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KATTI MUUTTI MUSEOON 
Jenna Kunnas suunnitteli kissahahmon Ateneumille

On tapahtunut jotain ennenkuulumatonta! Ateneumiin on nimittäin livahtanut kissa. 
Eikä mikä tahansa kissa, vaan Napa Agencyn Jenna Kunnaksen kuvittama kissa! Tämä 
uusi pörröinen taiteenystävä on Ateneumin uusi maskotti, joka on suunniteltu erityi-
sesti lapsiperheitä ajatellen. 

Ensimmäistä kertaa katti esitellään yleisölle toukokuun ensimmäisenä viikonloppu-
na 5.-6. toukokuuta Ateneumin ja Tammen lastenfestareilla. Iloisessa koko perheen 
tapahtumassa kuvitetaan kangaskasseja, tutustutaan Suomen taiteen klassikoihin ja 
tavataan tuttuja lastenkirjahahmoja Supermarsusta Muumeihin. 

Kissahahmon luoja Jenna Kunnas on tavattavissa klo 12.30–13.30 lauantaina 5.5. 
sisäpihalla pohjakerroksessa. Hän signeeraa uutta Hämärävaarit kirjaansa yhdessä 
kirjailija Noora Kunnaksen kanssa. Koko ohjelma on nähtävillä Ateneumin sivuilla. 

Kissa on asettunut taloon, mutta sillä ei ole vielä nimeä. Viikonlopun festarin aikana 
vierailijat voivat ehdottaa nimeä tälle museolemmikille. Nimikilpailun voittaja ilmoi-
tetaan festareita seuraavalla viikolla. Kaikkien nimiä ehdottaneiden kesken arvotaan 
100 euron arvoinen lahjapaketti, joka sisältää myös uusia kissa-tuotteita Ateneumin 
museokaupasta.

Ateneumin markkinointipäällikkö Jonna Hurskainen kertoo miten idea omalle hahmol-
le saatiin ja miten taiteilija valikoitui:

Ateneumin oma hahmo on uusi ja todella raikas idea! Miten ajatus oikein syntyi?

Lapset ja perheet ovat museolle tärkeä kohderyhmä ja pyrimme huomioimaan heidät 
kaikessa tekemisessämme. Halusimme hahmon, jota voisimme käyttää markkinoinnis-
sa ja visuaalisena elementtinä. Lisäksi museokaupassa oli ajatus tuoteperheestä johon 
kaivattiin lapsia ilahduttavaa hahmoa.

Miten päädyitte valitsemaan juuri Jenna Kunnaksen hahmon suunnittelijaksi?

Pyysimme Napa Agencylta muutamia kuvitusehdotuksia ja Jennan kuvitukset olivat 
raikkaita, iloisia ja tuntuivat heti sopivan Ateneumin brändiin. Erityisesti kissa hahmo-
na sopii meille sillä kuvanveistäjä Ville Vallgrenilla oli todellakin useita kissoja ateljees-
saan Pariisissa.

https://ateneum.fi/tapahtumat/ateneumin-ja-tammen-lastenfestari/


Kysyimme myös katin kuvittajalta, Jenna Kunnakselta, minkälaista oli suunnitella 
Suomen taiteen ykköskissa:

Olet kokenut ja taitava kuvittaja. Millaista oli suunnitella hahmo näinkin merkittäväl-
le toimeksiantajalle kuin Ateneum?

Tämä on tietenkin upea juttu, ja olin hyvin otettu, kun pääsin suunnittelemaan hah-
mon. En ikinä osannut ajatella, että saisin työni Ateneumiin!

Katti on todella hauska ja ilmeikäs hahmo. Millainen hahmon suunnitteluprosessi oli?

Kävin kiertelemässä Ateneumissa ja tutkin museon historiaa. Halusin pehmeän ja 
sympaattisen, monikäyttöisen hahmon, ja luonnostelin alunperin useita erilaisia eläin- 
ja muita hahmoja. Lopulta kissa tuntui luontevimmalta. Vikkelä ja omapäinen katti 
voisi hyvinkin majailla Ateneumissa, miksei se voisi olla tosiaan Ville Vallgrenin kisso-
jen jälkeläinenkin.

Toisaalta Ateneum on hyvin haastava asiakas. Hahmon tulee sopia moneen tarkoituk-
seen ja mukautua moniin tilanteisiin. Sen pitää olla samaan aikaan hauska, kiinnosta-
va ja sopia lapsille, Ateneumin arvoinen ja silti tassut maalissa ja pilkettä silmäkulmas-
sa.

***

Ateneumin toimeksianto on ollut myös kuvittajia edustavan agentuurin historiassa 
merkittävä tapaus. On ollut kiinnostavaa seurata lahjakkaan kuvittajan ja Ateneumin 
yhteistyötä. Innolla odotamme mistä kaikkialta katti vielä löytyykään museokaupan 
tuotteiden lisäksi. Näemmekö katin lastenkierroksilla tai kenties videoscreeneillä? Jän-
nittävää nähdä myös perheen pienempien reaktiot hahmosta ja kuulla kaikki hauskat 
nimiehdotukset!

****

Jenna Kunnas (s. 1983) on helsinkiläinen kuvittaja, kuosisuunnittelija ja graafinen 
suunittelija. Hän on valmistunut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkea-
koulusta vuonna 2015 ja työskennellyt freelancerina kymmenen vuotta. Hänen vahva 
ja tunnistettava viivansa syntyy yleensä huopa- tai lyijykynällä – musteet, guassit ja 
tietokonetekniikat tukevat omaperäistä tyyliä. Runsaus ja rytmitaju ovat hänen tyy-
lilleen ominaisia, ja tämä näkyy erityisesti Jennan vahvoissa ja näyttävissä kuoseissa. 
Hänen töissään on usein vinksahtanutta huumoria, unenomainen tunnelma tai outoja 
hahmoja. Toisaalta myös pikkutarkan realistiset ihmis- tai eläinpotretit onnistuvat. 
Aiemmin hän on muun muassa tehnyt kirjakuvituksia Kustannusosakeyhtiö Otavalle 
ja työskennellyt Finlaysonilla suunnittelijana.

Lue haastattelu kokonaisuudessaan & katso hahmokuvitukset Napa Agencyn blogissa
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