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Henkilökuvassa Tiia Matikainen 

Betonilehden henkilögalleriassa 
on haastateltavana kuvanveistäjä 
ja keramiikkataiteilija 
Tiia Matikainen (s. 1975 Kiteellä)

 ”Luksusta verrattuna entiseen”, Tiia Matikainen 
toteaa kilometrin pituisesta kävelymatkasta 
Myllypuron taiteilijakylästä Roihupellossa 
sijaitsevalle työhuoneelleen. Siellä näkee heti 
mistä on kyse: yhdellä seinällä on ripustettuna 
valmiita töitä, toista seinää hallitsee iso poltto-
uuni. Se saatiin nostettua toiseen kerrokseen 
juuri ja juuri ikkunankarmeja hipoen.

Tiian työhuone oli kahdeksan vuotta Suo-
menlinnassa. ”Paikka sinänsähän oli ihanteel-
linen. Yritimme myös vuosia saada Suomen-
linnasta asuntoa. Kun perhe kasvoi kahdella 
lapsella, jokapäiväinen reissaaminen Viikistä, 
jossa asuimme, alkoi rassaamaan. Matkoihin 
ja tarvikkeiden roudaamiseen kulunut aika oli 
pois kaikesta muusta”, Tiia toteaa.

Kiteeltä Savonlinnan ja Kuopion 
kautta Helsinkiin
”Yläasteikäisenä aloin kiinnostua enemmän tai-
teesta. Piirsin ja maalasin lähinnä omatoimisesti, 
sillä pienellä paikkakunnalla ei ollut juurikaan 
taidepuolen harrastustarjontaa. Pesäpallo ja 
yleisurheilu olivat Kiteellä ykkösharrastukset”, 
Tiia naurahtaa.

Käsillä tekemiseen ja yrittämiseen Tiialla 
on myös kotitaustaa:  ”Äidillä oli neulonta-alan 
yritys, hän suunnitteli ja teki vaatteita. Myö-
hemmin hän kouluttautui entisöijäksi ja alkoi 
opettamaan entisöintiä.”

”Onneksi pääsin Savonlinnan taidelukioon. 
Siellä oli sopivassa suhteessa taide- ja lukuai-
neita. Koulupäivien jälkeen oli myös runsaasti 
erilaisia kurssimahdollisuuksia. Siellä tutustuin 

ja innostuin savesta, lähinnä dreijauksen kautta. 
Se sytytti”, Tiia kertoo. Lukion myötä hän myös 
muutti Savonlinnaan, ensin alivuokralaiseksi 
ja sitten tyttöjen kimppa-asuntoon.

Lukion jälkeen Tiia pääsi Kuopioon silloi-
seen Käsi- ja taideteollisuusakatemiaan. Käsi-
työpainotteisesta koulusta Tiia kertoo saaneensa 
hyvät tekniset taidot keramiikan tekemiseen. 
”Taidepuoli oli vähäisempää, mutta korvasin 
puutteen kansalaisopiston kuvanveisto-, pii-
rustus- ja muilla kursseilla.”

Kuopiosta Tiia muutti Helsinkiin vuonna 
1997 päästessään opiskelemaan Taideteolliseen 
korkeakouluun. Taiteen maisterin paperit hän 
sai käteensä joulukuussa 2002. Opiskeluaikaan 
mahtui vaihto-opiskelu Prahassa.

”Aikaisempien opintojeni ansiosta pääsin 
Taikissa nopeasti kiinni tekemiseen. Vaikeam-
paa oli monilla suoraan lukiosta tulleilla, joilta 
puuttui tekninen osaaminen”, Tiia kertoo.

Aika ei riitä kaikkeen
”Kävi tuuri”, Tiia kertoo. ”Heti valmistuttuani 
sain Suomenlinnasta juuri vapautuneen työ-
huoneen.”

Hän kertoo alkuvaiheen ajatuksestaan 
yhdistää taiteellinen ura ja muotoilumaailma 
tekemällä myös käyttökeramiikkaa: ”Aika pian 
ymmärsin, että aika ei riitä kaikkeen. Jo opis-
keluaikana tunnistin, että taiteen kenttä on 
minun juttuni ja siinä minulla on enemmän 
annettavaa kuin astioiden muotoilijana.”

Tiian tekeminen ei ole kuitenkaan ”pelk-
kää” taiteen tekemistä. ”Taiteilijan ammatissa 

taloudellinen puoli kertyy pienistä palasista. 
Minäkin olen tehnyt keikkaluonteisia opetus-
töitä jo opiskeluajoista lähtien. Viime vuosina 
ansioita on tullut myös näyttelykorvauksista, 
joiden soisi muuttuvan käytännöksi ja yhdeksi 
tulonlähteeksi taiteilijoille”.

