
TEOSLUETTELO

PALAUTETTAVA!

Halutessasi voit ladata sähköisen 
teosluettelon osoitteesta eeromerimaa.fi 

Teosluettelo on ladattavissa näyttelyn 
ajan.



Erityiset kiitokset tuotannollisesta ja kuratoriaalisesta tuesta: Turun ammattikorkeakoulun Taidea-
katemia, Lounais-Suomen Jätehuolto, Suomen Luonnonperintösäätiö, Turun Taiteilijaseura, Sanna 
Vainionpää, Inka Mäkiö, Mitja Hokkanen, Eero Nives, Juha Welling, Nina Rantala, Markku Haanpää, 
Emilia Karjula.



Veistos hiilivarastona

Veistos hiilivarastona on kollektiivinen teos, arkistomainen kokonaisuus, joka koostuu 37 taitei-
lijan tekemistä veistoselementeistä. Materiaalina on käytetty taiteilijoiden nurkkiin jääneitä jäte-
puun paloja ja kaukolämpöverkon polttoaineeksi tarkoitettua hylkypuuta. Materiaaliin sitoutunut 
hiili poistuu kierrosta ja varastoituu taideteoksiin. Samalla tekijät tarkastelevat taiteellisen työs-
kentelyn potentiaalia muuttaa materiaalin arvoa.
Näyttelyn aikana yleisö voi osallistua materiaalin jalostumisprosessiin hankkimalla teoksia itsel-
leen. Teosten myynnistä syntyneet tuotot ohjataan Suomen Luonnonperintösäätiölle suomalais-
ten aarniometsien suojelua varten. Hiilivaraston olemus toteutuu täten materiaalin arvon nousus-
sa polttoaineesta taideobjektiksi ja prosessin mahdollisuuksissa tuottaa varoja uusien hiilinielujen 
synnyttämiseksi.
Hiilivarasto nojaa eetokseltaan vahvasti hyväntekeväisyyteen ja positiiviseen aktivismiin. Projek-
tin avulla etsitään ja esitellään malli, yksi mahdollisuus, jonka avulla taiteilija ja yleisö voi aktiivi-
sesti sitouttaa toimintaansa kestävän kehityksen tematiikkaan. Yhteistyön merkitys on projektissa 
keskeistä.

Hiilivaraston taiteilijat:
Henri Ahti, Jan Erik Andersson, Tuuli Autio, Andrei Bakharev, Frank Brümmel, Anna Elmén, 
Markku Haanpää, Anu Halmesmaa, Mikko Halmesmaa, Jussi Haro, Simo Helenius, Jouna Karsi, 
Jessica Koivistoinen, Jussi Lipasti, Eero Merimaa, Jenny Mild, Timo O. Nenonen, Umppa Niini-
vaara, Eero Nives, Sandra Nyberg, Kimmo Ojaniemi, Sami Pikkarainen, Hannele Peltorinne, Nina 
Rantala, Rubuzak, Ville Ruuska, Jani Rättyä, Elisa Sakko, Jose Salminen, Timo Takala, Sini Talo-
nen, Oona Tikkaoja, Antti Turkko, Fanny Varjo, Juha Welling, Sebastian Ziegler

Teosten hankinta:
Halutessasi voit osallistua Hiilivaraston prosessiin hankkimalla itsellesi veistoksen. Saat taidelai-
naamon henkilökunnalta maksutiedot haluamastasi teoksesta ja suoritettuasi maksun, teos mer-
kitään ostetuksi. Maksu suoritetaan Suomen Luonnonperintösäätiön tilille. Teokset on noudetta-
vissa näyttelyn päätyttyä. 

Poikkeuksia edelliseen: 
Ville Ruuskan magneettiteokset voi maksaa heti taidelainaamon kassalle ja viedä mukanaan. 
Anu Halmesmaan teos ei ole myynnissä.

