
 

 

Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskuksen veistoskeräys 
 
Saarijärvi on kulttuuripitäjä. Täällä on aina arvostettu ja tuettu kulttuuria, taiteen te-
kemistä ja harrastamista. Täältä ovat lähtöisin monet tunnetut taiteilijat ja taitajat 
kuten Hannes Autere, Tarmo Manni, Tapperin veljekset, Frans Toikkanen, Eero 
Hyvämäki, Kirsti Paakkanen, Ilpo Kokkila, Pekka Neittaanmäki, Kirmo Lintinen, 
Janne Marja-aho, Tarja Sironen, Samuli Heimonen, Tiina Pyykkinen tai Joonas 
Rinne. Joitakin mainitaksemme.  
 
Luovuus ei ole vain taiteiljoiden yksinoikeus! Luovuus ja uuden keksiminen ovat 
kaiken kehityksen edellytys myös liiketalouden ja teknologian saralla. Niin yksilön, 
seutukunnan kuin koko ihmiskunnan tulevaisuus riippuu siitä, osaammeko ratkaista 
eteen tulevia ongelmia. Siihen tarvitaan luovuutta, kykyä ajatella asioita uudella ta-
valla. 
 
Kymmenettuhannet ihmiset ovat aikojen saatossa kulkeneet Saarijärven koululai-
toksen läpi. Sen tiloissa ovat kokoontuneet eri alojen harrastuspiirit ja kansalais-
opiston ryhmät. Vuonna 2018 Saarijärven kaupunginvaltuusto teki historiallisen 
päätöksen rakentaa uudet, terveet tilat yhtenäiskoululle, lukiolle,  kansalais- ja mu-
siikkiopistolle sekä kuvataidekoululle.  Hanke on merkittävä ja  se on sijoitus lapsiin, 
nuoriin sekä kulttuuriin. Se on panostus tulevaisuuteen. 
 
Haluamme että taide näkyy ja tuntuu konkreettisesti myös uusissa tiloissa. Sitä var-
ten Saarijärven museon ystävät ry on perustanut työryhmän keräämään varoja uu-
teen koulu- ja kulttuurikeskuksen pihaan sijoittavaan lahjaveistokseen.  
Keräyshankkeessa ovat mukana myös Saarijärven taitelijaseura Siena, Tapperien 
taideseura, Saarijärven Teatteri,  Saarijärven Lossi ja Saarijärven lukion kanna-
tusyhdistys. Lahjaveistos ilahduttaa ja inspiroi yhä uusia sukupolvia ja muistuttaa 
tahdostamme pitää yllä saarijärveläisen kulttuurin elinvoimaa.  
 
Juuri sinä olet joskus käynyt koulua Saarijärvellä, olet opiskellut tai opiskelet Saari-
järven kansalaisopistossa, musiikkiopistossa tai kuvataidekoulussa. Olet saanut in-
noituksen ja ensikosketuksen taiteeseen, tieteeseen, kulttuuriin.  Syönyt maka-
ronivelliä ja tillilihaa kouluruokalassa tai tanssinut ensi kertaa hitaita koulun konvas-
sa, pussannut nurkassa tai tehnyt kolttosia välitunnilla nurkan takana. Olet solminut 
elinikäisiä ystävyyssuhteita.  
 
Nyt sinulla on mahdollisuus olla mukana lahjaveistoshankkeen toteuttamisessa ja 
liittyä hyvää tekevään ketjuun menneilltä tuleville.  
Saarijärven koulu- ja kulttuurikeskus – lisää uusia paavoja, kirstejä,  tarmoja, 
kirmoja ja tiinoja! 
 
Lahjaveistoshankkeeseen voi osallistua maksamalla haluamansa summan 
Saarijärven museon ystävien perustamalle keräystilille   FI45 4766 0010 0485 
40 (POPFF22) 
 
tai ostamalla lahjakortin haluamalleen summalle Saarijärven museosta.  Tämä on 
myös oiva joululahjavinkki!  Maksaessasi pankkiin ilmoita viestikentässä lahjoittajan 
tai lahjan saajan nimi tai tieto, jos et halua nimeäsi julkaistavan. 



 

 

 
Jos lahjaveistos ajatellaan rakennelmana, siihen tarvitaan esimerkiksi 1400 kpl 25 
€:n kokoista palaa, 140 kpl  250 €:n kokoista palaa tai epämääräinen määrä eriko-
koisia paloja. Kaikki ovat tervetulleita.  
Lahjoittajien nimet kootaan koulu- ja kulttuurikeskukseen sijoitettavaan lahjakirjaan, 
rakaennushankkeen toisen osan peruskiveen muurattavaan aikakapseliin ja veis-
toksen yhteyteyteen tulevaan QR-koodilla luettavaan tiedostoon. Lahjoittajien nimi-
listaa ja keräyksen etenemistä voi myös seurata hankkeen Facebook-sivulta. Lisä-
tietoja saa Saarijärven museon ystävien kotisivuilta samunystavat.fi.  
 
 
Kiitos, kun olet mukana. Veistoksen paljastustilaisuudesta ilmoitetaan edellä maini-
tuilla kanavilla ja lehti-ilmoituksella.  
 
LAHJAVEISTOKSEN TEKIJÄ KUVANVEISTÄJÄ RADOSLAW GRYTA 
 
Radoslaw Gryta (s. 1955) on toteuttanut useita julkisia veistoksia sekä Suomessa 
että ulkomailla. Gryta on saanut kuvataiteen valtionpalkinnon vuonna 1989. Hän on 
toiminut pitkään opettajana Taideteollisessa korkeakoulussa, Imatran taidekoulussa 
ja Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.  
Saarijärveen, saarijärveläisiin taiteilijoihin ja taideharrastajiin Gryta on tutustunut 
opettajakollegansa  ja ystävänsä Kain Tapperin kautta. Gryta on pitänyt Saarijärvel-
lä kuvanveiston kesäkursseja 1980-luvulla ja joka kesä vuodesta 2010 lähtien.  
 
Koulu- ja kulttuurikeskukselle lahjoitettavaksi suunniteltu teos on Grytan graniitti-
veistos Poem, Runo.  Veistoksen pintaan kaiverretut aakkoset kertovat kaikessa 
yksinkertaisuudessaan koulun ja oppimisen merkityksestä.  
 
Työryhmä: Hanna Harju, Sirpa-Liisa Hast, Anna-Maija Koskenlahti, Pulmu Kuore-
lahti, Eeva Kuusela, Jaana Repo ja Janne Timperi. 
 
 
RAHANKERÄYSLUVAN EDELLYTTÄMÄT TIEDOT 
 
Keräysluvan numero RA/2020/1248 
Rahankeräyksen järjestäjä Saarijärven museon ystävät ry 
Puheenjohtaja Eeva Kuusela, puh. 044 0917299 
Varapuheenjohtaja Maire Hyvönen, puh.050 5665450 
Sihteeri Aino Rajapolvi, puh. 050 3749008 
Rahankeräyksen käyttötarkoitus: Lahjaveistoksen hankkiminen Saarijärven uuden 
koulu- ja kulttuurikeskuksen pihaan. 
 
 


