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Tekstiilisuunnittelija, taiteilija, kädentaitojen opettaja... 
 

 
 
Opinnot: 
 
2011 Kädentaitojen virikeohjaajakoulutus, Taito Keski-Suomi 
2010 Ammatillinen lisäkoulutus (huovutus), Lahden Taitokeskus 
2006 Naisyrittäjien mentorointi, Helemet-hanke Varkaus 
2004 - 2006 NLP-practitioner ja NLP-master koulutus, Solidea Oulu-Kuopio 
1998 - 1999, 2003-2004 Täydentävää artenomikoulutusta, Kuopion Muotoiluakatemia 
1994 - 1995 Käsityöyrittäjä koulutus Varkaus 
1993 - 1995 Taideterapian perusteet ja 1-kurssi, Kairon instituutti Helsinki 
1993 Tautiopin ja anatomian ja fysiologian kurssit Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos 
1987 Tekstiili- ja vaatetusalan tuotekehittely- ja markkinointiseminaari, Rovaniemi 
1977 Ryijyohjaajakoulutus Suomen Kulttuurirahasto, Saarijärvi 
1972 - 1976 Tekstiilisuunnittelijakoulutus, Kuopion käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 
1971 - 1972 Yhdistetty kudonta, ompelu ja talousosasto Kuopion käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 
1965 - 1970 Perusopinnot Leppävirran yhteiskoulu 
 



Toiminta: 
2016- Kurssiopettaja Jämsän kr Kansanopisto 
2016- Tuntiopettaja Jyväskylän Kansalaisopisto 
2010 - 2016 Tekstiilityönopettaja Jämsän kr Kansanopisto 
2009 - 2013 Järvilinnan Taidekeskus tekstiilisuunnittelija & taiteilija 
1991 Tuntiopettaja Tervolan Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitos 
1986 - 1989 Loma-asuntojen sisustusprojekti, Sodankylänkunta ja Lapin lääninhallitus 
1986 - 1988 Rovaniemen seurakunta, kirkkotekstiilit ja alttariseinävaate Meltauksen kappeliin- 
projekti 
1985 - Lähtien taiteilijayrittäjä 
1984 - Projektiohjaus ja opetustehtäviä Lapin Korkeakoulu Rovaniemi 
1982 - 1984 Tuntiopettaja Rovaniemen Kansalaisopisto 
1976 - 1982 Vastaava neuvoja Keski-Suomen Kotiteollisuusyhdistys Jyväskylän neuvonta-asema 
 
Julkiset työt: 
 
2007 Kahvilaravintola Kaks’Ruusua, Varkaus 
2006 Leppävirran kunta/seurakunta 
2004 Leppävirran kunta 
2004 Kylpylähotelli Vesileppis 
1998 Maunulan Yhteiskoulu, Helsinki 
1996 Puolangan Rauhanyhdistys ry, Puolanka 
1996 Varkauden Kongressi- ja Kulttuurikeskus 
1995 Vanhainkoti Leivola, Leppävirta 
1995 Hoitokoti Vehkaperä, Leppävirta 
1994 Pohjois-Pohjanmaan ammattioppilaitoksen taidetekstiilit, Kempele 
1987 Meltauksen kappelin kirkkotekstiilit ja alttariseinävaate, Rovaniemen seurakunta 
1979 Keljon kirkon ja srk-talon tekstiilit yhdessä tekstiilisuunnittelija Raili Rupan kanssa, Jyväskylä 
 
Näyttelyt: 
 
2017 Juuria ja Rihmastoja, Vaajakosken kirjasto 
2017 Intuitiivisesti Inkereiltä, yhteisnäyttely, Laukaan kirjasto 
2015 Esiäitien elämänvoiman juurilla, yhteisnäyttely, Metsämuseo Lusto 
2014 Taiteilijan 60 –vuotisnäyttely Jämsän kr. kansanopistolla 
2013 Ars Jokvars, jyrytetty yhteisnäyttely ,Jämsän koulukeskus 
2012 Turvaverkko ja muita verkostoja- yksityisnäyttely Taidekeskus Järvilinna, Laukaa 
2012 Yhteisnäyttely ”Muoto Koossa”, Suomen Käsityömuseo, Jyväskylä 
2012 Yhteisnäyttely Järvilinnan taiteilijoiden kanssa kierrätysteemalla ”Toinen k(i)erros” 
2009 Pysyvä näyttely Taidekeskus Järvilinnan ateljeegalleriassa 
2009 Yhteisnäyttely Leppävirran taiteilijoiden kanssa 
2007 Yksityisnäyttely Colmio Galleria, Oulu 
2007 Elämässä ristiin rastiin (yhteisnäyttely 3 tyttären kanssa) Varkauden kirjasto 
2004 Yhteisnäyttely Kärkkäisen perhe, Leppävirta 
1999 Yksityisnäyttely, Turku 
1999 Yksityisnäyttely, Pielavesi 
1998 Yksityisnäyttely Siilinjärven pääkirjaston näyttelytila Artsi 
1997 Yksityisnäyttely Art'in Galleria Varkaus 
1997 Yhteisnäyttely Itä-Suomen taiteilijat , Varkauden Taidemuseo 
1995 Yhteisnäyttely Paavo Kärkkäisen kanssa, Rovaniemi 
1994 Yhteisnäyttely Paavo Kärkkäisen kanssa, Turku 



1994 Yhteisnäyttely Paavo Kärkkäisen kanssa, Varkaus 
1993 Yhteisnäyttely Savon alueen käsityöläiset, Varkaus 
1994 Yksityisnäyttely, Leppävirta 
1993 Yhteisnäyttely Leppävirran kuvastajat ry 
1993 Yksityisnäyttely, Leppävirta 
1991 Yksityisnäyttely, Rovaniemi 
1988 Suomen Kirkon Ars Fennica, Rovaniemen taidemuseo 
 
Haastattelut: 
 
YLE 1 kulttuuritoimituksen Päiväkahvit-lähetys, 
Inkeri ja Paavo Kärkkäinen Anneli Tempakan haastateltavina 
Leppävirralla 23.9.1994 (suora lähetys). 
 
Palkinnot: 
 
2001 Leppävirran kunnan kulttuuripalkinto Inkeri ja Paavo Kärkkäiselle 
 
 
Yhteystiedot: 
 
http://bonis-avibus.fi/inkerikarkkainen/  
Inkeri Kärkkäinen 
Vatiantie 96 
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