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PREFACE

Tommi Toija’s sculptures communicate, they almost speak. Their message isn’t 

simple but diverse. They are as tragic as humans, sometimes to the point of 

being comical. We are not objective in regard to these works. Tommi and his little 

men have been our friends for years. And our relationship with these numerous 

figures looming in our homes is like that we have with our friends; they expand 

our thoughts and live our daily lives with us. Even if the blood running in their 

veins isn’t warm, or they do not demand to be fed in the evening, they still come 

across as quietly breathing beings whose expressions, emotions and thoughts 

keep changing. Our friends look totally different one day than on another.

In the course of the years Tommi’s little men have changed and advanced in dif-

ferent directions but what they all have in common is the loudness of their inner 

voice. Tommi’s voice. This voice seems to increase in volume as the guys “grow 

up”. The sculptures don’t try to please us, no more in terms of content or esthe-

tics, they are simply touching in their honesty. We have seen them being created 

in the amazing world of Tommi’s studio, smelled the smoldering scent of the kiln, 

and sometimes even heard the soft pop when fate decides to change the plan. 

With excitement and great amazement, we have followed their journeys from the 

wondrous mess of the studio to neat, white-walled galleries around the world. 

We have even run into them in faraway cities, and have always been surprised by 

how effectively they are able to convey feelings and to touch.

Jaakko Pesonen & Tanja Saarto
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ESIPUHE

Tommi Toijan veistokset puhuttelevat, melkeinpä puhuvat. Niiden sanoma ei ole 

yksinkertainen, vaan moniääninen. Ne ovat traagisia kuin ihminen, joskus niin 

ääripisteeseen, että ne muuttuvat koomisiksi. Emme ole objektiivisia näiden teos-

ten suhteen, Tommi ja pienet hahmot ovat olleet ystäviämme jo vuosia.  Ja suh-

teemme näihin lukuisiin hahmoihin kotiemme kätköissä on kuin ystäviimme, ne 

avartavat ajatuksiamme, elävät kanssamme jokapäiväistä elämäämme. Vaikkei 

niiden suonissa virtaa lämmin veri, tai ne eivät vaadi ruokaa iltaisin, tuntuvat ne 

silti olevan hiljaa hengittäviä olentoja, joiden ilmeet, tunteet ja ajatukset muuttu-

vat. Yhtenä päivänä tyyppi näyttää aivan toisenlaiselta kuin toisena päivänä. 

Vuosien varrella Tommin tyypit ovat muuttuneet ja menneet erilaisiin suuntiin, 

mutta yhteistä niille on aina ollut sisäisen äänen vahvuus, Tommin ääni. Tämä 

ääni tuntuu vain voimistuvan tyyppien “kasvaessa”. Pidämme siitä, että veistok-

set eivät yritä miellyttää sen kummemmin sisällöltään kuin esteettisestikään, ne 

ovat koskettavia rehellisyydessään. Olemme nähneet niiden syntyvän työhuo-

neen uskomattomassa maailmassa, haistaneet keramiikkauunin käryn ja joskus 

jopa kuulleet sen vaimean poksahduksen kun kohtalo päätti muuttaa suunnitel-

maa. Jännityksellä ja suurella ihmetyksellä olemme seuranneet niiden taipaleita 

työhuoneen satumaisen sekasotkun keskeltä maailmalle, siisteihin, valkoseinäi-

siin gallerioihin. Olemme törmänneet niihin kaupungeissa kaukanakin, ja aina 

hämmästyneet sitä, miten ne kykenevät välittämään tunteita, koskettamaan. 

Jaakko Pesonen & Tanja Saarto



6



7

TUNTEIdEN ALKEMIAA

  ”Search your feelings, 

  you know it to be true!”1

    darth Vader elokuvassa 

    Tähtien sota. Imperiumin vastaisku.

Todellisuuden mimeettinen esittäminen oli tärkeää 1880-luvun naturalisteille, 

jotka pyrkivät kuvaamaan maailman äärimmäisen todenmukaisena ilman sosiaa-

lisia tai poliittisia arvotuksia, sellaisena kuin se heille esiintyi: samanaikaisesti 

kauniina ja rumana, täydellisenä ja puutteellisena. Aiheensa he poimivat arkipäi-

vän tapahtumista, tavallisen elämän sattumuksista ja mitättömyyksistä. Mikään 

tai kukaan ei ollut liian vähäpätöinen taideteoksen aiheeksi.

Tommi Toija on veistänyt arkisista materiaaleista – savesta, jätevanereista, löytö-

tavaroista ja rautakauppamaaleista – kuvaelmia arjen yksinkertaisuuksista. Na-

turalismin perusteeseihin nojaava kuvanveistäjä on kertonut veistoksillaan ihmi-

syyden tarinaa pian kymmenen vuotta. Naturalistisen ihmiskäsityksen mukaan 

ihmistä voidaan tutkia tieteellisin menetelmin, ja näin saavutetuin tuloksin on 

mahdollista rakentaa ihmisen yleinen malli. Kliinisten tutkimusten tai tieteellisen 

mittaamisen sijaan Toija on rakentanut teoksissaan esiintyvän ihmishahmon pe-

rustan yleiselle elämänkokemukselle sekä kanssaeläjien ja itsensä tarkkailulle. 

