


Kangasalan Korvenperältä kuvanveiston huipulle

Kimmo Pyykkö syntyi Lahdessa joulukuussa 
1940, keskellä talvea perheen ollessa evak-
komatkalla Karjalasta kohti Kangasalaa. Lap-
suusvuodet Pyykkö vietti Kangasalla, jossa 
rakkaimmiksi paikoiksi muodostuivat muun 
muassa kodin lähellä sijaitseva Korvenperän 
metsä, Vesijärven saaret ja Haralanharju 
näkötorneineen. Suinulan kansakoulussa 
(nykyisin Ruutanan koulu) Kimmo Pyykkö     
kiinnostui jo varhain luonnon tutkimisesta ja 
kuvaamataidosta. Oppikoulun hän kävi Päl- 
käneellä. Läheinen suhde luontoon ja sen tär-
keys on näkynyt myöhemmin kuvanveistäjän 
uralla sekä veistosten eläinaiheissa, muoto- 
kielessä että eri materiaalien monipuolisessa 
käytössä. 

Pyykkö kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1961 ja 
muutti Helsinkiin opiskelemaan Taideteol- 
liseen oppilaitokseen (nykyisin Aalto-yliopis-
ton Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu). 
Korvenperän metsämaisemat jäivät muis- 
toihin, ja uusi elämänvaihe alkoi pääkau-   
pungissa, jonne uraansa aloittava Pyykkö    
kkotiutui jäädäkseen. 

Kimmo Pyykkö opiskeli vuosina 1963–1968 
Taideteollisessa oppilaitoksessa, jossa hän 
toimi myös kuvanveiston opettajana vuosina 
1967–1976. Opintoja hän suoritti myös Hel-
singin yliopiston piirustussalissa vuonna 
1963. Suomen Taideakatemian koulussa (ny- 
kyisin Kuvataideakatemia) hän opetti vuosina 
1971–1977.1971–1977.

Kimmo Pyykkö kuului jo 1960-luvulla suku- 
polvensa kuvanveistäjien edelläkävijöihin niin 
materiaalien käytössä, teknisessä taidok-
kuudessa kuin aiheidensa monitasoisuudessa 
ja teosten muotokielessä.     

Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Pyykkö piti 
vuonna 1967 Helsingissä Galerie Artekissa 
saaden sekä erinomaiset arvostelut töistään 
aikansa arvostetuilta taidekriitikolta että     
kiinnostuneen vastaanoton mediassa. Me-
nestys on siivittänyt Pyykön uraa läpi vuosi-
kymmenten. Ura lähti nousukiitoon jo           
debyyttinäyttelyn aikoihin, kun Pyykkö sai 
mm. Valtion taidekilpailun palkinnot vuosina 
1966 ja -67, Valtion taidepalkinnot 1969 ja 
-74, Unescon palkinnon Monacon kansainvä-
lisessä taidekilpailussa 1968, Kritiikin kan-
nukset 1968 sekä sittemmin lukuisia tunnus-
tus- ja kuvataidepalkintoja mm. Suomen Tai- 
deakatemialta, Suomen Kuvanveistäjäliitolta 
sekä mitali-, monumentti- ja muistomerkki-
kilpailuista. 

Vuosien aikana saavutettujen lukuisten tun-
nustusten lisäksi Kimmo Pyykölle myönnet- 
tiin professorin arvonimi vuonna 1996, 
Suomen Kuvanveistäjäliitto ry:n kunnia-
jäsenyys vuonna 2000 sekä Pro Finlandia 
-kunniamerkki vuonna 2008. Suomen Lei-
jonan komentajaksi Kimmo Pyykkö nimitet- 
tiin vuonna 2020.

Kimmo Pyykön 60-vuotista uraa läpileikkaa 
hänen kykynsä uudistaa ilmaisukieltään luo-
vasti ja samalla säilyttää tunnistettava omin- 
takeisuus. Hän on uransa alkumetreiltä saak- 
ka lähestynyt uusia materiaaleja ja tekniikoi-
ta rohkeasti niihin syventyen. Pyyköllä on 
kyky nähdä ja aistia ihmiselämän vivahteet ja 
sen suuret kysymykset aina uudelleen ajassa 
sekä ilmentää tätä tuotannossaan puhutte- 
levalla ja erilaisia katsojia koskettavalla ta- 
valla.

Kuva 1: Finaali, 2010, kuva Matti Vuorimaa
Kuva 2: Unikuva, 2004, pronssi, kuva Matti Vuorimaa






















