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Heiskan taiteiliJakoti
opetuskäyttö
arkkitehtuuri, taidehistoria, taiteilijakoti.

kuvaus
Jonas Heiska syntyi 13.10.1873 toivakan oravasaaren kylässä. 
kotitilalla Heiskassa vietetty lapsuus tallensi lahjakkaan nuo-
ren miehen mieleen rakkaita keskisuomalaisia maisemia sekä 
arkisia askareita, jotka sitten myöhemmin tallentuivat kankaal-
le erinomaisen näkömuistin avulla. kotitila toimii nykyään Heis-
kan matkailutilana.

nuoruusvuosien sairastelusta jäi kiusaksi kyttyräselkäisyys, ja 
niinpä poika saikin keskittyä raskaiden maataloustöiden sijas-
ta harjoittamaan taiteellisia, musiikillisia ja kirjallisia taitoja. Jo-
nas Heiska opiskelin ateneumissa ja Helsingin yliopiston piirus-
tussalissa ja suoritti itselleen piirustuksenopettajan tutkinnon.

Jonas Heiska oli yksi niistä noin sadasta suomalaisesta taiteili-
jasta, jotka pääsivät edustamaan suomea pariisin maailman-
näyttelyyn vuonna 1908. Vuonna 1909 hän sai valtionpalkin-
non teoksellaan ”syyspäivä/syystunnelma”.

Jyväskylän älylään valmistui ateljeetalo 1913, ja ”vanhapoi-
ka” yllätti koko lähipiirinsä menemällä naimisiin kauniin pia-
nonsoitonopettajan maikki aron kanssa. Vuonna 1921 syntyi 
Vappu-tytär. kesäajat taiteilija vietti kotikonnuillaan Heiskas-
sa maalaten kauniita keskisuomalaisia järvimaisemia ja tuttuja 
henkilöhahmoja askareissaan. 

älylän taiteilijakodin omaperäinen ilme 1900-luvun alkupuolel-
ta on säilynyt. kodin esineistö taide- ja kirjakokoelmineen, va-
lokuvineen ja arkisto-aineistoineen tarjoaa niin jyväskyläläisille, 
keskisuomalaisille kuin muualtakin tuleville tilaisuuden tutus-
tua Heiskan taiteilijaperheen elämään kahden sukupolven ajan. 

kuvataiteilija Vappu Heiska (1921-1993) testamenttasi vuonna 
1993 ateljeekodin irtaimistoineen Jyväskylän kaupungille. ta-
lon suunnitteli ja rakensi vuonna 1912 Vapun isä, taidemaala-
ri Jonas Heiska (1873-1937). taiteilijaperheen äiti maikki Heiska 
(1889-1961) antoi kotonaan pianotunteja lukuisille pikkupianis-
teille.

museon sivuilta löytyy verkkojulkaisu ja aiheeseen liittyvä ku-
vagalleria.

opasteet ja palvelut
Ryhmille museo on avoinna tilauksesta, yhteydenotot keski-
suomen museoon. museo sijaitsee osoitteessa kramsunkatu 8, 
40100 Jyväskylä.

lähteet
http://www.jkl.fi/keskisuomenmuseo/museot/
heiskan_taiteilijakoti
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