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Muistiinpanoja 
Anne Alhon ja Juhani Petäjäniemen taiteesta ja elämästä 
Jaana Oikari 
 
Värit ja teräs kohtaavat kuvanveistäjä Anne Alhon (1955–2010) ja kuvataiteilija  
Juhani Petäjäniemen (1956–2015) näyttelyssä Jyväskylän taidemuseossa.  
Sekä Alho että Petäjäniemi jättivät jälkensä Jyväskylään niin teoksina kuin opettajinakin.  
Keväinen kattaus tarjoilee herkullisia makupaloja molempien tuotannosta.  
Näyttelyssä nähdään Anne Alhon veistoksia sekä Juhani Petäjäniemen maalauksia  
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmista.  
 
Aloite Anne Alhon näyttelystä tuli hänen elämänkumppaniltaan Harald Karstenilta.  
Myös Juhani Petäjäniemen poika Tiitus Petäjäniemi oli ehdottanut isänsä näyttelyä  
taidemuseolle. Koska molemmat taiteilijat olivat lähes samanikäisiä ja heidän teoksiaan  
oli runsaasti Jyväskylän kaupungin taidekokoelmissa, päätettiin tehdä yksi yhteinen näyttely, 
jossa esiteltäisiin molempien taiteilijoiden tuotantoa.  
 
Anne Alholta on kokoelmissa 11 teosta. Ensimmäinen teos Aurinkolaiva (1986) hankittiin  
taidekokoelmiin miltei heti Alhon valmistumisensa jälkeen. Viimeiset teokset ostettiin  
taiteilijan perikunnalta hänen kuolemansa jälkeen 2010. Teoksia on ostettu sekä 
taiteilijan omista näyttelyistä, että ryhmänäyttelyistä, mutta myös hänen työhuoneeltaan.  
 
Mielenkiintoinen hankinta oli Punainen talo (1991). Anne Alholla oli näyttely  
Alvar Aalto -museossa näyttely vuonna 1991. Näyttelyssä oli esillä useita edelleenkin  
Alhon keskeisiä teoksia, mutta tuolloin ei voitu ostaa yhtään teosta, sillä taidehankintarahat 
oli laman myötä leikattu pois. Onneksi Alholta kuitenkin hankittiin teos museopedagogisin 
perustein museokasvatukseen varatulla rahalla. Punainen talo kiersikin useita vuosia  
lainattavassa pienoisnäyttelyssä. Myöhemmin teos liitettiin kaupungin taidekokoelmiin.  
Huuto (1986) on myös yksi Alhon tuotannossa tärkeä teos.  
 
Juhani Petäjäniemeltä on Jyväskylän kaupungin taidekokoelmissa 185 teosta. Teosten suuri 
määrä johtuu osittain ostosta vuonna 1999. Tuolloin Petäjäniemeltä hankittiin  
materiaalikustannuksia vastaan 132 teosta. Hankinnassa on teoksia 1970 luvulta lähtien 
1990 luvun lopulle. Useat Petäjäniemen teoksista ovat moniosaisia,  
mikä myös lisää yksittäisten teosten määrää. 
 
Juhani Petäjäniemen teoksissa viehättää myös hänen tapansa nimetä teokset.  
Välillä teoksen nimenä on runo, välillä jokin hyvinkin arkinen elämän yksityiskohta.  
Muutama vuosi tein Jyväskylän ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen 
teossijoitusta. Tulevien kätilöiden opettajat halusivat työhuoneeseensa Juhani Petäjäniemen 
teoksen G-piste (1997). Jostain syystä teos oli hieman hakusassa ja löydettyäni sen ilmoitin 
opettajille riemukkaasti sähköpostilla otsikkona Jess, G-piste löytyi! Melkein heti opettaja 
vastasi viestiini otsikolla Onneksi olkoon hienosta löydöstä!  
 
Jyväskylän kaupungin taidekokoelmista runsas puolet on sijoitettuna kaupungin yksiköihin 
ja jonkin verran sijoituksia tehdään myös valtion tiloihin. Petäjäniemen teoksista on myös  
yli puolet sijoitettu. Teokset ovat aina olleet hyvin haluttuja niiden värikkyytensä vuoksi.  
Joskus teossijoitusten yhteydessä kuulee myös hienoja tarinoita teoksista.  
Taiteen edistämiskeskuksen Keski-Suomen toimipisteeseen on sijoitettu mm. Juhani  
Petäjäniemen teos Baarissa (1974). Seija Tervasmäki, Taiken työntekijä, kertoi Jussin  
hämmästyneen nähdessään teoksen taiteen edistämiskeskuksen seinällä. Hän oli tehnyt  
teoksen pyrkiessään pääsykokeisiin Taideakatemiaan. Kuvassa oleva vaalea baarin  
kassaneiti on näyttelijä Elina Salon näköinen, koska Jussi ihaili kovasti Elina Saloa.  
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Totesimme yhdessä Seijan kanssa, että teos ennakoi Aki Kaurismäen elokuvaa Le Havre, 
jossa Elina Salo näyttelee Clairea, Le Moderne -baarin emäntää. 
 
 
Näyttelyn toteutuksesta  
Sirpa Turpeinen 
 
Näyttely on koottu yhteistyössä taiteilijoiden Harald Karstenin ja Tiitus Petäjäniemen kanssa. 
Työryhmään ovat kuuluneet lisäksi kokoelma-amanuenssi Jaana Oikari, museolehtori  
Sirpa Turpeinen ja museologian harjoittelija Anu Keinänen.  
 
Jaana Oikari on esitellyt työryhmälle taiteilijoiden kokoelmissa olevat teokset, minkä pohjalta 
on tehty valinnat ajatellen käytettävää tilaa. Ripustuksen suunnittelusta ovat vastanneet  
Harald Karsten ja Tiitus Petäjäniemi yhdessä henkilökunnan kanssa. Käytännön  
ripustuksesta ovat vastanneet Jarkko Kaunismäki yhdessä taiteilijoiden kanssa.  
 
Anu Keinänen on tehnyt harjoittelussaan perustutkimusta molemmista taiteilijoista käyttäen 
hyväksi teoksia ja arkistomateriaalia: videoita, haastatteluita, lehtileikkeitä ym. Nämä  
muistiinpanot sisältävät aineistoa ja yksittäisiä asioita, joita ei ole mahdutettu esittelytekstiin.  
 
Sirpa Turpeinen on toimittanut näyttelyn tekstit ja suunnitellut yleisöohjelman taiteilijoiden 
kanssa. Näyttelyn aikana järjestetään avoimia pajoja perjantaisin, kaksi yleisötyöpajaa,  
yksi taiteilijatapaaminen, yksi luento ja yksi konsertti. Kulttuuriopetussuunnitelman mukaiset 
museokäynnit kaupungin 6.-luokkalaisille on suunniteltu ja toteutettu Jyväskylän  
ammattiopiston matkailualan opiskelijoiden Emma Hämäläisen ja Sini Halttusen kanssa.   
 
OHJELMA 

 Taiteilijatapaaminen Harald Karstenin ja Tiitus Petäjäniemen kanssa  
perjantaina 15.4. klo 16.30–17.30. Vapaa pääsy. 

 

 10 vuotta muotin vierestä: Museotavaraa. Naiskuoro Harppujen juhlakonsertti.  
            Keski-Suomen päivänä maanantaina 18.4. klo 19–20,  

liput 5 € puoli tuntia ennen ovelta 
 

 Kävelyluento näyttelyssä. Kuvataiteilija, taidekriitikko ja taiteilijoiden ystävä 
Hannu Castrén torstaina 21.4. klo 16.30. Vapaa pääsy. 

 

 Yleisötyöpaja: "Värikokeiluja” lauantaina 23.4. klo 12–16 
Kokeidemme aiheena ovat värin rinnastuminen, suhteellisuus ja väri kokemuksena.  
Työvälineinä ovat guassi, paperi ja tunteet.  
Ohjaajana taiteilija Tiitus Petäjäniemi. 
Kesto: 4 h 
Ryhmäkoko: 10–12 
Hinta: 25 € 
Ilmoittautuminen museolehtori Sirpa Turpeiselle sirpa.turpeinen(at)jkl.fi 

 

 Yleisötyöpaja: ”Iholla ja ihon alla” – kokemuksellinen intuitiivinen maalauspaja 
      lauantaina 14.5. klo 12–16 

Työpajassa voi heittäytyä värien vietäväksi ja peilata itseä kokemuksellisten  
maalaustehtävien ja kehollisen itsetutkiskelun kautta.  
Ohjaajana taideohjaaja Anne Sarja-Kolu.  
Kesto: 4 h  
Ryhmäkoko: 8–10  
Hinta: 25 € 
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: anneskolus(at)gmail.com 

 

 Yläkaupungin yö 21.5. 
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Anne Alho (1955–2010)    
Anu Keinänen 
 
”Käsiensä puolesta Anne Alholle sopisivat ristipistotyöt, mutta pikkuruinen nainen tarttuikin 
Migiin ja alkoi hitsata terässaumoja.”  

        – Sari Toivakka, 2002 
 
 
Kuvanveistäjä Anne Alho syntyi Joensuussa 23.7.1955, mutta muutti Jyväskylään  
vanhempiensa kanssa vuonna 1956. Isän inspiroimana Alho harrasti piirtämistä jo lapsena, 
vaikka haaveammattina tuolloin oli taiteilijan uran sijaan balettitanssija. Toinen haave liittyi 
läheisemmin kuvataiteeseen, sillä Alho muisteli ihailleensa Kylli-tätiä. Äiti haaveili tyttärelleen 
virkaa postitoimistosta. Pettymys oli suuri, kun Alho päättikin ryhtyä vapaaksi taiteilijaksi,  
eikä halunnut valtion virkaa. Anne Alho on Kankaanpään kuvataidekoulun kasvatteja ja  
opintojen aikana Alhoon vaikutti voimakkaasti taidekoulussa opettanut Ossi Somma.  
Kankaanpäästä Alho valmistui 1984 kuvanveistolinjalta. Sittemmin hän jatkoi opintojaan  
taiteilijan pedagogiselle linjalle Taideteolliseen korkeakouluun, josta valmistui vuonna 1995. 
 
Valmistumisensa jälkeen Anne Alho osallistui lukuisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyihin.  
Alho myös toimi erilaisissa kuvataiteen opetustehtävissä tuntiopettajana. Jyväskylän  
työväenopistolla Alho opetti taideaineita aina vuoteen 2002 saakka. Alho myös opiskeli itse 
työväenopistolla, jossa hänen opettajanaan ja vaikuttajanaan toimi jyväskyläläinen  
Unto Hämäläinen. Hämäläinen oli Alholle myös pitkäaikainen ystävä. Myöhemmin Anne Alho 
oli taiteilija Harald Karstenin opettaja ja Karstenista tuli Alhon elämänkumppani.  
 
Anne Alho oli sekä Suomen kuvanveistäjäliiton että Jyväskylän taiteilijaseuran jäsen.  
2000-luvun puolivälissä Alho ideoi ja perusti Välittämö-yrityksen yhdessä mediataitelija  
Päivi Hintsasen ja kuvataiteilija Päivi Meriläisen kanssa. Idea perustaa ”taideteos yrityksenä” 
tuli Anne Alholta. Välittämö oli eettinen yritys, jonka tarkoituksena oli välittää taidetta tekijöiltä 
ostajille. Kyse oli vaihtokaupasta, jossa maksuvälineenä kävi oma taito, tavara tai työvoima. 
Alholle Välittämö oli hyvin henkilökohtainen ja tärkeä.  
 
Teoksiinsa Alho löysi ideat ja inspiraation omasta ympäristöstään ja ympäröivästä  
yhteiskunnasta. Alkuaikoina Alholle oli tärkeää, ettei töistä nähnyt, että ne olivat naistaiteilijan 
tekemiä. Tähän ajatukseen juontuivat juuret Alhon lapsuudesta, jossa aina piti pärjätä  
yhtä hyvin kuin kolme vanhempaa veljeä. Tästä johtui myös teosten suuri koko.  
Alho tunnetaan parhaiten veistoksistaan, mutta hän myös maalasi.  
 
Alhon teoksia kuuluu moniin julkisiin kokoelmiin ja lisäksi hänellä on useita julkisia  
taideteoksia. Tunnetuimpia julkisia veistoksia Jyväskylässä ovat esimerkiksi Hipposhallin 
edustalla sijaitseva Rondo (1997) sekä Seppälän Citymarketin parkkipaikan  
ympäristötilataideteos Unelma (2004), joka on toteutettu yhteistyössä Harald Karstenin  
kanssa. Julkinen teos löytyy myös Jyväskylän lähikunnasta Säynätsalosta, jossa on  
nähtävillä ympäristöteos Rannasta saareen, saaresta rantaan (1997). Alhon muita  
rakastettuja ja kantaaottavia veistoksia ovat esimerkiksi teokset Huuto (1986),  
Eau´d Oho (1989) sekä Rakkaani on kalat (1991). Hannu Castrénin mukaan Alho oli  
parhaimmillaan teoksissa, joissa jokin aineeton asia saa aineellisen muodon. 
 