Näyttelyn on kuratoinut ja tuottanut kuvataiteilija Eero Merimaa. Merimaa työskentelee pääsään-
töisesti kuvanveiston ja installaatiotaiteen alueilla. Hänen teoksensa muotoutuvat usein erilais-
ten yhteistyöprojektien ja dialogisten prosessien ympärille. Materiaalit ja niihin sisältyvä tieto on 
usein teosten keskiössä.  Merimaa työskentelee Turun taideakatemiassa kuvanveiston opettajana. 

Lisätietoja: eero.merimaa@turkuamk.fi
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Sebastian Ziegler
Icosahedron / What are we waiting for?

2022
5 x puutuolit, hamppukuitua
1200€

Teoksen ulkoinen rakenne on tehty viidestä kierrä-
tetystä puutuolista ja se mukailee ikosaedrin muo-
toa. Ikosaedri on yksi kosmisista alkumuodoista, 
joista tuntemamme maailmankaikkeus rakentuu. 
Luonnon teknisestä käsikirjasta voi oppia paljon.

Jussi Lipasti
A Gap 

2022 
Löydetty puumateriaali, liima, naulat 
500 € 

Teos kuvaa kahden erilaisen osapuolen välistä kom-
munikaatiota ja sen haasteita, pohtien sananvapau-

teen liittyviä teemoja.  
Veistos koostuu purkutuomion saaneiden raken-
nusten seinistä, hajonneista huonekaluista sekä löy-
detyistä skeittilaudoista, joiden valmistukseen on 
käytetty taitoa ja energiaa, mutta jotka hajottuaan 
ovat muuttuneet tarkoitukseensa kelpaamattomiksi 
kappaleiksi.  Kappaleissa on nähtävissä ihmisten ja 
eri olosuhteiden synnyttämiä merkintöjä.  
 
 Kiitokset Joel Stenmanille.  

Timo O. Nenonen
Raketti

2022 
Lastulevy ja ruuvit
600€

Lastulevystä suurimmaksi osaksi sorvaamalla val-
mistettu anustappi, vain seikkailuhenkisille.

Ulkona, ikkunan alla:

Andrei Bakharev
Kato

2022
Puu, terva
2500€

Teokseni käsittelee avohakkuuta ja lajikatoa joka 
liittyy tähän metsänhoitomenetelmään. Kun luon-
to nähdään ensisijaisesti hyödykkeenä puut, kasvit, 
sienet, linnut ja hyönteiset saavat väistyä. Niillä ei 
ole kykyä puolustaa itseään ihmistä ja hänen ah-

neuttaan vastaan – monet ekosysteemit häviävät 
tai vahingoittuvat pysyvästi. Vaikka puut kasvavat 
takaisin, talous/peltometsä ei kuitenkaan korvaa 
vanhaa luonnonmetsää monimuotoisuuden ja hiili-
nielun näkökulmasta, varsinkaan jos tavoitteena on 
saada mahdollisimman paljon voittoa selluloosasta.
Teos on myös kommentti metsänomistajan ja met-
säyhtiön suhteeseen. Metsänomistaja on raaka-ai-
neen tuottaja suurelle jälkijalostusyhtiölle ja on 
sitoutunut käsittelemään metsän tavalla joka on 
ensijaisesti sille yhtiölle edullisin. Suomen metsistä 
80% on talousmetsää.
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Nina Rantala
Kyyhky

2022
Hinta 600€
Puuhake Topinojalta

Teoksen saa ottaa käsiin. Olen tehnyt veistoksen pie-
nimmistä puunpalasista, mitä kaatopaikalta löytyy, 
hakekoneen pieneksi murskaamasta puujätteestä. 
Murske sisältää toiveita ja unelmia, huonekaluja 
kodeista. Mielessäni Ukrainan pommitetut kodit ja 
kuinka alusta on rauhaa alettava rakentamaan.

