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Opinnot:	  
2009	  Kuvataideakatemia,	  Helsinki,	  kuvataiteen	  maisteri	  
2006	  Taideteollinen	  korkeakoulu	  /	  Tampereen	  yliopisto,	  Kuvataideopetus	  40ov	  
2003	  Turun	  Piirustuskoulu,	  taidegrafiikan	  linja,	  Kuvataiteilija	  AMK	  
2002	  Koninklijke	  Academie	  voor	  Schone	  Kunsten,	  Antwerpen,	  Belgia	  
2002	  Academie	  Beeldende	  Kunsten	  Etterbeek	  ´Rhok´,	  Bryssel,	  Belgia	  
2003	  Turun	  yliopisto,	  kasvatustieteen	  maisteri	  
1992	  Puolalanmäen	  musiikkilukio,	  Turku,	  ylioppilas	  
	  
Valikoidut	  yksityisnäyttelyt:	  
2013	  That’s	  Deep	  Indeed	  –	  some	  theories	  of	  imprinted	  songs.	  Galleria	  Gjutars,	  Vantaa	  
2012	  Intensité	  Lumineuse.	  Galleria	  Aarni,	  Espoo	  
2011	  Harmony.	  Harmonia	  galleria,	  Jyväskylän	  taidemuseo,	  Jyväskylä	  
2011	  Pom	  pom.	  Joella	  galleria,	  Turku	  
2010	  Inklings.	  Galleria	  Huuto,	  Uudenmaankatu,	  Helsinki	  
2010	  Monotypes.	  Grafoteekki,	  Galleria	  G,	  Helsinki	  
2009	  Vraiment!	  Engramme,	  Méduse,	  Quebec,	  QC,	  Kanada	  
2009	  Air.	  Studio	  Mältinranta,	  Tampere	  
2008	  To	  Color.	  Cultural	  Community	  Center	  Gallery,	  Klaipéda,	  Liettua	  
2008	  Punaisen	  puun	  paratiisi.	  Galleria	  G,	  Helsinki	  
2007	  Varjelus,	  virkkaus	  ja	  vauhti.	  Titanik	  galleria/Turku,	  Napa	  galleria/Rovaniemi	  ja	  Rauman	  taidemuseo	  
2006	  Summerwings,	  Tweet	  Tweet.	  M/S	  Ruissalo,	  Turku	  
2004	  Again,	  Woodcuts.	  Vanhan	  Raatihuoneen	  galleria,	  Turku	  
2003	  Pause,	  grafiikkaa.	  Joella	  galleria,	  Turku	  
	  
Valikoidut	  ryhmä-‐	  ja	  yhteisnäyttelyt	  ja	  taideprojektit	  ulkomailla:	  
2013	  Ten	  Finnish	  Printmakers.	  Gallery	  Kaire-‐Desine	  at	  the	  Vilnius	  Graphic	  Art	  Centre,	  Vilna,	  Liettua	  
2013	  Retrospective	  2012,	  Frans	  Masereel	  Centre,	  Kasterlee,	  Belgia	  
2013	  9e	  Biennale	  internationale	  de	  Gravure	  contemporaine	  de	  Liège,	  Belgia	  
2012	  The	  International	  Print	  Triennial	  Krakow,	  Lettra,	  Letter	  and	  Sign,	  Krakova,	  Puola	  
2011	  Megalo	  residency	  show,	  Megalo	  Gallery,	  Canberra,	  ACT,	  Australia	  
2011	  Szeged	  –	  Turku,	  Reök	  Palace,	  Szeged,	  Unkari	  
2011	  Collection	  2010.	  Frans	  Masereel	  Centre,	  Kasterlee,	  Belgia	  
2009	  Borderless	  –	  Végtelen,	  Galleria	  Labor,	  Budapest,	  Unkari	  
2009	  International	  Monotype	  Festival	  09,	  Kirjan	  ja	  grafiikan	  keskus,	  Pietari,	  Venäjä	  
2008	  Unknown	  Society.	  Stacion	  Centre	  of	  Contemporary	  Art,	  Milica	  Tomic	  &	  Kuvataideakatemia.	  Pristina,	  Kosovo	  
2008	  13th	  International	  Print	  Exhibition,	  National	  Taiwan	  Museum	  of	  Fine	  Arts,	  Taichung,	  Taiwan,	  R.O.C.	  
2008	  Riitekukkia	  –	  Flores	  de	  Escarcha,	  Suomen	  Madrid-‐instituutti,	  Madrid,	  Espanja	  
2008	  Riitekukkia	  –	  Flores	  de	  Escarcha,	  Palacio	  Consistonial,	  Cartagena,	  Espanja	  
2008	  7th	  Lessendra	  World	  Art	  Print	  Annual	  Mini	  Print,	  Sofia,	  Bulgaria	  
2008	  Vilna	  2nd	  Print	  Biennial	  “Now	  Art,	  Now	  Future	  -‐	  Present	  Time”,	  Klaipéda,	  Liettua	  
2007	  Political	  and	  Poetical.	  14th	  Tallinn	  Print	  Triennial.	  Taidemuseo	  Kumu,	  Tallinna,Viro	  
2006	  Finnish	  Women	  in	  Contemporary	  Art.	  Euroopan	  parlamentti,	  Bryssel,	  Belgia	  
2006	  Loe	  -‐	  Luode.	  Gallerii	  G,	  Tallinna,	  Viro	  
2006-‐2003	  Flying	  Carpet.	  Kansainvälinen	  naisgraafikoiden	  kiertonäyttely.	  Useat	  maat	  
2005	  Turku	  Printmakers	  Association.	  Konstlitografiska	  museet,	  Tidaholmen,	  Sweden	  
2004	  Viisi	  taidegraafikkoa	  Turusta.	  Galleri	  Två,	  Uppsala,	  Ruotsi	  
	  
