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Ohjelma

• klo 12.00 Jona Avela & Sibelius-lukion kvartetti; Haa-huilu on Sibelius-
lukiossa perustettu akustista dreampoppia soittava neljän 
naisen yhtye 

 Tamara Rasmussen Opiston nuorten tanssiesityksiä

• klo 12.30 Koripallobuumi jatkuu, uusi sukupolvi nousee Susijengiin. Mitä 
koripallossa tapahtuu?; koripallovalmentaja Hanno Möttölä

• klo 13.00 Urheilumuseo palasi kotiin Olympiastadionille. Museo on 
elävää toimintaa ja kehittämistä ajassa; museon uusi johtaja 
Jukka-Pekka Vuori

• klo 13.30 Olympiastadion, tärkeä osa kansakunnan ja kansalaisten 
muistia ja historiaa; kirjan kirjoittaja Erkki Alaja

• klo 14.00 Uudistunut Olympiastadion nyt ja tulevaisuudessa; viestintä- 
ja markkinointijohtaja Marju Paju

• klo 14.20 Korttelikinojen ja elokuvan historiaa; tutkija Urmas A. Hilapieli

• klo 14.45 Helsingin kaupungin tervehdyksen tapahtumaan tuo vapaa-
ajan ja kulttuurin apulaispormestari ja Stadion-säätiön halli-
tuksen puheenjohtaja Nasima Razmyar.

• klo 15.00 Historiantutkimuksen ja -kirjoittamisen vaativa taito; myytti-
enmurtaja, historiantutkija Oula Silvennoinen, joka on myös 
kirjailijoiden kv. sananvapausjärjestön Suomen PENin varapu-
heenjohtaja

• klo 15.30 Trubaduuri Henri Niskala laulaa ja soittaa kitaraa 

• klo 16.00 Dekkarikirjailija, Vuoden johtolanka-voittaja 2016, Pauliina 
Susi; Suomen dekkariseuran  hallituksen jäsen ja Vuoden 
johtolanka-raadin puheenjohtaja Eeva Vuortama haastattelee

• klo 16.30 Olympiastadionin sankaritar ja sankari; Heike Drechsler-
Bryggare, maailmanmestari 1983 ja Euroopan mestari 1994, 
ja MM-hopeamitalisti 1983 Arto Bryggare
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• klo 17.00 Dekkarikirjailija, näyttelijä ja tv-sarjakäsikirjoittaja Matti Laine; 
Suomen dekkariseuran  hallituksen jäsen ja Vuoden johto-
lanka-raadin puheenjohtaja Eeva Vuortama haastattelee

• klo 17.45 Naisten lentopallo on vahvassa nousussa, maajoukkue pääsi 
viime vuonna ensimmäistä kertaa 30 vuoteen EM-kisoihin. 
Paikalla 1-sarjasta Mestaruusliigaan tähyävä töölöläinen 
Helsinki Volleyn lentopallojoukkue joukkueenjohtajansa Jaana 
Ylitalon ja valmentajansa Ismo Tuomisen johdolla.

• klo 18.15 Trubaduuri Henri Niskala laulaa ja soittaa kitaraa 

Päivän aikana Töölön musiikkiopiston lasten ja nuorten musiikkiesityksiä

Päivän aikana Sarjakuvapiirtäjä Phil Mendez opettaa piirtämistä Café Tiinassa

Yhteyshenkilö: Erkki Hirvonen, p. 050 550 6172, eki.hirvonen@kolumbus.fi, 
www.mediafix.info

Päivän järjestäjä: Töölöntorin yrittäjäyhteisö

Haa-huilu avaa Taiteiden yön klo 12 
Haa-huilu on Sibelius-lukiossa perustettu akustista dreampoppia soittava 
yhtye. Neljän naisen yhtyeeseen kuuluvat Erika Lindberg (sello, laulu), 
Malva Pentikäinen (laulu, alttonokkahuilu), Maija Lappalainen (laulu, 
kitara) ja Jona Avela (piano, laulu). Töölöntorin Taiteiden yön 
avauksessa klo 12.00 Haa-huilu esittää viisi kappa-
letta: ”Istuit edessäni odottaen”, ”Missä sun vartalo on, 
haluaisin halata”, ”Paljaat käsivarteni”, ”Urho Kekkosen 
kadulla” sekä ”Kotoisat kujat”.
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Tervetuloa Töölöntorin  
Taiteiden yöhön!

aide ja urheilu, tämä kulttuurin ihana cocktail - molemmissa aimo annos toistaan. 
Parhaimmillaan urheilukin on taidetta - sen visuaalinen kauneus, herkkyys, rytmi ja 
elastisuus minkä silmäkin tavoittaa ainakin urheilusuoritusten hidastuksissa. 

