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Historia inspiroi Tarvasjoelta talon ja työtilan löytänyttä  kuvataiteilijapariskuntaa

dyntäminen voi olla vapauttavaa, Puustinen sanoo 
viitaten muun muassa puolisonsa suunnittelemiin 
elektronisiin soittimiin, joilla kehitysvammaiset voi-
vat tuottaa taidetta.

Muotokieltä rikastavaa 
rakennusperinnettä
Vaikka pariskunta on kasvanut postmoderniin kult-
tuuriin ja heidän taiteessaan on leikillisiä populaari-
kulttuurin piirteitä, historia ja vanha rakennusperinne 
sytyttää heitä myös ammatillisesti. Lyhyessä ajassa 
pariskunta on jo ehtinyt selvittää Vanhatalon ja Euran 
kylän historiaa sekä ihastua kyläyhteisöön. He asuvat 
enimmäkseen edelleen Espoossa, mutta vakaana ai-
komuksena on Tarvasjoella työskentelyn lisäksi kun-
nostaa taloa.

Etenkin Puustinen on haltioissaan eri aikakausien 
kerrostumista, joita talosta on löytynyt. Hän esittelee 
innoissaan talteen laitettuja tapettien paloja ja hevon-
sontasavella tiivistettyjä seiniä. Vanhatalo onkin pa-
riskunnalle jännittävä löytöretki, joka tarjoilee paljon 
uutta opittavaa ja muotokielellään rikastaa henkisesti.

Myös pariskunnan kolme lasta on ihastunut paik-
kaan. Puustinen kertoo nuorten nauttivan, kun he 
pääsevät osallistumaan talon remontoitiin.

–Hienointa täällä on hiljaisuus. Pääkaupunkiseu-
dulla on aina lentokoneiden ja liikenteen melua.

Toisaalta kylän ihmiset ovat yllättäneet pariskunnan. 
Ennakkoon he kuvittelivat naapurinsa varautuneiksi 
varsinaissuomalaisiksi, mutta törmäsivätkin puheen-
pulputukseen. Syynkin tähän he ovat jo saaneet selville.

–Täällä on paljon Karjalan evakkojen jälkeläisiä ja 
kulttuurisesti monenkirjavaa väkeä.

Tähän joukkoon Lappeenrannasta lähtöisin oleva, 
pohjoiskarjalaisia sukujuuria omaava Puustinen ja 
Etelä-Englannista Suomeen 1980-luvulla kotiutunut 
Best sopivat hyvin.

–Lähdin Thatcher-pakolaiseksi, Best hymähtää 
mutta tarkentaa tulleensa Suomeen opiskelemaan.

Marraskuinen 1980-luvun neuvostohenkinen Hel-
sinki ei aluksi tehnyt Bestiin kovin hyvää vaikutusta, 
mutta vähitellen hän alkoi pitää Suomesta. Toisensa 
pariskunta löysi Lahdessa Bestin toimiessa Puustisen 
opettajana. Suhteen ”paheellinen” alku huvittaa paris-
kuntaa, mutta todellisuudessa heillä ei ole isoa ikäeroa.

Taiteen ja rakennusperinteen lisäksi pariskunnan 
yhteisiin intohimoihin kuuluvat purjehtiminen ja 
Itämeri, jonka saastumiseen he haluavat kiinnittää 
huomiota taideprojektillaan. Projektin merkeissä pa-
riskunta purjehtii vielä tämän kesän aikana Godzilla-
katamaraanilla Gotlantiin.

nKatso osoitteessa www.avl.fi kuka on Viikon henkilö.

■n MERJA PUUSTISEN JA ANDY 
BESTIN TAIDETEOKSIA

■n Liskojen yö, 2021. Jättimäisistä ilmatäytteisistä 
veistoksista koostuva installaatio. Esillä Hyvinkään tai-
demuseossa Happy Valley -näyttelyssä 31.10. asti.

■n Paradise Express, 2019. Ilmatäyteisestä veistok-
sesta, kahvipöytäkirjoista ja videokuvasta koostuva 
teos. Esillä Hyvinkään taidemuseossa Happy Valley 
-näyttelyssä.

■n Stange Fruit, 2019. Kolmesta ilmatäyteisestä veis-
toksesta koostuva veistosryhmä, joka on ollut esillä 
muun muassa Finlandia-talolla.

■n Hiljaisuuden jalanjäljet, 2000. Simonkadulla Hel-
singissä sijaitseva 20 pronssilaatasta koostuva ympä-
ristöteos, johon on ikuistettu kotoperäisten villieläin-
ten jalanjälkiä.

Kuva- ja mediataiteilijapariskunta Merja Puustinen ja Andy Best löysi Tarvasjoelta lähes täydelliset työtilat sekä talon, jonka pitkä historia viehättää. Yhdessä työskentelevän pariskunnan teokset ovat 
tunnettuja suuresta koostaan ja kokeellisuudestaan. Työskennellessä kummallakin on omat tehtävänsä. Puustinen tekee esimerkiksi pienoismallit, Best useimmiten vastaa lopullisesta teoksesta.

Teoksemme näyttävät hauskoilta lasten leluilta, 
mutta kun niitä alkaa pohtia, niissä on surrealisti-
sia, karseitakin ja kriittisiä ulottuvuuksia.

Tarpeeksi iso työtila on Merjalle ja Andylle unelmien täyttymys. Oman työtilan ansiosta kuvataiteilijapariskunnan ei 
enää tarvitse teettää töitään ulkomailla.

Andy esittelee puretun seinämateriaalin takaa löytynyttä oviaukkoa ja hevonsontasavea. Paris-
kunnan on tarkoitus ennallistaa talo.

Vintiltä löytynyt kaulauslauta kertoo Tarvasjoen Euran kylässä 
sijaitsevan Vanhatalon pitkästä historiasta. Talon historia ulottuu 
pidemmälle kuin urbanisoitumisen historia.
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