Valikoidut	  ryhmä-‐	  ja	  yhteisnäyttelyt	  kotimaassa:	  
2014	  Sydänpuoli	  ylöspäin,	  Työryhmä	  Metsästäjät:	  Aho,	  Ketola	  &	  Piilola,	  Helsingin	  Taidehalli	  
2013	  Grafiikka	  juhlii,	  	  Ars	  Nova	  -‐museo,	  Turku	  
2013	  Eläin.	  Seitsemäs	  valtakunnallinen	  kutsunäyttely.	  Haiharan	  kartano,	  Tampere	  
2013	  Grafiikan	  kesäjuhlat!	  Oheistaidekoti,	  Vehmaa	  
2012	  AFS12,	  Art	  Fair	  Suomi	  2012,	  Kaapelitehdas,	  Helsinki	  
2012	  HpB12,	  Helsinki	  Photography	  Biennial,	  WeeGee	  -‐keskus,	  Aarni	  Galleria,	  Espoo	  
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2012	  Turun	  Taiteilijaseuran	  vuosinäyttely.	  Köysiratagalleria,	  Turku	  
2010	  Taiteilijat	  2010,	  Suomen	  Taiteilijain	  115.	  Näyttely,	  Suomen	  taiteilijaseura,	  Tampere	  
2010	  Kauhea	  ilo.	  Mäntän	  XV	  kuvataideviikot,	  Kauhea	  ilo.	  Pekilo,	  Mänttä	  
2010	  Suomen	  kuvataidejärjestöjen	  liiton	  vuosinäyttely	  2010,	  Järvenpään	  taidemuseo,	  Järvenpää	  
2010	  Koko	  Kuva.	  Arte	  ry	  50-‐vuotta,	  juhlanäyttely.	  Wäinö	  Aaltosen	  museo,	  Turku	  
2009	  Rajaton	  –	  Borderless.	  Galleria	  U,	  Helsinki	  
2009	  Molemmin	  puolin	  lahtea.	  Ruotsalais-‐suomalainen	  kulttuurikeskus,	  Hanasaari,	  Espoo	  
2009	  Värähtelyä.	  Danielson-‐Kalmari	  museo,	  Vääksy	  
2009	  Kuvan	  kevät.	  Kuvataideakatemia,	  Helsinki	  
2008	  Jäljillä.	  Turun	  taidegraafikot	  75-‐vuotta,	  juhlanäyttely.	  Turun	  taidemuseo,	  Turku	  
2008	  Masters,	  Fafa	  -‐galleria,	  Helsinki	  
2008	  Taidegrafiikkaa	  Kuvataideakatemiasta.	  Kaapelin	  galleria,	  Helsinki	  
2007	  Puu	  Kaatuu.	  Puutaiteen	  kutsunäyttely.	  It.Rantakatu	  ja	  Runebergin	  puisto,	  Turku	  
2006	  Kevyesti.	  Varsinais-‐Suomalaisia	  puutaiteilijoita.	  Galleria	  Titanik,	  Turku	  
2006	  Postmodernia	  taidegrafiikkaa.	  Galleria	  Ripustus,	  Hämeenlinna	  
2005	  Taiteilijat	  2005,	  Suomen	  taiteilijain	  110.	  näyttely.	  Taidehalli,	  Helsinki	  
2004	  Metsä.	  Aho,	  Ketola	  &	  Piilola.	  Poriginal	  galleria,	  Pori	  
2004	  Miniprint	  Lahti	  2004.	  Lahden	  taidemuseo,	  Lahti	  
2004	  Suomen	  kuvataidejärjestöjen	  liiton	  vuosinäyttely	  2004.	  Kemin	  taidemuseo,	  Kemi	  
2004	  Turun	  taidegraafikot	  70-‐vuotta.	  Joella	  galleria,	  Turku	  
2003	  Suomen	  taidekoulut.	  Turun	  Piirustuskoulun	  edustus.	  Taidepanimo,	  Lahti	  
2003	  Rakkauden	  pasifistit.	  Kaapelitehtaan	  puristamo,	  Helsinki	  
2002	  Turun	  Piirustuskoulu.	  Galleria	  Forum	  Box,	  Helsinki	  
2002	  Art	  of	  Analyste.	  Sanomatalo,	  Helsinki	  
2002	  Aino	  A.	  Turun	  Piirustuskoulun	  graafikot.	  Köysiratagalleria,	  Turku	  
	  