6
Jan Erik Andersson
Tapahtuu kuusen latvoilla: Kirjanpainaja-
kuoriainen on löytänyt uuden kodin.

2022 
Uudelleenkäytettyä puuta Kuusi-o-talon ra-
kennusprosessista, uudelleenkäytettyjä nau-
loja, löydetyt muoviset kuoriaiset. 
1200€

Ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan useita muu-
toksia Suomen metsiin. Kirjanpainajakuoriaisen li-
sääntyminen on yksi niistä. Meidän tuleva hirsitalo 
Kuusi-o on kunnianosoitus kuusille. Kävi kuitenkin 
niin ikävästi, että kaupunki joutui kaatamaan kak-
si talon vieressä kasvanutta mahtavaa ja kaunista 
kuusta. Kirjanpainajakuoriainen oli iskenyt niihin, 
ja kuusten kuolinkamppailu alkoi jo muutama vuosi 
sitten näkyä harmaantuvista latvoista.

7
Kimmo Ojaniemi
Jumalan pöytä

2022
Tammilauta, lumppupaperi, kuivatut hedel-
mät, siemenet, kanelitangot
1000€

Kun kuulin Hiilivarasto-näyttelystä, nämä hedelmät 
ja siemenet tulivat välittömästi mieleeni. Hedelmät 
ovat kuivuneet vahingossa jääkaapin päällä ja olen 
poiminut ne sieltä varastooni. Joitakin olen käyttä-
nyt jo aiemmissa teoksissani.

Teoksen pohjana oleva leveä tammilauta on hiiliva-
rastona tehokkaampi ja kestävämpi kuin hedelmät. 
Se on ollut aiemmin osana kahdessa teoksessani, 
sen premiääri oli vuonna 1994 Tallinnan taidehallin 
galleriassa, jossa se esiintyi Jumalan pöytänä, niin 
kuin nytkin. Välillä se oli osa mobilerakennelmaa.

Jumalan pöydällä on myös Jumalan sanaa painettu-
na lumppupaperille, jonka maallikkokin voi päätellä 
olevan parempaa hiilivarastona kuin puuhiokepa-
perin. Nippu on lähes kaikki se, mitä on jäljellä löy-
tämästäni ajan syömästä ikivanhasta saksalaisesta 
rukouskirjasta.
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Frank Brümmel
Aura (Collector´s box) 

2022
AurA laatikko, puusäleitä, pieni puinen laa-
tikko, nauloja, kirsikan siemeniä, omena-
puun oksa
1500€

Löysin AurA -laatikon remontoidessani vanhaa ra-
kennusta. Tein laatikkoon uuden pohjan käytetyistä 
laudoista. Vanhat, kuluneet puusäleet tulivat kun-
nostamastamme rakennuksesta. Jänikset veistivät 
omenapuun oksaa viime vuonna ja niiden hampai-
den jäljet näkyvät läheltä katsottaessa. Kirsikan sie-
menet ovat puutarhamme puusta – puhdistin ja kui-
vasin ne viime kesänä. Tein niiden säilytystä varten 
pienen puisen laatikon.

9
Fanny Varjo
Puppet 

2022
Kaatopaikalta löydetty puu, mutterit, akryy-
limaali
860 €

Puppet rakentui kaatopaikalta löytyneestä rosoi-
sesta männyn juuren osasta, joka muistutti mui-
den kantojen seassa nukkuvaa ruumiillista olentoa. 
Työstin kappaletta pidemmälle ruumiillisuuteen 
korostamalla sen muotoja ja liittämällä sille puuttu-
vat osat. Työskentelyni muistutti hoivaamista, ensin 
viemällä kappaleen työhuoneelle, puhdistamalla ja 
kuorimalla sen jäljelle jääneen kaarnan. Kaivoin ki-
venmuruset sen koloista ja uurteiden väleistä. Veis-
tin puun sen lopulliseen muotoonsa ja hioin pinnan 
pehmeän tasaiseksi. Lopuksi maalasin ja kiinnitin 
puuttuvat raajat paikoilleen.

