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Pienen ihmisen yksinäisyys
Lapuan Taidemuseon syksyn 2008 nuori taiteilija on Tommi Toija (s.1974). Lapualaislähtöisen, Helsingissä työs-
kentelevän Toijan näyttely koostuu pienikokoisista keraamisista ihmisveistoksista ja isoista reliefimäisistä sekatek-
niikkatöistä. Veistosten pienet ihmishahmot puuhailevat kaikenlaista yksikseen, välillä ronskisti uhmaten ja toisi-
naan taas herkästi tuumaten. Saippuakuplien ja purkkapallojen puhaltaminen, kielen näyttäminen, nyrkin heristämi-
nen, lattialle pissaaminen, arkana seisoskelu ja ajatuksissaan istuskelu kuvaavat tiivistetysti erilaisia ihmiselämän  
tapahtumia.

Toija kuvaa teoksillaan ihmisen olemassaoloa monivivahteisesti ja terävästi havainnoiden. Teosten pieni ihminen 
on vahvasti läsnä.  Eivätkä läsnä ole vain pienet hahmot, vaan myös niiden erilaiset tunnetilat. Rujonoloiset, mutta  
samalla hienoviritteiset veistoshahmot ovat herttaisia, kateellisia, masentuneita, rakastettavia ja uppiniskaisia. Toijan 
teoksissa korostuu myös pienen ihmisen yksinäisyys. Kukin hahmo elää vahvasti omassa maailmassaan iloineen ja 
suruineen, mutta Toija kuvaa nämä yksinäiset hahmot puuhissaan sympaattisen humoristisesti.

Inhimillisyys, kiellettyjen tunteiden ja piiloteltavien ajatusten esilletuominen leimaa Toijan teoksia kokonaisuudes-
saan. Siksipä nämä pohdiskelevat pienet ihmishahmoiset Toijan sivupersoonat ovat luonnollisen oloisia ja niihin on 
katsojan helppo samaistua ja miettiä samalla elämän yksinkertaisia perusasioita.

Kirsi-Maria Tuomisto
museolehtori
Lapuan Taidemuseo



SIVUSSA
BYSTANDER
2007
Maalattu keramiikka
Painted ceramics
69 x 15 x 19 cm
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The loneliness of the little man
The young artist of Autumn 2008 at Lapua Art Museum is Tommi Toija (born 1974). Toija is originally from Lapua 
and now works in Helsinki. His exhibition consists of small ceramic human sculptures as well as large relief-like 
mixed media pieces. Toija’s small-scale human figures get up to all sorts on their own, sometimes with blatant  
defiance and sometimes with sensitive contemplation. Blowing bubbles of soap and gum, sticking their tongue out,  
waving a fist in the air, weeing on the floor, standing around looking timid and sitting in deep thought are all con-
densed depictions of various occurrences in human life.

With his work, Toija portrays human life with a multi-nuanced touch and with sharp perceptiveness. The small  
person in the works is strongly present. And it is not only the small characters that are present but also their various 
emotions. The rough yet finely tuned sculptures are sweet, envious, depressed, lovable and stubborn. Toija’s pieces 
emphasize the loneliness of the little man. Each character is strongly present in his own world with all his joys and 
sorrows yet Toija presents these lonely figures at their tasks in a sympathetically humorous manner. 

Toija’s work as a whole is marked by its bringing forth humanity, forbidden emotions and hidden thoughts. There-
fore these meditative little human-shaped multiple personalities of the artist himself seem natural and easy to relate 
to while reflecting on the simple basics of life. 

Kirsi-Maria Tuomisto
Educational Curator
Lapua Art Museum
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”Minkä teen, sen ymmärrän.”
Draaman mahdollisuudet taidemuseossa

”Minkä kuulen, sen unohdan,
minkä näen, sen muistan,

minkä teen, sen ymmärrän.”
– Vanha kiinalainen sananlasku

Nykyään yhä useampi museo tarjoaa toiminnallisia tai draamaan perustuvia tapahtumia, opastuksia tai työpajoja kai-
kenikäisille museovieraille. Museot ympäri maailmaa ovat löytäneet draaman keinoista mahdollisuuden herättää 
teokset henkiin museokävijöiden oman toiminnan kautta, liikkein, äänin, tarinoin – siis hyödyntäen kaikkia aisteja. 
Draaman ja ilmaisukasvatuksen menetelmien käyttö onkin nousemassa perinteisten museopedagogiikan menetelmi-
en rinnalle, kuitenkaan syrjäyttämättä niitä. Tavoitteena on tarjota kaikenlaisille kävijöille erilaisia oppimismahdolli-
suuksia ja – tapoja, joista jokainen voi löytää omansa. Museo on yhä temppeli, jossa voi hiljentyä taiteen, kulttuurin 
tai historian syleilyssä, mutta se voi olla myös mielikuvitusmaailma, jossa voi päästää aistit valloilleen. 