Pienestä vahaukosta (Pikku pelkuri) alkunsa saanut ”paksupää” on monistunut 

kokonaiseksi pikku-ukkojen armeijaksi. Teokset kertovat mediaanikansalaisen 

elämästä kommellusten, sekaannusten ja arjen puuduttavan tavallisuuden kaut-

ta. Naturalisteille ominainen yhteiskunnallisten rakenteiden pohdiskelu kuitenkin 

puuttuu Toijan taiteesta. Hänen saviset pikkuihmisensä ovat luonteeltaan viile-

än toteavia. Ne eivät ota kantaa maailman tapahtumiin, eivätkä julista mitään        

sanomaa.
1      Suom. ”Tutki tunteitasi niin tiedät, että se on totta.” Tähtien sota. Imperiumin vastaisku, ohj. George Lucas 1980.
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Pelkkä saviolentojen olemassaolo oikeuttaa niiden syntymisen tähän maail-

maan, aivan kuten ihmislapsikaan ei syntymiselleen sen suurempaa perustetta 

tarvitse. Toija ei itse näe tehtäväkseen toimia minkään asian valistajana tai saar-

naajana. Hänen mukaansa poliittisuus ei sovi taiteeseen, sillä taiteen on saatava 

kertoa taiteen tarinaa. Hyvä taide ei hänen mukaansa pohjaudu ideologioihin tai 

filosofisiin rakennelmiin, se pärjää omillaan. Toija ei halua edes ottaa kantaan ky-

symykseen onko elämällä tarkoitusta, sillä hänen mukaansa teokset voivat yhtä 

lailla kuvata elämän tarkoituksettomuutta. ”Elämä itsessään on ihme – univer-

sumi on suuri ja miten ihminen oikein on kehittynyt. Onko muualla samanlaisia 

olentoja? Voiko elämällä olla mitään tarkoitusta? Totean vain [teoksissani] lako-

nisesti, että tässä sitä ollaan”.2 Vaikka Toija ei haluakaan suoraan avata mitään 

filosofista rakennelmaa teostensa takana tai julistaa erityistä sanomaa, hän ei 

voi teoksissaan välttää kommunikaatiota. Lattianrajassa maailmaa ihmettelevät 

pikku-ukot ja reliefeissä seinillä murjottavat pyöreäpäiset miehet ovat vaiti, ja 

silti he puhuvat kovaäänisesti.

Ihmisten välinen kommunikaatio perustuu tunteisiin ja niiden osoittamiseen. 

Emme pysty lukemaan toistemme ajatuksia, mutta voimme tehdä tulkintoja 

ajatuksista toistemme käytökseen perustuen. Tunteiden tehtävänä on vahvistaa 

hyvinvointiamme – suojata meitä vaaroilta ja vahvistaa positiivisia kokemuksia 

sekä liittää meidät muihin yksilöihin ja elinyhteisöömme. Tarvitsemme tuntei-

den ilmaisua sosiaaliseen viestintään. Kielellinen viestintä on aikojen kuluessa 

rakentunut tunneviestinnän ilmeiden ja eleiden päälle. Sanaton ilmaisu voi olla 

moninkertaisesti sanoja vahvempaa. Liike, asento ja kasvojen ilme voivat ker-

toa kumppanimme mielenliikkeistä enemmän kuin novellillinen tekstiä. Tommi 

Toijan pikku-ukot on ladattu täyteen tunteita. Pikkuihmisten lapsenomainen ul-

komuoto, suurehko pyöreä pää, teevadin kokoiset silmät, hieman yksinkertaiset 

eleet ja ilmeet sekä näennäinen viattomuus herättävät katsojassa alkukantaisen 

hellyyden tunteen – halun lohduttaa ja puolustaa vääryyden pieksämää surki-

musta, halun kannustaa uusien asioiden oppijaa. Iloitsemme pikkuihmisen on-

nesta, nauramme hyväntahtoisesti sen hölmistyneelle hämmästykselle. Joskus 

katsojalle syntyy tarve torua kuritonta pojankoltiaista. Kommunikoimme hah-

mojen kanssa lähes huomaamattamme ja liitämme samalla Toijan veistokset 

osaksi elinyhteisöämme, lähimmäiseksi muiden joukkoon.

Tunteiden tutkimus on 1990-luvulta lähtien kasvattanut suosiotaan. Tunteet 

ovat läsnä kaikissa arkikokemuksissamme ja ihmismielen toiminta kiinnos-

taa niin psykologeja ja aivotutkijoita kuin historioitsijoita ja taiteentutkijoitakin.                         

2      Kirjoittajan ja taiteilijan välinen keskustelu Toijan työhuoneella kylmänä perjantaina 8.4.2011.
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Nykytutkimus on kyennyt muodostamaan hyvin tarkan kuvan siitä kuinka tun-

teet toimivat. Psykologi ja aivotutkija Lauri Nummenmaan mukaan nykytutki-

mus on pystynyt osoittamaan, että aivot tuottavat tunteita aivan samanlaisten 

lainalaisuuksien mukaan, kuin ne ohjaavat esimerkiksi liikkeitämme tai tarkkaa-

vaisuuttamme. Tunteet eivät siis ole sattuman synnyttämiä kokemuksia, eivätkä 

ne ole ilmenemismuodoiltaan täysin subjektiivisia. Tunnemekanismit toimivat 

ihmisillä saman kaavan mukaan. Ne ovat systemaattisia mielen toimintoja, joita 

voidaan mitata tieteellisesti eri tavoin. Jossain määrin tunteet ja tunneilmaisu 

ovat siis universaaleja.3 Iloa, surua, vihaa, rakkautta, pelkoa, onnea ja mustasuk-

kaisuutta on tunnettu eri puolilla maailmaa ja kansoja yhtä lailla ennen ajanlas-

kun alkua kuin nytkin. Tunteet eivät siis ole kulttuuri- tai aikasidonnaisia vaan osa 

ihmisen syvintä olemusta.