Anne Alho ei tunnustautunut minkään tyylisuunnan edustajaksi, vaan pitäytyi vapaudessa 
kehittyä ilman linjauksia. Alhon teoksille on tyypillistä yhtäaikainen voima ja herkkyys.  
Veistosten viimeinen luonnos syntyi tarkasti millimetripaperille, jonka jälkeen itse veistäminen 
oli rutiinia. Taiteilijan tuotannossa on toistunut erityisesti kaksi aihetta: sydän ja kengät.  
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Kolmantena voisi mainita kukat tai tuubit. Anne Alhon päämateriaali oli teräs, mutta hän käytti 
myös muun muassa peltiä, pronssia, puuta ja betonia. Alho teoksissa vain vähän on suoraan 
kierrätettävää materiaalia ja taiteilijaa itseään joskus ärsytti, kun ihmiset puhuivat ”romusta”.  
 
Erityisen tärkeää Alholle oli taiteessaan etsiä sekä välittää kauneutta ja totuutta. Hän halusi 
uskoa hyvään, rehellisyyteen ja rakkauteen. Veistoksissa Alholle kauneus oli totuuden  
synonyymi. Aiemmin suurikokoiset teokset pienenivät hieman ajan myötä. Taiteilija uskoi  
tämän johtuvan siitä, että hänestä tuli aiempaa sosiaalisempi. Käytännössä koko Alhon uran 
ajan terästeokset olivat isoja ja pronssista valetut pienempiä. Alhon suurikokoiset teokset 
kertovatkin globaaleista asioista ja vastaavasti pienemmät yksityisemmästä ja intiimistä  
puolesta. Teosten aiheista Alho on sanonut: ”Yritän jatkuvasti löytää kaikille ihmisille yhteisiä, 
mahdollisimman objektiivisia asioita, jotka koskettaisivat.” 
 
Ari Haasio kuvaa Alhon taidetta seuraavasti: 
 
”Töidensä kautta Alho pyrkii miettimään elämän tarkoitusta ja tutkimaan ihmisen ja luonnon 
suhdetta. Alho ei kuitenkaan ole julistaja vaan pikemminkin filosofi, joka haluaa kysyä ja  
herättää ihmisissä kysymyksiä.”  

              – Ari Haasio, 1990 
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Muistiinpanoja Anne Alhosta      
Anu Keinänen 
 
Tietoja: 

 Syntynyt 1955 Joensuussa, asunut Jyväskylässä vuodesta 1956 

 Tytär Hellevi 

 Elämänkumppani Harald Karsten 

 Kankaanpään taidekoulu, kuvanveistolinja 1984 

 Taide-lehti 2/05 
o Aikoinaan Alho työskenteli avustavissa tehtävissä Jyväskylän yliopiston kemian 

laitoksella, miltä ajalta häneen lienee jäänyt ripaus tarkkailevaa tutkijaa.  

 1995 Pedagogical studies, University of Art and Design, Helsinki 
(http://www2.pirkkala.fi/sculpture/2003/alho_cv.html) 

 1995 Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki. Taiteilijan pedagogiset opinnot  

 Jäsenyydet: Suomen kuvanveistäjäliitto, Jyväskylän taiteilijaseura, Dimensio-ryhmä 

 s. 23.7.1955 k. 15.3.2010 (HS, Hannu Castrén, Alhon muistokirjoitus 
http://www.hs.fi/muistot/a1364356177650) 
 

Jyväskylän työväenopiston opettajana: 
Taideaineet 1984–97, 2001–02 
 
Paperiaineistosta (Karstenin kansio): 

 Valmistumisensa jälkeen Anne Alho on osallistunut lukuisiin yhteis- ja ryhmänäyttelyi-
hin ja toisaalta toiminut erilaisissa kuvataiteen opetustehtävissä tuntiopettajana.  

 Alhon teoksia kuuluu useisiin julkisiin kokoelmiin ja lisäksi hänellä on monia julkisia 
taideteoksia 

 2000-luvun alussa Alholle myönnettiin Opetusministeriön 5-vuotinen työskentelyapu-
raha 

Elina Puranen: KSML 15.7.2007: 
 Anne Alholla työhuone Säynätsalon teollisuustalossa 
 Alholle tyypillistä yhtäaikainen voima ja herkkyys 

CV: 

 Toimi muun muassa Jyväskylän taiteilijaseura ry:ssä ja Suomen kuvanveistäjäliitto 
ry:ssä 

 Opetusministeriön myöntämä ylimääräinen taiteilijaeläke vuonna 2007 

 Apurahoja mm. Keski-Suomen kulttuurirahastolta, Jyväskylän kaupungilta ja Suomen 
kulttuurirahastolta 

Taide-lehti 6/04: 

 Alho ja Karsten ovat ilmeisesti tehneet ensimmäisen ympäristöteoksen liikerakennuk-
sen yhteyteen Suomessa. (Unelma, 2004, Seppälän Citymarketin paikoitusalueella) 

Teoksia esim.: 

 Hattutemppu, Kallahden nuorisotalo, Helsinki 2000 

 Rondo, Hipposhalli, Monitoimitalo, 1997 

 Rakkaani on kalat, K-S Keskussairaala, 1991  
HS 10.3.1999: (Marja-Terttu Kivirinta) 

 ”Alhon veistokset pohjaavat pitkälti 1980-lukulaiseen käsitykseen kuvanveistosta – 
hänen tilateoksensa liikkuvat jossain veistoksen, ready made -esineen ja kolmiulottei-
sen maalauksen välillä.” 

 ”Veistoksen synnyttävät usein mielikuvia pop-kulttuurin esinemaailmasta, mutta yhtä 
hyvin myös luonnosta, kasvien pehmeän houkuttelevista eroottisista muodoista.” 

 ”Alhon teoksissa onkin parhaimmillaan harvinaislaatuista juurevuutta, jossa huumori 
yhdistyy herkkyyteen.” 

http://www2.pirkkala.fi/sculpture/2003/alho_cv.html
http://www.hs.fi/muistot/a1364356177650
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Anne Alho – kuvanveistäjä: (Teija Hihnala) 

 Annen isojen veistosten sarja (esim. Eau’d Oho-teos) on alusta asti ollut moraalisesti 
yhteiskuntaan kantaaottava. 

 Huuto (1986)  
o tehoaa yksinkertaisesti, konkreettisesti ja älyllisesti 
o huudon voi esittää kuvana, se on kurkkutorven läpi kulkevaa ilmaa, joka saa 

sointinsa äänihuulista 
o maa voi kuvaannollisesti huutaa vettä 
o teoksen muodon mukainen huuto on rääkäisy ei avunhuuto ja se tuntuu tulevan 

maan sisästä 
o kiteytyy huudon perusolemus, hiukan pelkoa, helpotusta, silkaa huutamisen 

pakkoa, lähes iloa 
o tiettyä pehmeyttä ja realistisuutta  naisen tekemä veistos 

 
Anne Alho – kuvanveistäjä: (Hannu Castrén) 

 Ossi Sommalla iso vaikutus Alhoon (Kankaanpää) 

 ”Omissa veistoksissani en halua olla ohjelmallinen. Ideani lähtevät henkilökohtaiselta 
tasolta, mielentiloista, jotka sitten määräävät paljonkin toisistaan poikkeavasti teosten 
ilmaisulliset ja materiaaliset ratkaisut.” 

 ”Valitsin Kankaanpään oikeastaan siksi, että lapsen kanssa on helpompaa olla pienel-
lä paikkakunnalla. Kun Kankaanpäässä ei ollut mitään muuta tekemistä, tuli tehtyä pal-
jon töitä koulussa.” 

 Somman lisäksi tekemiseen on vaikuttanut jyväskyläläinen maalari ja kuvanveistäjä 
Unto Hämäläinen, jolta sai paljon kritiikkiä ja kannustusta 

 ”Minulla on aikaisemmin ollut tapana kysyä, että eihän vain veistoksista näe, että ne 
ovat naisen tekemiä. Ajatus lähtee varmaankin lapsuudestani. Minulla oli kolme isoa 
veljeä ja minusta tuntui usein, että poikien tekemiset olivat aina jotakin enemmän. Mi-
nun piti näyttää, että pystyn samaan.”  tämä seikka on henkilökohtainen, ei julistava. 

 Työskentelyprosessin kuvailua: 
o Suurissa teoksissa pitää perustella itselleen vakuuttavasti, miksi niihin ryhtyy. 
o Teen paljon luonnoksia ja etenen vähitellen kohti tarkkaa piirrosta.  
o Viimeinen piirros syntyy yleensä ehdottoman tarkasti millimetripaperille.  
o Seuraavassa vaiheessa etsin materiaalin. 
o Käytän sekä valmismateriaaleja, että uusia raaka-aineita, kuten peltiä ja harja-

terästä.  
o En siis mene romuvarastolle päämäärättömästi ideoita etsimään. Joskus tietysti 

tapahtuu näinkin päin. 
o Niin oudolta kuin voi tuntuakin, haluan luoda taiteessani esiin kauneutta. Halu-

an luoda uskoa hyvään, rehellisyyteen, rakkauteen. Haluan palauttaa kylmät ja 
laskelmoivaksi muuttuneet suhteet jälleen vieraanvaraisiksi. Olen lapsesta asti 
palvonut kauneutta. Veistoksissani kauneus on totuuden synonyymi. 

 Muutos työskentelyssä: 
o Yritän jatkuvasti löytää kaikille ihmisille yhteisiä, mahdollisimman objektiivisia 

asioita, jotka koskettaisivat.  
o Luulen, että halu tehdä tällä hetkellä pienempiä veistoksia, liittyy uuteen henki-

seen tilanteeseen minussa. Minusta on tullut aikaisempaa sosiaalisempi.  
Taide-lehti 2/05: 

 Veistosten aiheet lähtevät henkilökohtaisista havainnoista ja oman elämän tilanteista 

 Alhon mukaan taiteen kauneudesta löytyy myös totuus 

 Usein taiteilija haluaa tehdä teoksensa suureen kokoon, jolloin niiden viestit kasvavat 
yksityisistä yleisiksi 

 Alhon suurikokoiset teokset kertovat globaaleista asioista ja vastaavasti pienemmät 
yksityisemmästä, intiimistä puolesta 
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 Perinteisessä mielessä Alhon veistokset eivät ole klassisten periaatteiden mukaan hil-
littyjä ja yleviä, vaan niistä löytyy usein jotain outoa kierrettä, joka saa katsojan joko 
ihastumaan tai kauhistumaan 

 Silti monissa teoksissa toteutuu kultaisen leikkauksen mittasuhteet 

 Vaikuttajia:  
o Anneli Sipiläinen  Alholle merkityksellinen opettaja 
o oma isä 
o Ossi Somma  taiteessa olennaisin asia on idea 
o Unto Hämäläinen 

 Alhon oma yhteiskunnallisuus kiteytyy: ”Sinun kohtalosi on myös minun kohtaloni” eli 
jos toisilla on hyvä olla, on itselläkin  

 Alhon tuotannossa on vuosia toistunut kaksi aihetta, joista useimmin esiintyvä on sy-
dän. Taitelijaa kiinnostavat myös kengät. 
 

Miksi ja sitten miten (Poriginal gallerian juhlajulkaisu, 2004, Hannu Castrén): 

 ”Alho pohtii taiteessaan kauneuden, totuuden ja hyvyyden mahdollisuutta ihmiskuntaa 
yhdistävinä ja ylläpitävinä voimina.” 
 

 Anne Alho itse: 
o Olen aina pyrkinyt kuvan tekemisessä mahdollisimman suureen objektiivisuu-

teen, siitä huolimatta, että teosteni sisältö luonnollisesti tulee omasta elämästä-
ni ja ihmisenä olemisesta tässä ajassa.  

o Työni syntyvät omasta elämästäni, intuitiostani: siitä, mitä koen, vaistoan ja nä-
en ympärilläni, myös tässä yhteiskunnassa.  

 Alho sairastui 2000-luvun alkupuolella syöpään.  
 
Alhon kirjoittama kirje: 

 Syyskuussa 2000 Alho vietti yhden kuukauden Ateenassa Suomen Kulttuuri-
instituutissa asuen ja luonnostellen tulevia töitään 

 Alho kävi tuolloin Ateenassa ensimmäistä kertaa 

 Matka oli antoisa kokemus  sai olla mukana mm. Akropolin retkellä instituutissa 
työskentelevän tutkijan kanssa 

 Koki työskentelyn ja yleensäkin arkielämän rahoituksen haastavaksi (josta lähti myös 
idea välittämöön) 

 
Taidemuseon paperiaineistosta: 

 Kolme vanhempaa veljeä, jotka vaikuttivat aina isommilta ja paremmilta 

 Alho halusi pystyä samaan kuin veljetkin  töiden suurikokoisuus saattaa osittain 
juontaa juurensa tästä 

 Veistosten tekeminen on minulle tapa miettiä ihmisen olemusta ja paikkaa maailmassa 
– mm. ihmisen ja luonnon välistä suhdetta 

 
KSML 11.12.1986:  

 Asunut Keltinmäen Haperontiellä 

 Tienasi leipänsä pitkälti opetustyöllä, veti kuvanveistopiiriä Jyväskylän työväenopis-
tossa ja piti tunteja yliopistossa 

 Itse teen kotona muotokuvia kipsiin ja pronssiin. Ja piirrän jonkin verran.  

