
HELSINGIN TAIDEYHDISTYKSEN KUUKAUDEN NIMI 

3/2021 Jokainen mielipidearvio taiteesta perustuu kriteereihin, 
mielipidettä ei kuitenkaan tule kahlita yhteen tulkintaan… sen tulee 
kulkea kuin elämän virta, joka vie mukanaan moneen 
taidekokemukseen.  Kuten esiteltävä taiteilija seuraa elämän virtaa 
ja ympäröivän maailman visuaalisia ärsykkeitä. Tämän 
monitoimimiehen taiteessa löytyy särmää sekä harmoniaa ja 
puhuttelevuutta. Hänellä ei ole paineita siitä, miten kukin taiteen 
ymmärtää.  Jokainen teos on oma tarinansa.  Hänen taiteesta 
puuttuu tylsyys ja puuduttavuus, joka usein leimaa elämän muita 
osa-alueita. Hän heittäytyy intensiteetillä tutkimaan erilaisia tapoja 
tuottaa taidetta ja ottaa avuksi kaikki mahdollinen materiaalin. 
Näiden teoksien katselu pysäytti ja herätti ajatuksen… että elämän 
virrassa on paljon kaunista. Olkaa hyvä tässä kuukauden nimi 
Helsingin Taideyhdistykseltä 
 

 
 

Markku Räsänen 
 
Mielestäni kaikki liittyy yhteen taiteen polulla, yksi johtaa 
toiseen, ainakin minulla. Piirtäminen, maalaaminen, 
veistäminen, runoilu. Herään aamuisin linnunlaulun 
aikaan. Runo tulee jos on tullakseen. Työhuoneella 
Suutarinkylässä syntyy savesta mitä vain. Siveltimet 
odottavat vuoroaan. Tässä iäassä saa olla kiitollinen 
jokaisesa aamusta, kun herää tuntien nöyryyttä ja 
kiitollisuutta itseään ja muita kohtaan. Elämässä ei ole 
sattumia. Kun olet valmis, opettaja löytyy. 
 

 

Aloitin kuvanveiston opiskelun 70-luvun alussa 
Helsingin työväenopistossa Anja Juurikkalan 
opastuksella. Silloisessa työpaikassani MTV:n 
lavastamossa tiedettiin, että harrastan kuvanveistoa. 
Ohjaaja Veikko Kerttula tuli luokseni Simpauttaja -kirja 
kädessään. -Luehan tuo!  
 

 
 
Minun pitäisi tehdä puusta naisen kuvia. Kyllä hirvitti, 
mutta eipä mitään, rohkesti puuta päin. Olin sitten 
kolme viikkoa Juuan Vuonislahdessa, kunnes 
Simpauttaja saatiin purkkiin.  
 

 
 
Vuosina 1982-1986 opiskelin Taideteollisessa 
korkeakoulussa kuvanveistoa ylimääräisenä 
opiskelijana, Junno opettajana. Perustin opintojen 
jälkeen 1987 toiminimen, alana kuvanveisto ja 
rakennustyöt. Tein Junnolle töitä opintojen aikana sekä 
niiden jälkeen muun muassa Vuoden taiteilija -
näyttelyyn liittyen. Tuolloin oma työhuoneeni oli 
Kaapelitehtaalla. Syntyi muun muassa kaksi rakutyötä: 
Kohtaaminen ja Kaukana toisistaan.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Anja Juurikkala teki Lallukassa Tulenkantajat 
monumenttia, olin mukana suurentamisessa. 
Suurentamistöiden huipennus liittyi Veikko Mylleriin: 
Risto Rytin patsaan suurennustyö vuonna 1993. Omat 
työni ovat noilta ajoilta pienoisveistoksia: Afroäiti ja -
tytär, Intiaanikala, Iivari. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Vuosituhannen vaihduttua osallistuin 2000-luvulla 
Lahden Runomaraton 25-vuotisjuhlakirjoituskilpailuun. 
Runoni ”Ihastunut vanha poeka” pääsi mukaan 
antologiaan ”Hän asuu vierashuonetta”. Vanaan 
kirjoittajien antologiassa Suomi 100 vuotta, olen 
mukana neljällä runolla. Öljyväri- ja akryylimaalaus 
alkoi 2018 Perjantaimaalareissa Malmilla. 
 

 
 
   
 
Esittelyn kuratoi ja tuottaa yhdistyksen tiedottaja Marianne 
Matikka. Analysointi tehdään taiteilijan kuva-aineiston 
perusteelta. 

 