Tommi Toijan pikku-ukot käsittelevät pitkälti ihmisen perustunne-elämää. Niiden 

esittämä tunneskaala vaihtelee seitsemästä kuolemansynnistä, välinpitämättö-

myydestä ja pelosta kirkasmielisiin hyveisiin: rohkeuteen, uskoon, toivoon, iloon 

ja ihmetykseen. Työskentelyssään Toija on kiinnostunut löytämään tapoja miten 

erilaiset ilmeet tai olemukset voisi toteuttaa. Hänen sattuman johdattelema työ-

tapansa sekä aiheen jatkuva muuntelu ja kehittäminen muistuttavat sosiaalista 

viestintää. Toija projisoi ukkeleihin omia kokemuksiaan, keskustelee materiaalin, 

omien muistijälkiensä ja tunteidensa kanssa. Prosessin pohjalta syntyy uusi hah-

mo, jonka kanssa taiteilija elää rinnakkaiseloa. Tunteiden dynamiikkaa tutkinut 

Antti Pietiäinen väittää, että yleensä ensimmäinen tunne, jonka ihminen itseään 

tutkiessaan kohtaa, on pelko.4 Toijankin ensimmäinen pieni ihmishahmo, 2003 

kesällä ”vahingossa” syntynyt Pikku pelkuri seisoo kädet kasvoillaan ja vetäytyy 

arasti joukosta. Pelon käsittelemisen jälkeen Toija on tarttunut vihaan, suruun 

ja häpeään. Pikku-ukkojen tunnemaailmassa negatiivisten kokemusten osuus 

on selvästi voitolla onnistumisen tai riemun kokemuksista. Ukkeleiden valtavik-

si paisuneet tummanpuhuvat ajatusrakennelmat tuntuvat vain alati laajenevan 

kunnes räjähtävät käsiin ja tilanne purkautuu raivokohtauksena. Taiteilija ei vältä 

ihmismielen pimeiden puolien kuvaamista, vaan pikemminkin etsii näitä tuntei-

den murroskohtia. Paheiden kuvaamisella on oma merkityksensä: ihminen ei 

niinkään korjaa toimintaansa oikeaan suuntaan siksi, että huomaa järkeilleensä 

väärin, vaan siksi, että ymmärtää olevansa laiska, itsekäs, pelkurimainen tai jul-

ma. Vaikka Toija ei haluakaan moralisoida teoksillaan, voimme joidenkin ukkelei-

den kohdalla tuntea pienen piston sydämessämme. 
3      Nummenmaa Lauri, Tunteiden psykologia (Falun 2010), s. 15, 85.

4      Pietiäinen Antti, Tunne, antitunne, perimä – johdatus tunteiden dynamiikkaan (Karprint 2001), s. 68-70.
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Tunteet tarttuvat kanssaeläjään helposti. Toisen ihmisen tunneilmaisujen ha-

vaitseminen saa havaitsijassa aikaan vastaavan tunnekokemuksen.5 Tavallaan 

voidaan siis väittää, ettei Toijan luoma savi-ihminen voisikaan kuvastaa mitään 

muuta kuin taiteilijan omia tunteita. Savihahmo havaitsee syntyprosessissaan 

Toijan mielenliikkeet ja tunteet tarttuvat siihen automaattisesti. Näin jokainen 

hahmo toimii taiteilijan täydellisenä alter egona. Samalla tavoin me katsojat 

saamme tartunnan pikku-ukkojen kuvastamista tunteista. Ei siis ihme, että Toi-

jan ilmeikkäät ukot tempaavat katsojan helposti mukaan ihmeelliseen maail-

maansa. Kun näemme Toijan muovaaman itkua tuhertavan ja poispäin kään-

tyneen savihahmon, voimme ymmärtää tunteen perustuen omaan kokemus-

maailmaamme. Mieleemme palaa omia surun ja ulkopuolisuuden kokemuksia, 

rakennamme tilanteista meille läheisiä kertomuksia. Koska tuntemukset linkit-

tyvät jokaisen omiin subjektiivisiin kokemuksiin, on kaikkien Toijan pikku-ukko-

jen kertoma tarina jokaiselle katsojalle erilainen. Tunnetila on kuitenkin kaikille 

sama, sen vahvuus vain riippuu tilanteesta ja katsojan omista muistoista sekä 

persoonallisuudesta.

”Paksupäiden” esittämät kohtaukset ilmeineen ja eleineen ovat helposti tun-

nistettavia ja arkisia. Näkymät ovat hetkellisiä välähdyksiä kadun tapahtumista: 

ilmapalloa ulkoiluttava poika tarkkailee pallonsa liikettä, jäähyväisiä vilkuttava 

pikkumies tähyää luottavaisesti kohti hyvästeltävää, humalainen mies nojaa vä-

syneesti seinään virtsatessaan lähes omille jaloilleen. Jokaiselle meistä on tut-

tua omiin synkkiin ajatuksiin vaipuminen, nolostumisen ja häpeän tunne sekä 

tarpeeton uhoaminen. Löydämme Toijan veistoksista sekä itsemme että lähei-

semme. 

Toijan teoksia on usein luonnehdittu humoristisiksi perustuen niiden kertomiin 

tarinoihin ja hassunkurisiinkin kohtauksiin. Paremminkin pikku-ukot liikkuvat viil-

tävän arkisen tragikomedian sisällä ja ovat vangittuja kohtalon oikkujen ja enna-

koimattomien tapahtumien keskelle. Monet teosten hahmoista tuntuvat olevan 

täysin vailla estoja. Pikku-ukot voivat tuntea olevansa suvereeneja, kaikkivoipia ja 

kuolemattomia. Ne uskaltavat heittäytyä hetkeen ja ottaa myös hetkestä kiinni. 