  
KSML 1.11.1990: 

 Osallistunut keskisuomalaisiin näyttelyihin vuodesta 1978 

 Alhon teoksia on mm.  
o Jyväskylän kaupungin 
o Porin taidemuseon 
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o Keuruun kaupungin 
o Kouvolan kaupungin 
o Oulun Taidemuseon kokoelmissa 

 Vuoden 1991 alusta valtion yksivuotinen apuraha 

 Syksyllä 1991 näyttely Aalto-museossa 
 

City 5/90 (Ari Haasio): 

 Rehellisyys on kuvataiteilija Anne Alholle elämisen perusedellytys 

 Anne Alho on Kankaanpään taidekoulun kasvatteja, joka on saanut ensikosketuksen 
taiteeseen jo kotonaan 

 Perheessä harrastettiin kuvataiteita ja siksi tie taiteen pariin oli luonnollinen 

 Ennen vapaaksi taiteilijaksi ryhtymistään Alho työskenteli virastossa, mutta vuonna 
1986 päätti ryhtyä kokopäiväiseksi taiteilijaksi 

 Ennen Kankaanpään taidekoulua opiskeli Jyväskyläläisen Unto Hämäläisen johdolla 
 pitää Hämäläistä tärkeimpänä kannustajanaan 

 ”Minun teokseni ovat hyvin epäkaupallisia, sillä kukapa ostaisi kotiinsa kukkaa, jonka 
halkaisija on viisi metriä.”  ”Hyvän taideteoksen kriteeri ei ole kaupallinen arvo.” 

 Ari Haasio: ”Töidensä kautta Alho pyrkii miettimään elämän tarkoitusta ja tutkimaan 
ihmisen ja luonnon suhdetta. Alho ei kuitenkaan ole julistaja vaan pikemminkin filosofi, 
joka haluaa kysyä ja herättää ihmisissä kysymyksiä.” 

 ”Alhon teokset ovat rankkoja ja aitoja. Hän pyrkiikin töissään tiettyyn kapinaan, sillä 
uusi ja luova syntyy vain vastakohtien kautta.” ”Hänen materiaalivalintansa ovat välillä 
hyvinkin rohkeita, yleensä Alho käyttää metallia, betonia ja terästä.” 

 
KSML 6.9.1991: 

 Opettaminen ei ole tuntunut rasitukselta  Opettaminen on kivaa, se ei ole missään 
vaiheessa tuntunut rasitukselta, koska se antaa niin paljon. 

 Kuvanveistäjä ei voi suurissa töissä luottaa hetken vaikutelmaan, vaan hänen on pe-
rusteltava itselleen asiansa. Anne Alho pitääkin siksi tärkeänä tehdä paljon luonnoksia 
ja päätyä niiden kautta kohti viimeistä millimetripaperille tehtyä piirrosta. 

 
KSML 9.6.1993 (Castrén): 

 ”Alho haluaa olla elävässä kontaktissa maailmaan, ja se muuntaa hänen tekemistään 
teos teokselta. Tyylin yhtenäisyys ei siis kuulu hänen esteettisiin perusarvoihinsa.” 

 
KSML 3.11.1990 (Elina Pöykkö): 

 Alho ei tunnustaudu minkään suuntauksen edustajaksi, vaan sanoo pitäytyvänsä mie-
luummin vapaudessa kehittyä ilman taustaa ja ohjelmalinjauksia 

 
KSML 14.1.1987 (Castrén) Rautaista huutoa: 

 Parhaimmillaan Alho on juuri veistoksissa, joissa hän muuttaa aineeksi aineetonta. 
mm. Huuto, Anteliaisuus, Yö 

 
KSML 2.6.1988: 

 Alho on tullut paremmin tunnetuksi kuvanveistäjänä, mutta maalaaminenkin tuntuu lä-
heiseltä.  

 ”Veistokset ovat tummia, mutta maalauksissani käytän paljon ja paksusti voimakkaita 
värejä. Tällä tavoin toivon löytäväni ja saavani lisää värikkyyttä myös veistoksiini.” 

 ”Itse työskentelyvaiheessa on merkittävänä erona se, että veistoksen suunnittelen 
melkein millimetripaperille etukäteen. Työ syntyy tavallaan piirustuslaudalla ja itse 
veistäminen on sitten rutiinia. Maalaaminen taas vaatii tarkkaa keskittymistä ja rauhaa 
itse työskentelyn aikana.” 

 Työtila Kramsunkadulla, 16m2 
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 Ensimmäinen yksityisnäyttely vuosien 1985–1986 vaihteessa Jyväskylässä Pinacot-
hecassa.  

 Toinen yksityisnäyttely Jyväskylän Taiteilijaseuran Galleriassa 1988 

  Kolmas Keuruun taidemuseossa 1988 syksyllä 
 
Hannu Castrén: Tiedotusvälineille 22.11.2001: 

 ”Anne Alho suosii yleensä materiaaleja ja visuaalisuutta, joita korkeakulttuuri on hyl-
jeksinyt ja populäärikulttuuri ryöstöviljellyt. Arkinen ja esteettisesti tuomittu siirtyy veis-
toksissa hänen kauneuskäsityksensä ja maailmankuvansa tärkeiksi elementeiksi ja 
symboleiksi.” 

 
Karjalainen 20.11.1993:  

 Alho opetuksesta: 
o ”Yritän opettaa nuoria suvaitsevaisemmiksi. Jos työ on suuri, ihmistä suurempi, 

sillä on merkitystä yleisimmin. Jos teos on pieni, sen suhde on toinen, se on in-
tiimi ja yksityinen. Ja taideteos on aina enemmän kokemus kuin esine.” 

 
Kouvolan Sanomat 8.7.1993 (Annamari Haimi): 

 Sekä Anne Alhon että Harald Karstenin töitä yhdistää viestien lisäksi lämmin, ironi-
nenkin huumori.  
 

KSML 29.10.1990 (ei lue kirjoittajaa): 

 Opetus työväenopistolla: Alho oli itse samassa piirissä Unto Hämäläisen oppilas ja 
Harald Karsten oli puolestaan Alhon oppilas 

 
HS syyskuu 1997 (Jyrki Tervo): 

 Vaasan yliopiston kampusalueella Anne Alhon maisemateos Sopimus 
 
Vastin 28.9.1991: 

 Naiskuvanveistäjien asema ei ole ihan vielä itsestään selvä. Anne Alho on huomannut, 
että naiselta helposti odotetaan jotakin ”askartelua”. Tätä myyttiä Alhon massiiviset 
työt murtavat tietoisesti. 

 
HS 10.2.05 (Jukka Yli-Lassila): 

 Alho hitsaa metallikappaleitaan yhteen särmikkäästi ja jättää kylmän metallin rakenteet 
raa’asti pintaan. Metallia löytyy yleensä eniten sieltä, missä sitä ei luulisi lainkaan ole-
van – pöytäliinasta esimerkiksi. Kova ja kylmä on pakotettu pehmeään muotoon.  

 
SJL 15.9.04: 

 Unelma-ympäristötaideteos Seppälän Citymarketin piha-alueella 

 Yhteisteos Harald Karstenin kanssa, asiantuntijana Hannu Castrén 
 
KSML 12.5.2003: 

 Pieni hetki -veistos Kuokkalan kartanon etupihalla 

 Alho luonnehtii teostaan kunnianosoitukseksi [kotiseutuneuvos] Kauko Sorjosen työlle, 
jossa kulttuuriarvojen ja perinteen vaaliminen on noussut näkyvään rooliin. Erkki Liuk-
kosen valama työ sisältää yksityiskohtana Sorjosen sormenjäljen.  

 
KSML 12.5.2002 (Elina Puranen): 

 Alhon Veistoksia -näyttelystä Galleria Beckerissä keväällä 2002: 

 ”Teräksen ja vaaleanpunaisen yhdistäminen yhdistää kaksi stereotyyppistä äärivasta-
kohtaa, ylimaskuliinisen ja supernaisellisen, kovan ja pehmeän, vuoropuheluun, jonka-
laista edelleenkin harvoin veistossaleissa kuullaan.”  
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KSML 29.4.2002 (Sari Toivakka) Anne Alhon teräs on harsoinen: 

 ”Käsiensä puolesta Anne Alholle sopisivat ristipistotyöt, muta pikkuruinen nainen tart-
tuikin Migiin ja alkoi hitsata terässaumoja.” 

 Töiden päämateriaalit ovat teräs, alumiini, vaha ja lasi 

 ”Miehinen, kiiltävä ja eksakti teräs on Alhon suosikkimateriaali.” 

 Alho: ”Monet ajattelevat, että teräs on kova ja muuttumaton, mutta se on näennäistä. 
Teräksenkin pystyy selättämään.” 

 ”Valta ja vastarinta, totisuus ja leikki vetävät köyttä taitelijan teoksissa.” 
 

HS 15.12.2001 (Arja Maunuksela): 

 ”Anne Alho luo tehokkaita kontrasteja materiaalin ja muodon välille. Kun pehmeä le-
popaikka onkin metallia, tai ruusun kauneus on taottu haarniskamaiseksi, syntyy mieli-
kuvia sekä suojelusta että torjunnasta.” 

 
Aamulehti 19.1.1988 (Maila-Katriina Tuominen): 

 ”Irrottelevimmin traditiota läimivät Alhon veistokset. Jo materiaalin valinta harjateräk-
sestä kumipyöriin kuvastaa löytäjän intohimoa. Kun materiaali ja toteutus pelaavat yh-
teen, syntyy kiinnostavia tilaa puhkovia konstruktioita, joista tavoittaa myös yhteyden 
luontoon. Alhon rakentamana Munchin Huuto ärjyy kuin terässinfonia.” 

 
Vastin 8.12.1988: 

 Harjateräksen ja betonin suurkuluttaja 
 

KSML 25.9.1991 (Terhi Ekola): 

 -- 50-luvun puolessavälissä syntyneen naiseen ei edeltä käsin liittäisi rautaa , ruostet-
ta, metallia, puuta, kattohuopaa, kuparia, pronssia ja suurta kokoa. Hän myös yhdiste-
lee materiaaleja yllättävästi ja esimerkiksi teräs ja pumpuli esiintyvät samassa työssä 
sulassa sovussa. 

 
Dokumentti, 1991: 

 ”Ihminen itse välineellistää itsensä” 

 ”Monesti antaminen ei ole niin vilpitöntä kuin sen pitäisi olla” 

 Alvar Aalto-museossa näyttely 5.9.–29.9.1991 Teokset: 
o Huuto 1986 
o Kaksi tuubia 1991 
o Anteliaisuus 1986 
o Eine Kleine Nachtmusik 1989 
o Palava pensas 1991 
o Pandoran lipas 1991 
o Talo 1991 
o Painting 1991 

 
Välittämö:  
 
Nyt-liite 24.6.2006 Ilona Hietanen Vaihdetaan veistos mattoon: 

 Välittämö on internetissä toimiva galleria, jonka tarkoituksena on välittää taidetta teki-
jöiltä ostajille.  

 Kyse on vaihtokaupasta, jossa maksuvälineenä on oma taito, tavara tai työvoima. 

 Taideteoksen ovat nähtävissä sivuilla, ja taiteilijat kertovat mihin haluaisivat niitä vaih-
taa.  
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Aineistosta: 

 Välittämö on eettinen liikeyritys ja samalla orgaaninen taideteos. Yritys elää mielessä, 
netissä, gallerioissa jne. tuottaen ympärilleen iloa ja taloudellista hyötyä. 

 Tavoitteena ei ole taloudellinen voitto vaan yhteisen hyvinvoinnin tuottaminen 

 Välittämön asiakkaita ovat kuvataiteilijat ja toisaalta taiteesta kiinnostunut yleisö 

 Välittämö syntyy osaltaan nykyisestä tilanteesta, jossa kuvataiteesta saavat toimeen-
tulonsa useimmin kaikki muut kuin itse kuvataiteilijat. Välittämö on siis myös kannanot-
to. 

 Välittämön vetäjinä toimivat kuvataiteilijat 

 Ensimmäisen kerran Välittämö esittäytyi vuonna 2006 huhti-toukokuussa 
00130Galleryssa 

 Näyttely myös lähtölaukaus nettigalleriaan ilmoittautumiselle 

 Välittämön kautta teokset voidaan saada varastoista maailmalle monien osapuolten 
iloksi ja hyödyksi.  

 
Välittämön sivuilta: 

 Idea perustaa ”taideteos yrityksenä” tuli Anne Alholta. Tämänkaltaisen taiteellisen yh-
teistyöprojektin valmistaminen on myös taiteellinen haaste: tähän asti on ajateltu, että 
taiteilija on yrittäjä siinä kuin monet muutkin yrittäjät, mutta me olemme luomassa tai-
deteosta Anne Alhon idean pohjalta, joka on itsessään uusiutuva ja koko ajan muuttu-
va eettinen yritys.  