10
Hannele Peltorinne
Raudan synty, metsän kuolema 

2022
Jätepuu, nahkahihnat, slaki.
500€

Ennen ihmistä Eurooppa on ollut vihreiden ikimet-
sien peittämä. Mihin nämä metsät katosivat? Syitä 
on useita, ja niistä vähäisin ei ole ollut raudan val-
mistus.
Varhaisteollisissa masuuneissa rautamalmin sulat-
tamiseen tarvittiin valtavat määrät puuhiiltä. Pro-

sessissa tarvittava lämpötila oli korkea, n. 2000°C.
Hyvää puuhiiltä saatiin erityisesti lehtipuusta. Hiilet 
valmistettiin hitaasti polttamalla talon kokoisissa 
hiiliuuneissa, jotka täytettiin tiiviisti puilla lattiasta 
kattoon. 
Puut savusivat hiiltyessään uuneissa 1-2 viikkoa, 
peittäen koko lähiympäristön asukkaineen mustaan 
nokeen.
Syy jatkuvalle raudan tarpeelle Euroopan historias-
sa ovat olleet sodat. Metsien katoamisesta Suomes-
sa ja Euroopassa on oltu huolissaan 1700 -luvulta 
saakka. 
Teoksen kuonakivet ovat 200-vuotta vanhaa Taa-
lintehtaan slakia, raudanvalmistuksessa syntynyttä 
osittain lasiksi muuttunutta kiveä.
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Jouna Karsi
Papan vanha puutarhatuoli

2022 
Papan vanha puutarhatuoli
500€

Muistatko vielä siellä teidän vajassa lojuvan isoisän 
vanhan kirveen, juuri sen johon isäsi vaihtoi var-
ren, ja sinä vaihdoit terän. Terän vaihdon jälkeen 
kirveessä ei ollut enää yhtään alkuperäisestä osaa, 
mutta silti se oli vieläkin se sama isoisän vanha kir-
ves, koska se täytti tehtävänsä puiden pilkkomisessa 
ja oli osa katkeamatonta jatkumoa.
Papan vanhalla puutarhatuolilla on samanlainen ta-
rina, minä tosin vaihdoin mädät laudat ja sitten vielä 
muutin sen käyttötarkoituksen. Tuolin materiaalista 
vaihtui noin 70% ja siitä tuli taide-esine, Hiilivaras-
to näyttelyn puitteissa se täytyi saada mahtumaan 
93*49*40cm kokoiselle alueelle, tämä tarkoitti vali-
tettavasti käytettävyydestä luopumista, mutta saha-
tessani tuolia palasiksi koetin säästää papan vanhan 
puutarhatuolin hengen mahdollisimman hyvin, jot-
ta se olisi vielä...

12
Anna Ellmén
Metsän kuningas

2022
Kierrätetty puu ja kierrätetyt ruuvit
1100€

Teoksessa käytetty puutavara on pääosin peräisin 
käytöstä poistetusta puuveneestä. Lisäksi teokseen 
on käytetty puuta kaatopaikalta löydetyistä huone-
kaluista.

13
Eero Merimaa
Nurkkaveistos

2022
Kierrätetty lattialauta, pietty vaneri, mehi-
läisvaha, Dammar-vernissa
1000€

Nurkat ovat häpeämistä, kotialttareita tai Malevitšia 
varten. Tässä on hyvin vähän häpeää ja Malevitšia-
kin vain nimeksi, joten olisin taipuvainen pitämään 
tätä jonkinlaisena kulmien pyhittäjänä.

Lattialaudat ovat sotkettuja ja ohuita. Kaukana sa-
lien leveistä lankuista. Ne huoneet, joita nämä puut 
ovat laudoittaneet, ovat takahuoneita, varastoja tai 
salaisia käytäviä seinien sisällä.
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Jani Rättyä
Loru

2022
Kierrätetty puu
1500 €

Teokseni lähtökohtana on puu materiaalina, sen 
ominaisuuksien tutkiminen ja hyödyntäminen. Veis-
toksesta löytyy mm. rikkoontunut tuoli, pöydänjal-
ka, pihalta löytynyt keppi ja oksan pätkä. Sommitte-
lun ja villin assosioinnin tuloksena syntyi runollinen 
esine, jonka sisällön tasoja ovat puun ja orgaanisen 
aineen kierto, aika, ihmisen osallisuus, hyödyllisyys 
ja hyödyttömyys.

