
1. Epätoivo (Johannes Haapasalo, graniitti, 1929) 
 

Ristimäen puistossa sijaitsee graniittiin veistetty Epätoivo, joka on valmistunut 1929. (korkeus 
145 cm). Haapasalon tuotannossa Epätoivo ei pyri realismiin vaan edustaa klassista, 
idealisoitua linjaa toisin sanoen ihmistä kuvataan todellisuutta kauniimpana. Veistos 
paljastettiin Ristimäenpuistossa vuonna 1965.  

Puhumassa oli kaupunginjohtaja Ensio Häyrinen. Taiteilija oli tuolloin itse niin 
huonokuntoinen, että hän seurasi tilaisuutta kaupunginjohtaja Ensio Häyrisen kanssa autosta. 
Taiteilija Haapasalo kuoli saman vuoden joulukuussa, kohta professoriksi nimittämisensä 
jälkeen. 

--- 

1. Miten Haapasalo kuvaa teoksessaan epätoivon tunnetta? 

 

 

. 

 

 



 

2. Eero Lehtosen patsas (Panu Patomäki, pronssi, 1984) 
 

Heinolasta kotoisin olevalta kuvanveistäjä Panu Patomäeltä on kolme veistosta Mikkelissä: 
kaksi keskustassa ja kolmas Moision sairaalan pihalla. Mikkelin urheilupuistoon sijoitettua 
vuonna 1984 tehtyä veistosta kutsuttiin suunnittelu- ja paljastamisaikoihin "Viileäksi 
savolaiseksi" ja patsaan alastomuus herätti tietenkin kahdenlaisia tunteita. Kyseessä ei 
kuitenkaan ole näköispatsas, vaan tarkoituksena on ollut kuvata urheilusuoritusta. Patomäki 
on taiteilijana tyyliltään realisti, joka tavoittelee luonnon muotoja jäljitteleviä muotoja. 
 
Eero Lehtonen on ainoa yleisurheilun 5-ottelun kaksoisvoittaja olympiakisojen historiassa - 
hän voitti kultaa Antwerpenissä ja Pariisissa - mutta myös lajin viimeinen olympiavoittaja, sillä 
5-ottelu poistettiin olympialaisten yleisurheilusta Pariisin kisojen jälkeen. Viisiottelun lajit 
olivat: pituushyppy, keihäänheitto, kiekonheitto, 200 metrin juoksu ja 1500 metrin juoksu. 

--- 

1. Minkä urheilulajin suoritusta veistos kuvaa? 
2. Lehtosen lisäksi ainoastaan yksi muu mikkeliläinen on voittanut olympiakultamitalin. 

Kuka? 



 

3. Keinu 2 (Panu Patomäki, pronssi, 1982) 
 

Yksi kolmesta Panu Patomäen Mikkeliin tekemästä veistoksesta on Keinu 2. Teos hankittiin 
Mikkelin läänin 150-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 1982. Patsas tunnetaan myös nimellä 
"Tulevaisuus" ja sen kustansi valtio. Patsaan kummi ja nimenantaja on silloinen maaherra Uki 
Voutilainen.  
 
Valtion taidetoimikunnan tilaama Keinu 2 pronssiveistos paljastettiin huhtikuussa 1982. Teos 
on sijoitettuna valtion virastotalon viereen. Lapsiaihe on Patomäelle tyypillinen ja tässäkin on 
hieno ja herkkä lapsiaihe. Myös sairaalan pihalle sijoitettu Patomäen teos Kesä kuvaa lapsia.  

--- 

1. Nimi ’Keinu 2’ on ilmiselvä mutta miksi teosta voisi kutsua myös sen toisella nimellä 
’Tulevaisuus’?  



 

4. Nuori nainen (Johannes Haapasalo, pronssi, 1911) 
 

 

Johannes Haapasalon vuonna 1911 veistämä teos 
Nuori nainen on hänen varhaistuotantonsa 
merkittävin teos, joka nosti taiteilijan yleisön 
tietoisuuteen. Tämä alun perin marmoriin toteutettu 
veistos tilattiin yksityiseen kokoelmaan.  

1910-luvulla Haapasalo loi lukuisia lyyrisiä 
naishahmoja. Tämä nuori nainen heijastaa pyrkimystä 
yksinkertaiseen, ideaaliseen kauneuskäsitykseen. 
Teoksessa on Haapasalon tuotantoa hallitseva teema 
– mietiskelevä ja melankolinen ihminen. 

Teos valettiin pronssiin Lions klubi Mikkelin ja Lions 
klubi Savilahden toimesta vasta vuonna 1976 ja 
sijoitettiin samana vuonna valmistuneen uuden 
Mikkelin kaupunginkirjaston edustalle. 

--- 

Ohessa kuva Helsingin Kauppatorille sijoitetusta Havis 
Amandasta.  Ville Vallgrenin teos paljastettiin vuonna 
1908. Vertaile kuvien naishahmoja. 

1. Mitä yhtäläisyyksiä huomaat?  
2. Miten eroavat toisistaan?  
3. Sopisiko alla oleva Lucina Hagmanin mielipide 

Havis Amandasta myös Haapasalon työhön? Miksi 
tai miksi ei? 

 

HAVIS AMANDA, 
VILLE VALLGREN 
1906 



 

5. Jousimies (Johannes Haapasalo, pronssi, 1929) 
 

Kirkkopuistossa sijaitseva, pronssiin valettu Jousimies, on Porrassalmen taistelussa 1789 
kaatuneiden vainajien muistomerkki. (korkeus 106 cm). Patsaan jalustaan on kaiverrettu alku 
Otto Mannisen runosta "Porrassalmen työ". 