 Muut taiteilijat: mediataiteilija Päivi Hintsanen ja kuvataiteilija Päivi Meriläinen 

 Alho, Hintsanen ja Meriläinen perustajajäsenet 

 http://www.00130gallery.net/valittamo.html 
 

Anne Alhon haastattelu 13.8.1995. Kramsunkatu 
 

 Asui pienenä Köhniössä 

 ”meillä oli kotona aika paljon tauluja, isä oli maalannut” 
o ”..että ne on ollu mulle kauheen tärkeitä asioita, kuitenkin, ne isän taulut” 

 7-8-vuotias  kävi Köhniöjärven rannassa piirtämässä naapurin tyttöjen kanssa aikai-
sin aamuisin, lyijykynällä 

 ”Emää tiiä, kyllä mää kauheen nuorena harrastin semmosta, että mää menin sinne 
kellariin, kun siellä oli tietysti kaikenlaista maalipurkin tähdettä. Enkä mää ollut kos-
kaan nähnyt mitään Picasson tauluja  - luullakseni  - mutt määkin virittelin jostakin pol-
kupyörän satulan vietereistä joitakin juttuja ja tappuroista.      Ja sitten kauheen reteetä 
joskus 11 -12 -vuotiaana joitakin viinipullon etikettejä, tämmösiä, liimasin säkkikan-
kaalle, ihan niinkuin tietämättä.” 

 Pienenä kuvitteli ryhtyvänsä muotitaiteilijaksi (muotisuunnittelija?) tai ballerinaksi 

 Ihan pienenä ihaili havaijilaisianaisia  piirsi heistä kuvia 
o koska ei ollut paperia paljoa, piirsi romaanien alkusivuille 

 Idoli: Kylli-täti 
o haaveili, että hänestäkin tulisi Kylli-täti 

 Äiti haaveili, että Alhosta tulisi postitoimistovirkailija  äidille onnellinen tavoite 
o kova paikka, että tytär jätti valtion viran ja lähti vapaaksi taiteilijaksi 

 14 vuotta yliopistolla – kävi välissä taidekoulun 

 Meri on kuin ihmisen mieli  se vetoaa merimaisemassa 

 Kuvanveistossa aina ihastunut eniten ihmisestä 

 ”Musiikia mää joskus kuuntelen kun oon tuolla työhuoneella aamulla ja tulee jotakin 
hyvää klassista musiikkia, niin kyllä musta tuntuu, että mää oon maailman onnellisin 
ihminen.” 

 Mainittuja opettajia:  
o Unto Hämäläinen 

http://www.00130gallery.net/valittamo.html
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o Ossi Somma  korosti idean tärkeyttä, Alho voimakkaasti erimieltä (ainakin 
kouluaikana) 

 Taidekoulusta: ”Aika paljon taidekoulussa on, että toiset oppilaat opettavat enemmän 
kuin opettaja.” 

 Ideoita ympäristöstä, muodoista esim. naimisiin meno (tuubihommat), jonottaminen ja 
jono itse 

 Kyseenalaisti arkisiakin asioita, kuten hajuvesipullon ja sen tarpeellisuuden 

 Teos Huuto: 
o söi kermakakkua vaikka tiesi tulevansa kipeäksi maidosta 
o istui pahoinvoivana parvekkeen lattialla ja alkoi piirtää tuntemuksiaan 
o  vaikka oma sisus huutaa niin silti syö  
o Alho ei kuunnellut omaa itseään vaan kehon viesti meni toisesta korvasta si-

sään, toisesta ulos 

 ”Se ärsyttää minua joskus, kun ihmiset sanoo, että_mää kerään jotain romua ja kierrä-
tän. Esimerkiksi tossa työssä_(Huuto) ei ole mitään vanhaa. (...) Ei romuttamosta löy-
dy tollasia valmiita osia, että_kyllä mun on ne ite tehtävä.” 

o Joskus tarkoituksella ruostuttaa 
o Todella vähän mitään suoraan kierrätettävää materiaalia teoksissa 

 Jokaisella Alhon teoksella vaikuttaa olevan tarina, vertauskuva esim. Valovirta-teos: 
mittaa tavallaan aikaa, jota me emme huomaa tai liikkeen kuvaamista (valonliikettä), 
joka on niin nopeaa 

 ”Mää suoraan sanottuna niin  - että_ vaikka mää oon aika suvaitsevainen - en tajua, 
että_tekstit ovat tulleet viime aikoina niin kauheen paljon siihen kuvaan. Mun mieles-
tä_se on jonkinlaista alistamista pakottaa ihmiset lukemaan mitään sanomattomasta 
kuvasta hirveesti jotain tekstiä, jotta sen teoksen voi ymmärtää. Jos kuitenkin on ky-
symys kuvataiteesta.” 

 ”Kyllä_mun mielestä_taide on niinkuin uskonto ja filosofiakin, että_ne etsivät si-
tä_samaa totuutta. Että_mun omassa elämässänikin ja omassa työn teossa haluan 
pyrkiä mahdollisimman suureen rehellisyyteen sen takia, että voisi olla rohkeasti ole-
massa.” 

 ”jossakin politiikassa tommosessa  - että_ne ihmisen syvimmät ongelmat ovat kuiten-
kin taustalla, että_ ihmiset lähtee mukaan. Että_minkä_maan lippu nyt liehuu jossakin 
salossa, niin sehän ei ratkaise meidän omia ongelmia yhtään miksikään. Että joitakin 
tämmösiä_minä_ haluan pohtia. Siinä on kyllä_kauheen paljon (naurua) pohdittavaa. 
Epätoivoinen (nauraa) uravalinta.” 

 ”Mää en halua olla opettaja, en pysty olemaan opettaja, tässä asiassa, siinä_että_ mi-
nä_tietäisin mikä_on totuus.” 

 ”mulla on ollu aika mustavalkoisena semmonen ajatus, että_miesten tekemät työt ai-
noastaan olisivat vakuuttavia. Että_ näinhän ei ole  - Mutta näinhän kuitenkin suu-
remmaksi osaksi valitettavasti on.” 

 ”jos mää rupean tekemään jotakin pientä_ piperrystä, niin mun omatunto alkaa heti 
soimaamaan, että_eihän tää ole mitään työtä, etä mitäs mää tässä_ askartelen. Et-
tä_mulle on aika lailla semmosen ison työn tekeminen tärkeää.” 

 ”Se on muuten ihan hienoimpia veistoksia Suomessa, näistä_naisveistäjistä_ edelleen  
- tuo Marilyn Monroe im Memoriam, minkä on tehnyt tuo Laila Pullinen. Todella kau-
nis.” 

 ”Hyvään taiteeseen kuulu, että se ei saa olla liian henkilökohtaista” 
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Anne Alhon teoksia Jyväskylän kaupungin taidekokoelmista  
 

 
014614: 3 
Alho, Anne 
Seuraavana aamuna 
1999 
veistos; teräs 
teoksen osien pituudet; kukkanuput; 48; 44; 38; 34; 26; 75; 54; 62; 75 
teräskoukut; 22; 17; 38; 45; 23; 75 
kannattimet; 156x13; 145x64; 66x56 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus;  halli E 
 

 
014614: 2 
Alho, Anne 
Fragile 
2010 
veistos; teräs, lasivilla; muovi 
38x111,5x35 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus; halli E 
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014614:1 
Alho, Anne 
Vanhat kumit 
1999 
veistos; puu; metalli; kumi; rautapelti 
81 x 41 x 42 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus;  halli E 
 

 
014216 
Alho, Anne 
Lohtu (on toivo) 
2004 
veistos; teräs 
1,70x3,50x1,50 
IT-Dynamo; Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 

 
013484 
Alho, Anne 
Punainen talo 
1991 
veistos; puu; metalli; peili; pigmentti 
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50x44x15 
Jyväskylän taidemuseo; Salmiranta B-rakennus; puhdistus 
 

 
04113 
Alho, Anne 
Pieni Tuubivarasto 
1991 
veistos; pronssi 
24x20x5 
ei 
konsernihallinto; tietotalo; II krs; 2013/8- 
 

 
 
013006 
Alho, Anne 
Huuto 
1986 
veistos; sekatekniikka; kipsi; teräs; 4-osainen 
ei 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus; halli E 
 
Anne Alhon teos Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taidekokoelmasta 
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02278 
Alho, Anne 
Rakkaani on kalat 
1991 
veistos; teräs; rautalanka; messinki 
110x180 
Keskussairaala; teho-osasto; 1. krs; odotustila 
 
 

 Keskeisiä teoksia
 
Pieni hetki 2003, Kuokkalan kartano: 
 

Pieni hetki -teos rakentuu vanhasta Kuokkalan kartanon tontilta löytyneestä  
myllynkivestä ja Alhon siihen liittämästä pronssisesta päivänvarjosta. Lisäksi  
myllynkiven akselinreiän kohdalla on auringonkehrä kiillotetusta pronssista.  
Päivänvarjoon Alho on kuvioinut kukkia ja lintuja. 
 
Teoksen aiheen hän löysi kartanon musiikkihuoneesta, jossa taiteilijaa inspiroi  
Fredrik Ahlstedtin maalaus Soutumatka Päijänteellä (1898). Alho kertoo myös  
kuvitelleensa, kuinka kartanon neiti on kulkenut puutarhassa varjoineen.  
Varjo katosi maailman teille, mutta löysi takaisin paikalleen kotiseutuneuvos  
Kauko Sorjosen ansiosta, koska hän juuri tilasi veistoksen Alholta. Veistos on samalla 
Alhon kunnianosoitus Sorjosen työlle, jossa kulttuurin sekä perinteen vaaliminen  
ovat saaneet vahvan roolin.  
 
Vaativan valutyön veistokseen teki Erkki Liukkonen, joka lisäsi veistokseen pienen  
yksityiskohdan: Kauko Sorjosen sormenjäljen.  
 
Veistos sijaitsee Kuokkalan kartanon pihalla pääsisäänkäynnin edessä. 
 
Lähteet:  

o Voutilainen, Mikko. 2003. Pieni hetki puutarhassa, päivänvarjo historiasta.  
o Keskisuomalainen. 12.5.2003. 
o Kuva: http://environmentalart.net/alamalmi/anne_alho_cv.htm 

  
Eau’d Oho 1989, Kouvolan taidemuseo 
 

Eau’d Oho on jättimäinen parfyymipullo – jokaisen pikkutytön haave.  
Parfyymipullossa on kuminen pallo tuoksun suihkauttamista varten, mutta tarkemmin 
katsoen Alhon teoksessa tuon kumipallon onkin korvannut maapallo.  

http://environmentalart.net/alamalmi/anne_alho_cv.htm
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Teos on kantaaottava, sillä teoksen valmistumisen aikaan suihkeet sisälsivät  
ponnekaasuja, jotka vaikuttavat ohentavasti ilmakehän otsonikerrokseen.  
 
Alhon mukaan Eau’d Oho syntyi monien sattumusten yhteydessä. Hän oli selaillut  
postiluukusta tipahtanutta kuvastoa, jossa näki kuvan hajuvesipullosta. Samaisen  
hajuvesipullon Alho sai ystävältään joululahjaksi. Kun Alho ensimmäisen kerran  
käytti hajuvettä, hänelle muodostui assosiaatio siitä, että hän puristaa maapalloa.  
Veistos kuuluu Kouvolan taidemuseon kokoelmiin.  
 
Lähteet:  

o Jyväskylän taiteilijaseura. 2007. Sixty files. Anne Alho. Eau’d Oho.  
[viitattu: 9.3.2016] http://www.jkltaiteilijaseura.net/60files/taiteilijat/alho/1.htm 

o Castrén, Hannu & Hihnala, Teija. 1991. Anne Alho. Kuvanveistäjä.  
Alvar Aalto-museon julkaisuja. 

 
Unelma 2004, Seppälän Citymarket Jyväskylä  

 
Unelma koostuu lujitemuovista tehdyistä valkoisista pilvistä ja keltaisesta takista.  
Kolmetoistaosaisen ympäristöteoksen pilvet ja takki on sijoitettu paikoitusalueella  
olevan kävelykatoksen ympärille. Taideteos on osa ihmisen arkipäivää ja katsoja  
antaa teoksen ja ympäristön keskustelulle sisällön.  
 
Unelma muuttuu ympäristön muuttuessa: esimerkiksi puut kasvavat ja pilvien korkeus 
vähenee. Takki kuvastaa jatkuvaa saapumista ja lähtemistä ja tuo teokseen  
myös huumoria. 
 
Teos on toteutettu yhteistyössä Harald Karstenin kanssa. Myös Hannu Castrén  
osallistui teoksen suunnitteluun.  
 
Lähteet:  

o Castrén, Hannu. 2004. Aivomyrsky ja Unelma. Taide-lehti 6/04.  
o Nyrönen, Annika. 2004.Unelma muuttuu ympäristön mukana.  

Keskisuomalainen 2.9.2004. 
o Suur-Jyväskylän lehti. 2004. Uusi kauppa kiinnostaa. 28.4.2004. 
o Kuva: http://environmentalart.net/alamalmi/anne_alho_cv.htm 
o Kuva: http://www3.jkl.fi/taidemuseo/veistokset/veistokset/086.html 

 
Rannasta saareen, saaresta rantaan 1997, Säynätsalo 

 
Rannasta saareen, saaresta rantaan teos on Säynätsalon asutuksen  
100-vuotismuistomerkki. Ympäristöteos sijaitsee Säynätsalon saunarannassa  
Päijänteen rannalla. Teos on koivuvaneria ja pronssia ja levittyy laajalle alueelle.  
 
