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H
Puukkomestar in

muotokuva

Rikhard ”Riku” Koivisto syntyi 25.5.1912 Kauha
joen Ikkeläjärvellä, missä hän myös kuoli 9.5.1983. 
Hän oli maanviljelijän poika ja toimi eläessään 
renkinä sekä ojitus- että tietöissä. Myöhemmällä 
iällä hän ei asunut kotitalossaan, vaan punainen 
mökki ja perunamaa toimivat onnen ja elämisen 
lähteenä. Rikulla ja Saima-vaimolla ei ollut omia 
lapsia, mutta sen sijaan ottopoika Kauko Holo
painen, joka nykyään asuu Ruotsissa.
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Rikun mökki toimi myös ateljeena ja täyttyi 
lastuista sekä ihmeellisistä eläinhahmoista joita 
hän veisti puusta, lähinnä haavasta. Vierailijoita 
kävi katsomassa tätä elävää kotigalleriaa. Saima 
valitteli: ”On niin sotkua aina, kun Riku tekee 
töitä, mutta siistitään vähän pöytää, että Saarahan 
kupit ja piparkakut mahtumaan sekaan.”

Koivisto oli alkanut veistää sodan aikana. 
"Kun oltiin Rukajärvellä etulinjasta taaempana 
huilaamassa, tuli puhdetyökersantti kyselemään 
miehiltä, että onko sellaasia, jotka taitaa tehdä 
puusta. No minä vastasin, jotta on mulla hiukan 
taipumusta.”
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Päästyään sodasta ehjänä vaikkakin hyvin 
reumaattisena Koivisto jatkoi veistämistään. Aluk
si syntyi poron päitä Lapista tuotuine oikeine 
sarvineen. Ainoat välineet olivat kirves ja puukko, 
loppusilaukseen hän käytti liimaa, sahanpuruja, 
tuohta, kaarnaa, jäkälää ja vesivärejä -  kaikenlaisia 
luonnonmateriaaleja. Kerran Koivisto teki ratsasta
japatsaan muovihevosen päälle. Rikun ihailija 
kapellimestari Jorma Panula halusi ostaa teoksen, 
mutta vasta sitten, kun hevonenkin olisi veistetty 
puusta.

Paikallisen kansankulttuurimuseon johtaja 
Mauno Peippo havaitsi Koiviston erityislahjakkuu
den ja innosti tätä laajentamaan ilmaisuaan. Hän 
lahjoitti Rikulle aapisen, josta tuli erityinen inspi
raation lähde.

Koiviston veistosten aiheet liittyvät yleisesti 
eläinkuntaan, mutta myös ihminen ilmestyi Ri
kun puukon luomistöihin. Eläinaiheita hän myi 
”kympin kappale”. Suuremmat, Aatamia ja Eevaa 
esittävät veistokset maksoivat sata markkaa, koska 
olivat isompitöisiä. Niiden tekemiseen meni kolme 
viikkoa ja hahmojen piti olla aina "realistisia”: 
"Eihän ne ole mitään ilman vehkeitä.”

Näyttelijä Helena Haaviston pitämässä Kel
larigalleriassa Fredrikinkadulla Helsingissä oli 
80-luvulla kaksi Koiviston näyttelyä, jotka saivat
hyvät arvostelut. Teokset myytiin niistä lähes
loppuun.
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Omipäisen miehen kirjokorja

Kauhajoen Ikkeläjärvellä eläneen kansantai
teilija Rikhard "Riku” Koiviston (1912-1983) 

puusta veistetyt eläintarinat kertovat meille asioita, 
jotka olemme unohtaneet, mutta joita rakastamme. 
Nämä köyristelevät kissat, kurkottelevat kurjet, 
pöllähtäneet jänikset kirjoiduissa väreissään avaa- 
vat ovet takaisin lapsuuden kadonneeseen näky- 
teatteriin. Niissä on kansanlaulun linnun liverrys, 
joka on kuin keväisen kukkaihmeen itsestäänselvä 
taide.

