. 
 2006  Tilitoimisto Ykköstilit Oy:n juhlajulkaisu, johon suunnittelin kannet, julkaisussa  
   taiteilijahaastattelu, levikki valtakunnallinen. Julkaisusta tehtiin myös DVD versio. 
 2006  BONUS, Pohjois-Savon kuvataiteen aluenäyttely, Kuopion Taidemuseo, Kuopio 
 2004  Rotinat, Pohjois-Savon aluenäyttely, Taidehalli Art Anna, Iisalmi  
 2004  RajatoN, Valtakunnallinen nuorten näyttely, näyttelyn yhteydessä myös DVD-julkaisu,  
   kuraattorina Teemu Mäki, Taidekeskus Ahjo, Joensuu 
  

 Työskentelyapurahat, valikoidut: 

 2018  Näyttöapuraha, 5kk, Taiteen edistämiskeskus 
 2011  1-vuotinen työskentelyapuraha, Pohjois-Savon taidetoimikunta
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