Taiteesta ja urheilusta on myös Töölöntorin Taiteiden yö tehty. Siksikin ja lähipäivinä 
tapahtuvan uudistuneen Olympiastadionin avajaisten ja avautumisen myötä - myös töölö-
läisten olohuoneeksi - Stadion on vahvasti esillä Töölöntorilla. Olympiastadionia ei ole enää 
vuosikymmeniin mielletty vain urheiluareenaksi, sillä erityisesti musiikin maailmantähdet ovat 
tulleet siellä meille tutuiksi, tulevaisuudessa entistä ehommassa ja katsojaystävällisemmässä 
ympäristössä. 

Uskomaton on ero millä rakasta kaupunkiamme on rakennettu viime vuosisadalla ja nyt. 
Helsingin kaupunki on sallimassa Olympiastadionin välittömään läheisyyteen Nordenskiöldin-
kadun jäähallin ympäristöön yksityiseen voitontavoitteluun perustuvan Helsinki Gardenin, jota 
muun muassa töölöläinen ex-pääministeri Paavo Lipponen kutsuu ”jättimäiseksi hirviöksi”, 
joka tuhoaisi Olympiastadionin kansallismaiseman (HS 25.9.2019). 

Käsittämätöntä onkin, että 1930-luvun funkiskauden puhdaslinjaisen helmen viereen 
rakennettaisiin Töölön muustakin kauniista arkkitehtuurista täysin poikkeava rakennelma. Mitä 
päättäjiemme päässä oikein liikkuu?  

Koronapandemia on maaliskuusta lähtien koetellut kovalla kädellä myös taiteen ja urheilun 
toimijoita, ja normaali toiminta- ja rahoituspohja on romuttunut. Huolestuttavat tiedot maa-
ilmalta koronan etenemisestä ja myös (turva)välinpitämättömyys ja koronakurin höltyminen 
Suomessa ei-välttämättömästä ulkomaan matkailusta puhumattakaan ovat omiaan viemään 
myös suomalaisia koronan toiseen aaltoon ja ankeaan syksyyn. Töölöntorin Taiteiden yössä 
otamme huomioon kanssaihmisemme, suojaudumme ja suojaamme muita. 

 
ERkkI HIRVONEN

Töölöntorilla klo 16.00 ja 17.00 dekkarien osaajat Pauliina Susi 
ja Matti Laine. Pauliina Susi siirtyi muutama vuosi sitten jännitys-
kirjallisuuteen ja saman tien hänet valittiin Suomen dekkariseu-
ran Vuoden johtolanka-voittajaksi 2016 teoksellaan Takaikkuna. 
Keväällä 2020 häneltä ilmestyi jo kolmas laadukas dekkari, Pulssi, 
ja tuossa välissä Seireenit (2017). Kustantajana Tammi. 

Matti Laine on ollut hengästyttävän aktiivinen. Tv-käsi-
kirjoitusten (mm. Sorjonen ja Paratiisi) lisäksi hän on toiminut 
näyttelijänä erityisesti tv-sarjoissa. Dekkareita hän on vuodesta 
2008 lähtien kirjoittanut lähes kymmenen, viime vuodet kustan-
tajanaan Bazar.
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Tervetuloa
keittiökaupoille!

k e i t t i ö  /  k y l p y h u o n e  /  k o d i n h o i t o  /  l i u k u o v e t  /  s  ä i l y t y s

Topi-Keittiöt Helsinki, Runeberginkatu 40, 00260 Helsinki

Siru 050 073 3742,
Ulla 050 535 8953,

Katja 040 822 2900,
Riina 040 931 5424

•	 perinteiset	sorsaviikot	21.8.	alkaen
•	 Rosa	Izakaya	ja	after	work	13.8.	alkaen
•	 Mamman	sunnuntait	taas	avoinna	

16.8.	alkaen
•	 maanantaisin	Tokyo55	vierailee	

Mamma	Rosassa
•	 Mamma	Rosan	ulkoterassit	pal-

velevat	säiden	salliessa	syyskuun	
loppuun.	Ulkoterasseille	saatavilla	
myös	Tokyon	sushia.