Veistoksen paljastustilaisuus 22.9.1929 oli yksinkertainen juhlatilaisuus, jossa oli 
kutsuvieraiden lisäksi runsaasti muuta yleisöä. Juhlatilaisuuden aluksi Mikkelin VPK:n 
torvisoittokunta esitti Savolaisten laulun, minkä jälkeen paljastuspuheen piti 
kaupunginjohtaja. Sitten patsaan juurelle laskettiin Mikkelin suojeluskuntapiirin 
piiriesikunnan seppele. Tilaisuus päättyi soittokunnan esittämään Maamme-lauluun.  

 

Porrassalmen taistelu 

Kesällä 1788 alkoi Kustaa III:n sota Venäjää vastaan. Mikkeli joutui sotatapahtumien 
kohteeksi seuraavana kesänä. Porrassalmella käytiin 13.6.1789 eräs maineikkain ennen 
itsenäisyyttä Suomen kamaralla käydyistä taisteluista. Taistelussa noin 650 suomalaista torjui 
ylivoimaltaan lähes kymmenkertaisen venäläisjoukon etenemisen Porrassalmella. Taistelussa 
haavoittui mm. Venäjän palvelukseen siirtynyt Savon Prikaatin entinen komentaja Yrjö 
Maunu Sprengtporten. Hänen kerrotaan tuolloin lausuneen kuuluisaksi tulleet sanat: "Omat 
koirat purivat". 

--- 

1. Mitä Sprengtporten mahtoi tarkoittaa lausahduksellaan? 
2. Mikkelissä on myös Wäinö Aaltosen tekemä Otto Mannisen patsas. Missä se sijaitsee? 

 

 Erityisesti Havis Amandan alastoman naishahmon muodokkuus aiheutti kritiikkiä. 
Suomalaisen naisliiton keulahahmo Lucina Hagman kirjoitti vuonna 1908 Havis 

Amandan loukkaavan kansalaisten siveellisiä tunteita: ”Tämän naisenkuvan muodot, 
asento ja wiitteet puhuwat törkyä ja haureellisuutta. Teos on kaiken siiwouden pilkka, 

epäluoma ja nuorison moraalia heikentävä julkea naisenkuva, joka on poistettava 
Kauppatorilta kuin muukin roska.” 



 

6. Vaeltaja (Johannes Haapasalo, pronssi, 1920-luku) 
 
Haapasalon vaeltaja on 1920-luvulta. Pronssiin teos valettiin kuitenkin vasta vuonna 1973. 
Vaeltaja löytyy tähyilemästä Naisvuorelta ja edustaa Haapasalon tuotannon klassishenkisiä 
mieshahmoja. Kokonaisvaikutelma on kuitenkin melko realistinen. (korkeus 210 cm). 
 
--- 
 
1. Mitä Vaeltaja näkee tähystäessään? 
  
 



Johannes Haapasalo
Eri puolella kaupunkia on lukuisia Haapasalon veistoksia puistojen ja viheralueiden 
kaunistuksena. Haapasalon merkitys meille mikkeliläisille tulee korostetusti esiin siinä, että 
taidemuseotoiminta täällä sai alkunsa Haapasalon veistoskokoelmasta, joka lahjoitettiin Mikkelin 
kaupungille. Alkuvaiheessa Mikkelin taidemuseo oli nimeltään Johannes Haapasalon museo, 
mistä johtuen graniittitalon seinässä on vielä tätä nimeä kantava laatta.  

Johannes Haapasalo syntyi vuonna 1880 Mikkelin pitäjän Rantakylässä. Haapasalo kävi koulunsa 
Mikkelissä ja pääsi ylioppilaaksi Mikkelin lyseosta vuonna 1900. Hän aloitti Helsingin yliopistossa 
Rooman ja Kreikan kirjallisuuden opinnot, mutta kuvataiteen alkaessa kiinnostaa yhä enemmän 
hän siirtyi 1902 yliopiston piirustussalin puolelle. Samana vuonna hän ryhtyi opiskelemaan 
Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulun maalauslinjalla, josta vaihtoi sitten kuvanveiston 
pariin. Suomessa oli tuolloin poliittisesti levottomat ajat ja Haapasalokin joutui keskeyttämään 
opintonsa ja matkusti aluksi Tanskaan. Siellä hän opiskeli vuoden verran Kööpenhaminan 
kuninkaallisessa taideakatemiassa . Tanskasta Haapasalo siirtyi Pariisiin, missä hän opiskeli 1904-
06. Pariisin vuosinaan hän oli muutamia kuukausia Auguste Rodinin oppilaana. 

Haapasalo palasi Suomeen 1906, minkä jälkeen hän työskenteli etupäässä Helsingissä lähes 60 
vuotta kestäneen taiteellisen uransa aikana. Hänen tuotantonsa on varsin monipuolinen 
sisältäen monumentaaliveistoksia, pienoisveistoksia, hautamuistomerkkejä, 
sankarihautamuistomerkkejä, koristereliefejä ja muotokuvia. Uskonnollishenkiset aiheet 
toistuvat usein hänen teoksissaan. 

Haapasalo osallistui useisiin suomalaisen taiteen näyttelyihin ulkomailla ja hänelle myönnettiin 
lukuisia palkintoja ja apurahoja. Haapasalo sai myös valtion taiteilijaeläkkeen. Professorin 
arvonimi hänelle myönnettiin vuonna 1965. Pian tämän jälkeen hän kuoli Mikkelissä 17. 
joulukuuta 1965. 

Haapasalon tunnetuin julkinen teos lienee Paasivuoren puistossa Siltasaaressa Helsingissä 
sijaitseva Nyrkkeilijät -veistos. Veistoksen pienoismalli löytyy Mikkelin taidemuseosta. 
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