Koivisto oppi itse taitonsa sotiemme korsu- 
koulun puhdetaiteen ahjossa. Pienen pieni torppa, 
missä hän eli Saima-vaimon ja kissan kanssa, oli 
Koiviston taiturinkäsissä täyttynyt merkillisillä haa
papuusta veistetyillä eläimillä ja ihmishahmoilla. 
Rengin töissä tarkentunut luonnossilmä on antanut 
näille otuksille melankolisen, alistuneen, mutta
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lannistumattoman ilmeen, jossa on sielukkuutta ja 
huumoria. Jäykistyneinä siluetteina ne tuijottavat 
maailmaa, silmissään syntymähämmästys. Naivisti- 
set piirteet sekoittuvat vaistomaisiin vakiomuotoi
hin, joissa on pakahtumaisillaan olevaa jännitettä. 
Jokainen otus kertoo oman tarinansa, jonka koo
misen ankara animaatiohahmo se on.

Tupagalleriaan syntyi yhtä aikaa kirjavia leluja 
satusilmille ja ikuisuutta mietiskeleviä museoesi
neitä. Monet eläinhahmot ovat kuin löydöksiä jos
tain muinaisesta kulttuurista, jossa eläimiä pidettiin 
maagisina jumalina ja niistä tehtyjä toteemeja pal
vottiin, rukoiltiin ja lepyteltiin kulttimenoissa.

Näyttelijä Helena Haaviston Koivistolle lä
hettämä Egyptin-kortti, joka esitti apinaa istu
massa pallon päällä, inspiroi taiteilijaa veistämään 
apinan istumaan maapallolla kuin typertyneenä 
valtiaana.
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Rikaskin köyhtyy 3a 
rakaskin lauhtuu,
mutta koria on aina koria

Eteläpohjalainen sananparsi
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Aapiskukkojumala

Eläinjumalat ovat aina inspiroineet tietäjiä. Sha
maaneilla oli opaseläimensä, Horus-haukka 

leyhytteli tietonsa faaraolle levitetyin siivin. Lää
ketieteen isä Hippokrates sai tietonsa Kheiron- 
kentaorilta.

Koivistolle opettaja oli Aapiskukko. Paikallisen 
museonjohtaja oli aidosti kiinnostunut kirjasivistyk
seltä varjeltuneesta Rikusta. Tämä koiratta metsissä 
jäniksiä kiinninappaava puusuomalainen, jonka kä
sissä haapa taipui mitä innoittuneimmiksi olioiksi, 
sai johtajalta lahjaksi kukkokantisen Aapisen. Riku 
ei päässyt kantta pidemmälle, kun häneen iski luo
misen tuli. Istuja pala! Syntyi tulinen Kukko.

Aapisesta tuli Rikulle lähdekirja. Apis on 
egyptiläisten A ja tarkoittaa härkää. Tämä Härkä- 
kukkojumala opetti Rikulle mielikuvituksen uudet 
aakkoset. Kun Jukolan Jussi ja koko Suomi oppi
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lukemaan, menetettiin kyky lukea suoraan suuren 
luonnon kosmista kirjaa. Apiskukkojumalan innoit
tamana Koivisto pani haavan laulamaan eläinradan 
aakkoset takaisin. Säestäjäksi tälle laululle Riku 
veisti itselleen myös oikean kanteleen.

Koiviston krouvit pienoisveistokset elävät 
kuitenkin humoristisessa maailmassa vapautuneina 
kaikenlaisista uskomuksellisista pakotuksista. Itse 
asiassa ne ovat hyvinkin realististen havaintojen 
kuvauksia: kukko seisoo tunkiolla kräähnästen 
kultaisena kuin aamun kajo itse. Mehiläisparvi, 
joka on kuvattu eräänlaisena mobilena, pörrää kuu
luvan keltaisena parvena puukonkulun kuvauksen 
voimalla. Niiden vaistomaisessa tyylissä on vilaus 
keskiaikaisten kirkkomaalausten kirjavuutta ja 
ihmishahmoissa on kansanomaisten vaivaisukko- 
jen jäyhyyttä. Vaikka ne ovat syntyneet kaukana 
modernin taiteen keskuksista, metsän ja pellon Kias- 
massa, on niissä modernin abstrahoinnin karikatyyriä. 
Oikeammin ne liittyvät ajattoman primitiivitaiteen 
jatkumoon. Ne ovat ITE-taidetta, yksilöllistynyttä 
nykykansantaidetta.
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Hau-hau, mur-mur, miaau... Jos eläimet oppisivat 
yhtäkkiä puhumaan ihmiskieltä, saisimme ehkä 
kuulla kunniamme. Ja mitenkähän eläimet veistäi
sivät meitä? Veistäisivätkö ne meidät jumalina vai 
kenties pelottavina hirviöinä?
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Eläimell inen näkökyky

M e ihmiset nautimme eläimistä, mutta hä
peämme eläimellisyyttä itsessämme. Me 

ilahdumme linnun laulusta, haltioidumme kotkan 
lennosta, kunnioitamme härän voimaa ja haluai
simme että meillä olisi leijonan sydän. Me haluai
simme omia kaikki eläinkunnan piirteet itseemme, 
mutta emme sen "eläimellisyyttä”.