	  
Teoksia	  kokoelmissa:	  
ACT	  /Australia,	  Amos	  Andersonin	  taidemuseo,	  Frans	  Masereel	  Centre/Belgia,	  Hämeenlinnan	  taidemuseo,	  
Jyväskylän	  taidemuseo,	  	  Kemin	  taidemuseo,	  National	  Taiwan	  Museum	  of	  Fine	  Arts,	  Sipoon	  lukio,	  Suomen	  
taideyhdistys,	  Suomen	  valtio/Eduskunta,	  Teliasonera/Bryssel,	  Turun	  kaupunki/Taideakatemia,	  Turun	  
yliopisto/Turun	  normaalikoulu,	  	  T-‐sairaala/Turun	  yliopistollinen	  keskussairaala,	  U-‐sairaala/Turun	  
yliopistollinen	  keskussairaala,	  Västra	  Götalandsregionen/Ruotsi	  ja	  monet	  yksityiskokoelmat	  
	  
Apurahat	  ja	  stipendit:	  
2014	  Suomen	  kulttuurirahasto,	  kohdeapuraha	  (Työryhmä	  Metsästäjät)	  
2014	  Taiteen	  edistämiskeskus,	  kuvataiteen	  kohdeapuraha	  (Työryhmä	  Metsästäjät)	  
2013	  Suomen	  kulttuurirahaston	  Varsinais-‐Suomen	  rahasto.	  Annikki	  ja	  Kalevi	  Koposen	  rahasto	  (vuosiapuraha)	  
2013	  Taiteen	  edistämiskeskus,	  kuvataiteen	  näyttöapuraha	  
2013	  Taiteen	  edistämiskeskus,	  kuvataiteen	  kohdeapuraha	  
2013	  Greta	  ja	  William	  Lehtisen	  Säätiö	  (Työryhmä	  Metsästäjät)	  
2013	  ,	  2011,	  2004	  Varsinais-‐Suomen	  taidetoimikunta,	  kuvataiteen	  kohdeapuraha	  
2013,	  2009,	  2008	  Turun	  kulttuurilautakunta	  
2012	  Valtion	  kuvataidetoimikunta,	  1-‐vuotinen	  työskentelyapuraha	  
2011	  Taiteen	  keskustoimikunta,	  kuvataiteen	  näyttöapuraha	  
2011	  Suomen	  kulttuurirahasto,	  Hôtel	  Chevillon,	  residenssityöskentelyapuraha	  
2010	  Alfred	  Kordelinin	  yleinen	  edistys-‐	  ja	  sivistysrahasto	  
2010	  Megalo	  Print	  Studio,	  ACT,	  Australia,	  vuoden	  kansainvälinen	  taiteilijastipendi	  
2010	  Turun	  Taideyhdistys,	  Helena	  Bruunin	  rahasto	  
2010	  Turun	  Saskiat	  
2009	  Taiteen	  keskustoimikunta,	  residenssiavustus	  
2009	  Suomen	  kulttuurirahasto,	  Kyllikki	  ja	  Olli	  Vihannon	  rahasto	  (vuosiapuraha)	  
2008	  Suomen	  kulttuurirahasto,	  Huhtamäen	  rahasto	  (vuosiapuraha)	  
2008,	  2005	  Valtion	  kuvataidetoimikunta,	  kohdeapuraha	  
2007	  Taiteen	  keskustoimikunta,	  matka-‐apuraha	  
2006	  Turun	  kaupunki	  (Kaatosade	  ryhmä)	  
2004	  Turun	  Taideyhdistys	  
2004	  Skr/Varsinais-‐Suomen	  rahasto	  (Kaatosade	  ryhmä)	  
2002	  Turun	  ammattikorkeakoulun	  kansainvälinen	  yksikkö,	  matkastipendi	  
2002	  Suomen	  Taideyhdistys	  (Turun	  Piirustuskoulun	  ryhmä)	  
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Julkaisut:	  
2014	  Bon	  Sauvage	  –	  Luovuuden	  synty.	  Työryhmä	  Metsästäjät,	  Kustannus	  Oy	  Taide	  
2009	  Kinttupolku	  paratiisista	  kaikulauluihin.	  Muuan	  matkakertomus	  taiteen	  juuristoissa.	  
2008	  Turun	  taidegraafikot.	  Juhlavuosisalkkuteos.	  
2007	  Suomen	  taidegraafikot.	  Vuosityö	  
2007	  Puuhakirja	  –	  Pysselbok.	  Turun	  Taidemuseo	  
2005	  Turun	  taidegraafikot.	  Vuosityö	  
	  