15
Henri Ahti
Ajan kampa

2022
kierrätetty puu
380 €

Käsittelen teoksessani yleisesti ajan olemusta sekä 
ihmisen suhdetta aikaan.
Aika on meille kaikille yhteinen ja samalla myös yk-
silöllinen.
Pohdin teosta tehdessäni erilaisia ajatusmuoto-
ja ajasta, kuten esimerkiksi; aika on ulottuvuuksia, 
aika on tiheyksiä, aika on muutosta.
Teokseni leikittelee myös ajatuksella, että meillä 
jokaisella on henkilökohtainen kampa, jolla kam-
paamme aikaa.

16
Antti Turkko
Epilogi: tuoli (Homage to G. R.) 

2022
Kierrätetty puu, kiinnikkeet ja kokoamisohje 
299€

EPILOGI: TUOLI

Homage to 
G. R.

EPILOGI: TUOLI

Homage to 
G. R.

Teos sekä kierrättää puun veistokseksi, jota voi käyt-
tää tuolina, että idean tuolista. Käyttötarkoitus ei 
ole ilmeinen. Voidaan kysyä, mikä on käyttötarkoi-
tuksen kannalta tarpeellista ja missä kohdin muo-
toilu muuttuu taiteeksi, tai materiaali hyödyttö-
mäksi. Voidaan myös puhua käyttötaiteesta mikä 
hämärtää rajaa entisestään.  
Teos on muistinvarainen toisinto Gerrit Rietveldin 
Berliini-tuolista vuodelta 1923. 
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Timo Takala
Toivo

2022 
Kuusi
500€

Pyörälenkillä taiteilijaystäväni pohti, voisiko kerätä 
kourallisen jäkälää teosta varten, vaikka se laitonta 
onkin. Taustalla kuului moottoritietyömaan maan-
siirtokoneiden jylinää. Onko syyllisyys tunne, fakta 
vai kenties seuraussuhde?

18
Elisa Sakko
Kalske

2022 
Kiilapuut, muste, kierrätysteräs
400 €

Kolina, räminä, helistin. Kolinasta tulee mieleen lii-
kehdintä, häiriö ja puiset lelut. Kolinan lisäksi ajatte-
lin aitaa, paikalleen ja pois rullattavaa aitaverkkoa, 

kasaan kerittyä rakennelmaa, joka estää, suojaa ja 
rajaa.
Kierrätän kappaleita teoksissani. Materiaalit liikku-
vat ja etsivät uusia suhteita toistensa välillä. Ne ku-
luvat, vaihtavat väriään ja muotoaan ja hakeutuvat 
kuvaamaan uusia merkityksiä. Materiaalin jatkuva 
historiallinen muutosliike saa yhä uusia merkityksiä 
kiertäessään teoksesta ja tilasta toiseen. Teoksen 
puuaines on jätepuuta kelvottomista maalauspoh-
jista. Se on aiemmin ollut eri muodossa osa instal-
laatiotani Ranka (2021).

19
Markku Haanpää
Kilpi

2022
800 €
Autiotalon irronnut ovilevy, perityt luonnon-
puiset ovenkahvat, nappi.

Kilpi

Luomatta mitään mistään ja vieläkö turhaan. Kaikes-
ta aineesta taiteen, hyvästejä jättäen jätemäessä, 
alla materian painon. Läpi vanhat ovet, revenneet 
kädensijat, autioiden ovet romahtaneet. Asukkaat 
jo maatuneet, sukulaiset senkin unohtaneet.