Teokseen kuuluu kaksi toisistaan etäällä olevaa pienempää figuuria sekä suurempia 
suorakulmaisia ”kehyksiä”. Alhon mukaan kuvailee, kuinka lähelle rantaa sijoitettu  
poika-figuuri odottaa tyttöä, joka löytyy vähän matkan päästä rannasta. Ideana oli  
antaa kerrankin pojan odottaa, koska yleisimmin odottaja on nainen.  
 
Lähteet: 

o Kulmala, Teppo. 1997. Ilmava tulo Säynätsaloon. Anne Alhon ympäristöteos 
julkistettiin Saunarannassa. Helsingin Sanomat 10.8.1997. 

o Kuva: http://www3.jkl.fi/taidemuseo/veistokset/veistokset/064.html 
 

http://www.jkltaiteilijaseura.net/60files/taiteilijat/alho/1.htm
http://environmentalart.net/alamalmi/anne_alho_cv.htm
http://www3.jkl.fi/taidemuseo/veistokset/veistokset/086.html
http://www3.jkl.fi/taidemuseo/veistokset/veistokset/064.html


18 
 

 
Fragile 2004, Jyväskylän taidemuseo 

 
Alho on koonnut Fragile-teokseen erilaisia, standardisoituja varoitusmerkkejä.  
Sateenvarjo kehottaa suojaamaan lähetyksen kosteudelta, haukka varoittaa  
lasiseinästä ja viinilasi taas särkymisestä.  
 
Ympärillämme on erilaisia varoitusmerkkejä, joiden avulla yritämme ennakoida vaaraa. 
Kuten tiedämme, elämä ei aina ole varoitusmerkein ohjattavissa tai ennakoitavissa  
ja silloin maailma voi yllättäen muuttua turvattomaksi ja pelottavaksikin paikaksi.  
 
Lähteet: 

o Simpanen, Marjo-Riitta. 2005. Kun terästä paleltaa. Taide-lehti 2/05. 
 

 
Anne Alhon teoksia kokoelmissa: 
 
Anne Alhon teoksia on useissa kokoelmissa. Lisäksi Alholla on monia julkisia teoksia  
eripuolilla Suomea.  
 
Kokonaisuudessaan teoksia löytyy julkisista kokoelmista: 
 

o Jyväskylän kaupunki 
o Keuruun kaupunki 
o Espoon kaupunki 
o Vantaan kaupunki  
o Porin taidemuseo 
o Kouvolan taidemuseo 
o Oulun taidemuseo 
o Hyvinkään taidemuseo 
o Helsingin taidemuseo, HAM 
o Wäinö Aaltosen museo (Turku) 
o Keski-Suomen keskussairaalan kuntainliitto 
o Valtion viranhaltijoiden- ja työntekijöiden liitto (Helsinki) 
o Keski-Suomen kulttuurirahasto 
o Valtion taidekokoelmat 
o Mannilan taidesäätiö (Saarijärvi) 
o Kankaanpään taidekoulu 
o Heralan taidesäätiö (Saarijärvi) 
o Suomen Taideyhdistys 
o Tuulensuun taidesäätiö (Viitasaari) 
o SOK:n taidekokoelmat (Helsinki) 
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Juhani Petäjäniemi (1956–2015)   
Anu Keinänen 
 
”Ei ole olemassa suuria asioita. On olemassa vain semmoisia pieniä asioita, jotka ovat ihan 
yhtä tärkeitä.” 

 – Juhani Petäjäniemi, 1995 
 
 
Juhani Petäjäniemi syntyi Laukaassa 7.1.1956. Vihtavuoressa nuoruutensa viettänyt  
Petäjäniemi sai ensi kosketuksen maalaamiseen Keski-Suomen museon Väenpaljous-
tapahtumassa. Outi Heiskasen ja Inari Krohnin vetämässä tempauksessa materiaaleja sai 
käyttää vapaasti, ja tämä oli Petäjäniemelle hyvin tärkeää. Väenpaljoudessa syntynyt suuri 
maalaus huutokaupattiin tapahtuman jälkeen.  
 
Taideopintonsa Petäjäniemi aloitti Savonlinnan taidelukiossa 1972, jonne hän päätyi  
kuvataiteenopettajansa Kaija Malisen kannustuksesta. Vuonna 1974 Petäjäniemi pääsi  
sisään Suomen Taideakatemiaan, josta hän valmistui 1979. Opintojensa aikana Petäjäniemi 
opiskeli myös Tukholmassa Kungliga Konsthögskolanissa. Tukholmassa Petäjäniemen  
opintoihin kuului opintokokonaisuus monumentaalitaiteen tai julkisen taiteen tilan  
rakentamisesta ja arkkitehtuurista. Kaikista opinahjoistaan tärkein Petäjäniemelle oli kuitenkin 
taidelukio, jossa oppiminen oli vapaampaa ja laaja-alaista.  
 
Taideakatemian jälkeen Petäjäniemi vuokrasi yhteisateljeen Helsingistä, josta matkusti  
yhä useammin kotiseudulleen Laukaaseen maalaamaan maisemia. Helsingin ateljee oli  
siirtymävaihe koulusta itsenäiseen työskentelyyn. Muutaman Helsingissä vietetyn vuoden 
jälkeen Petäjäniemi kaipasi pois pääkaupunkiseudulta ja Taideakatemian vaikutuspiiristä. 
Petäjäniemi pääsi sisään myös Repin-instituuttiin, mutta syventävien opintojen sijaan  
hän valitsi kotiseudun, koska hän halusi irtaantua koulumaisesta työskentelystä.  
 
Taitelijana Petäjäniemi tunnetaan parhaiten maalauksistaan ja veistoksistaan. Hän teki  
taidetta myös tietokoneella ja valokuvaamalla. Uransa aikana Petäjäniemi osallistui moniin 
yhteisnäyttelyihin sekä järjesti useita yksityisnäyttelyitä. Taitelijan mukaan hän ei voinut  
yhtä aikaa maalata ja veistää, vaan hänen täytyi keskittyä kumpaankin erikseen.  
Petäjäniemen julkisia veistoksia on nähtävillä muun muassa Jyväskylässä Viitaniemen  
koulun pihassa ”Mielet” sekä Outokummun liikuntakeskuksen seinällä ”Kaksi pelaajaa”.  
Tärkein työhuone oli kotiateljee Laukaassa, mutta Petäjäniemi työskenteli 1980-luvun alusta  
90-luvun alkuun Jyväskylässä Hovilantien ateljeeasunnossa, jossa hänelle tarjoutui tilaisuus 
tehdä suurikokoisia töitä. Maalauksista tunnetuimpia ovat muun muassa ”Sininen talo”,  
”Paistetut munat”, ”Vesi” ja ”Tomaatti”. Petäjäniemi sai useaan otteeseen tukea ja apurahaa 
taiteelliselle työlleen. 
 
Petäjäniemi maalasi henkilökuvia muun taiteellisen työn rinnalla. Uransa alkuaikoina hän 
maalasi maisemia, joista siirtyi hiljalleen abstraktimpaan esityssuuntaan, jonka pääosassa 
olivat värit. Muutos tuli esiin 1990-luvun viimeisinä vuosina ja 2000-luvulle tultaessa  
maalauksissa painottui itse värien lisäksi niiden välillä vallitseva tasapaino ja jännite.  
Kymmenisen vuotta hallinnut muotojen ja materiaalisen pinnan käsittely sai väistyä tiukasti 
harkitun kolmeosaisen neliön ja tasaisen maalipinnan tieltä. Maalaukset alkoivat perustua 
muotojen sijaan pelkkään väriin ja tilaan. Petäjäniemen teoksissa näkee muun muassa ilon 
keltaista, rakkauden vaaleanpunaista sekä tuskan violettia.  
 
Tärkeintä Petäjäniemelle oli kuitenkin työn aihe, joka ohitti väritkin. Petäjäniemen mukaan 
aihe on motiivi eli se, mistä lähdetään liikkeelle. Kaukaa etsityt ideat tuntuivat vierailta ja  
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taiteilijan mukaan hänen omassa elämässään oli tarpeeksi aiheita teoksiin. Abstraktimpien 
maalausten sarjassa aihe selviääkin usein taiteilijan töilleen antamista nimistä, kuten ”Maitoa, 
leipää. Porkkanoita. Voita, lasi, vettä ja pihlajan marjoja.”  
Myös Petäjäniemen työskentelytapa muuttui ajan mittaan: alkuaikoina hän saattoi maalata 
teoksen monta kertaa uudelleen, mutta myöhemmin hän siirtyi työskentelemään yhä 
enemmän ajatustasolla. Prosessista tuli pohtivampi. Materiaalina Petäjäniemi suosi 
öljyvärejä, koska niitä käyttäessä oli helpompi hallita värien lopputulosta kuin akryyliväreillä.  
 
Maalaaminen oli Petäjäniemelle päämäärä sinänsä, ei niinkään keino vaikuttaa. Hänen  
mukaansa taidetta ei ole tarkoitus ymmärtää, vaan tärkeämpää on taiteen antama kokemus 
ja tunne. Petäjäniemi ei itse tunnustautunut minkään tietyn tyylisuunnan edustajaksi, mutta 
hänen teoksiaan on luonnehdittu kuuluvaksi realismiin, puoliabstraktiin taiteeseen ja  
pehmeään konstruktivismiin. Petäjäniemi ehti kokeilla monenlaista työtä uransa aikana.  
Hän oli Taideakatemian aikoihin muun muassa Ateneumin taidemuseossa yövahtina.  
Petäjäniemi toimi myös opettajana heti valmistumisestaan lähtien aina vuoteen 2013.  
Muun muassa Jyväskylän kaupungin työväenopistossa Petäjäniemi opetti taidepiirustusta  
ja -maalausta sekä sommittelu- ja värioppia. 
 
Väreille uskollinen taiteilija havainnollisti värien merkitystä Yleisradion haastattelussa: 
 
”Kuvitellaan nyt vaikka musta auto. Se on vallan [merkki] ja tämmöisiä merkkejä käytetään 
paljon. -- Lämpöisissä maissa ajetaan valkoisella mersulla. Arabimaissa.  
Mutta voitko kuvitella sellaista presidenttiä, joka ajaa keltaisella autolla?” 
    
      – Juhani Petäjäniemi, 2006 
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Muistiinpanoja Juhani Petäjäniemestä            
Anu Keinänen 
 
Neljännesvuosisatakatsaus  
(osa ajoista tarkennettu 16.5.1995 haastattelusta) 
 

 Syntynyt vuonna 7.1.1956 Laukaassa, kotoisin Vihtavuoresta 

 Taideopinnot alkoivat Laukaan kesätaidekurssilla vuonna -72  

 Asui Laukaassa, 16-vuotiaana lähti Savonlinnan taidelukioon 

 Savonlinnan taidelukio 1972 – 1974, lähti lukiosta saatuaan paikan Suomen Taideaka-
temiasta 

 Suomen Taideakatemia 1974 – 1978, josta hän valmistui 1979 

 Tukholman kuninkaallinen taideakatemia, Kungliga Konsthögskolan, osa vuodesta 
1977 

 Asui kahdeksan vuotta Helsingissä, Jyväskylässä 10 vuotta ja sitten muutti takaisin 
Laukaaseen 

 Kaiken välissä Petäjäniemi ehti työskennellä rautakaupassa, opettajan sijaisuuksissa 
useissa kunnallisissa instituuteissa, tehdä maaperätutkimusta (piikkaus) insinööritoi-
mistolle ja toimia yövahtina Ateneumin taidemuseossa. 

 Yhteisateljee vuokralle Helsingistä (Kulosaari, Wäino Aaltosen entinen ateljee) Tämä 
oli siirtymävaihe koulusta itsenäiseen työskentelyyn. Käytännössä tämä tarkoitti mat-
kustamista Laukaaseen yhä useammin maalaamaan maisemia Etäisyys Helsinkiin 
kasvoi. 

 Väliaikainen muutto Kulosaaresta rakennuksen peruskorjauksen vuoksi. Suomalaisen 
kulttuurin päivänä 1979 kaivinkone murskasi ateljeen nurkan, jonka jälkeen rakennus 
purettiin.  
 

Realismia: 

 Talvi 79 – 80 Laukaassa, maalasi maisemia 

 Petäjäniemi (Look at Finland 1/80, Ullamaria Pallasmaa):  
o ”I think in pictures, and that’s why it’s difficult to explain my work in words.”  
o “All that I have to depend on in my work is what I see and experience. Working 

mainly means gathering information – not facts, but views.” 
o “I work on one piece for a long time, changing it endlessly and experimenting. I 

admire artists I think work quickly and confidently…” 
o “I prefer painting people, or at least things that are connected with people. And I 

prefer painting out of doors. Because of the light, and because nature is chang-
ing round about you all the time. Landscape painting is a contrast to a large-
scale work, a wish to express a passing feeling.” 

o “Landscape painting teaches you to observe, and also teaches you to work rap-
idly. You have to catch a puff of wind or a certain light. The idea of time and 
change fascinates me.” 

 Petäjäniemi (Look at Finland 1/80, Ullamaria Pallasmaa): 
o “No artist ever wants to get classified in “isms”. Realism is not a concept of 

style. Things are not as you see them. Realism should make people see things, 
in a way possible. Realism does not simply mean copying.” 

 Petäjäniemi mainitsee ihailevansa Sam Vannia, suomalaisen abstraktimaalauksen 
pioneeria. 