Itse tekeminen ja kaikkien aistien hyödyntäminen ovat toimineet lähtöajatuksina taidekasvatuksen pro gradu – tut-
kielmalleni. Opiskelen taidekasvatusta Jyväskylän yliopistossa ja toteutan pro graduni yhteistyössä Lapuan Taide-
museon kanssa ja Tommi Toijan näyttelyn yhteydessä. Toijan taide suorastaan kutsuu tarkastelemaan sitä draaman  
keinoin ja ilmaisullisuuden kautta – mitä tarinoita, toiveita, mielipiteitä noilla hahmoilla onkaan kerrottavanaan?  
Entä jos ne heräisivät eloon, kuinka ne liikkuisivat tai mitä sanoisivat? Olin siis erittäin innoissani saadessani mah-
dollisuuden lähteä tutkimaan draaman mahdollisuuksia taidemuseossa juuri tämän näyttelyn kautta. Kuten Toijan 
teoksissa, myös draamassa itse matkan tekeminen on tärkeää, ei pelkästään matkan määränpää ja lopputulos. Draa-
man avulla ei siis ole tarkoitus tehdä meistä jokaisesta näyttelijää, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen oppimisko-
kemus, jossa apuna käytämme aistejamme, kehoamme ja mielikuvitustamme. 

Kyseessä on siis ainutlaatuinen yhteistyö, jossa toimijoina ovat lapualaislähtöiset taiteilija ja opiskelija, projektiin 
osallistuvat lapualaiset koululaiset sekä lapualainen taidemuseo. Tutkielmani projektiosuudessa toteutan ilmaisulli-
sia työpajoja lapualaisille koululaisille Toijan näyttelyyn. Työpajoissa käsitellään draamallisten menetelmien kautta 
sekä näyttelyä että muita teemoja - sukellamme yhdessä tarinoiden maailmaan. Tutkielmani tavoite onkin tarkastella 
tämän näyttelyn ja siihen suunniteltujen työpajojen kautta sitä, miten draama voisi auttaa oppimista ja uusien asioi-
den ymmärtämistä missä tahansa oppimisympäristössä. Samalla pohdin miten draaman ja ilmaisullisuuden hyödyn-
täminen voisi toimia osana tulevaisuuden museopedagogiikkaa. 

Maria Hietala
Taidekasvatuksen opiskelija

PAHA POIKA
BAD BOY
2008
Sekatekniikka (keramiikka, puu, lasikuitu)
Mixed media (ceramics, wood, glass fiber)
h. 180 cm
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”Involve me and I will understand”
The benefits of drama in an art museum 

”Tell me, I will forget
Show me, I may remember

Involve me and I will understand.”
– Chinese Proverb

Nowadays more and more museums offer their guests of various ages events, guidance or workshops based on ac-
tivity or drama. Museums all around the world have discovered how drama can bring pieces of art to life through the 
visitors’ own actions, movement, voice and stories – through utilising all senses, in other words. Using methods of 
drama and drama pedagogy is rising to the level of traditional museum pedagogy yet not superseding it. The aim is 
to offer all kinds of visitors various means and opportunities for learning, something for everyone. Museums still re-
main temples in which to calm in the midst of art, culture or history yet they may also be imaginary worlds in which 
to let one’s senses loose. 

Getting involved and making use of all senses has been the original idea for my Master’s Thesis in Art Education. I 
study art education in the University of Jyväskylä and with regards to my Master’s Thesis, work in co-operation with 
Lapua Art Museum during the Tommi Toija exhibition. Toijas’s art is very open indeed for being viewed through dra-
ma – what stories, hopes and opinions do the characters have to share? What if they were to be brought to life; how 
would they move and what would they say? Thus I was extremely excited to be given the opportunity of exploring 
the benefits of drama in an art museum through this particular exhibition. Like in Toija’s art, also in drama it is the 
journey that counts, not just the destination or the outcome. Using drama is not designed to make us all actors but to 
offer a complete learning experience in which we use our senses, our body and our imagination. 