Laski alas käärmeinä, sisältä ulos iskevinä, kilven alla 
lepäävinä. Tunto edellä, Intuitio salaisena, Myrkky 
tappava, Lähetti etsijänä ja nälkäinen Hyökkääjä.

Ei ollut turhaa tehden kaikesta aineen, kilven si-
nisen. Se nieli sinut - kaiken. Antoi turvan kilven 
kadottavan, suojaavan laineen. Tuoden usvaisen 
mustikkametsän, kätkelmän maasta elävän. Sam-
malmäen hengittävän, tiaisen lahopuuhun pesän 
virittäjän, korppien ylitsesi lentävän
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Jose Salminen
Oldwoodlove

2022 
Pala purettua ladon seinää Somerolta, pinta-
sahattua kuusilautaa. 
400€

Saamani tiedon mukaan noin satavuotiaan latora-
kennuksen seinärakenteen materiaalina käytetty 

puu on iältään vielä vanhempaa. Ajan, auringon, 
kosteuden, sateen, lumen, ilmatilanmuutosten ja 
tuulen rakenteita vuosikymmenien ajan kestänees-
tä rasituksesta huolimatta, ladon rakentamisessa 
käytetty puuaines on säilynyt suurelta osin käyttö-
kelpoisena. Terveissä kohdissa puu on tiheäsyistä ja 
painavaa. 
 
Yleisesti suomalaisessa kulttuuriperimässä usein 
esitetty punamultamaalattu lato puhuu kieltään. 
Lato on saanut todistaa tilan vaiheet ja tarinat 
omasta näkökulmastaan.

24
Rubuzak
Pulp pupa

2022 
Kierrätyspuu, biomuovi, teippi
Valitse hinta:
420 € vähävaraiset
750 € muut

Hyönteisten täydellisessä muodonmuutoksessa ko-
telo (lat. pupa) on vaihe toukka-asteen ja aikuisen 
yksilön (lat. imago) välillä.
Kaatopaikalta löydetty harmaantunut hirren pätkä 

on palvellut jotakuta ehkä hakkuupölkkynä tai veis-
telyalustana, ja sen pinta on täynnä viiltoja ja leik-
kauksia. Monia vaiheita elämässään nähnyt hirsi on 
silti ”ei mikään”.
Koteloituneena se on tuloillaan joksikin.
Kotelo on biomuovia, joka on valmistettu selluloo-
sasta (eng. pulp), elintarvikekäyttöön puhdistetusta 
cmc-jauheesta.
Taidekollektiivi Rubuzak työskentelee kokeellisesti, 
materiaalilähtöisesti ja paikkasidonnaisesti. Veistos 
hiilivarastona -projekti toteutettiin metodityösken-
telyllä, jossa rajoitteeksi asetettiin puumateriaali. 
Metodista poikettiin käyttämällä teippiä.

25
Ville Ruuska
Sauna

2022 
Mustesuihkutulostettu valokuva / magneet-
tipintainen valokuva / kierrätetty puu
Valokuva A4 (editio 1/1 + AP): 125€
Mustesuihkutulostettu jääkaappimagneetti: 
10€

Valokuvasarja jäte- ja kierrätyspuusta rakennetusta 
saunasta
 Kuvien sauna rakennettiin yhteisvoimin kahden elo-
kuisen päivän aikana. Saunan rakenteet muodostu-
vat jätepuusta ja rakentamiseen osallistuneiden tai-
teilijoiden teoksista tai niiden osista.

 Kattavampi teoskuvaus valokuvien yhteydessä.



26
Umppa Niinivaara
Kotini oli linnani 1 (vas.) 

rottinki, puuliima 
550€

Kotini oli linnani 2 (oik) 

rottinki, puuliima 
450€

Teosteni muodot hakevat esikuvansa luonnon mo-
ninaisuudesta ja ilmiöistä. Pinnanalainen maailma 
on ollut minulle lapsuudesta asti erityinen paikka, 

27
Jenny Mild
Rikkinäinen leikki

2022
100€
Materiaali: Kierrätetty puu

“Se on mikado!”