Lisätiedot	ja	aukioloajat:	www.mammarosa.fi •	www.tokyo55.fi •	www.izakaya.fi
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ukaan muu kuin Erkki Alaja ei olisi 
pystynyt kuvaamaan Olympiastadio-
nia, sen moninaisia toimintoja, elämää, 

sellaisella suurella rakkaudella, mitä hän tätä 
ikonista funkiskauden ”kruununjalokiveäm-
me” kohtaan tuntee. 

Kirjan kaari alkaa ajasta ja toiveista ja 
suunnitelmista ennen Stadionia jatkuen 
Stadion-säätiön puheenjohtajana 50 vuotta 

K

Erkki Alaja on jälleen tehnyt kulttuurihistoriallisen 
suurtyön. Viisi vuotta sitten ilmestyi Bollis, Pallo-
kentän elävä 100-vuotishistoria, ja nyt 12.6.2020 
Helsinki-päivänä ja Olympiastadionin syntymäpäi-
vänä julkistettiin Olympiastadionin upea historia-
teos (Teos, 2020), urheilun ja taiteen keskeisen 
areenan elämäkerta.

toimineen Erik von Frenckellin suuren unel-
man, oman Stadionin ja omien olympiakisojen 
toteutumisesta ulottuen tulevaisuuteen 
uusitun Stadionin antamien mahdollisuuksien 
ja visioiden myötä. 

Uskomaton määrä hyvin erilaisia tapahtu-
mia ja toimintaa, urheilun ja taiteen lisäksi, 
on saanut sijansa Olympiastadionin ”siipien 
suojassa”. On eletty vahvasti suomalaisen 
yhteiskunnan vaikeita vaiheita sota-aikana 
ja sen jälkeisen ajan huutavaan asunto- ja 
koulupulaankin apua tarjoten, oltu vaurastu-
misen vuosikymmeninä avaamassa Suomea 
kansainvälisemmäksi niin urheilun kuin tai-
teenkin merkeissä. Olympiastadionin seinien 
sisällä on elämä sykkinyt vuoden jokaisena 
päivänä, eikä vain suurissa yleisötapahtu-
missa. 

Kirjan sisällön kruunaa Pekka Jyrkiäisen 
suunnittelema oivaltava ja uniikki kuvitus, 
joka Bollis-kirjan tavoin säväyttää. 

Kirjakauppa Putinki myy Olympiasta-
dion-kirjaa Taiteiden yö-hintaan 29 euroa. 
Hanki kirja kirjakaupasta etukäteen ja 
tekijä kirjoittaa torilla omistuskirjoituksen 
klo 13.30-14.30 ja sen jälkeen klo 15 saakka 
kirjakaupassa, Runeberginkatu 44, josta kirjaa 
on saatavissa myös Taiteiden yön jälkeisinä 
päivinä samaan hintaan.

Elämää  
Olympiastadionilla

Erkki Alaja.
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• Café Tiina 

• Kukkamyynti  
 Puutarhaveljet/Jari Holmström 

• Tiina A. Ketonen  
Laatua jo yli 65 vuoden kokemuksella! 
Marjat, vihannekset ja Lopen perunat 

• Marja-Harry torilla koko kesän 

• Hannan marjamyynti 

• Töölön Torikahvila 

• Käsityöläiset myyvät tuotteitaan

Töölöntorilta löydät meidätTöölöntorilta löydät meidät
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elsingin Olympiastadion on ollut 
monessa ensimmäisenä. Yksi 
merkittävimpiä pioneerihank-

keita oli yleisurheilun ensimmäisten 
MM-kisojen järjestäminen vuonna 
1983. Ammattitaitoinen kilpailujen 
järjestelykoneisto onnistui erinomai-
sesti ja nosti riman korkealle seuraaville 
kisaisännille. Samoin oli vuonna 1959 
aloitettujen Helsingin Kisa-Veikkojen 
Olympiastadionilla järjestämien Maail-
mankisojen osalta. Oppia kisojen jämä-
kästä järjestämisestä tulivat Helsingistä 
hakemaan muun muassa Zürichin, 
Oslon, Berliinin, ym. kisajärjestäjät ja 
Maailmankisoista alkanut kehitys oli 
edellytyksenä 1980-luvulla aloitetulle 
Kansainvälisen Yleisurheiluliiton Grand 
Prix-sarjalle. 