Jäsenyydet:	  
Arte	  ry,	  Kuvasto,	  Muu	  ry,	  Suomen	  Taidegraafikot,	  Turun	  Taidegraafikot	  ja	  Työryhmä	  Metsästäjät.	  
	  
Luottamustoimet:	  
2012	  Serigrafian	  erityiskurssi,	  vieraileva	  tuntiopettaja,	  Kuvataideakatemia,	  Helsinki	  
2012	  Kuvataiteen	  maisterin	  opinnäytteen	  tarkastus,	  Kuvataideakatemia,	  Helsinki	  
2012	  Serigrafian	  ja	  grafiikan	  perusteiden	  tuntiopettaja,	  Turun	  Taideakatemia,	  Turku	  	  
2012	  Taidegrafiikan	  kevätkritiikki,	  Turun	  Taideakatemia,	  Turku	  
2011	  Serigrafian	  erityiskurssi,	  vieraileva	  tuntiopettaja,	  Kuvataideakatemia,	  Helsinki	  
2011-‐2012	  Suomen	  taidegraafikot	  ry	  johtokunnan	  jäsen.	  
2010	  Serigrafian	  tuntiopettaja,	  Kankaanpää,	  SAMK	  
2007-‐2008	  Taidegrafiikan	  päätoiminen	  opettaja.	  Turun	  Piirustuskoulu,	  TuAMK	  
2005-‐2007	  Arte	  ry	  galleriatoimikunnan	  jäsen,	  Johtokunta	  2008	  
2003	  Kuvataiteen	  didaktisen	  lehtorin	  sijaisuus.	  Turun	  yliopisto	  
2003-‐2014	  Turun	  Taidegraafikot	  ry	  hallituksen	  jäsen	  
1999-‐2006,	  2008	  	  Kuvataiteen	  opettaja.	  Turun	  yliopisto/	  Turun	  normaalikoulu	  
	  
Residenssit:	  
2013	  Cité	  Internationale	  des	  Arts,	  Pariisi,	  Ranska	  
2012	  Researcher	  residency,	  Frans	  Masereel	  Center,	  Kasterlee,	  Belgia	  
2011	  Väinö	  Tannerin	  säätiö,	  Mazzano	  Romano,	  Lazio,	  Italia	  
2011	  Suomen	  kulttuurirahasto,	  Hôtel	  Chevillon,	  Grez-‐sur-‐Loing,	  Ranska	  
2010	  Frans	  Masereel	  Center,	  Kasterlee,	  Belgia	  
2010	  Saaren	  kartano,	  Koneen	  säätiö.	  Työryhmä	  Metsästäjät	  (Aho,	  Ketola,	  Piilola).	  Mietoinen,	  Suomi	  
2010	  Megalo	  Print	  Studio,	  Vuoden	  2010	  kansainvälinen	  stipendiaatti,	  Canberra,	  Australia	  
2009	  Suomen	  Ateljeesäätiö,	  Nykytaidekeskus	  Méduse,	  Quebec	  city,	  Quebec,	  Kanada	  
2009	  Kuvataideakatemia,	  Berliini,	  Saksa	  
	  
	  
_______________________________________________________________________________________________	  
Sirkku	  Ketola,	  Kuvataiteilija.	  Os.	  Heikkilänkatu	  12	  a	  8,	  20100	  Turku,	  Finland,	  
e-‐mail:	  sirkkuketola@gmail.com,	  web:	  www.sirkkuketola.com	  	  