Tämä valintojen ja tekojen rohkeus vailla huolta huomisesta johtaa helposti kat-

sojan ajatukset lapsen kokemusmaailmaan. Eletty elämä ei ole vielä aiheuttanut 

tunnelukkoja pikku-ukkojen sieluun, vaan koettu hetki näkyy avoimesti hahmon 

kasvoilla ja elehdinnässä. Ukkelit eivät peittele ajatuksiaan, harvemmin edes 

häpeävät käytöstään, oli se sitten kuinka sopimatonta tahansa. Mutta ovatko 

pikku-ukot kuitenkaan lapsia? Toijan veistoksille on tyypillistä eräänlainen ”iättö-

5      Nummenmaa Lauri, Tunteiden psykologia (Falun 2010), s. 130.
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myys”. Pikku-ukkojen ulkonäkö ja teot sekä kerrotut tarinat eivät ole sidoksissa 

mihinkään erityiseen kohtaan ihmisen elinkaarella. Teosnimissä kuitenkin välit-

tyvät aikuisten maailman normit ja paineet. 

Tunteet määrittelevät keskeisesti käyttäytymistämme ja ihmisyyttämme. Ne 

ovat läsnä kaikissa teoissamme, suurelta osin tiedostamattomasti, eikä niiden 

syitä ja seurauksia pysty ymmärtämään läheskään aina. Tunneilmaukset ovat 

paljolti automaattisia ja osin tietoisen kontrollimme ulkopuolella, emme usein-

kaan mahda tunteillemme mitään. Vaikka haluaisimme vastustaa niiden synty-

mistä, olemme aina auttamattomasti myöhässä: synnynnäiset ja opitut reaktiot 

ovat jo olemassa. Tähän synnynnäiseen ”tunteiden tietoon” lordi Vaderkin veto-

aa houkutellessaan Luke Skywalkeria pimeän palvelukseen. Tietoisuus tunteis-

ta erottaa meidät ihmiset muista elävistä olennoista. Tommi Toijan veistoksia 

katsellessa kannattaakin tarkkailla omia reaktioitaan. Punehtuvatko poskeni, 

laajenevatko silmäni, kääntyvätkö suupieleni alas vai kasvaako nenäni hallitse-

mattomasti?

Susanna Luojus

Kirjoittaja on tunneihminen ja romantikko, joka itkee myös katsoessaan Tähtien 

sota -elokuvaa.
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ALChEmy OF FEELINGS 

  “Search your feelings, 

  you know it to be true!” 1

    Darth Vader, in the movie

    Star Wars. The Empire Strikes Back. 

mimetic representation of reality was important to the naturalists of the 1880s, 

who strived to portray the world in an extremely realistic way, without social or 

political conundrums, as it presented itself to them: at the same time beautiful 

and ugly, perfect and imperfect. They picked their themes from the everyday 

events, incidents and trivialities of ordinary life. Nothing or nobody was too me-

nial to serve as a subject of an artwork. 

Tommi Toija has sculpted out of everyday materials – clay, waste plywood, lost 

and found artifacts and hardware store paints – depictions of the simple things 

of daily life. The sculptor, who relies on the basic theses of naturalism, has been 

telling with them the story of humanity soon for ten years. According to the na-

turalistic human conception, humans can be studied with scientific methods, and 

with the achieved results, it is possible to construct a general model of a human 

being. Instead of clinical examinations or scientific measurements, Toija has built 

the foundation for a human figure featured in his works on the basis of general 

life experience and observing his fellow humans and himself. “thick head”, which 

evolved from a small wax man (Little Coward), has replicated itself into an entire 

army of little men. The works speak of the life of the median citizen, through 

various mishaps, confusions, and the numbing ordinariness of everyday life. The 

reflection on social structures, typical of the naturalists, is however absent in 

Toija’s art. his little clay people are coolly non-committal by nature. They do no 

comment on world events nor do they proclaim any message. 

1      Director George Lucas, 1980. 
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The mere existence of the clay beings justifies their birth into this world, just like 

a human child doesn’t need any greater justification for its birth. Toija does not 

see it as his task to serve as an educator or preacher for any cause. In his mind, 

political statements do not belong in art, for art must get to tell the story of art. 

Good art, he believes, is not based on ideologies or philosophical constructions, 

it fares well on its own. Toija does not even want to comment on the question of 

whether there’s a meaning to life, since in his opinion, works of art can depict 

the meaninglessness of life just as well. “Life is a miracle in itself – the universe 

is big and how has the human being evolved? Are there other similar beings 

elsewhere? Can life have a meaning? I just remark laconically [in my works] that 

here we are”.2 Even if Toija doesn’t wish to directly open up any philosophical 

constructions behind his works or preach any particular message, he cannot 

avoid communication in his works. The little men wondering at the world on the 

floor and the round-headed men sulking in the reliefs on the wall keep silent, but 

still speak loudly. 

human communication is based on feelings and the act of showing them. We 

aren’t able to read each other’s thoughts, but we can make interpretations on 

thoughts based on each other’s behavior. The task of feelings is to enhance our 

well-being – to protect us from dangers and reinforce our positive experiences, 

and connect us to other individuals and the environment we live in. We need ex-

pression of feelings for social communication. Communication through language 

has in the course of time become constructed over the expressions and gestures 

of the communication of feelings. Wordless communication can be many times 

more powerful than words. movements, postures and facial expressions can tell 

more about our communication partner’s course of thinking than a whole novel 

of text. Tommi Toija’s little men are charged with feelings. Their childish counte-

nance, largish round heads, saucer-sized eyes, somewhat simple gestures and 

expressions and outward innocence awake a primal feeling of tenderness in the 

viewer – a desire to comfort and defend these underdogs beaten by injustice, a 

desire to encourage these learners of new things. We rejoice in the happiness of 

the small person, genially laugh at its befuddled bewilderment. Sometimes the 

viewer feels compelled to scold the unruly little rascal. We communicate with the 

figures almost inadvertently and at the same time connect Toija’s sculptures to 

be part of our living environment, fellow human beings among others. 