Vuoden 1983 MM-kisojen nuorin 
voittaja oli DDR:n Heike Daute (nyk. 
Drechsler-Bryggare), josta 18-vuo-
tiaana tuli pituushypyn ensimmäinen 
maailmanmestari. Suomalaisten suuri 
sankari oli keihäänheiton maailman-
mestarin Tiina Lillakin ohella 110 met-
rin aitajuoksun MM-hopeamitalisti Arto 
Bryggare. Kaiken kaikkiaan Heike voitti 
lähes 20-vuotisella arvokisaurallaan pi-
tuushypyssä ja pikamatkoilla yhteensä 
17 olympia-, MM- ja EM-mitalia, Artsi 
kaikkiaan viisi, mikä suomalaisessa pi-
kajuoksussa kuulostaa uskomattomalta 
saavutukselta - ja sitä se myös on.

Olympiastadionin  
sankaritar ja sankari
Heike Drechsler-Bryggare ja Artsi Bryggare torilla klo 16.30
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Jännitystä pimeneviin iltoihin

www.bazarshop.fi

Vitikka-dekkarisarjan uutuus 
Pelon liekit jättää tuskin aikaa sivun 
kääntämiselle. Koukuttavasta 
kerronnasta ja nopeista käänteistä 
tunnettu kirjailija Matti Laine 
pitää pihdeissään sekä lukijansa 
että päähenkilönsä. 

”Pelon liekit vahvistaa Laineen 
asemia kotimaisen dekkarin 

ehdottomassa ykkösryhmässä.”
ruumiin kult tuuri

Haagan Verhoilupalvelu

www.haaganverhoilupalvelu.fi

keijo@haaganverhoilupalvelu.fi 0400 306 316
Kyttäläntie 8 B, 00390 Helsinki, Konala

Huonekalujen kunnostus ja verhoilu  
on vaativaa työtä.
Verhoilemme ja kunnostamme ammattitaidolla:

• Antiikki-, tyyli-, ym. raskaat huonekalut
• Nykyaikaiset koti- sekä julkisten tilojen kalusteet
• Pintakäsittelyt ja puutyökorjaukset
• Laaja kangasmallisto

Arvoisa asiakas
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ämä on suoranaista seurausta 
kaupunkisuunnittelun vuosikymme-
niä jatkuneesta kriisistä. Tuon kriisin 

seurauksena perustettiin 1999 Helsingin 
kaupunkisuunnitteluseura, joka julkaisi 
Uhattu Helsinki-kirjan vuonna 2000. Sen kiin-
nostavat kirjoitukset eivät ole millään lailla 
vanhentuneita, vaan yhä ajankohtaisempia. 

Arkkitehtuurin professori, Rakennus-
hallituksen pääjohtajanakin toiminut Matti 
k. Mäkinen toteaa kirjassa, että vallassa 
on boosterismi, mikä tarkoittaa hankkeen 
hiljaista pohjustusta, sen pitkällekin vietyä 
valmistelua verhojen takana ja sitten nopeata 
esille tuontia ja läpimurtoa monelta taholta 
äkkiä esiin puhkeavan kiireen saattelemana. 
Tämä on ollut tyypillistä kaupunkisuunnit-
telua Helsingissä, totesi Mäkinen. Koko-
naisvaltainen alueiden, erityisesti keskusta/
Kamppi-Töölönlahti, suunnittelu on syrjäytet-
ty postimerkki-/tilkkutäkkikaavoituksella eli 
silloin kun jokin taloudellinen intressi on saa-
tava toteutettua. Surullisia esimerkkejä ovat 
olleet Sanomatalo, eduskunnan lisärakennus 
ja myös Musiikkitalo.

Tai sitten toimitaan päinvastoin kuten 
Töölöä ja Kamppia yhdistäväksi kerrotussa 
UrBaana-hankkeessa. Annetaan yksityiselle 
rakennusliikkeelle varaus ”uuden kaupungin-
osan” suunnitteluun.