This is thus a unique co-operation of a Lapua-born artist and student, participants from the schools of Lapua as well 
as Lapua Art Museum. In the project part of my thesis I organise drama workshops for local school children at the 
Toija exhibition. The workshops deal with both the exhibition as well as other themes through the methods of drama 
– together we immerse into the world of stories. The objective of my thesis is to explore, through the exhibition and 
the workshops designed for it, how drama could be used to help learn and understand new things in any given learn-
ing environment. I will also study how making use of drama could serve as a part of future museum pedagogy. 

Maria Hietala
Student of Art Education
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MATKAMIES
TRAVELLER
2008
Sekatekniikka vanerille
Mixed media on plywood
115 x 105 cm
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Sivupersoonia
Tommi Toija Jonni Roosin haastateltavana
  
Miten tulit taiteilijaksi?

- Kävin läpi poukkoilevan tien. Kävin useita taidekouluja: Vapaata taidekoulua, Taidekoulu MAA:ta, Taideteollis-
ta korkeakoulua, ja lopulta päädyin Kuvataideakatemiaan kuvanveiston laitokselle josta valmistuin 2003 kuva      -
taiteen maisteriksi.

Se on tyypillinen taiteilijan tausta.
- Niin, mietin että halusinko muotoilupuolelle vai en. Tässä sitä ollaan nyt. Kun katson taaksepäin huomaan, että 
kaikkien koulujen opit ovat tukeneet toinen toistaan. 

Mitä se on mitä sinä teet taiteilijana?
- Pääosin teen veistoksia ja reliefimäisiä maalauksia mutta pyrin myös piirtämään mahdollisimman paljon. Täl-
lä hetkellä työstän pääosin samanoloista kaveria tekemässä niitä näitä. Viime aikoina olen alkanut myös tehdä re-
liefiä ja maalauksellisia juttuja. Mutta olenhan maalannut myös nämä veistokseni. 

Olet siis laajentamassa ilmaisuasi näistä kolmiulotteisista ukkeleista litteämmän pinnan suuntaan.
- Kyllähän näissä uusissakin maalauksissa on useimmiten jonkinlainen hahmo. Ne eivät siis ole pelkkiä maisemia 
vaan ne jatkavat samaa aihepiiriä mitä olen käsitellyt. Olenhan minä aikaisemminkin tehnyt litteitä teoksia, mut-
ta ne olivat pienempiä, noin A4-kokoisia. Nyt koen tämän isomman koon kiinnostavaksi, myös veistoksissa. Aion 
kasvattaa niitä, etteivät ne jää ihan tuonne lattiatasolle. Maalaukseni ovat aika kolmiulotteisia, työstän niitä kuin 
veistoksia. Veistän ja raaputan ja lisään niihin materiaalia tarpeen mukaan. Ne ovat minulle kuin litteitä veistok-
sia. Toisaalta maalaan veistokseni, ne taas ovat vähän kuin kolmiulotteisia maalauksia. 

Olet ilmeisesti taiteilija joka lähestyy taidetta tekemisen kautta?
- Aivan täysin! En osaa lähteä teoreettisista kysymyksistä. Ahdistun totaalisesti jos minun täytyy miettiä mistä tai-
teeni kertoo tai mistä sen pitäisi kertoa tai mitä taiteeni sisältö on. Minulle tärkeintä on tekeminen ja joskus työ on-
nistuu, joskus taas ei. Yritän myös olla kiinnittämättä liikaa huomiota siihen, että onko jokin yksittäinen teos nyt 
juuri se mitä haluan sanoa. Teokseni kehittyvät pikku hiljaa ja tukevat toisiaan. Jokin yksittäinen teos ehkä ei ole 
niin onnistunut, mutta vasta myöhemmin huomaa, miten se ollut merkittävä jonkin toisen teoksen kannalta. Jos-
kus teoksen arvo näkyy vasta myöhemmässä vaiheessa.
- Minulla on täällä työhuoneellani rikkinäisiä, keskeneräisiä, aloitettuja ja valmiita teoksia. Ne ovat täällä koh-
talaisen sulassa sovussa. Jos työ jonkin teoksen kanssa ei tunnu etenevän, siirryn tekemään jotain toista. Saattaa 
käydä niin, että yhtäkkiä jokin teos alkaakin näyttää kiinnostavalta ja minulla on vapaus siirtyä teoksesta toisen 
pariin. Voin myös palata vanhoihin teoksiin, sellaisiinkin jotka ovat jo olleet jossain näyttelyssä, ja joiden olen 
ajatellut olevan valmiita. Sellainen teos voi vielä vaihtaa muotoa ja muuttua uudeksi teokseksi. Pidän siitä vapau-
desta, että minulla on kaikki mahdollisuudet käytettävissäni.
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Et kuitenkaan tee mitä tahansa möykkyjä vaan erityisesti ihmishahmoja. Miksi?
- Tarvitsen jonkin selkeän lähestymistavan tekemiselleni. Ihmishahmoon voi samastua. Se on ajaton aihe, josta 
löytyy aina uutta.