Taiteilijan ammattiin liittyvät erottamatto-
masti myös apurahat - ja niiden hakeminen, 
jonka Tiia myöntää olevan sekä aikaa vievää 
että henkisestikin rassaavaa.

”Itselläni on mennyt nyt useampi vuosi, 
etten ole saanut työskentelyapurahaa. Yksi syy 
on ehkä se, että minulle ei ole selvää lokeroa, 
vaan minut sijoitetaan keramiikkataiteilijana 
ja kuvanveistäjänä muotoilun ja kuvataiteen 
välimaastoon”, hän arvelee.

Kaksi Tiian viimeistä näyttelyä ovatkin olleet 
täysin omakustanteisia. Heinäkuussa avattavaan 
näyttelyynsä hän kertoo saaneensa kohdeapu-
rahan, joka kattaa vuokra- ja materiaalikuluja. 

”Lisäksi olen saanut materiaalisponssauksena 
kotimaista punasavea Kultelan tiiliputki Oy:ltä 

1 Tiia Matikainen työhuoneellaan.

2 Spuget-teokset on valettu betonista.

Lisätietoja:  

www.tiiamatikainen.com

tiia@tiiamatikainen.com

tel. +358(0)40 7236335
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ja betonin raaka-aineita Finnsementiltä. Ne 
ovat varmasti pieni menoerä firmoille, mutta 
tällaisella tukemisella on yllättävän suuri talou-
dellinen merkitys taiteilijalle.”

Taiteilu on rankkaa työtä
”Taiteilu on rankkaa työtä ja näyttelyiden teke-
minen on ison työn tulos”, Tiia toteaa ja kertoo, 
että hänen tuntemansa taiteilijat tekevät ihan 
hirveästi duunia.

”Boheemia haahuilua ei juuri ole. Välillä 
olisi kyllä kiva ja hyväkin hidastaa”, hän aprikoi 
haahuilun tarvetta tekemisen vastapainona.

Taide kuuluu koko perheen arkeen. Myös 
Tiian puoliso, Pasi Mälkiä, on kuvanveistäjä. 

Tiian työhuoneen pöydällä olevat kera-
miikkakissa ja -siili ruokakippoineen ovat 7- ja 
10-vuotiaiden tyttärien tekemät.

”Suutarin lapsien kenkien puute tosin taitaa 
toteutua meilläkin. Eivät tytöt täällä työhuo-
neella kovin usein käy. Muuttoruljanssissa 
kävin läpi heidän piirustuksiaan ja huomasin 
yllätyksekseni, että esikoisella on iso määrä itse 
piirtämiään sarjakuvia”, Tiia kertoo.

Inspiraatio tulee kaikesta
”Inspiroivaa on oikeastaan kaikki, mitä näen 
ja koen ympärilläni, elämä ylipäänsä ja ihmi-
senä oleminen tässä maailmassa.”, Tiia vastaa 
kysymykseen mikä hänen taidettaan inspiroi. 

”Tämän hetkiset teokseni ovat eräänlainen 
keitos, johon ovat vaikuttaneet muun muassa 
roomalaisella hautausmaalla näkemäni suru-
patsaat, Juha Hurmeen kirjalliset teokset, suo-
menkielinen runous ja räp-lyriikka. 

”Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Erityisen kiitol-
linen olen muiden taidealojen tekijöille, joista 
saan paljon vaikutteita. Jos välillä tulee tunne, 
että olen hakoteillä, luen täällä työhuoneella 
runoja ääneen”, hän kertoo.

Samalla inspiraation hakeminen on lapsi-
perheen arkeen sopivaa ”harrastamista”.

Tiia toteaa, että liikkumista olisi syytä har-
rastaa, nyt se jää vähäiseksi. ”Taiteen tekeminen 
on fyysisestikin rankkaa. Kuntosali ei olisi pahit-
teeksi. Tosin nyt potemaani tenniskyynärpäähän 
on työn lisäksi osasyynä muutto, sillä uudessa 
kodissa on riittänyt jynssättävää.”

Orgaaniset muodot kiehtovat
Orgaaniset, koskettelemaan houkuttelevat 
hiotut ja pyöreät muodot ovat Tiian taidete-
oksille tyypillisiä.

Hän käsitteli pyöreiden muotojen tema-
tiikkaa myös Taikin lopputyössään. ”Sanotaan, 
että vanhetessaan ihminen pyöristyy, särmät 
hioutuvat. Samalla tavalla esineen muodotkin 
hioutuvat sitä kosketellessa.”