Kaupungin vanhaa, historiallista miljöötä 
ei pidä tuhota ahneuden vuoksi, sillä ahneu-
destahan on kyse UrBaana-hankkeessa, joka 

suunnitellulla rakennusmassalla Manner-
heimintien ja Malminkadun välillä, pääosin 
nykyisin avoimen Baanan päälle rakennettu-
na, tuhoaisi sekä Kampin että Etu-Töölön alu-
een, sulkisi viimeisenkin avoimen näkymän 
länteen ja jättäisi viereiset arvorakennukset 
varjoonsa. Töölönlahden suunnan avoimuus-
han on jo miltei tukittu

Kaupunkirakenteen tiivistäminen ja liiken-
teen ”ekologisuus” ovat tekosyitä, kaupungin 
tulojen maksimoiminen on todellinen syy. 
UrBaana on suunnitelma, jossa on unohdettu 
sekä kaupunkilaiset että olemassa oleva, jo 
täyteen rakennettu kaupunkialue Baanan 
ympäristössä.

Rahahan tässäkin jyllää, kuten myös 
Lapinlahti-hankkeessa, joka on ainakin tois-
taiseksi onnistuttu torppaamaan. Lapinlah-
den kaupallista hyödyntämistä  kaupungin 
korkeimman johdon tuella ajanut kansainväli-
nen kiinteistösijoitusyhtiö, ulkomaalaisomis-
teinen NREP Oy, ei ainakaan tässä vaiheessa 
ole saanut kaupungin päättäjien enemmistöä 
taakseen.

ERkkI HIRVONEN

P.S. Kuuntele edelleen hyvin ajankohtaista 
suoraa asiaa Helsingin kaavoituksesta ja 
rakentamisesta, www.lahiradio.fi, kaupun-
ginosaradio/Töölö-radion haastattelutallen-
teet 7.3.2016 arkkitehti kaija Santaholma ja 
4.4.2016 TkT ja arkkitehti Tapani Launis. 

Helsingin rakennus- ja suunnitteluhankkeissa on syytä aina olla valppaina. Jos-
sakin johtavien poliitikkojen, virkamiesten, ym. toimesta valmistellaan jatkuvasti 
hankkeita, jotka toteutuessaan heikentäisivät kuntalaisten asumisedellytyksiä. 

T

Kaavoituksessa ja  
rakentamisessa tapahtuu
– julkisesti ja kulisseissa
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 Töölönkatu 32
p. (09) 446 863

Tykistönkatu 9, p. 045 111 9809
www.scorpiobarbers.fi

PArTuri-KAmPAAmo

Lähelläsi, nopeasti, esteettömästi
Töölöntorin nurkalla – vid Tölötorget

|  p. 09 2538 5300

Töölön kirkko
90 vuotta
Kyläkirkon juhlasyksy kutsuu 
juuri sinua!
Ohjelmassa mm. Jaakko Löytyn konsertti 
25.9. Katso muut tapahtumat sivultamme 
seurakuntatoolo.fi.

TÖÖLÖN SEURAKUNTA

Töölön kirkko
90 vuotta
Kyläkirkon juhlasyksy kutsuu 
juuri sinua!
Ohjelmassa mm. Jaakko Löytyn konsertti 
25.9. Katso muut tapahtumat sivultamme 
seurakuntatoolo.fi.

TÖÖLÖN SEURAKUNTA

SalOn 
CaSanOva

Itseleivotut tuotteet,  
suolaiset ja makeat
Palvelemme koko kesän ma-pe
Töölön terveysaseman aulakahvila
Sibeliuksenkatu 14, p. 040 508 7237
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ALEn edustusjoukkue pelaa naisten 
1-sarjassa nimellä Helsinki Volley. 
Kausi 2019-2020 keskeytettiin koro-

nan takia maaliskuun puolivälissä. Runkosarja 
ehdittiin juuri pelata loppuun ja se päättyi 
Helsinki Volleyn selvään voittoon ja edessä 
olisi ollut nousukarsinta Mestaruusliigan 
kahden viimeiseksi sijoittuneen ja 1-sarjan 
kahden parhaan kesken. Tilanne säilyi siis 
ennallaan, kausi nollattiin, kuten monissa 

N

Töölöläinen Helsinki Volley  
tavoitteena Mestaruusliiga
Naarasleijonat NALE ry on helsinkiläinen vuonna 1975 perustettu 
naislentopalloiluun erikoistunut urheiluseura. Seuran joukkueet 
harjoittelevat ja pelaavat kotiottelunsa keskustan alueella, pää-
asiassa Töölön kisahallissa. 

palloilusarjoissa viime keväänä, ja Helsinki 
Volleyn nousutavoitteen toteutuminen siirtyi 
vuodella eteenpäin. 