2      Discussion between author and artist in his studio on a cold Friday, 8 April 2011. 
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Research on emotions has gained popularity ever since the 1990s. Emotions are 

present in nearly all our everyday experiences, and the functioning of the human 

mind has interested both psychologists and brain researchers and historians and 

art researchers alike. modern research has been able to form a very explicit pic-

ture of the way in which emotions work. According to psychologist and brain 

researcher Lauri Nummenmaa, contemporary research has managed to prove 

that the human brain produces emotions under the very same rules by which it 

guides, for example, our movements or attention. Emotions thus are not experi-

ences born by chance, nor are they fully subjective in their manifestation. Emo-

tional mechanisms follow a same pattern with all humans. They are systematic 

functionings of the mind that can be scientifically measured in different ways. 

Emotions and the expression of emotions hence are, to some extent, universal.3 

Joy, sorrow, hatred, love, fear, happiness and jealousy have been known to exist 

all over the world and among all peoples equally at the dawn of human history as 

now. Emotions are not bound to culture or time, but part of the deepest essence 

of human beings. 

Tommi Toija’s little men deal to a large degree with the basic emotional life of us 

humans. The emotional scale they represent ranges from the seven deadly sins, 

indifference and fear to the more pure-minded virtues: courage, faith, hope, joy 

and wonder. In his work, Toija is interested in finding ways to realize different ges-

tures or bearings. his working methods led by chance and continuous variation 

and development of the theme remind of social communication. Toija projects 

his own experiences on his little men, engages in a conversation with the mate-

rial, his own memory traces and his emotions. On the basis of the process a new 

figure is born, to co-exist alongside the artist. Antti Pietiäinen, who has studied 

the dynamics of emotions, claims that usually the first emotion a person encoun-

ters in self-analysis is fear.4 Toija’s first little human figure, too, Little Coward, 

born “accidentally” in summer 2003, is standing with his hands placed over his 

face, timidly retreating from the crowd. After dealing with anger, Toija has tack-

led hatred, sorrow and shame. In the emotional world of the little men, the share 

of negative experi  ences is clearly in the lead over experiences of success or joy. 

The dark thought constructions of the little men, growing huge in proportion, 

seem to be forever expanding until they explode in hand and the situation erupts 

in a fit of rage. The artist does not shun portraying the dark sides of the human 

3      Nummenmaa Lauri, Tunteiden psykologia (Falun 2010), p. 15, 85.

4      Pietiäinen Antti, Tunne, antitunne, perimä – johdatus tunteiden dynamiikkaan (Karprint 2001), p. 68-70.
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mind, but rather seeks out these emotional tipping points. The portrayal of vices 

has its own significance: people do not revise their action in a better direction 

because they realize that their reasoning has been wrong, but rather because 

they understand that they are lazy, selfish, cowardly or cruel. Even though Toija 

doesn’t wish to moralize with his works, with some of his little men we can feel a 

small sting in our hearts. 

Emotions are contagious to those we live with. Observing another person’s emo-

tional expressions produces an equivalent emotional experience in the observer.5 

One could venture to say that the clay person created by Toija could not reflect 

anything but the artist’s own emotions. In its birth process the clay figure obser-

ves Toija’s states of mind and catches the emotions automatically. hence, each of 

the figures serves as a perfect alter ego for the artist. Similarly, we, the viewers, 

catch the emotions reflected by the little men. So it’s no wonder that Toija’s elo-

quent little men easily sweep the viewer away into their amazing world. When we 

see a clay figure sculpted by Toija, sobbing and turning away, we can understand 

the feeling, based on our own world of experience. Our own experiences of sor-

row and externality return to our minds, we construct familiar stories out of the 

situations. As the emotions link with our own subjective experiences, the story 

told by each of Toija’s little men is different to each viewer. The emotional state 

is however the same, only its potency depends on the situation and the viewer’s 

own memories and personality. 

The scenes acted out by the “thick heads”, with their expressions and gestures, 

are easy to recognize and mundane. The images are momentary glimpses of 

things happening in a street: a boy walking his balloon observes its movements, 

a little man waving goodbye trustfully gazes at the departing person, a drunken 

man tiredly leans against a wall as he urinates on his feet. We all know what 

it’s like to sink into our own grim thoughts, to feel embarrassed or ashamed, or 

to boast needlessly. We discover in Toija’s works both ourselves and our close 

ones. 

Toija’s works have often been characterized as humoristic, based on the stories 

and even comical scenes they communicate. Perhaps more accurately, the litt-

le men seem to live somewhere in the sphere of biting everyday tragicomedy, 

trapped amidst the caprices of fate and unpredictable occurrences. many of the 

5       Nummenmaa Lauri, Tunteiden psykologia (Falun 2010), p. 130. 
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characters seem to be lacking all inhibitions. The little men may feel they are so-

vereign, omnipotent and immortal. They have the courage to throw themselves 

into the moment and also to seize the moment. This courage of choice and action, 

with no concern for tomorrow, easily leads the viewer’s thoughts to a child’s 

world of experience. Lived life hasn’t yet produced emotional locks in the souls 

of the little men, but instead, the experienced moment is openly visible in the 

figure’s face and gestures. The little men don’t hide their thoughts, only rarely 

are they even ashamed of their behavior, no matter how inappropriate it is. But 

are the little men children, after all? Toija’s works are also characterized by a kind 

of “agelessness”. The little men’s appearance and actions and the stories told are 

not connected to any particular point of time in the human life span. The titles of 

the works in fact seem to convey the norms and pressures of adult life. 