Pyöreät muodot näkyvät Tiian töissä myös 
naisellisina, tosin hieman salattuina ja kainoina 

muotoina sekä kukkina. ”Varsin kliseistä kuk-
kateemaa käsittelen ronskilla otteella, kuten 
Asfalttikukkaset ja Lähiöruusunen -töissäni.”

Savessa ja betonissa paljon samaa
Normaalilyseon pihalla Helsingin Kaartinkau-
pungissa sijaitseva Tiian veistosryhmä Asfalt-
tikukkaset on taideteostoimikunnan tilaustyö. 
Vuonna 2009 valmistunut teos koostuu kahdesta 
pelkistettyä kukkaa muistuttavasta, istumisen-
kin sallivasta betoniveistoksesta.

Lähtökohtana oli sanan asfalttikukka herät-
tämä mielikuva hauraasta kukkasesta, joka 
työntyy kovan asfaltin läpi. Teos kuvaa tuota 
voimaa ja on samalla vertauskuva nuorista, joilla 
ulkoisista paineista ja sisäisistä ahdistuksista 
huolimatta on voima puhjeta kukkaan.

Asfalttikukkien materiaali on läpivärjättyä 
mustaa betonia. ”Työ oli ensikosketukseni 
betoniin, jossa näen paljon samankaltaisuutta 
minulle tuttuun saveen. Lisäoppia betonin tek-
nisistä ominaisuuksista ja käyttäytymisestä olen 
saanut Ornamon järjestämissä Betonisymposi-
umeissa Saksan Ulmissa ja viime kesänä Inkoon 
Elisaaressa”, Tiia kertoo.

”Asfalttikukkia tehdessäni en tiennyt betonin 
käyttäytymisestä mitään. Otin yhteyttä kuvan-
veistäjä Pertti Kukkoseen, jonka Betonipallas Oy 
-yritys myös toteutti työn”, Tiia kiittelee hyvää 
yhteistyötä.
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Kova materiaali näyttää pehmeältä
”Betonissa innostaa ja kiinnostaa erityisesti 
betonin pinta: kova, robusti materiaali, jonka 
saan näyttämään pehmeältä. Ulmissa tein beto-
nista Spugeja, pyöreämuotoisia maan matosia. 
Täytin sukkahousut hiekalla, muotoilin lon-
kerot ja tein niistä kipsimuotit, joihin sitten 
valoin betonin.”

Elisaaressa Tiia teki aikaisemmin savesta 
tekemänsä huputetun ihmishahmon, Arvot-
tomat -veistoksen betonista. Hän käytti lami-
nointitekniikkaa, jonka ansiosta rakenteesta 
ei tule liian raskas.

Betoniveistoksen painon kurissa pitäminen 
onkin Tiian mukaan asia, jota hän kokeilee ja 
testaa myös tulevaan näyttelyyn tehtävissä 
suuremmissa Spugeissa.

Savi ja betoni sopivat Tiian mukaan luon-
tevasti Arvottomien teemaan. Kumpaakaan 
materiaalia ei nykytaiteessa näet ole pidetty 
kovin suuressa arvossa.

Taidetta myös lähiöihin
Heinäkuun lopussa Galleria Sculptorissa avat-
tavaa Arvottomat 2 -yksityisnäyttelyä Tiia on 
tehnyt elokuusta lähtien. ”Tosin muita töitä on 
tehtävä ohessa.” Näyttelyn teema on yhteiskun-
nallinen, se käsittelee eriarvoisuutta ja pohtii 
millä perusteella määrittelemme toiset ihmiset 
tai itsemme arvottomiksi.

Vaikka tuleva näyttely on Helsingin keskus-
tassa, Tiia kertoo, että häntä kiinnostaa taiteen 
ja kulttuurin tuominen lähiöihin.

”Sinne missä ihmiset liikkuvat arkipäivinä. 
Esimerkiksi Myllypurossa on jonkin aikaa toi-
minut pop-up-galleria, jossa on esillä nykytai-
detta. Kynnys sinne pistäytymiseen on matala, 
toisin kuin keskustan gallerioihin. Kun lapsetkin 
koulumatkallaan poikkeavat ihmettelemään 
taideteoksia, se on toivottavasti luonnollista 
aikuisenakin. Ja vielä ilmaiseksi”, Tiia korostaa.
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3 Arvottomat-sarjaan kuuluva valkobetonista val-

mistettu teos. 2014.

4 Sortuma-teos on keramiikkaa. 2014. 

5 Asfalttikukkaset -teos koostuu kahdesta pelkis-

tettyä kukkaa muistuttavasta, istumisenkin sallivasta 

betoniveistoksesta. Työ on valmistunut vuonna 2009.

6 Asfalttikukkaset sijaitsee Normaalilyseon pihalla 

Helsingin Kaartinkaupungissa.