Mikä sinun oma suhteesi on näihin ihmishahmoihin? Oletko niiden isä?
- En koe olevani niiden isä. Ehkä ne ovat minun omia sivupersooniani. On ehkä liikaa sanoa, että ne olisivat suo-
ranaisia omakuvia, mutta toisaalta osa saattaa jopa näyttää minulta.

Sinä sanoit tuon, en minä.
- Kyllähän niillä on esimerkiksi kallonmuodossa joitain samankaltaisuuksia. Niin, että ehkä ne ovat jossakin mää-
rin omakuvia.

Vanhat teoksesi voivat olla uusien materiaalia, joten työskentelysi on prosessiluontoista.
- Niin, se on prosessi joka on koko ajan käynnissä. Teokseni tavallaan potkivat toisiaan eteenpäin. En voisi kuvi-
tella työskenteleväni niin, että saisin jonkin teoksen lopullisesti valmiiksi ja käärisin sen kuplamuoviin käärittynä 
varastohyllylle odottamaan että se asetetaan esille. Haluan että teokset ovat työhuoneellani esillä kun työskente-
len. Siitä on tosin joskus haittoja. Jos yksi kaatuu, siitä tulee helposti dominoefekti, ja niitä kaatuu kolme tai nel-
jä, ja sitten joudun liimaamaan niille jalan tai käden takaisin. En tosin ole koskaan kokenut, että rikkoutuneiden 
teosten liimaaminen olisi jokin ongelma. Nuohan ovat kaikki tuhanteen kertaan liimattuja. 

Nämä teokset siis elävät sinun kanssasi jollain tavalla.
- Joo, ne elävät täällä. Muutenhan elämä voisi olla vähän yksinäistä työhuoneella. En tiedä olenko vähän vanha-
kantainen kun ajattelen, että se työ tavallaan kertoo itse mihin se on menossa ja että minä olen tässä vain jonkin 
suuremman voiman välikätenä. Minusta sellainen ajatus on kuitenkin hyvin looginen. Jos joskus jokin teos kaa-
tuu itsekseen tai dominoefektin voimasta, se saattaakin tehdä hyvää sille. Jos käsi vaikka menee poikki, sitä liima-
tessa voin huomata, että senhän voikin laittaa takaisin johonkin toiseen asentoon.

Ehkä kaatuminen olikin kohtalo tai sillä oli jokin tarkoitus?
- Kohtalo, tarkoitus tai osittain pieni sattuma, sellaiset tekevät aina hyvää.

Onko maailmankuvasi maaginen?
- Kyllä kai se tavallaan voisi olla [nauraa]. Uskon kyllä sattumaan ja tietyllä tapaa kohtaloon. Mikä ettei.

Niin, nyt alan nähdä nämä veistoksesi buddha-patsaina.
- Kyllä niissä kai jotain sellaista on. Esimerkiksi tuossa joka istuu tuolla lattialla.

Buddhan tavoin veistoksesi ottavat vastaan sen mitä tapahtuu ja ovat läsnä siinä mitä tapahtuu. Ne ovat.
- Kaikesta mitä esimerkiksi työhuoneella tapahtuu ei voi kantaa stressiä. On paljon helpompaa vain antaa tapah-
tua ja pelata sen mukaan, eikä väen vängällä koettaa toimia vastoin sitä.

Toisaalta nämä näyttävät myös tunnetilojen kuvaukselta. Jotkin hahmot näyttävät kiusaantuneilta tai nolos-
tuneilta.

- Pääosin ne varmaan on erilaisia mahdollisimman inhimillisiä tunnetiloja tai pieniä hetkiä joita elämässä  
tapahtuu.
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Joistakin teoksista tulee mieleen kiinalainen terrakottasotilaiden armeija.
- Ne ovat kyllä paremmassa järjestyksessä kuin nämä minun teokseni [nauraa]. Nämä eivät pysy rivissä. Terrakot-
ta kiinnostaa minua myös materiaalina.