Feelings play a central role in determining our behavior and humaneness. They 

are present in all our actions, for the most part subconsciously, and not nearly 

always are we able to understand their causes or effects. Emotional expressions 

are largely automatic and partly beyond our conscious control, most of the time 

we just can’t help them. Even if we wanted to resist their birth, we are always 

automatically too late: the inborn and learned reactions pre-exist. This inborn 

“knowledge of feelings” is what Lord Vader, too, appeals to as he tries to lure Luke 

Skywalker into the service of the dark side. It is consciousness of emotions that 

separates us humans from other living beings. When looking at Tommi Toija’s 

works, we the viewers are well advised to observe our own reactions. Are my 

cheeks getting flushed, are my eyes expanding, is my mouth turning down or is 

my nose growing uncontrollably? 

Susanna Luojus

 
The author confesses to being an emotional person and a romantic, 
who even cries when watching Star Wars -movie. 

Riidanhaastaja
Quarrelsome

2006

korkeus/height 73 cm 

Maalattu keramiikka

Painted ceramics
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Myöhäistä
Too Late

2008

29 x 51 x 58 cm

Maalattu keramiikka, messinki

Painted ceramics, brass
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20

Jäähyväiset
Farewell

2005

korkeus/height 49 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics
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< Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”

2006

korkeus/height 67 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

Yksin kaikkia vastaan
Alone Against All

2007

korkeus/height 52 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

 >



23



24

< Purkkapallopoika
Bubblegum Boy

2005

korkeus/height 34 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu

Painted ceramics, fibreglass

Purkkapallopoika
Bubblegum Boy

2006

korkeus/height 41 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu

Painted ceramics, fibreglass

 >
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Purkkapallopoika
Bubblegum Boy

2005

korkeus/height 36 cm 

Maalattu keramiikka, lasikuitu

Painted ceramics, fibreglass
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29

Maailman napa
Center of the World
2005

Pieni taivas, Nuorten biennaali, 

Helsingin Taidehalli

Small heaven, young Artists’ Biennale, 

Kunsthalle helsinki

Mitat vaihdeltavissa/Size variable

Maalattu keramiikka, lasipallot

Painted ceramics, glass balls



30

< Sademies 
Rainman 

2011

124 x 57 x 50 cm

Maalattu keramiikka, kirjasinmetalli

Painted ceramics, type metal

Muukalainen
Etranger

2011

240 x 190 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

<
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32



33

Sateenkantaja
Rain Carrier
2006

Mitat vaihdeltavissa/Size variable

Maalattu keramiikka, muovi, teräs

Painted ceramics, plastic, steel

Pieni paratiisi >
Little Paradise
2010

34 x 36 x 43 cm

Maalattu keramiikka, muovi, teräs

Painted ceramics, plastic, steel 

<
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Pieni paratiisi
Little Paradise

2009

96 x 68 x 60 cm

Maalattu keramiikka, muovi, teräs

Painted ceramics, plastic, steel



35



36

Poika ja linnut
Boy and Birds

2011

korkeus/height 75 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics



37



38



39

Poika ja lintu
Boy and a Bird
2007

76 x 65 x 84 cm

Maalattu keramiikka, puu 

Painted ceramics, wood  

Lintupoika >
Bird Boy
2010

36 x 21 x 20 cm

Maalattu keramiikka, puu

Painted ceramics, wood

<
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41

Punainen pää
Red Head
2005

korkeus/height 14 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

Leikin loppu >
End of the Game
2009

48 x 28 x 28 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

<
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< Purkkapallopoika
Bubblegum Boy

2007

korkeus/height  34 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu

Painted ceramics, fibreglass

EI
NO

2007

115 x 105 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

>
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44

BANG...
BANG...

2009

245 x 190 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood



45



46

< Paha sade
Bad Rain

2011

75 x 44 x 48 cm

Maalattu keramiikka, lyijy 

Painted ceramics, lead 

Hullu pää
Crazy Head

2007

korkeus/height 18 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>



47

>



48

< Matkamies
Traveler

2011

korkeus/height 74  cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

Matkamies
Traveler

2009

220 x 245 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

>



49

>
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Valonantaja
Giving Light

2009

105 x 56 x 65 cm

Maalattu keramiikka, puu

Painted ceramics, wood



51



52



53

< Paha poika
Bad Boy
2009

60 x 70 x 49 cm

Maalattu keramiikka, pronssi 

Painted ceramics, bronze

Myöhäistä >
Too Late
2007

korkeus/height 27cm

Maalattu keramiikka, messinki

Painted ceramics, brass



54

Pahan pilven puhaltaja
Blowing Up the Bad Cloud

2007

320 x 280 x 200 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu 

Painted ceramics, fibreglass 

Näyttelystä ”Sivupersoonia” 
Lapuan Taidemuseo

From the exhibition ”Alter Egos” 
 Lapua Art museum

2008

>

>>
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>

>>
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57



58

< Näyttelystä ”Sivupersoonia” 
Lapuan Taidemuseo

From the exhibition ”Alter Egos” 
 Lapua Art museum

2008

Hassu hattu
Funny Hat

2007

68 x 52 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

>



59

>



60

< Sweet Dream
Sweet Dream

2008

korkeus/height 120 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu

Painted ceramics, fibreglass

Sateen jälkeen
After the Rain

2007

korkeus/height 54 cm

Maalattu keramiikka, alumiini

Painted ceramics, aluminium

>



61

>



62

Paha paha poika
Bad Bad Boy

2010

70 x 40 x 43 cm

Maalattu keramiikka, muovi, puu, teräs

Painted ceramics, plastic, wood, steel



63



64

Paha poika
Bad Boy

2006

49 x 44 x 50 cm

Maalattu keramiikka, pronssi

Painted ceramics, bronze 



65



66

< Myöhäistä
Too Late

2007

28 x 32 x 44 cm

Maalattu keramiikka, messinki

Painted ceramics, brass

 Paha poika
Bad Boy

2007

60 x 53 x 53 cm

Maalattu keramiikka, pronssi

Painted ceramics, bronze

>



67

>



68

Paha poika II
Bad Boy II

2006

korkeus/height 59 cm 

Maalattu keramiikka, pronssi

Painted ceramics, bronze



69



70

Työhuone
Studio

2011

 
Muukalaiset

Installaatio Forum Boxissa
Etrangers

Installation in Forum Box
2011

Mitat vaihdeltavissa/Size variable

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>

>>



71

>

>>
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73



74

Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”