 Näyttely Jyväskylässä vuonna 1979 

 Keväällä 1980 näyttely Helsingissä Gallerie Hörhammerissa 

 Kesällä 1980 Tampereella Galleria Malkissa esillä maisemia ja henkilökuvia 

 Maila-Katriina Tuominen kuvailee Aamulehdessä (22.5.1980):  
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o ”Juhani Petäjäniemen maalaukset eivät yllätä aiheillaan. --. Yllättävää on Petä-
jäniemen tapa kuvata näkemäänsä. Maalaukset ovat äärimmilleen pelkistettyjä 
luonnonhavaintojen tihentymiä. --.  Kiintoisaa on ennen kaikkea Petäjäniemen 
tapa käsitellä selkeästi maisemaa ja ihmisiä. – selkeyden ja seesteisyyden ta-
kana on vankka sommittelutaito ja kyky eliminoida kaikki epäolennainen pois 
kuvapinnasta.”   

 
Puoliabstraktismia: 

 Työssä alkoi uusi vaihe: harhailua, epätoivoa, onnellisuutta, innostusta, umpikujia ja 
tuoreita näkymiä. Uusia materiaaleja: akryylivärejä, peitevärejä, värillisiä papereita… 

 Näyttelyssä keväällä 1980 Galleria Katariinassa Helsingissä Kari Nuutisen ja Tapio 
Nyyssösen kanssa oli esillä valkoisesta paperista, tulitikuista, hakaneulasta rakennet-
tuja kollaaseja 

o Marja-Terttu Kiviranta (HS) kollaaseista: Petäjäniemi osoittaa olevansa punk-
sukupolven maalari.  

 Muutto keväällä 1981 Laukaaseen. 

 Näyttely Laukaassa vuonna -81 

 Vantaan kaupunki tilasi Havukosken nuorisotalon ulkoseinään mosaiikin, jonka luon-
nos perustui guassiin: ”Hyvää, sanoi päivää, mustapartainen mies”. 

o Petäjäniemi toteutti teoksen yhdessä Olli Kokkosen kanssa kesällä 1981 

 Laukaassa Petäjäniemi maalasi maisemia tutuista näkymistä. Samalla hän etsi uutta 
ilmaisua. Työskenteli ulkona 

 Alkuvuodesta 1982 ”ryhmämaalaus” Jaakko Valon, Päivi Meriläisen ja Marra Lammen 
kanssa kaupungin kirjaston aulassa.  

 Keväällä 1982 muutti Jyväskylään Hovilantien ateljeeasuntoon ja syksyllä näyttely 
Laukaan kunnantalolla 

 Petäjäniemi: ”Työ on mielikuvani jostakin aiheesta. En pyri tekemään aiheesta havait-
tavaa kuvaa, vaan siirtämään mielikuvani jostakin asiasta.” 

 Uudenlaisia töitä realismin jälkeen: Petäjäniemen iloiset kuvat, guasseja  Hannu 
Castrén kuvaa uusia töitä: ”Leikkimielinen Paul Kleen ja Joan Miron perinteitä seuraa-
va puoliabstraktinen taide --. Petäjäniemen taulujen taustalla voi nähdä huumorilla ja 
fantasialla höystetyt arkiset havainnot, hienommin sanottuna ulkoisen havainnon ja si-
säisen näyn synteesin.”  

o Castrén: ”Näyttelyn teokset ilmaisevat taitelijan elävän taiteessaan etsimisen ja 
kokeilun vaihetta.” 

o Petäjäniemi nimesi näyttelyn onnistuneimmaksi työksi Sinisen talon 

 Mukana Suomen Taitelijan Näyttelyssä v. 1977, -79, -81–82 

 Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton näyttelyssä v. 1978 

 Nuorten Näyttelyssä v. 1977–79 

 Vuonna 1979 Valtion seinämaalauskilpailun kolmas 

 Hovilantien ateljee tarjosi Petäjäniemelle mahdollisuuden maalata suurikokoisia töitä. 
Ensin luonnos guasseilla tai akryyliväreillä pieneen kokoon. Suurennettu kuva öljyvä-
reillä. 

 Vuoden vaihteessa 1983–84 Alvar Aalto museossa näyttely ”Muunnelmia” 

 1984 Petäjäniemi sai Jyväskylän kaupungin yksivuotisen apurahan 

 Petäjäniemi: ”Työni muuttuvat asteittain. Toiset työt ovat portaita, joiden kautta nous-
taan uuteen. Siten ne liittyvät toisiinsa.” 

 ”Työskentelen aika monella tavalla, mihinkään tyylisuuntaan en kuulu. Käytän perus-
elementtejä, ympyrää, suorakaidetta, neliötä, kolmiota, ja ne tulevat eri töissä eri taval-
la esille. Jos pallot laitetaan järjestykseen niistä tulee ihminen.” 

 ”Siinä vaiheessa, tämä (tehtävälista) sarja katkeaa ja ideat ovat lopussa, minäkin lope-
tan.” 
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 Jokaisessa työssä on tärkeintä aihe,  se voittaa värin ja muodonkin. Aihe on työn mo-
tiivi, se, mistä lähdetään liikkeelle.” 

 ”Teen kuvia toisille ihmisille. En viitsisi nähdä itseni takia näin paljon vaivaa.” 
 
Pehmeää konstrukstivismia: 

 Juhani Petäjäniemi huomauttaa, etteivät hänen työnsä perustu näköaistiin. Hänen ku-
viensa aihe pitää maistaa, haistaa ja tuntea. 

 Maalausten kubistis-konstruktivistinen rakenne houkutteli kolmiulotteiseen työskente-
lyyn. 

 ”Taidetta pitäisi olla siellä missä ihmiset liikkuvat” 

 Petäjäniemi tekee maalauksia, veistoksia ja tilateoksia. 

 Maalaukset eivät perustu muotoihin, vaan pelkkään väriin ja tilaan 

 Pallopäiden ohessa Petäjäniemi kehitteli improvisaatioon perustuvaa maalausmetodia 

 Lähes kaikki tuon ajan teoksista (Lento, Marjamaat,…) on tarkoitettu toteutettavaksi 
esim. mosaiikkina 

 1977 Petäjäniemi opiskeli Tukholmassa eri kalkkimaalaustekniikoita, mosaiikkia, lasi-
maalausta… 

 Keväällä 1985 Taiteilijaseuran galleriassa näyttely (Jyväskylässä) 

 …dia90… 

 Edellinen yksityisnäyttely Jyväskylässä v. 1979 

 1985 näyttelyn teokset vuodelta 1984 

 Tammi-helmikuussa 1986 Petäjäniemellä oli Riitta Uusitalon kanssa näyttely Keuruun 
taidemuseossa. Esillä oli teoksia Jyväskylän näyttelyistä. Teokset vuosilta 184–85. 
Maalausten lisäksi Petäjäniemeltä oli mukana kolme veistosta. 

 Jukka Partanen: ”Petäjäniemen graafinen tyyli perustuu puhtaisiin iloisiin väreihin ja 
yksinkertaisiin selkeisiin muotoihin, jotka viestivät sanomansa ilman välittäviä tulkkeja” 

 Petäjäniemi sai useaan otteeseen tukea ja apurahaa taiteelliselle työlleen. (Esim. 
Keski-Suomen läänin kolmivuotinen taiteilija-apuraha) 

 Vuonna 1986 Petäjäniemi aloitti maalaussarjan, joka perustui intuitioon: mm. Sametti, 
Kalajuttuja, Tuulastusta, Aurinko heijastuu veden pinnalta. Jossa esineitä – ovat ka-
ranneet, Lattian lakaisua – uusi harja, Punainen huone – kukkaro  

  Väri merkitsi lähtökohtaa ja päämäärää. Tunnetila, vuodenaika heijastuu maalauk-
sissa. 

 Jukka Kompan haastattelussa: Petäjäniemi:  
o ”Jos etsisin ideat kaukaa, ne jäisivät laihoiksi. Kyllä minun omassa elämässäni 

on hirveästi asioita, joista voi maalata.” 
o ”Yhtaikaa en voi maalata ja veistää, siinä menee jotenkin sekaisin.” 

 Kuului Jyväskylän taiteilijaseuraan ja toimi myös seuran puheenjohtajana 

 Piti kuvallista päiväkirjaa  Ritva Pohjansola: ”Jussilla on ainakin 160 pienen maala-
uksen sarja, päiväkirja.”  Sarja on puhetta neljän vuoden ajalta, ja puhe jatkuu niin 
kauan kuin taiteilija jaksaa. 

 Anne Rouhiainen: ”Petäjäniemi operoi maalauksissaan tyhjällä tilalla, johon hän luo 
hissun kissun pehmeää liikettä ja jännitettä erilaisilla kappaleilla.” 

 Petäjäniemi 90-luvulla: ”Hävettää lukea vanhoja lehtileikkeitä ja omia kommentteja. 
Joskus 1980-luvun puolivälissä vaadin, että ihmisten ja päättäjien pitäisi sijoittaa tai-
teeseen, että se tekisi hyvää. Huh! Nyt ajattelen, että mitäpä nämä pallonpelaajat siitä 
koskaan mitään tajuavat. Ei taidetta kannata väkisin syöttää.” 

 Maalausten tyyli: ”pehmeä konstruktivismi” 
 
Lehtileike: (KSML 7.1.06) Sari Toivakka: Käskynä kauneus ja kirkkaus 

 Petäjäniemen värit ovat intohimon punainen, ilon keltainen, rakkauden vaaleanpunai-
nen ja tuskan violetti. 
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 Taiteilija sanoo, että taidetta on turha ymmärtää, se avautuu kokemuksen, tunteen ja 
empatian kautta  

 
Lehtileike: (Yhteishyvä 1/2004) 

 Juhani Petäjäniemi on taiteilija, jonka maalauksissa valo, ilma, värit ja liikehehkuvat 
tekemisen ja löytämisen riemua. 

 
Lehtileike: (SJL 11.1.2006) 

 ”Mikään väri ei koskaan sellaisenaan ole absoluuttinen, vaan vaatii aina toisen värin, 
johon rinnastaa.” 

 ”Ihmiset puhuvat usein, kuinka eivät ymmärrä taidetta. Mielestäni se on väärinkäsitys, 
eihän taidetta tarvitse ymmärtää, analysointi on kriitikoiden hommaa. Pääasia on, että 
taidetta kokiessaan tuntee samoin kuin ihmiset tuntevat toisiaan kohtaan, vaikkapa 
empatiaa.”   

 Kokemuksen myötä (ja monta murroskautta läpikäyneenä) rimpuilu teosten kanssa on 
vaihtunut päänsisäiseksi kamppailuksi. Samoja virheitä ei toista niin helposti. 

 
Lehtileike: (KSML 7.1.2006) 

 ”Ole mieli kaunis ja kirkas” oli käskynä teoksia maalatessa 7.1.2006 näyttelyyn 

 ”Yksittäisiä irrallisia värejä ei ole olemassa vaan värit ovat aina suhteessa toisiinsa ja 
antavat toisillensa olemassaolon. Valo luo värin. Hämärässä värit katoavat vähitellen, 
ensimmäiseksi keltainen ja viimeisimmäksi sininen.” 

 
Lehtileike: (KSLM 8.5.2000) Elina Puranen:  
Talvihämärän havainnot tiukasti paketissa 

 Juhani Petäjäniemen muutos tuli esiin 1990-luvun viimeisinä vuosina. Kymmenkunta 
vuotta hallinnut materiaalinen pinnan käsittely yhdistettynä usein yllättävän pehmeäs-
sä värimaalimassa kelluviin kappaleisiin vaihtui tiukasti harkittuun, vain neljä muotova-
riaatiota sallivaan kolmeosaiseen neliöön ja tasaiseen maalipintaan.  

 
Lehtileike: Mieli karkaa vapaalle – Maila-Katriina Tuominen, Saskian näyttelystä 

 Kaikissa teoksissa iloa 

 Olennaista maalauksissa tilan hengittävyys 
 

Haastattelu, 16.5.1995, koti-ateljee, Vihtavuori 

 ”-- aina se ympäristö, missä työskentelee tulee tiedostamatta mukaan niihin töihin.” 

 Varsinainen lähtökohta maalaamiseen ja piirtämiseen: Keski-Suomen museossa ”Vä-
enpaljous” -tapahtuma (vetäjinä Outi Heiskanen ja Inari Krohn), jossa sai värejä ja pa-
pereita. Materiaalia sai käyttää niin paljon kuin halusi ja se oli tärkeää. Petäjäniemi 
tuolloin noin 14–15-vuotias ja oli tuolloin paikalla aamusta iltaan. Tapahtuma oli suun-
nattu lapsille ja nuorille.    

 Petäjäniemi maalasi tapahtumassa ison maalauksen, joka huutokaupattiin ks. tapah-
tuman jälkeen. (Kuka maalauksen omistaa?)  innostus maalaamiseen kasvoi tästä 
ja palkinnoksi (pyysi itse) hyvästä piirustuksen koulunumerosta Petäjäniemi sai neljä 
tuubia öljyvärejä.  

 Alkuun ei kannustusta tekemiselle, eikä katsottu hyvällä. 