Teos on koottu viidestä eri palasesta, joissa jokaises-
sa on nähtävissä eri sävyinen maalipinta. Teoksen 
jokaisen palasen läpi leikkaa halkio, joka on yhdis-
tetty yhdeksi, kokonaiseksi läpileikkaukseksi.

28
Mikko Halmesmaa
Koin enemmän kuin näin - neliosainen veis-
tosinstallaatio

Olipa kerran
Reliefiveistos: valu, kuusenpihka, 580€
Käpysotaa
männynkäpyjä, luuliima, 670€
Laiva on lastattu
männynkaarna, pajutappeja, kuusenpihka 
690€
Tuu tuu tupakkirulla
Soitinveistos: kierrätys lautaa, seinäsammal, 
messinki nauloja, messinki ruuveja, luuliima, 

sinkitty rautalanka, säilyketölkki, viritysko-
neisto, kuparia, 510€

Lähdin tekemään veistoksia jotka olisivat puusta 
olematta kuitenkaan suoranaisesti puuta. Käytin 
teoksissa löytö/kierrätysmateriaaleja sekä pääosin 
orgaanisia materiaaleja, joista osan keräsin kotini 
lähettyviltä luolavuoren/uittamon metsistä. Met-
sistä, joissa teokset ja niiden ideat saivat alkunsa. 
Teosten teeman ja sisällön ammensin lasten leikeis-
tä, arjesta, kansanmusiikista, maailmantilanteesta, 
ite-taiteesta ja metsästä. Metsästä jossa hengähtää 
ja vain yksinkertaisesti olla.

jonka hiljaisuudessa ulkopuolinen maailma ja aika 
katoavat.
Keräsin lapsena mökkirannan pohjasta vesiperho-
sen toukkien rakentamia tyhjiä koteloita ja ihastelin 
noiden pikku otusten rakennustaitoja. Hylättyihin 
koteloihin liittyi lapsellista haikeutta, kaunis kotelo 
oli menettänyt merkityksensä täydellisenä turva-
paikkana. Muodonmuutos oli tapahtunut, toukasta 
oli tullut perhonen. Myös teosteni materiaali, elä-
män kolhuissa ryvettynyt rottinkituoli, löytyi hylät-
tynä läheiseltä mansikkapellolta.



29
Sini Talonen
Puutarhatuoli

2022
600€

Veistos on rakennettu lahoavista puutarhatuoleista.

30
Sandra Nyberg
Arboretum

2022
Kierrätetty puu, messinki, puun siemeniä 
(mänty, koivu, vaahtera)
50€ kpl 
(tällä hinnalla on mahdollista suojella 100m2 
metsää tai 500m2 suota. Ostaja voi määri-
tellä teokselle myös korkeamman hinnan)

Ostaja sitoutuu kylvämään siemenet, jotta niis-
tä kasvaa uusia puita. Ohjeet saa teoksen mukaan 
näyttelyn päätyttyä.

Kiitos SIEMEN FORELIA

31
Anu Halmesmaa
Luutarha - viimeisteltyä lohduttomuutta

2022 
maalattu mdf- levy, sorvattu mänty, oksat ja 
keramiikkamassa
Teos ei ole myynnissä

Loputon kauneus ja unohdus. Sukupolvien säilötyt 
muistot ja raaka-aineet.
Aineen olomuodon ikuinen muutos uudeksi, itseis-
arvo ilman näkökulmaa.

