Jyväskylän seutukunta
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Opetuskäyttö
Heiskan matkailutilalla voi tutustua taiteilija Jonas Heiskan elämänvaiheisiin. Leppävesi on puhdasvetinen järvi.

Kuvaus

Kuva: Tommi Anttonen

Heiskan matkailutila sijaitsee Toivakassa kalaisan Leppävesi-järven rannalla. Tilan virallinen sukuhistoria ulottuu vuoteen 1725,
mutta paikalla on ollut asutusta jo 1500-luvulla. Pihapiiriä ympäröivät laajat peltoaukeat, ja rantaan on vain kivenheiton matka. Tila on myös taiteilija Jonas Heiskan (1873-1937) synnyinkoti.
Heiskan Matkailutila tarjoaa asiakkailleen kesäleirejä ja aamiaismajoitusta, jolloin voi touhuta mm. kuvataiteen, musiikin, maisemamaalauksen ja huovutuksen parissa. Perinteinen maalaismaisema peltoineen, metsineen ja järvineen tarjoaa paljon
virikkeitä ja luo oivat puitteet erilaisille teemaleireille. Matkailutila valmistaa tilauksesta maukasta kotiruokaa ryhmille, ja vierailijoiden käytössä on myös savusauna ja kota.
Tilan vanhassa päärakennuksessa voi astua ajassa taaksepäin ja
tutustua opastetun esittelykierroksen aikana talon moniin mielenkiintoisiin tavaroihin ja tarinoihin. Vanhan päärakennuksen
erikoisuutena on ateljeekamari, johon Jonas Heiska on itse maalannut koko huoneen kattavan metsämaiseman.

Saavutettavuus ja varusteet
Heiskan Matkailutila sijaitsee Leppävesi-järven rannalla osoitteessa Heiskantie 130.
Lähteet
Heiskan Matkailutilan esite (”Tervetuloa Heiskan Matkailutilalle”)
http://www.heiskanmatkailutila.fi
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Jyväskylän seutukunta

Jonas Heiska
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Opetuskäyttö
Heiskan Matkailutilalla voi tutustua kansainvälisesti tunnettuun
taidemaalari Jonas Heiskaan.

Kuvaus
Kotiseudullaan Toivakassa Jonas Heiskaa (1873-1937) kunnioitetaan ensimmäisenä keskisuomalaisena taidemaalarina. Jo
vuosisadan alussa hänet mainittiin arvosteluissa omintakeisena, jopa harvinaislaatuisena taiteilijana. Nykyisin Heiskan asema Suomen taidehistoriassa on selkeytynyt ja hänen kansallinen merkityksensä on myös tunnustettu.
Keski-Suomen museo aloitti 1950-luvulla Heiskan teosten kortistoimisen. Selvisi, että hän on maalannut yli tuhat taideteosta.
Heiska kehitti oman mielenkiintoisen täplämaalaustekniikkansa, jota hän viljeli erityisesti vuosina 1910 - 1916.
Jonas Heiska syntyi 13.10.1873 Oravasaaren kylässä Toivakassa.
Kotitilaltaan Heiska sai vaikutteita taiteeseensa. Nuoruusvuosien sairastelut muokkasivat Heiskasta kyttyräselkäisen, minkä vuoksi hän saikin keskittyä harjoittamaan taiteellisia, musiikillisia ja kirjallisia taitojaan raskaiden maataloustöiden sijasta.
Hän opiskeli Ateneumissa ja Helsingin yliopiston piirustussalissa suorittaen itselleen piirustuksen opettajan tutkinnon.
Heiska kuvasi maalauksissaan erityisesti keskisuomalaisia maisemia ja kansanelämää sekä suomalaisuuteen liittyviä aiheita.
Heiskan maalauksia oli esillä Pariisin maailmannäyttelyn Suomen osastolla 1908, ja vuonna 1909 hän sai valtionpalkinnon
maalauksestaan Syyspäivä/Syystunnelma.
Lähteet
http://www.toivakka.fi >Matkailu >Nähtävyydet >Joonas Heiska
http://www.heiskanmatkailutila.fi >Jonas Heiska
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