2011

< korkeus/height 97 cm

korkeus/height 74 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>



75

>
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Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”

2011

< korkeus/height 79 cm

korkeus/height 94 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>
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>
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79

Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”
2011

korkeus/height 83 cm

korkeus/height  86 cm >
Maalattu keramiikka

Painted ceramics

<
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Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”

2011

< korkeus/height 81 cm

korkeus/height 73 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>



81

>



82



83

<

Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”
2011

korkeus/height 86 cm 

korkeus/height 80 cm >
Maalattu keramiikka

Painted ceramics
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Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”

2011

 < korkeus/height 73 cm

korkeus/height 98 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>
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>
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Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”

2011

  < korkeus/height 65 cm

korkeus/height 85 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>
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>
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Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”
2011

korkeus/height 86 cm 

korkeus/height 67 cm > 

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

<
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Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”

2011

 < korkeus/height 66 cm

korkeus/height 73 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>



91

>
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Sarjasta ”Muukalaiset”
From the series ”Etrangers”

2011

< korkeus/height 78 cm

korkeus/height 64 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>



93

>



94

 < Kuu ja hullu
Moon and the Lunatic

2009

89 x 83 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

Mörkö
Boogieman

2009

69 X 28 X 28 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>



95

>



96

 < Musta tuntuu
Black Head

2007

korkeus/height 52 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

 < Sivullinen
Outsider

2007

korkeus/height 50 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

Sarjasta “Muukalaiset” 
Kolmipäinen

From the series ”Etrangers” 
Triple Head

2011

korkeus/height 121 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

>



97

>



98

Kukkulan kuningas
 (työhuoneella)
King of the Hill

(in the studio)
2011

42 x 22 x 34 cm

Maalattu keramiikka, lyijy

Painted ceramics, lead 
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100



101

Ison pilven rakentaja
Building Up the Big Cloud
2005-2009

korkeus/height 165 cm 

Maalattu keramiikka, lasikuitu, lyijy, puu

Painted ceramics, fibreglass, lead, wood

Kuu ja hullu >
Moon and the Lunatic
2007

34 x 27 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

<



102

Myrskyn merkki
Sign of the Storm

2005

200 x 175 x 120 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu, lyijy

Painted ceramics, fibreglass, lead



103



104

Iso ilmestys
Big Revelation

2011

335 x 410 x 30 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood



105



106

< Kaunis uni
Beautiful Dream

2007

17 x 30 x 30 cm

Maalattu keramiikka, tyyny

Painted ceramics, pillow

Uni 
Dream

2009

90 x 79 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

>



107

>



108



109

Päästäkää sisään!!!
Let Me In!!!
2006

korkeus/height 85 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics



110

< Saalistaja
Predator

2009

32 x 28 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

Poika ja omenapuu
Boy and the Apple Tree

2008

195 x 145 x 155 cm

Maalattu keramiikka, puu 

Painted ceramics, wood 

>



111

>



112



113

Sarjasta “Muukalaiset” 
Minä-Me
From the series ”Etrangers” 
Me-We
2011
 

korkeus/height 91 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

Poika ja lintu >
Boy and the Bird
2009

145 x 128 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

Työhuone, >> 
Hôtel Chevillon, Grez-sur-Loing, Ranska
Studio, 
hôtel Chevillon, Grez-sur-Loing, France
2009

<
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115



116

Iso uni
Big Dream

2006

korkeus/height 124 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu

Painted ceramics, fibreglass
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118

>HILJAA!!!
SHUT UPPP!!!

2011

korkeus/height 41  cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

 Tuulen viemää
Gone with the Wind

2006

 pituus/lenght 280 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu, teräs

Painted ceramics, fibreglass, steel

>>



119

>>
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121



122

 < Poika ja pallot
Boy with Balloons

2010

29 x 16 x 14 cm

Maalattu keramiikka, muovi

Painted ceramics, plastic

Ainainen vappu
Everlasting First of May

2005

 korkeus/height 122 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu, teräs

Painted ceramics, fibreglass, steel

 >
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124

 <
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HILJAA!!!
(työhuoneella)
SHUT UP!!!
(in the studio)
2011

korkeus/height 51 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

Hsss...! > 
Shh...!
2007

korkeus/height 51 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics 

 <



126

Rakkauden lähettiläs
Ambassador of Love

2005

korkeus/height 93 cm 

Maalattu keramiikka, lasikuitu, teräs 

Painted ceramics, fibreglass, steel 
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128

Tuulen viemää
Kotkan kaupungin Veistoskatu

Gone with the Wind
The Sculpture Park of  the city of Kotka, Finland

2011

leveys/width 420 cm

Maalattu pronssi, lasikuitu, teräs

Painted Bronce, fibreglass, steel



129



130

 <



131

 < Maailman puhaltaja
Blowing up the World
2005

Mitat vaihdeltavissa/Size variable

Maalattu keramiikka, lasipallot, puu

Painted ceramics, glass balls, wood

Musta metsä  > 
Black Forest
2009

180 x 135 x 190 cm

Maalattu keramiikka, puu

Painted ceramics, wood

Yksityisnäyttely >>
Galerie Forsblom, Helsinki
Solo exhibition
Galerie Forsblom, helsinki, Finland
2009
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133