Sinun pitäisi ehdottomasti saada suuri näyttely Kiinaan!
- En tiedä miten kiinalaiset suhtautuisivat. Tällä hetkellä ei valitettavasti ole suunnitteilla isoa näyttelyä sinne, 
mutta yksi työni meni toukokuussa Pekingin biennaleen. Olisi kyllä kiinnostavaa joskus tehdä sellainen isompi 
näyttely, jossa olisi useita satoja ukkeleita lähekkäin. En kyllä laittaisi niitä rivistöihin.

Se on aika hauska ajatus, kun katsoo noita ja kuvittelee miltä ne voisivat näyttää suurena ryhmänä.
- Pitäisi vain ensin tehdä niitä muutamia satoja.  

Yksi linja ihmishahmoisissa teoksissasi on, että pää on suuri suhteessa vartaloon. Onko tällä hahmolla jon-
kinlainen kehityshistoria?

- Hahmon kehityshistoria on hyvin sattumanvarainen. Sen kantaisä on savesta muovailtu ja vahaan valettu, noin 
30 cm korkea hahmo, jonka nimi on Pikku pelkuri, ja jonka tein Mäntän kuvataideviikoille vuonna 2003 kun tee-
mana oli kuvanveisto. Tein sen ihmishahmon näyttelyn avajaisia edeltävänä iltana. 

Tämä pieni ihmishahmo syntyi siis suoraan sellaiseen suureen tilaan?
- Se syntyi Pekilossa, vastavoimaksi sille. Näyttelyn ideahan oli, että se oli kaikkien aikojen suurin suomalaista 
kuvanveistoa esittelevä näyttely, ja siellä oli tosi isoja teoksia. Mietin, mikä siellä voisi toimia käänteisesti. Se en-
simmäinen hahmo oli valettu vahaan, mutta myöhemmin siirryin keramiikkaan.

Mitä eri vaiheita yksittäisen teoksen tekemisessä on?
- Voin näyttää, tässä on yksi lähtökohta.

Se on alustalevy, jossa on puukeppi pystyssä.
- Kyllä. Teippaan  tukikeppiin vähän sanomalehteä ympärille ja lähden vain rakentamaan siihen sitten hahmoa 
päälle. Teen kerrallaan viisi tai kuusi hahmoa, että saan uunin täyteen. En yleensä lähde tekemään hahmoa valmiin 
idean kanssa, vaikkapa hahmoa jolla on vasen käsi pystyssä, vaan hahmot syntyvät työskentelyn aikana. Minul-
la ei ole mitään selkeätä lähtökohtaa aloittaessani. Ne keriytyvät auki itsestään muovaillessa. Yhtäkkiä huomaan, 
että jokin kuoppa vaikka saa aikaan sen, että ryhdyn ajattelemaan siihen kohtaan kasvoja. Myöhemmin huomaan 
ehkä, että hahmon ”takaraivossa” onkin paremmat silmät, jolloin kasvot vaihtuvat sille puolelle. Se on hyvin va-
paa prosessi. Lopuksi annan hahmojen kuivua, ja otan paperit pois niiden sisältä ennen polttoa. Jos polttaisin ne 
ulkona niitäkään ei tarvitsisi ottaa pois, mutta koska minulla on uuni täällä työhuoneella paperit on otettava pois, 
ettei tule palokunta paikalle.

VAROVASTI
CAREFULLY
2007
Maalattu keramiikka
Painted ceramics
67 x 30 x 18 cm
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VALON KANTAJA
LIGHT BEARER
2008
Sekatekniikka vanerille
Mixed media on plywood
126 x 172 cm
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Hajoavatko nämä hahmot uunissa?
- Kyllä, mutta katkaisen niiltä niskat jo ennen polttoa, että saan niistä ne paperit pois. Polton jälkeen voin vaik-
ka vaihtaa hahmojen päitä jos huomaan, että jokin pää sopii johonkin vartaloon paremmin kuin alkuperäinen pää. 
Epäonnistuneita ja hajonneita käytän eräänlaisena varaosapankkina. Vain harvat hahmot päätyvät roskikseen asti.

Entä maalaaminen?
- Maalaan mieluiten millä tahansa muulla kuin taiteilijoille tarkoitetuilla väreillä. Silloin teoksiin kohdistuu vä-
hemmän odotuksia. En halua, että tulee sellainen vaikutelma, että ”nyt tehdään taidetta”.

Tavallaan toimit veistotaiteen tradition pohjalta, flirttailet maalaustaiteenkin kanssa, ja kuitenkin samalla 
vältät taiteeseen perinteisesti kuuluvia materiaaleja. Paitsi onhan savikin perinteinen materiaali.

