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Mannerheim-muistomerkin uusi suunnittelukilpailu  ̶  Jani Leinonen 

Mikkelin taidemuseo 8.6. – 8.9.2019 

 
 

Hallitsijoille ja valtioiden päämiehille pystytetyt muistomerkit vaalivat aikojen saatossa 

muodostunutta sankarimyyttiä. Hirmuteot ja kyseenalaiset päätökset unohtuvat, ja prons-

siin ikuistetuista henkilöistä tulee kaupunkien nähtävyyksiä ja merkkiteoksia. Valtiotieteiden 

lisensiaatti Ari Turunen totea kirjassaan Mulkerot, että ”Mitä enemmän ihminen on tappa-

nut ja kiihottanut kansanjoukkoja, sitä todennäköisemmin hänelle on pystytetty patsas.” 

(Turunen, Ari 2019. Mulkerot. Patsaalle korotettujen suurmiesten elämäkertoja. Helsinki: Into 

Kustannus Oy.).  

 

Taiteilija Jani Leinosen näyttely Mannerheim-muistomerkin uusi suunnittelukilpailu kyseen-

alaistaa marsalkka Mannerheimin kunniaksi pystytettyjen veistosten merkityksen. Entäpä 

jos ne eivät olisikaan niin ihannoivia ja sankarillisia? Leinonen on rakentanut Mikkelin tai-

demuseon näyttelytilaan fiktiivisen veistoskilpailun pienoismalleja, jotka ovat ehdotuksia 

Mikkelin Hallitustorilla sijaitsevan Päämaja-veistoksen (Kalervo Kallio 1967) korvaajiksi. Lei-

nonen on itse toiminut kuvitteellisen muistomerkkitoimikunnan puheenjohtajana ja valin-

nut kolme finalistia, joista näyttelyn yleisö saa äänestää suosikkiteoksensa. Näyttelyn pää-

tyttyä, 8.9. julkistetaan muistomerkkikilpailun ehdokkaista voittaja.  

 

Taiteilija on rakentanut teoksillaan ja niihin liittyvillä teksteillä tilan, jossa kävijät voivat poh-

tia omia, ehkä tukahdutettujakin, tunteitaan Mannerheimia kohtaan. Taiteilijan mukaan 

viha on hyväksyttyä, mutta on tärkeää miettiä, miksi joku asia herättää vihan tunteita. 

Leinonen kertoo luoneensa taidemuseoon tilan, jossa näitä tunteita voi turvallisesti tarkas-

tella. Näyttelyn teosten kautta tarkastellaan pikemminkin Mannerheim-myyttiä kuin itse 

henkilöä. Taiteilija tutki Mannerheimin historiaa, mikä herätti pohtimaan miksi hänestä on 

rakennettu vuosien saatossa tietynlainen myyttinen kuva, joita julkiset taideteokset hänes-

tä toisintavat. Entäpä jos hänet esitettäisiinkin toisin.  

 

Mannerheim-veistosehdotusten lisäksi näyttelyssä on esillä teos, jossa yhdistyy amerikkalai-

sen pikaruokaketjun tunnus ja kristillinen symboli. Teos, joka on saanut aikaan kohua maa-

ilmalla.  

 

Lisää taiteilijasta: https://janileinonen.com/ 

 

 

https://janileinonen.com/
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Mikkelin taidemuseon uudet yhteystiedot ovat: 

Maaherrankatu 18 – 20, 50100 Mikkeli, kauppakeskus Akseli 2. krs 

Puh. 040 129 5090 (ryhmävaraukset ja -vierailut) 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Mikkelin taidemuseo, Maaherrankatu 18–20, 50100 Mikkeli, kauppakeskus Akseli, 2. krs 

Puhelin 040 129 5090, museot@mikkeli.fi, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi, www.mikkeli.fi/museot.  

 

Avoinna ti 10–17, ke 12–19, to–su 10–17, ma suljettu (kesäkausi touko-syyskuu).  

Talvikaudella (loka-huhtikuu) ke 12–19, to-su 10–17, ma-ti suljettu. 

 

Pääsymaksu aikuiset 6 €, opiskelijat 3 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Taidemuseossa käy myös  

valtakunnallinen museokortti.  

 

Ryhmille museovierailut arkisin klo 8-16, puh 040 129 5090. Varaukset museon toimistosta.  

Lisätietoa ja ohjeet vierailua varten www.mikkeli.fi/museot/tervetuloa 

 

 

Taidemuseon löydät myös Facebookista ja Mikkelin kaupungin museot Instagramista! 
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