- Syksyllä alkavalla uudella kaudella, 
toivottavasti sitä päästään pelaamaan, on 
sarjajärjestelmää muutettu niin, että 1-sarjan 
voittaja nousee keväällä play off-ottelujen 
jälkeen Mestaruusliigaan, kertoo joukkueen-
johtaja Jaana Ylitalo. 

- Jo päättyneen kaudenkin perusteella 
tavoitteemme on 1-sarjan voitto, vaikka 
pelaajat jonkin verran vaihtuvatkin ja jouk-
kueella on uusi valmentaja. Koska Töölössä 
pelaamme ja harjoittelemme, haluamme 
tehdä itseämme tunnetuksi nimenomaan 
töölöläisenä joukkueena. Kisahallille on help-
po tulla ja ottelutapahtuma on viihdyttävä, 
tervetuloa, kannustusta tarvitaan oman kylän 
joukkueelle, kehottaa Jaana Ylitalo.   

 
Uusi valmentaja
Helsinki Volleyn uusi valmentaja Ismo 
Tuominen on Salosta kotoisin oleva ammat-
tilentopallovalmentaja. Hän on voittanut 
valmennusurallaan muun muassa Suomen 
mestaruuden vuonna 2006 Santasportin 
päävalmentajana ja toiminut Suomen lento-
pallomaajoukkueen apuvalmentajana vuonna 
2005 Mauro Berruton aisaparina. Ennen 
valmentajanuraansa Tuominen pelasi SM-
liigassa neljä kautta Salon Viestin riveissä. 
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VUODESTA 1990

Ylinkerros Oy
Runeberginkatu 61, 00260 Hki, www.ylinkerros.fi

www.paperikauppaputinki.fi
instagram: @paperikauppaputinki

20.8. olemme 
Töölössä auki 
klo 19 asti!

Erkki Alajan 
OLYMPIASTADION
-kirja meiltä 
tarjoushintaan 

vain 29€

TÖÖLÖ
Runeberginkatu 44

KALLIO
Fleminginkatu 5

ULLANLINNA
Korkeavuorenkatu 19

Optikko- ja silmälääkäripalvelut

Instrumentarium Töölöntori,
Sandelsinkatu 6, p. 0203 32891

46005_INSTRU_palveluhakemisto_64x40.indd   1 23/05/2019   9.35

Töölöntorilla klo 15.00. 
Oula Silvennoinen on 
filosofian tohtori ja 
historiantutkija, joka 
ei kaihda puuttumista 
arkoihinkaan aiheisiin. 
Vuonna 2008 hän nousi 
julkisuuteen väitös-
kirjatyöllään Salaiset 
aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuus-
poliisiyhteistyö 1933–1944. Vuoden 
tietokirjaksi 2019 oli ehdolla hänen 
toisen arvostetun historiantutkijan Aapo 
Roseliuksen kanssa kirjoittama Villi itä 
(Tammi 2019), jossa kerrotaan Suomen 
lähialueilla käydyistä ns. heimosodista 
(1918-21), niiden taustoista ja poliitti-
sista vaikuttimista. Toinen myyttienkin 
murtamiseen liittyvä on Juha Pohjosen 
kanssa kirjoitettu kirja Tuntematon Lauri 
Törni (Otava 2013).

© Pertti Nisonen. Tammi.



Töölöntorin Taiteiden yö 202014

rjö Kyllösen monipuolinen taiteellinen 
lahjakkuus ja tuotanto on jäänyt aivan 
liian vähälle huomiolle ja arvostukselle. 