- Kyllä, mutta käytän saveakin aika epäpedantisti. En lasita näitä keramiikkaväreillä, eikä niiden tarvitse pysyä 
ehjänä poltossa. Voin myös myöhemmin korjata näitä lasikuitupakkeleilla. En ajattele tekeväni ”keramiikkaveis-
tosta” vaan veistosta joka on ”pääosin keramiikasta”. Ja käyttämäni värit ovat tuossa vieressä olevan rautakau-
pan poistohyllystä, usein sellaisia ylijäämävärejä, joita jää myymättä, kun joku on sekoittanut väärän sävyn. Vä-
rit, joita saa vitosella litran purkin ovat juuri sopivia minulle. Lisään niihin pigmenttiä, ja lopullinen väri muodos-
tuu usein vasta monien eri kerrosten yhteisvaikutuksena. Kuten muoto, myös värit löytyvät tekemisen kautta. Sa-
ma pätee maalauksiini tai reliefeihini, En koskaan tee niitä puhtaalle levylle, vaan käytän vanereita joissa on val-
miiksi jälkiä, joista voin lähteä liikkeelle. Tai jos minulla on uusi vaneri, aloitan rikkomalla sen puhtaan pinnan eli 
“sotken” sen ennen kuin voin alkaa työstämään sitä ”oikeasti”. 

Sinulla ei sitten varmaankaan ole myöskään katsojille minkäänlaisia lukuohjeita teoksiisi?
- Ei ole. Enkä myöskään katsojana itse halua saada mitään lukuohjeita kun katson taidetta. Tässä tullaan ehkä sii-
hen tunnetilaan. Minun töissäni on kyse yksinkertaisista asioista.

Monet hahmot puhaltavat pallon ja kuplan muotoja. Mistä se johtuu?
- Monet niistä lähtevät ajatuksesta, että halusin vastakohtaisuutta tälle rujonoloiselle hahmolle. Kupliin liittyy 
myös ilmavuus, kun taas ihmishahmot ovat aika tiukasti jalat maassa ja fyysisiä. Saippuakuplat ovat hienoja ja 
täydellisen pyöreitä - ja siinä samassa niitä ei enää ole. Kuten myös purkkapallot.

Mistä tiedät kun teos on valmis, tai kun siinä on riittävästi niitä sinulle tärkeitä ominaisuuksia?
- En oikein osaa sanoa että jokin olisi valmis. Minusta se kuulostaa suorastaan pelottavalta tuomiolta. Usein sen 
vain huomaa, että jollekin teokselle ei ole tehnyt mitään pitkään aikaan, eikä tiedä mitä sille pitäisi tehdä, niin kai 
se silloin on valmis. Se ehkä on varmin merkki, kun joku on ostanut teoksen. Silloinhan en pääse enää muutta-
maan sitä
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Multiple Personalities
Tommi Toija interviewed by Jonni Roos
  

How did you become an artist?
- I went through a winding road. I studied in various art schools: the Free Art School, Art School MAA, the Uni-
versity of Art and Design and the Academy of Fine Arts in the department of sculpture where I completed my 
Master’s Degree in Visual Art in 2003.

It’s a typical background for an artist.
- Yes, I was undecisive about whether or not I wanted to carry on with design. And here I am now. Looking back, 
I can see that what all the teachings of the various schools have nothing but complemented each other. 

What is it you do as an artist? 
- I mainly make sculptures and relief-like paintings but I also aim to draw as much as possible. I am current-
ly mainly working on a similar, reoccurring fellow pottering about. Lately I have also started making reliefs and 
painterly things. But then again, I have also painted these sculptures of mine. 

So you are expanding your expression from these three-dimensional characters towards a flatter surface.
- Well these new paintings, too, usually feature a character of some sort. In other words, they are not just mere 
landscapes but rather carry on in the same theme as what I have previously dealt with. And this is not the first time 
I’m making flat pieces − only before they were smaller, approximately A4. Now I am intrigued by the larger size, 
and the same also applies to sculptures. I plan to enlarge them so that they can rise off the floor a bit. My paintings 
are rather three-dimensional, I work on them like I would on my sculptures. I carve and scratch and add material 
when needed. To me, they are like flat sculptures. On the other hand I also paint my sculptures which, in turn, are 
a bit like 3-dimensional paintings. 