Useissa Koiviston kuvissa on ihminen ja eläin. 
Ymmyrkäisillä silmillään tuijotteleva perhe ulkoi
luttaa olioita, jotka näyttävät tulleen jostain fanta
sian luolista tai sisäavaruudesta pikemmin kuin koi
rankopista. Keltapöksyinen Tarzan pököttää puussa 
Keltaista Jellonaa paossa kuin pappi saarnastuolissa. 
Samainen "Yellona" uhkaa kita avoimena maassa 
makaavaa neitokaista.

Tämä loistelias pienoisveistos on saanut innoi
tuksensa naivistisen taiteen mestarin Henri Rous-
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seaun maalauksesta ”Yö”. Ei tiedä odottaako neito 
leijonan hyökkäystä kauhusta kalpeana, vai kuun
teleeko hän nirvanassa Yellonan laulua. Keskellä 
veistosta on tappi, jonka päässä mollottaa täysikuu. 
Siinä on sanottu kaikki Yöstä.









Ei elä jOs
Eteläpohjalainen sananparsi

ei ovelootte.
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Rehevä synti in lankeemus

Koivistolla on monta pienoisveistosta syntiin
lankeemuksesta. Siekailemattomalla tavallaan 

hän kuvaa tuota luomakunnan suurta "lähtöpamaus- 
ta” joka ajoi ihmisen pois Paratiisista. Aatami seistä 
jäköttää kuunnellen hämmentyneen pelästyneenä 
Hyvän ja Pahan tiedon puun ympärille 
tiiviiksi spiraaliksi kiertyneen Suuren 
Käärmeen viekoittelevaa lupausta 

"tulla kaikkitietäväksi kuin Jumala”.
Samalla Eeva kurkottelee sutjakkaasti koh
den Punaista Omenaa. Kielletyt hedelmät sojottavat 
puusta eri suuntiin kirkuvan kiimaisina Joan Miro 
-pallukoina.

Alkuihmisparin sukuelimet ovat kursailemat
toman korostetusti esillä. Eletäänhän viimeistä het
keä rehevässä onnessa ennen sen Suuren Häpeän 
alkua joka tietää viikunanlehtiin verhoutumista.
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Sittenhän alkavatkin ei vain muotihuolet, vaan 
kaikkinaiset intohimon ja tiedon väliset ristiriidat 
ja ”kell’ onni on, se onnen kätkeköön”.

Kuva kertoo siitä miten kaikkiyhteydestä ir
tauduttiin. Koiviston kuvaamina Aatamin pelko ja 
Eevan halu symboloivat loistavasti ihmisen jokahet- 
kistä tilaa epäilyn ja uteliaisuuden välillä. Käärme on 
kuin lihallinen monikiemurainen kysymysmerkki 
muhkeita hedelmiä ojentelevan puun tanakalla 
rungolla. Kaksihaarainen kieli muistuttaa kaksi
mielisyydestä. Toisaalta se on Elämä itse, toisaalta 
siihen liittyy itsekkyyden niljakkuus. Se on kuin 
muinaisten hindujen kundalini, joka käär-meen- 
muotoisena kiertää selkärangan ympäri ja antaa 
tiedon hyvästä ja pahasta.

Tässä Raamatun kuvassa käärmeen tempaus 
aiheuttaa kuitenkin katastrofin koko luomakunnal
le. Koiviston käärme on kuin napanuora, Aatami ja 
Eeva kuin vastasyntyneet murrosikäiset! Paratiisi- 
kotikohdussa kaikki oli annettuna, sen ulkopuolella 
kaikki on tehtävä omalla tahdolla, hiellä ja vaivalla 

-  palkkana kuolema.
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Koiviston lankeemuskuvauksissa on parodioiva 
ote, mikä onkin ainut lääke tämän paradoksin aiheut
tamaan pateettiseen kutinaan. Niihin liittyy ITE:n 
mysteeri. Aatamin kauhunkasvoilla piilee aavistus: 
onko Itse Tehty Elämä tie todelliseen vapauteen 
vai täydelliseen tuhoon?