 Kävi iltaoppikoulussa lukion loppuun päästyään Taideakatemiaan  koulut samaan 
aikaan 

 Kesäyliopisto  tarkoituksena oli ryhtyä lukemaan matematiikkaa 

 Pyrki valtiotieteelliseenkin, mutta kirjoja kahlatessa huomasi ettei tule mitään 

 Lopuksi oli tehtävä päätös. Kumpi olisi hauskempaa: istua luennolla ja tehdä laskuhar-
joituksia vai maalata alastomia naisia. 
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 Kuvataiteenopettaja Kaija Malisen tuki Keski-Suomen yhteiskoulussa ja suositus Sa-
vonlinnan lukioon. 

o Lausunnossa luki ”erittäin nopea työskentelemään”. Petäjäniemi: ”aina kun sai 
työnsä valmiiksi niin pääs välitunnille” 

 Muut taideaineet koulussa: musiikkiin ei päässyt niin sisälle 
o Nuorten pop-rock -kulttuuri ei koskettanut 
o Töissä ja maalatessa klassinen musiikki tärkein 
o Barokkimusiiki on aika monessa työssä takana 

 Opiskeli Kungliga Konsthögskolanissa opetusministeriön stipendillä Taideakatemian 
opintojen viimeisen vuoden syksyllä. Monumentalskolanissa monumentaalitaiteen tai 
julkisen taiteen tilan rakentamisesta ja arkkitehtuurista.  

o fresko- ja seccotekniikka, lasimaalaus, mosaiikki, erilaisia mehiläisvahaan pe-
rustuvia tekniikoita, stukkolustroa ja enkaustiikkaa 

 Petäjäniemi: ”Kaikista tärkein koulu oli Savonlinna”. Vaikuttanut opettaja: Ensio On-
nukka. ”Tärkein tekijä oli, että koululla sai olla viikonloput joka päivä kahdeksasta kah-
deksaan. Koulussa opeteltiin eri tekniikoita, ei tarvinnut lokeroitua tiettyyn tekniikkaan 
tai taiteen alaan”. 

 Petäjäniemi: ”Taideakatemia oli hyvin epäinhimillinen koulu. Siellä tehtiin - ilman 
kommentteja ja sitten oli yhteinen kritiikkitilaisuus, jossa opettajat haukkui kaikki oppi-
laat – paitsi työt, myös ihmisinä. Systeemin nimi on se, että siellä katsotaan ja pääte-
tään jo ensimmäisenä päivänä kenestä tulee jotakin. Ikivanha taitelijamyytti lahjakkuu-
desta eli.” 
 

o Timo Aalto oli Petäjäniemelle hyvin tärkeä opettaja akatemiassa. Hän opetti 
mm. sommittelua. Aalto opetti, että periksi ei anneta. Työskentelyn pitkäkestoi-
nen prosessi periytyi Aallolta.  

o (vs. Savonlinnassa tottunut vapaaseen ja aktivoivaan opetustapaan. Tekemistä 
kannustettiin oikein: tekemisellä päämääriä) 

 Tärkeä matka, merkitystä työn tekemiselle: 
o ei ole käynyt Pariisissa, mutta 
o Azerbaidzan, Baku  vaikuttava museo, yhden taiteilijan (ei muista nimeä) 

näyttely  merkitystä värien käytölle (esim. vaaleansininen/”islamin” sininen), 
merkit ja ornamentiikka 

 Omia töitä ensimmäisen kerran esillä Savonlinnan kirjastossa; neljän taidelukiolaisen 
yhteinen näyttely 

 Asettuminen kritiikille alaiseksi (töitä näyttelyissä) ei tuo niin iso merkitystä kuin itse 
näyttelyn kokoaminen. Näyttelyn rakentaminen on itsekritiikin paikka ja auttaa siirty-
mään uuteen vaiheeseen.  Teos tilassa, jolloin arvioi ulkopuolisen silmin itse 

 Toiminut opettajana eri paikoissa siitä lähtien kun valmistui koulusta  ”Se on ollu toi-
saalta leivän hankkimiskeino. Opettaessa pystyy myös itse oppimaan.” 

 Työskentelytilat:  
o ensimmäinen oma työhuone oli Helsingissä Katajanokalla vanhan hevospajan 

yläkerta; hyvin hämärä ja pimeä, vaikea saada väreistä irti, värit eivät tahtoneet 
toimia, kun ei yksinkertaisesti nähnyt 

o Hovilantie vuosina -83–93; hyvin valoisa ateljee 
o Koti-ateljee, Vihtavuori; omaa uraa ajatellen paras paikka maalata 

 Työskentelytapa: 
o 4 tuntia yhtäjaksoista ajatustasolla tapahtuvaa maalaamista/työskentelyä, jolloin 

käy erilaisia vaihtoehtoja läpi 
o Ennen aloittamista pitää tehdä jotain pientä puuhastelua: tiskaamista, halon-

hakkuuta… 
o Tekemisen tarve pitää saada purettua, ennen kuin aloittaa maalaamaan 
o On pitkiäkin työskentelyjaksoja, jolloin saattaa tehdä 16 tuntia yhtäjaksoisesti. 

Silloin, kun joutuu pyörittelemään jotakin työtä 
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 Taiteilijana Jyväskylässä: 
o ”Paljon pehmeämpi (vs. Helsinki) ympäristö sillä lailla, että keskinäiset taiteili-

joiden väliset suhteet ovat paljon pehmeämpiä” 
o Ei ole niin hyökkäävää ja kilpailuasennetta 
o Eri ikäpolvien välillä enemmän kanssakäymistä kuin Helsingissä, jossa on ikä-

polvittain omat seurueensa 
o Kun on vähemmän taiteilijoita, ei lokeroidu niin helposti 
o Muutto Helsingistä  piti päästä johonkin sieltä, halusi ulos ”talosta” (Taideaka-

temia), ei halunnut opettajaksi sinne  se olisi sitten ollut se ura  tuli olo ”äk-
kiä pois täältä” 

o Takaisin Jyväskylään  koska on ”täällä ollut, eikä paikat ole sen kummempia 
muuallakaan”. Ulkomaille ei halunnut siinä vaiheessa mennä 

o Haki Taideakatemian jälkeen Repin-instituuttiin, pääsi sisällä, mutta ei mennyt 
 halusi pois koulumaisesta työskentelystä 

o Mitä tämä antoi: pääsi pohtimaan omaa työtä ilman, että sen takana on mikään 
auktoriteetti tai järjestelmä 

o Verrattain hyvät mahdollisuudet pitää näyttelyitä, halvemmat näyttelytilavuokrat 
kuin Helsingissä. Kuitenkin täällä (Jyväskylässä) käy liian vähän ihmisiä näytte-
lyssä. 

 Julkiset taideteokset 
o Tilaaja ei ole suuremmin vaikuttanut teoksiin. Ainoastaan paikka, minkä kokoi-

nen teos mahtuu. Liikuntatalolle urheiluaihe, mutta ei sen suuremmin.  
o Työskentelystä: ”Julkinen työskentely melko rasittavaa. Jotenkin pakonomaista, 

tulee verenmaku suuhun. Ei vapaissa julkisissa teoksissa niinkään, mutta muo-
tokuvissa”  Petäjäniemi: ”Se on hyvin semmoista, että mulla ei tahdo pinna 
kestää.” 

o ”Ja tossa Viitaniemen teoksessa, niin kaupungin byrokratia, niin mä oon kurk-
kuani myöten täynnä semmoista, enkä aio tehdä enää, ryhtyä moiseen puu-
haan.” 

 Suhtautuminen kritiikkiin: 
o ”Kritiikki on tiedonvälitystä, sosiaalista toimintaa. Riippuu paljon kriitikosta, millä 

tasolla asioita käsitellään”. 

 Töiden valmistuminen näyttelyyn 
o Kokemus on opettanut 
o Työt ovat valmiina puoli vuotta tai vuosi ennen näyttelyä, korkeintaan pieniä 

teknisiä muutoksia tekee 
o Se, että on joku päivämäärä mihin mennessä pitää olla, ei toimi  nuorempana 

teki ja omien sanojensa mukaan pilasi sillä monta työtä 

 Montako työtä työn alla yhtaikaa 
o Ateljeessa ainakin 40 
o Sellainen tapa, että välillä katsoo, välillä laittaa piiloon  yrittää välttää kipsaan-

tumista  jos ei toimi  ei katso vähään aikaan ja kun katsoo uudelleen myö-
hemmin niin tietää mitä pitää tehdä 

o Tästä syystä töitä on niin paljon 
o Toinen syy liittyy tekniikkaan  öljyväreillä tehtyjen töiden pitää antaa kuivua 
o Keskimäärin työ valmistuu vuodessa 

 Miksi öljyväri juuri nyt (1995)? 
o Pystyy paljon paremmin hallitsemaan värien sekoitukset vs. akryyliväri tummuu 

kuivuessaan ja siitä on vaikeampi löytää se värisävy jota hakee 
o Lisäksi akryyliväri aiheuttaa allergisen reaktion (ihottumaa) 

 Väri määrittää tekniikkaa, tarkka tietyn värin hakeminen 

 Työllä ei ole valmiina lopullista nimeä, tietää mihin työ liittyy – tietää aiheen – mutta 
työllä ei aluksi ole jäsenneltyä nimeä 
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 Asioiden, aiheiden mittasuhteista (mittasuhteiden vääristäminen esim. vuori ja vihan-
nes): ”Ei ole olemassa suuria asioita. On olemassa vain semmoisia pieniä asioita, jot-
ka ovat ihan yhtä tärkeitä.” 

 Koloristista uhoa: 
o ”-- on hirveen mielenkiintoista lähteekin sellaisesta väristä, joka on ei-tuttu. Ja 

sitten ratkaista esimerkiksi jokin pinta-alojen suhde toisella tavalla. Periaattees-
sahan meillä kaikilla on sellainen väriasteikko päässä, joka liittyy meidän ympä-
ristöön, ja mikä me koetaan luonnollisena. Se on meistä kaunista. Sitten toi-
saalta niinku havaintojen tekeminen ja värien näkeminen ympäristössä – Me 
karsitaan hirveen paljon kaikkea, mitä me nähdään, koska me ei voitais pysyä 
muuten kasassa, ja karsitaan sitä ihan tarkoituksen mukaisesti.” 

o ”Se tekee työn niin kuin jännittäväksi. Että ei voi käyttää sitä asteikkoa, mitä on 
ennen käyttänyt.  

 Liikkeelle paneva voima: 
o Petäjäniemi: ”Kysymys on jonkinlaisesta nautinnosta. Maalaaminen ei ole ollut 

keino vaikuttaa vaan päämäärä sinänsä. Siinä tulee jotain mielihyvän tunteita, 
joita hakee. Humaltumista, sitä jotakin – Se on todella hieno tunne, kun keskit-
tyy”. 

 Itselle merkityksellisimmät työt 
o ”Sellaiset työt, jotka liittyvät tiettyyn ajanjaksoon. Semmoisia jaksoja elämässä 

noin 20 vuoden ajalta. Käänteentekeviä, joilla on merkitystä. Yleensä se edellyt-
tää, että on tehnyt monta kertaa sen (työn? asian?), mutta ei ole hyväksynyt si-
tä. Ja on taas palannut siihen vanhaan, ja kyllästynyt aivan täydellisesti, kunnes 
on uskonut, että niin sen piti olla… Sellaiset työt on merkittäviä. Ne ei ole vält-
tämättä niitä parhaita töitä, mutta niillä on siinä hetkessä se merkitys”. 

 
Haastattelu, 16.5.1995, koti-ateljee, Vihtavuori: 

 Välissä ajanjakso (5 vuotta), teki pelkästään veistoksia, ei maalannut ollenkaan 
 
Maalaus on muisto -kirja: 

 Hannu Castrén: 
Petäjäniemi ei ensisijaisesti pohdi sitä, miten maalauksen pitäisi kehittyä, mitä uutta pi-
täisi lisätä. Hän maalaa omista lähtökohdistaan ja oman elämänkulun mukaan. Hän 
antautuu maalaamiselle. Alussa ei saa olla päämäärää eikä kuvaa valmiista teoksesta. 
On vain siveltimenveto ja väri, jotka aloittavat työskentelyn. 
Maalaus on ”dokumentti” niistä kokemuksista ja aistimuksista, jotka hänelle ovat ta-
pahtuneet ja tapahtuvat.  
Subjektiivisuudessa on Petäjäniemen taiteen voima ja mielekkyys. 
Valmis maalaus on arvoitus myös tekijälle itselleen. Nimeämisen kautta taiteilija ilmai-
see löytönsä – olemassa olon teesit. 

 
Viikon taiteilija: Kuvataiteilija Juhani Petäjäniemi" (7.5.2006, Seppo Puttonen), YLE 

 Ateneumista evakkoon (Taideakatemia sijaitsi tuolloin Ateneumin tiloissa), koska ra-
kennuksen perustuksia jouduttiin korjaamaan  Tukholma  Asui Skeppsholmenis-
sa, purjelaivassa Moderna Museetin lähettyvillä 

 Tärkein tapahtuma Keski-Suomen museon järjestämä: Väenpaljous-taidetapahtuma 
 sai maalata, värit ilmaisia (tämä hyvin tärkeä asia, koska värit kalliita), sai maalata 
niin isoja töitä kuin halusi, noin viikon ajan joka päivä koulun jälkeen kahdeksaan asti 
sai maalata 

 Maalasi ison teoksen (noin 1,5m x 1m) paperille, joka huutokaupattiin. Teoksessa ih-
mishahmoja  n. 15–16-vuotiaana 

 Näkikö koskaan teosta? (Tietääkö joku tästä?)  