It seems you are an artist who approaches art through the process of making it. Am I correct? 
- Totally! I can not start from theoretical questions. I get totally anxious if I have to think about what it is my art is 
all about or should be about or what the content of it is. For me, the most important thing is the making and con-
sequently sometimes I succeed, sometimes I don’t. I also try not to pay too much attention to whether or not an in-
dividual piece of art exactly reflects what I am trying to say with it. My works develop gradually and support one 
another. An individual piece may not be too perfect but later on it is easy to see how significant it can be for some 
other piece of art. Sometimes the value of a piece does not become apparent until at a later stage.
- I have a range of broken, unfinished, newly started and completed works here at my studio. They all exist rather 
harmoniously. If I don’t seem to be getting anywhere with a certain piece, I move on to working on another. Sometimes 
I am suddenly drawn to a specific piece and I do have the freedom to move from one piece to another. I can also return 
to working on old pieces, even ones that have already been exhibited and that I had thought were finished. Such a piece 
may still reform itself and become a brand new work of art. I like the freedom of having all options at my disposal. 
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Yet you don’t just make any old lumps but human characters specifically. Why is this? 
- I need to have a clear approach to my work. Human characters are easy to relate to. It is a timeless topic with al-
ways something new left to explore.

What is your own relationship to these characters? Are you a father to them? 
- I don’t see myself as their father. Perhaps they are my own multiple personalities. It may be too much to call them 
actual self-portraits yet on the other hand some of them may resemble me. 

You said it, not me.
- Well we do share some features, for example the shape of the scull. So perhaps, to some extend, they are self-
portraits after all.

Your old pieces may serve as material for new ones and thus your work is rather process-natured. 
- Yes, it is an ongoing process. In a way my pieces push each other onwards. I could not imagine working in a way 
in which I would finish a piece for good, wrap it up in bubble wrap and then store it in a warehouse to wait for it 
to be displayed. I want to have my pieces displayed in my studio while I work. This, however, is sometimes a hin-
drance. If one falls over, it often results in a domino effect knocking over three or four forcing me then to reattach 
their arms or legs. Yet I have never considered gluing broken pieces back together a problem. After all, they are 
all glued together a thousand times over anyway. 

So these pieces somehow live and breath with you.
- Yes, this is where they live. Life at the studio could be a bit lonely otherwise. I don’t know if I am somewhat 
old-fashioned thinking that in a way my work leads me to where it’s heading to and I am only acting on behalf of 
a greater force. To me, however, it feels like a very logical idea. If sometimes a piece falls over on its own or due 
to a domino effect, it may turn out to do it good. I may, for example, realise that a broken arm would work better 
glued back on in a new position.

Perhaps falling over was fate or it had some kind of purpose? 
- Fate, purpose or partly a small coincidence, they always do good. 

Do you have a magical conception of the world? 
- I guess it could be that, in a way [laughter]. I do believe in coincidence and fate, too, in a way. Why not. 

Yes, now I begin to see these sculptures of yours as Buddha statues. 
- I guess they do have such qualities. Like that one sitting over there on the floor. 

Like Buddha, your sculptures take what comes and are present in whatever happens. They are. 
- You can not stress about everything that for example happens at the studio. It is much easier to just let things  
happen and react accordingly rather than fight it.
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On the other hand, the sculptures also seem to depict states of emotion. Some of the characters look awk-
ward or embarrased. 

- I would say they are mainly various states of emotion as human as possible or small moments that occur  
in life. 

Some of the pieces remind me of the Chinese Terracotta Army. 
- Although mine are not nearly as well organised [laughter]. Mine can not keep in line. As a material, I am fasci-
nated by terracotta. 

You should definitely build a large exhibition in China! 
- I don’t know how the Chinese would take it. Unfortunately I do not have a major exhibition planned in China but 
one of my pieces did go to the Beijing biennale in May. It would be interesting one day to put together a larger ex-
hibition with hundreds of characters close to each other. Nevertheless, I would not make them stand in line. 

It is a rather funny idea when I look at your works and imagine how they would look as a large group.
- Only I would have to make a few hundred of them first.  

Your human-shaped sculptures all follow the same line of having a large head in proportion to their body. Is 
there a certain history behind this?

- The history is very random. The character’s forefather was modelled of clay and cast in wax. He was about 30 
centimeters tall and called ”The Little Coward”. I made him for the Mänttä Art Festival in 2003 when the theme 
of the event was sculpting. I made the character on the eve of the opening. 

So this little human character was born straight into a large space? 
- It was born in Pekilo, to counteract the large space. The idea of the exhibition was to be the largest ever exhi-
bition of Finnish sculpting – and there were some very large sculptures there. I was wondering about what could 
have a reverse effect there. The first figure was cast in wax but later on I moved to ceramics.