Draamaa seuraa aina kolme fantastisesti veis
tettyä eläintä, jotka tuijottavat oudoksuen eteensä. 
Niidenkin huoleton "eläinradan sopuelo” loppuu 
ja niistä tulee petoja tai saaliita, kuten ihmisistä 
petollisia juonittelijoita tai uhreja.

Viattomasta Aatamista on pitkä matka erääseen 
toiseen Koiviston kuvaukseen. Siinä itepäisyydes- 
tä rankaistu Rannanjärvi häjykavereineen istuu 
tuomiotaan seinättömässä sellissä puiston penkillä 
kuin nykyrytsölä ikään, raskaissa kaulakahleissa, 
harmaissa "liituraidoissa”.
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Kaikkia sitä pitää nähärä ennen ku 
silimät päästä putuaa.

Eteläpohjalainen sananparsi
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Kissapöllön mysteeri

Erään Eevan juurella on merkillinen kissan ja 
pöllön yhdelmä. Tämä kissapöllö, itsenäinen 

maaginen olento, tuijottaa useana variaationa taitei
lijan tuotannossa kuin Koiviston suojelushenki tai 
toteemieläin. Niiden kasvojen inhimilliset piirteet 
yhtä aikaa kysyvät syvimmät kysymyksemme ja 
vastaavat niihin.

Koiviston taiteessa on voimakas luontotunne. 
Ne liittyvät enemmän metsästyskulttuuriin kuin 
maanviljelyyn. Vapaan metsien miehen osumatark
kuus saaliiseensa on veistäjän taiteellisen puukon 
kärjessä. ”Innokas metsästäjä. Käveli kankeesti, 
josta kärsi” kuvasi eräs aikalainen Koiviston ole
musta. Voi kuvitella että hitaus, joka on saattanut 
tulla kärsitystä aivokalvontulehduksesta, on myös 
ollut tarkkailijan hitautta. ”Oli omipäinen”, jatkaa 
tuttu muisteluaan, mikä sanoo murteen suomalla
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suoruudella Koiviston huomioiden laadun. Tällaista 
"omipäistä” visuaalista murretta on myös hänen veis-
tostyylissään. Luonnon oikukas hyvinvointi kelluu 
niissä omipäisesti väritettynä.
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Kituroomista son elämä yh.yrellä
tissillä.

Eteläpohjalainen sananparsi
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Tyhji intuijottajat  ja kylähullut

Koiviston ihmishahmot tuijottavat kuin meso
potamialaiset palvojahahmot silmät reväh- 

täneenä tyhjyyteen, joka tuntuu olevan täynnä 
mitä kiinnostavinta nähtävää. Tuossa katseessa on 
viattomuus joka oli ennen muistamista ja toistoa. 
Kun katse elää luovassa maailmassa, on se aina 
uusi ja innoittunut. Siksi luovien ihmisten silmissä 
asuu elävä liekki, joka tarttuu teokseen ja sytyttää 
katsojan silmän. Sellainen katse ei toista nähtyä 
naturalistisesti, vaan sulattaa nähdyn oman itsensä 
muotoiseksi kuin lapsi, joka leikkien oppii yhteyden 
maailmaan.

I

Hullu ei tee sitä enää. Hullu uskoo maailman 
sellaiseksi kuin se on ja toistaa mekaanisesti itseään 
ja kaikkia käskyjä. Siksi kylässä on aina yksi viisas 
mies ja nainen joka on löytänyt lapsen itsestään, ja 
loput ovat niitä "kylähulluja”. Niinpä tarina kertoo,
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että kyläläiset pakottivat Koiviston menemään psy
kiatrille tutkittavaksi, koska hän oli "hullu”. Tämä 
totesi Rikun erittäin terveeksi. "Eminä mikä hullu 
o!” oli Rikun vastaus näille "kylähulluille”.

Luova liekki-leikki on asunut Rikhard Koi
viston silmässä, sielussa, kädessä, ja se siirtyy meihin 
lähtemättömänä innoituksena kehottaen avaamaan 
'laiteen Aapisen yhä uudestaan. Tämän satumaisen 
veistäjän viimeinen veistos oli mystisen surumieli
nen keltainen tietäjäpöllö. Matka kukosta pöllöön 
on harppaus itenpuoleiseen, joka on äänettömin 
siivin tehty.





Hulluna on hyvä olla,
kun ei vain jä rki puutu.

Eteläpohjalainen sananparsi