 Työhuone erillään asuinrakennuksesta  noin 20–30 metriä  tiilipolku 

 Veistos puuliiterinä  taiteen hyötykäyttö vs. kierrätystaide 
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 ”Teillä ei ollut nimiä” lukee työhuoneen ovessa 

 Puhuu tekniikoista (9:53)  

 Laukaan vaakunasta: ”Suomen hauskin vaakuna” (nauraa) 

 Puhuu värien merkityksistä ( 18:00 ) 
o Esim. musta ja punainen on väkivaltainen yhdistelmä, uhkaava, voimasta ker-

tova, valta 
o keltainen ja violetti  epätoivo, pelottava 
o sininen ja oranssi  älyllinen, rakenteellinen 

 JP:Kuvitellaan nyt vaikka musta auto. Se on vallan [merkki] ja tämmö-
sen- tämmösiä merkkejä käytetään paljon.”  

 Haastattelija:”Kukaan valtiomies ei aja valkoisella mersulla, valkoisella 
autolla.” 

 JP:”Lämpösissä maissa ajetaan valkoisella mersulla. Arabimaissa. Mutta 
voitko kuvitella sellaista presidenttiä, joka ajaa keltaisella autolla?” 

 Ei varsinaisesti omaa väriasteikkoa, kuten joillain taiteilijoilla saattaa olla (esim. Picas-
son sininen kausi) 

 Väri on kaikista tärkein lähtökohta työssä ja väriasteikko vaihtelee työkohtaisesti 

 25 X 25 mittaiset työt  sarja, perustuu ”(lanka)puhelimessa piirretään” ajatukselle, eli 
tehdään ja maalataan, mutta ei ajatella sitä mitä tehdään 

 En kuvaa asioita vaan tapahtumia 

 Aiheet ympäristöstä  hyvin tärkeä on se tila ja paikka, jossa on  tiedostamatta siir-
tää tapahtumat teoksiin 

 Luonnonvalo on maalarin tärkein työväline  silloin pystyy erottamaan värit toisistaan 
 keinovalo ei toimi yhtä hyvin  sen värispektristä puuttuu osa 

 Valokuvannut ja tehnyt tietokoneella taidetta 

 ”Parhaat elokuvat on omassa päässä” (puhuu unista) 

 Maalaaminen on sattumanvaraista, mutta sitä voi hallita  sitä voi korjata, jos ei en-
simmäisellä kerralla onnistunut  vertaa uniin 

 Harrastaa unien hallintaa, eli puuttuu unen kulkuun unta nähdessään  uneen voi 
vaikuttaa samalla tavoin kuin maalatessa maalaukseen 

 20–25-vuotiaana näki pelkkiä piirrettyjä (unia)  kuin Walt Disney tai Aku Ankka  
unissa tuttavia ihmisiä, mutta ne oli piirretty kuin Aku Ankka hahmot, kirkkaanvärisiä ja 
kova meininki 

 Nuorin poika kysyi 4-5-vuotiaana: ”Miksi maalaat niin epäselvästi?” 
 
Kansalaisopistonopettajana: 

Taidepiirustus ja -maalaus, sommittelu- ja värioppi 1981–1983, 1999–2004–? 
 
KSML 16.2.2015:  

 ”Hän menehtyi 14. helmikuuta nopeasti edenneeseen sairauteen. Petäjäniemi oli kuol-
lessaan 59-vuotias.”  

 ”Petäjäniemi toimi vuosikymmenien ajan taideopettajana sadoille harrastajille ja taiteili-
joiksi opiskeleville vuosien 1978–2013 aikana, muun muassa Jyväskylän kansalais-
opistossa.” 
http://www.ksml.fi/kulttuuri/Kuvataiteilija-Juhani-Pet%C3%A4j%C3%A4niemi-
kuollut/355554#! 

 
 
  

http://www.ksml.fi/kulttuuri/Kuvataiteilija-Juhani-Pet%C3%A4j%C3%A4niemi-kuollut/355554
http://www.ksml.fi/kulttuuri/Kuvataiteilija-Juhani-Pet%C3%A4j%C3%A4niemi-kuollut/355554
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Juhani Petäjäniemen teoksia Jyväskylän kaupungin kokoelmista  

 
Omakuvat  

 
013457 Omakuva, 1975, 76x65 
Jyväskylän taidemuseo, Holvi 
 
013348 Omakuva, 1984, 81x104 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
013444 Omakuva, 1990, 75x75 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
Nuoruuden teoksia 
 

  
 
013445 Baarissa, 1974, 67x65 
Keski-Suomen taidetoimikunta 
 
013355 Marraskuu, 1977, 135x110 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
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013438 Asetelma (kaapissa), 1976, 45x64 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
013369 Malli, 1975,81x65 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 

  
 
013351 Matkalla, 1977, 109x129 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
013368 Metsä, 1979,100x70 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
Merkittäviä teoksia tuotannon varrelta 
 

 
 
013366 a, b Kaari, 1984, 100x200 (yhteensä) 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
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013023 Leijan lennätystä, 1992, 175x175 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus, 
 
 

 
 
0142266, Tomaatti, 2003, 175x175 
Cygnaeus-lukio;  opettajainhuone 
 

  
014683, Sulonen, 2012, 240x120 
Jyväskylän taidemuseo; toimisto, kokoelmahuone 
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014695: 3 Kauas pilvet karkaavat, 2013, 90x90 
014695: 2 Söpö tuo papalle kukan, 2013, 90x90 
014695: 1 Kesä: Sataa, paistaa, 2013, 90x90 
kaupungintalo, henkilökunnan kahvihuone 
 

 
 
013373, Vesi, 1985, 100x300 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus tarkista sijainti 
 
 

 
 
013358 Pölyä, 1986, 80x90 
Jyväskylän taidemuseo;  kokoelmakeskus 
 

   
011597, Sininen talo, 1982, 120x110 
Keski-Suomen ELY keskus; II krs; kahvihuone; puhdistus 
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011746, Paistetut munat, 1983, 190x125 
Keski-Suomen taidetoimikunta 
 
011722, Ensimmäinen erä, 1982, 50x60 
Tapionkadun sosiaaliasema; huone 302 
 

   
 
013331 Sointuja (horisontti, taivas ja metsä), 3 osaa, 15 teoksen sarja kokonaisuudessaan, 
1998, 60x50 
013330 Sointuja (metsä, koivu,varjo), 3 osaa, 15 teoksen sarja kokonaisuudessaan, 1998, 
60x50 
013329 Sointuja (oksa, varjo, taivas), 3 osaa, 15 teoksen sarja kokonaisuudessaan, 1998, 
60x50 

- ympäristöhyvinvoini 
 
Sarja intuitiivisia maalauksia 
 

        
 
013396 
Petäjäniemi, Juhani 
Hedelmät 
1995 
maalaus; öljy; kangas 
25x25 
toimiston kokoelmahuone, kehystettävä 
 
013385 
Petäjäniemi, Juhani 
Tunnistamaton lentävä esine 
1987 
maalaus; öljy;  kangas 
25x25 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
013433 
Petäjäniemi, Juhani 
Koivunmahlaa ja kuusenkerkkiä 
1995 
maalaus; öljy 
25x25 
Jyväskylän taidemuseo; 
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013431 
Petäjäniemi, Juhani 
Viheltäjä 
1995 
maalaus; öljy 
25x25 
Jyväskylän taidemuseo 
 
013429 
Petäjäniemi, Juhani 
Pelle tekee tempun 
1995 
maalaus; öljy; kangas 
25x25 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
013426 
Petäjäniemi, Juhani 
Kuiskauksia ja hiutaleita 
1995 
maalaus; öljy 
25x25 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
013424 
Petäjäniemi, Juhani 
Nurkan nosto 
1995 
maalaus; öljy 
25x25 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
013421 
Petäjäniemi, Juhani 
Juusto 
1992 
maalaus; öljy;  kangas 
25x25 
Jyväskylän taidemuseo;  kokoelmakeskus 
 
013400 
Petäjäniemi, Juhani 
Salama 
1985? 
maalaus; öljy; lastulevy; kangas 
25x25 
Jyväskylän taidemuseo; kokoelmakeskus 
 
013399 
Petäjäniemi, Juhani 
Pilviä 
1985? 
maalaus; öljy; lastulevy 
25x25 
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013432 
Petäjäniemi, Juhani 
Tarjoilija 
1993 
maalaus; öljy 
25x25 
 
013422 
Petäjäniemi, Juhani 
Maaliharjoituksia 
1995 
maalaus; öljy 
25x25 
 
013430 
Petäjäniemi, Juhani 
Seitsemän 
1995 
maalaus; öljy 
25x25 
Tapionkadun sosiaaliasema; huone 202 
 
013420 
Petäjäniemi, Juhani 
Piano (Sävelmä yksikätiselle pianistille) 
1992 
maalaus; öljy 
25x25 
Tapionkadun sosiaaliasema; huone 202 
 
013388 
Petäjäniemi, Juhani 
Laituri 
1988 
maalaus; öljy; kangas 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut; huone 10B 
 
013390 
Petäjäniemi, Juhani 
Mars 
1988 
maalaus; öljy; kangas 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut; huone 10B 
 
013378 
Petäjäniemi, Juhani 
Kohtaaminen sillalla 
1987 
maalaus; öljy; kangas 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut; huone 10B 
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013392 
Petäjäniemi, Juhani 
Metsä 
1987 
maalaus; öljy 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut; huone 10B 
 
013397 
Petäjäniemi, Juhani 
Pöytä 
1990 
maalaus; öljy; kangas 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut; 2015/6- 
 
013398 
Petäjäniemi, Juhani 
Sulka 
1990 
maalaus; öljy 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut; 2015/6- 
 
013428 
Petäjäniemi, Juhani 
Hedelmäisiä 
1992 
maalaus; öljy 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut; 2015/6- 
 
013427 
Petäjäniemi, Juhani 
Kangastuksia 
1994 
maalaus; öljy 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut; 2015/6- 
 
13423 
Petäjäniemi, Juhani 
Oma napa 
1994 
maalaus; öljy; kangas 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut;  huone 14 
 
013375 
Petäjäniemi, Juhani 
Selkä 
1997 
maalaus; öljy; kangas 
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25x25 
lapsioikeudelliset palvelut 
 
013383 
Petäjäniemi, Juhani 
Ruukku 
1990 
maalaus; öljy;  kangas 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut 
 
013386 
Petäjäniemi, Juhani 
Meri antaa kuun taivaalle; tuuli, idästä kirkasta; matka on päättynyt (teoksen nimenä runo) 
1992 
maalaus; öljy; kangas 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut012908 
Petäjäniemi, Juhani 
Kerran kesällä 
1992 
maalaus; öljy 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut 
 
012911 
Petäjäniemi, Juhani 
Kiipeä vuorelle/kaiva aurinko sen sisästä./Pilko vihannekset ja anna hautua. 
1992 
maalaus; öljy 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut 
 
012910 
Petäjäniemi, Juhani 
Kumpi kampi 
1992 
maalaus; öljy 
25x25 
lapsioikeudelliset palvelut 
 
013425 
Petäjäniemi, Juhani 
Suunnitelma tikkujen varastoimiseksi 
1992 
maalaus; öljy 
25x25 
Suomen käsityön museo 
 
013394 
Petäjäniemi, Juhani 
Läpinäkyväisiä 
1990 
maalaus; öljy 



38 
 
25x25 
Suomen käsityön museo 
 
013393 
Petäjäniemi, Juhani 
Liina 
1988 
maalaus; öljy 
25x25 
Jyväskylän kaupungintalo; huone 216;  2013/7- 
 
 
Jyväskylän kaupungintalo; huone 216 
 
13381 
Petäjäniemi, Juhani 
Grilli 
1990 
maalaus; öljy 
25x25 
konsernihallinto; tietotalo;  II krs;  2013/8- 
 
13391 
Petäjäniemi, Juhani 
Tipuja 
1990 
maalaus; öljy 
25x25 
konsernihallinto; tietotalo;  II krs;  2013/8- 
 
12909 
Petäjäniemi, Juhani 
Jyviä 
1992 
maalaus; öljy 
25x25 
konsernihallinto; tietotalo;  II krs;  2013/8- 
 
13387 
Petäjäniemi, Juhani 
Timpuri 
1992 
maalaus; öljy 
25x25 
Kyllikinkadun päiväkeskus 
 
013384 
Petäjäniemi, Juhani 
Tipu ja talo 
1995 
maalaus; öljy 
25x25 
Kyllikinkadun päiväkeskus 
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013377 
Petäjäniemi, Juhani 
Marjoja 
1988 
maalaus; öljy 
25x25 
Kyllikinkadun päiväkeskus013379 
Petäjäniemi, Juhani 
Kurtunsoittaja kerholla 
1992 
maalaus; öljy 
25x25 
Kyllikinkadun päiväkeskus 
 
02133 
Petäjäniemi, Juhani 
Kukkulan valloitus 
maalaus; öljy; akryyli 
25x25 
tietohallinto; toimisto; rakennus 4; 7. krs 
 