33
Simo Helenius
Ihmisiä

2022
Koivupahka, kivi
3400€

Teos koostuu kahdesta pahkasta, joihin on veistetty 
ihmishahmoja.
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Tuuli Autio
Ajatusten jäljillä

2022
Taivasalla harmaantuneet laudat: kuusi, 
mänty, haapa
400 € 

Teos on koottu vanhoista taivasalla lojuneista lau-
danpätkistä, joiden pinta on sinistynyt eli harmaan-
tunut sateessa ja auringossa. Taiteilijan jättämät 

35
Jussi Haro
Kikkomania

Kikkoman soijakastike esittelylaatikko, jalka-
pallo
640€

Kahta melko erilaista materiaalia itselleni yhdisti 
niiden toisiaan täydentävä kontrasti: Vanerisen laa-
tikon kova kiiltävä pinta ja rikkinäisen jalkapallon 
eräänlainen pinnattomuus.
Teoksessa soijakastikelaatikko luhistui jalkapallon 
mosaiikkimaiseksi panssariksi, syöden sen täysin si-
säänsä mutta palauttaen sen alkuperäisen pyörey-
den kovan pintansa alle.
Kikko tarkoittaa japaniksi kilpikonnan kuorta. Teok-
sen materiaalit ovat Topinojan kaatopaikalta.36

Jessica Koivistoinen
Tuolileikki

2022
Puuveistos
1200 €

Muistatko tuolileikin, jota leikittiin lapsena? Sen 
jännittävän pudotuskilpailun, jonka lopussa jäljelle 
jää yksi tuoli ja kaksi osallistujaa? Sen leikin, jossa 
musiikin loputtua vain nopein kaikista voittaa val-
taamalla tuolin itselleen?
Käytin veistoksen rakentamiseen sosiaalisen medi-
an kierrätysryhmän kautta saatua oranssia ja hal-
jennutta tuolia, vanhaa jumiutunutta ruuvipuris-
tinta, kouluaikaista veistoharjoitustyötä, saaresta 
löytynyttä ajopuuta, tuulen katkaisemaa oksaa ja 
puuveistoksista ylijäänyttä puu- ja kiinnitysmateri-
aalia.

jäljet, kolhut ja naarmut paljastavat pinnan alta vaa-
leampia puun sävyjä.

Kuvataiteilija Tuuli Autio työskentelee puun kanssa 
kunnioittavasti kuunnellen. Omalla vahvalla ole-
muksellaan puu haastaa vuoropuheluun. Puun ker-
toma tarina ja jäljet puussa rinnastuvat omiin koke-
muksiimme ja jälkiin, joita kannamme ja jätämme 
toisiimme. 



38
Sami Pikkarainen
F=ILBsinθ

2022
parketti, ruuvi, mutteri, naru, magneetti, 
elektronien rataliike
100€

39
Oona Tikkaoja
Syömäri

2022
Ruokakaupan pahvilaatikot
456€

Syömäri on kova syömään. Se on syntynyt ruokakau-
pan pahvilaatikoista, joita viisihenkinen perheem-
me tyhjentää monta viikossa. Syömäri on yleensä 
hyväntuulinen, paitsi silloin kuin sokerit menevät 
liian alas. Mutta syömällä siitäkin selvitään!

40
Eero Nives
Veistos

2022
Saarni
800 €

Veistos on syntynyt intuitiivisesti moottorisahal-
la veistämällä yhdestä kappaleesta Turkulaisesta 
pihasta kaadettua saarnia. Teoksen geometrinen 
muoto ja perinteinen tekotapa pyrkii tuomaan esiin 
puumateriaalin luontaista koristeellisuutta. 

Eero Nives (s.1984) on turkulainen kuvanveistoon 
erikoistunut kuvataiteilija.

Sami Pikkarainen – 2022 
hinta - 100€
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                 Materiaalit: parketti, ruuvi, mutteri, naru, magneetti, elektronien rataliike

37
Juha Welling
Kuistilla

2022
kuormalava
500€

Kaatopaikalta löytynyt rikkinäinen kuormalava he-
rätti ajatuksia. Se on jotain, joka on kantanut taak-
koja koko ikänsä ja sitten hylätty tarpeettomana. 
Maailma on täynnä kuormalavoja. Miljoona ei riitä 
-  riittääkö miljardi? Valtava määrä puuta kuormala-
vojen muodossa.
Päätin käyttää teokseen tasan yhden kuormalavan 
ja rakentaa siitä jotain. 


