
ARKI ja JUHLA

” Vain lapset tietävät, mitä etsivät.”

”Les enfants seuls savent ce qu’ils cherchent.”
Antoine de Saint Exupéry

Nimimerkki: YÖLENTÄJÄ



Kun Matti Nykäseltä kysyttiin arviota
hänestä kertovasta elokuvasta, hän vastasi:

" P o s t  i  m e  r k  k  i  o l  i  p a  r e m p i ”

Matti Nykänen on lajissaan edelleen maailman paras. 

Matti Nykänen oli suomalainen mies.                                      

Ihmisen elämässä on ARKI ja JUHLA
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Valokuva: Pentti Pekkala



MATTI NYKÄSEN muistomerkki jakautuu
maantieteellisesti kahteen paikkaan.

1) Neron portaisiin

2) Laajavuoreen, Matti Nykäsen betonimäen
takapuolelle koostuen betonipöydästä ja hyppyriin
kinnitetyistä tikkaista.

Teos jakautuu ARKEEN  ja JUHLAAN
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ARKI

JUHLA



ARKI
Arki muistuttaa niistä sadoista, tuhansista kerroista,
jolloin Matti kiipesi hyppyrin huipulle.

Uudelleen ja uudelleen.

Joskus hän kompastui, mutta jatkoi silti.
Se on Mestari, joka kiipeää uudelleen. Ja uudelleen. Ja 
uudelleen. Ja kaaduttuaankin vielä uudelleen.

Pääsee huipulle.
Katsoo maisemaa.            Keskittyy.        Ponnistaa.            Lentää.

Me muut katsomme samaan suuntaan.
Jännitämme. Kohotamme maljan. Ehkä toisenkin.
Nojailemme pöytään .          
Betonipöytä on hyppyrin takapuolella, johon syntyy orientaatiopaikka. 
Matin merkittävät saavutukset, mitalit, on merkitty betonipöydän pintaan.
Etsimme arkeemme valopilkkuja, huippuhetkiä. 
Jaamme Matin huippuhetkiä. Hänen, joka hyppäsi puolestamme.   
Mielen tikkaiden kiipeäminen päivittäin vaatii voimia, se vaatii veronsa ja 
askel saattaa astua harhaan, mutta jalka tavoittaa uuden puolan. Tikkaan 
puola voi joskus katketa. Ja silti hurraamme, kun sankarimme onnistuu.

Laajavuoren hyppyrimäki, “Betoni”
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BETONIPÖYTÄ

TIKKAAT



ARKI
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Pimeällä betonipöytä muuttuu valopöydäksi, jossa mitalit hohtavat ja maailma, Matin 
kilpakenttä, heijastuu maahan. Korokkeen portaiden alta kajastaa valo.

Betonipöytä on korokkeella, podiumilla. Pöydän pinnassa on lueteltu Matin 
hyppysaavutukset. Työn tulokset.
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ARKI

Tikkaiden rakenne, edestä ja sivulta.
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ARKI
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JUHLA
Matti sanoi olevansa onnellisin lentäessään.

Matin suksenpohjat ovat kullatut.

Ne lähtevät ponnistukseen Neron mäen portailta; 
portailta, joita moni kuntoilja juoksee ylös ja juoksee alas.

Sieltä näkyy myös Jyväskylä kauniisti.
Teos ei häiritse kulkijaa.
Tämä pieni aukio voisi olla Matin aukio.  

Sukset ja pieni informaatiotaulu. 

Neron portaat
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SUKSET

TAULU
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JUHLA



JUHLA
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JUHLA
MATTI NYKÄNEN
17.7.1963 4.2.2019

MATTI NYKÄNEN
17.7.1963 4.2.2019

Informaatiolaatta on lasitettua laavaa, johon on painettu tarvittava teksti ja valokuva.
(kuva: Pentti Pekkala)

Informaatiolaatta sijoitetaan aukion muuriin.



Maaria Wirkkala

Matti - aukio ja sukset, 1:200
LUONNOS 29.9.2019

Sukset ripustetaan aukion sivuille tulevista tolpista, joissa on myös aukiota ja suksia 
valaisevat valaisimet.

Ripustustolpat

Vaijerit
Informaatiotaulu

Kullatut sukset
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Epilogi:

Lahden betonimäen takana maailman paras mäkihyppääjä Matti Nykänen kysyi toimittajalta: 

”Miksei koskaan ajatella, miltä Matista tuntuu?”
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