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Historia inspiroi Tarvasjoelta talon ja työtilan löytänyttä  kuvataiteilijapariskuntaa

LIETO/Tarvasjoki
Marika Timonen

Merja Puustinen ja Andy Best puhkuvat intoa. Työ-
tilaa etsinyt kuvataiteilijapariskunta ehti käydä mo-
nissa kohteissa ennen kuin tärppäsi ja Tarvasjoelta 
löytyi toiveiden täyttymys: työskentelytilaa sekä ins-
piroiva vanha maatalo historiallisen Hämeen Härkä-
tien varrella.

Pariskunta osti vuodenvaihteessa Vanhatalon, joka 
on ollut yksi Euran kylän kantatiloista. Talo on raken-
nettu 1880-luvun palon jälkeen uudelleen, mutta sen 
historia juontaa paljon pidemmälle.

–Tämä paikka tässä tunnetaan 1500-luvulta alkaen 
ja paikan historia on pidempi kuin Helsingin. Urbani-
soitumisen historia on lyhyt, mutta täällä on historian 
kerrostuneisuuden kanssa tekemisissä ja arjessa on 
historian tuntu läsnä, Puustinen intoilee.

Talon hankintapäätös ehkä oli käytännöllinen, sillä 
ulkorakennuksessa oli valmiina loistavat työtilat. 
Mutta talo myös vei kuvanveistäjien sydämet. Puus-
tinen rakastui talon hellaleivinuuniin, Best maakel-
lariin. Kaikkinensa he ovat olleet iloisen yllättyneitä 
talon melko hyvästä kunnosta.

–Aika monessa paikassa, jossa kävimme, navetta oli 
alkuperäinen ja huonossa kunnossa. Täällä edellinen 
omistaja oli kunnostanut ulkorakennuksen pienteol-
lisuustilaksi, Best kertoo.

–Tämä on meille täydellinen työtila ja lottovoitto, 
Puustinen jatkaa ja kertoo tilojen mahdollistavan, että 
he pystyvät nyt tekemään itse teoksensa.

Muun muassa suurikokoisista pomppulinnateok-
sista tunnettu taiteilijapariskunta joutui aiemmin teet-
tämään suunnittelemansa teokset ulkomailla. Ensim-
mäisiä Tarvasjoella valmistuvia töitä on Järvenpään 
koulun uudishankeen kutsukilpailutyö. Siihen paris-
kunta on opiskellut täysin uudenlaista tekniikkaa ja 
ryhtynyt muotoilemaan lasikuidulla päällystettyä sty-
roksia. Monet aiemmista töistä ovat olleet kankaisia 
teoksia, joihin puhalletaan sisälle ilmaa.

Kokemaan kannustava taidekonsepti
Yhdessä työskentelevä pariskunta on tehnyt selvän 
työnjaon, jossa Puustisen vastuulla on muun muassa 
apurahojen hakeminen ja Bestin vastuulla kansainvä-
liset kontaktit. Useat valmiista töistä ovat Bestin käsi-
alaa, mutta yhdessä visioidaan ja sovitaan päämää-
ristä sekä työtekniikoista.

–Yhteisten visioiden löytyminen vaatii hyviä tappe-
luita. Mutta enää emme paisko tavaroita, Puustinen 
toteaa pilke silmäkulmassa.

Puustinen ja Best pitävät toisiaan paitsi puolisoina 
ja työkavereina myös toistensa parhaimpina ystävinä. 
Yhdessä tekeminen tuo heidän mukaansa työskente-
lyyn hauskalla tavalla uusia näkökulmia. Ideoita he 
ammentavat muun muassa luonnosta, eläimistä ja 
kulttuuripolitiikasta. Monet heidän töistään ovat yh-
teisöllisiä ja osallistavia.

Väitöskirjojaan parhaillaan valmisteleva pariskunta 
on uudistanut ajatusta museoista ja kehitellyt taide-
konseptin, joka kääntää päälaelleen totutun kaavan. 
Sen sijaan, että heidän teoksiaan saisi vain katsoa, 
ne tarjoavat myös fyysisiä ja sosiaalisia kokemuksia. 
Emotionaalinen koskettavuus on pariskunnalle tär-
keää ja se, että teos tarjoilee jonkin tunnekoukun.

–Taiteen ei tarvitse olla älyllinen vallankumousju-
listus, vaan pitää pystyä tekemään taidetta, josta voi 
matalalla kynnyksellä nauttia. Taidetta kuitenkin pitää 
myös pystyä kuorimaan kuin sipulia.

Pariskunnan teoksia on joissakin keskusteluissa 
moitiskeltu liian populaareiksi ollakseen taidetta. 
Mutta pomppulinnakin voi olla moniulotteisempi 
kuin miltä se näyttää.

–Teoksemme näyttävät hauskoilta lasten leluilta, 
mutta kun niitä alkaa pohtia, niissä on surrealistisia, 
karseitakin ja kriittisiä ulottuvuuksia.

Puustinen ja Best ovat olleet uranuurtajia myös 
tietotekniikan hyödyntämisessä. He ovat kuitenkin 
huomanneet, että jos ihmiset haluaa ”villitä” osallis-
tumaan taideteoksen luomiseen, yksinkertaiset asiat 
voivat toimia parhaiten.

–Mutta joillekin monimutkaisen teknologian hyö-

■■ Vanhatalo on Merja 
Puustisen ja Andy Bestin 
toiveiden täyttymys

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.
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Vaikka Vanhatalo on aikanaan palanutkin, vintiltä on löytynyt kaikenlaisia aarteita kuten kaulaus-
lauta 1700-luvulta. Taustalla näkyvä kaappi on Andyn isoisoisoisän tekemä. Rakennusperinne sekä 
entisajan esineiden muotokieli inspiroi Andya ja Merjaa.

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