What are the different stages of making an individual piece? 
- I can show you, this is one of the starting points here. 

It is a base with a wooden stick sticking out of it.
- Yes. I tape a little newspaper around the stake and simply start building the character onto it. I make five or six 
figures to fill up the oven. I don’t normally begin with a set idea such as a character with his left arm raised but in-
stead the characters come about during the process. As I begin, I have no clear starting points. They unravel them-
selves as I sculpt. I may quite suddenly realise that a dent has caused me to plan the face in its place. Later on I 
may spot a better place for the eyes on the “back” of the head and switch the location of the face. It is a very free 
process. In the end I let the figures dry and remove the newspaper from inside of them before burning. I would not 
even need to do that if I was to burn them outdoors but as I have an oven here in my studio, I have no choice but 
to remove the paper in order to avoid the fire brigade showing up.
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Do the figures break in the oven? 
- Yes, but I break their necks before I burn them in order to get all the paper out. After burning, I can even switch 
the characters’ heads if I realise that one suits a body better than the original head. Ones that have failed or broken 
I use as a kind of a supply for spares parts. Few characters end up in the bin.

What about painting?
- I prefer painting with anything else but paints meant for artists. Thus there are less expectations for the piece. I 
don’t want to create an atmosphere that says ”let’s make art now”. 

In a way you base your work on the traditions of sculpting, flirt with the art of painting yet at the same time 
avoid materials traditionally associated with art. Except for the fact that clay is a traditional material, too. 

- Yes, but even with my use of clay I am unpedantic. I don’t glaze my pieces with ceramic paints and I don’t need 
them to stay intact while being burned.  I can also fix them later with fibreglass padding. I don’t see myself as mak-
ing a ”ceramic sculpture” but a ”sculpture made mainly of ceramics”. And the paints I use are from the removals 
shelf in the hard-ware store next-door, often such excess colours that are left unsold due to someone having mixed 
the wrong shade. Paints that cost 5 euros per litre suit me perfectly. I add pigment to them and the final colour is 
the outcome of many a layer. Like the form, the colours are also discovered through the process of making. This 
also applies to my paintings and reliefs. I never make them onto a clean surface but use plywood that has stains 
offering me a starting point. Or if I have brand new plywood, I start by breaking its clean surface – in other words 
I mess it up before I can start ”properly” working on it. 

Then I suppose you have no viewing instructions to your works to offer your audience? 
- No, I don’t. Nor do I, as a viewer, wish to receive any instructions for viewing art. This leads us to the state of 
emotion. My art is about simple matters. 

Many of the figures are blowing bubbles or ball-shapes. Why is this? 
- Many of them derive from the idea of me wanting a contrast for the rough-looking character. Bubbles are also 
associated with a sense of airiness whereas the human figures are physical and stand solidly on the ground. Soap 
bubbles are fine and perfectly round – and the next moment they no longer exist. Just like bubble gum. 

How do you know a piece is finished or when it has enough of the qualities you hold important?
- I can not really say something is finished. To me it almost sounds like a frightening verdict. Often you just realise 
that you haven’t done anything to a piece for a long time and don’t really know what to do to it either and then, I 
suppose, it is finished. The most apparent sign is someone buying your piece of art. Then, of course, there is noth-
ing you can do to change it anymore. 
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EI
NO

2008
Sekatekniikka vanerille

Mixed media on plywood
258 x 200 cm
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HULLU PÄÄ
CRAZY HEAD
2007
Maalattu keramiikka
Painted ceramics
18 x 17 x 14 cm

EI
NO

2008
Sekatekniikka vanerille

Mixed media on plywood
258 x 200 cm
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HUPSIS
WHOOPSIE

2007
Maalattu keramiikka

Painted ceramics
25 x 27 x 18 cm

POIKA JA PUU
BOY AND THE TREE
2008
Sekatekniikka vanerille
Mixed media on plywood
122 x 155 x 28 cm
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SWEET DREAM
2008
Sekatekniikka  
(keramiikka, lasikuitu, yms.)
Mixed media 
(ceramics, glass fiber, etc.)
118 x 100 x 80 cm
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OSUMA
SHOT
2008

Sekatekniikka vanerille
Mixed media on plywood

40 x 30 cm

POIKA JA LINTU
BOY AND THE BIRD
2007
Sekatekniikka (keramiikka, puu, yms.)
Mixed media (ceramics, wood, etc.)
76 x 65 x 84 cm
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IKÄVÄ
YEARNING
2007
Maalattu keramiikka
Painted ceramics
19 x 17 x 14 cm
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