Osittain myös siksi, että Viipuriin jäi sodan 
jalkoihin tuhoutumaan merkittävä osa hänen 
alkukauden tuotannostaan, muun muassa 
näkyvimmät eli 1930-luvun loppupuolella 
rakennettujen Viipurin sotilassairaalan, nais-
tensairaalan ja kauppa- ja merenkulkuop-
pilaitoksen seinäreliefit. Joitakin pienempiä 
töitä hän pystyi tuomaan mukanaan, mutta 
ylivoimaisesti suurin osa Kyllöseltä jälkeen 
jääneistä taideteoksista on 1940-60-luvuilta.

Kyllösen toisen maailmansodan jälkei-
sestä tuotannosta tunnetuin työ, ja hänen 
päätyönsä, on Lastenlinnan seinäreliefien 
suunnittelu ja toteutus. Kyllösen toteuttama 
julkisivun kotkareliefien koristerappaus oli 
suurtyö, joka tapahtui vuosina 1946-48. Kai-
ken kaikkiaan suuria kotkanpesän eri vaiheita, 
kotkaäidistä ja poikueesta poikueen pesästä 
lähtöön, kuvaavia tarinakuvia on 22 kappa-
letta. Pienempiä kotkakuvia on ulkoseinän 
ikkunoiden väleissä ja lisäksi Kotkakabinetis-
sa koko seinän peittävä kotkareliefi. Lasten-
linnan sisätiloissa, juhlasalissa ja kappelissa, 

 Teksti: Erkki Hirvonen. Kuvat: Tuula Salmi

”Enhän mie  mittää, sitähän mie vaan, että  
kauneutta ihmisille arkiharmaan keskelle”.   
Näin vaatimattomasti kuvasi Viipurissa  
1899 syntynyt ja talvisodan evakkona 1940 
Pirkkolaan muuttanut rappaus- ja tiilitaiteen  
mestari Yrjö Kyllönen taiteilijanuraansa.

Yrjö Kyllönen
– Lastenlinnan seinä -  
 reliefien tekijä
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on satuihin ja tarinoihin liittyviä koristekuvi-
oita ja pääaulassa Aleksis Kiven Seitsemästä 
veljeksestä otettuja tarinoita. Veljesten lisäksi 
Kyllönen haki ehtymättömiä hahmoja ja tari-
noita Kalevalasta ja Raamatusta.

Lastenlinnan raskaat taide-, koriste-, 
ym. julkisivurappaustyöt ja pitkät työpäivät 
verottivat Kyllösen terveyttä ja hän joutui 
selkäleikkaukseen eikä päässyt osallistumaan 
Lastenlinnan vihkiäisiinkään mikä oli hänelle 
suuri harmi olihan se hänen uransa merkittä-
vin ja laajin työkokonaisuus. Puolitoista vuo-
sikymmentä myöhemmin 1960-luvun alussa 
Kyllönen halvaantui, mutta sinnikkäästi hän 
jatkoi edelleen taiteen, erityisesti maalaus-
taiteen, tuottamista aina kuolemaansa 1967 
saakka. Kyllönenhän ei ollut ”vain” muura-
us- ja rappausmestari, vaan teki paljon myös 
öljy-, kipsi- ja puutöitä. 

Lastenlinnan ohella hän toteutti myös 
useiden muiden julkisten rakennusten ko-
risterappausta, kohteina muun muassa Var-
kauden kaupungintalo (Rahapuu), Varkauden 
Könönpellon koulu (Tiedonpuu), Varkauden 
Luttilan kappeli (Nuoruudesta vanhuuteen) ja 
Järvenpään invalidioppilaitos (Takojat).

Vas. sivu. Yksityiskohta kotkareliefistä ja Yrjö Kyllönen työstämässä Lastenlinnan seinään kotkareliefiä 1946-48. 
Ylh. vas. Oma kuva (öljyväriteos 1956). Ylh. oik. Talvi-ilta, öljyvärityö Pirkkolan asunnon ikkunasta näkymä (1964).

Reliefiseinää Lastenlinnassa.
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Tutustu meihin Instagramissa ja Facebookissa.

Tykkää facebook-sivuistamme remax_loiste ja osallistu 
kuumailmapallolentoarvontaan! Arvonta suoritetaan 
tykkääjien kesken 30.9.2020.

Pyydä meiltä maksuton arviokäynti loiste@remax.fi  
050 559 7321 tai poikkea toimistollemme Töölössä,  
osoite Nordenskiöldinkatu 3 A. Tervetuloa!
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