134

 >

 < Poika ja puu
Boy and the Tree

2008

155 x 128 x 28 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

Paha pilvi
(Opetus-  ja kulttuuriministeriö)

Bad Cloud
(ministry of Education and Culture)

2005

114 x 55 x 46 cm

Maalattu keramiikka, puu, lyijy

Painted ceramics, wood, lead
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Sateen odottaja
Waiting for the Rain
2007

korkeus/height 175 cm

Maalattu keramiikka, lasikuitu, lyijy

Painted ceramics, fibreglass, lead
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Kukkulan kuningas
King of the Hill

2010

107 x 40 x 76 cm

Maalattu keramiikka, puu, lasi 

Painted ceramics, wood, glass 
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140

Mökö
Sulky

2010

korkeus/height 29 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics

Hullu pää
(työhuoneella)

Crazy Head 
(in the studio)

2011

325 x 485 x 80 cm

Sekatekniikka vanerille

mixed media on plywood

>

>>
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>

>>
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KUN UUNISTA KUULUU VAIMEA 

TUSSAHdUS

Kun katson Tommi Toijan työhuoneen keskellä lattiaa ja nurkissa lojuvia isopäi-

siä – tai ”paksupäisiä” niin kuin Toija itse sanoo – figuureja, aihioita jotka eivät 

ihan vielä ole valmiita veistoksia tai installaation osia, muistan yhtäkkiä nuorena 

lukemaani evoluutiobiologiaa. Tai muistan pikemminkin vääristyneitä katkelmia, 

jotka sopivat tilanteeseen ja tunteeseeni. Muistan jonkun kirjoittajan ajatuksen, 

jonka mukaan ihminen syntyy suhteessa muihin nisäkkäisiin liian aikaisin, koska 

evoluutio on tuottanut ihmiselle koko ajan isommat aivot, ja naisen lantio ei jos-

tain syystä pysy kehityksen perässä. Näin syntyy tietty kulttuurisen evoluution 

noidankehä. Koska ihminen on vastasyntyneenä käytännön tehtävissä avutto-

mampi kuin juuri kukaan muu luomakunnan jäsen, täytyy kulttuurisen evoluu-

tion korvata aina vain voimakkaammin biologista evoluutiota. Ja se taas tekee 

ihmisen elämän koko ajan monimutkaisemmaksi ja hämmentävämmäksi. 

Samassa tajuan, että juuri tällaisina olen Toijan veistokset aina kokenutkin. In-

himillisen ihmettelyn, hämmennyksen, kiukun, vastarinnan ilmauksina. Tietyllä 

tavalla primitiivisinä ja ikään kuin ”luonnollisina” ilmauksina. Näen hänen ihmis-

hahmonsa kuin kulttuurisen evoluution mekanismien kanssa kamppailevina 

keskeneräisinä yksilöinä, joiden on toisinaan omassa kehityksessään vaikea hy-

väksyä sen paremmin ns. lajiominaisuuksia kuin kulttuurista kehitystä ohjaavia 

reunaehtojakaan. 

Eivätkä Toijan raa’at aihiotkaan tunnu hyväksyvän tiettyjä lajiominaisuuksia. Hän 

käyttää teostensa materiaalina pääsääntöisesti punasavea, mutta tuloksena ei 

ole sitä, mitä yleisesti kutsutaan keramiikaksi. Itse asiassa moni katsoja saattaa 

ihmeissään kysyä Toijalta, että ”mistä materiaalista nämä on valmistettu”.

Kerrottakoon nyt sitten selvyyden vuoksi, että hänen figuurinsa ovat punasaves-

ta muovailtuja ja poltettuja veistoksia – niitä ei siis ole lasitettu. Niissä on usein 

jonkin verran maalia pinnassa, ja maalin valinnoissa ”kyseessä on rautakaup-

patavara”, kuten Toija itse sanoo. Kyse on siis edullisesti ja helposti saatavasta    

Joulun odottaja
Waiting for Christmas
2009

korkeus/height 27 cm

Maalattu keramiikka

Painted ceramics
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materiaalista, niin kuin se savikin, jota Toija käyttää. Hän saattaa esimerkiksi os-

taa maalipurkin, joka on tarjolla alennettuun hintaan sekoituksessa tapahtuneen 

sävyvirheen takia ja aivan vastaavasti vähän auenneen ja siten kuivahtaneen 

savipakkauksen, jonka voi kuitenkin sekoittaa muun saven sekaan.

Materiaalivalintojen lisäksi Toijan tekniikkakin on melko kerettiläinen, ja hän 

antaa epäonnistumisen ja sattuman viedä kaikessa rauhassa prosessia omiin 

suuntiinsa. Kun hänen savenpolttouunistaan ”kuuluu vaimea tussahdus”, hän ei 

puhkea kirouksiin polton mentyä pilalle. Mitään epäonnistumista ei ole tapahtu-

nut. ”En edes pyri pitämään niitä kasassa”, hän toteaa. Hänelle tuhannen päreik-

si uunissa mennyt figuuri tai figuurin osa tarkoittaa vain liimapurkin ottamista 

esiin. Toisinaan mukana saattaa olla esimerkiksi useampia päitä, ja korjaami-

sessa ei ole niin turhan nuukaa, miten ne kasaantuvat uusiksi päiksi. Ja apuna 

voi aina käyttää myös Oivaa, ”hienorakeista valmistasoitetta rappaus-, betoni-, 

kevytbetoni- ja rakennuslevypintojen osa-, sauma- ja kokotasoitukseen”, kuten 

valmistaja ilmoittaa.

En taaskaan voi välttyä evoluutioanalogialta. Tällaisessa prosessissa syntyvät 

mutaatiot, satunnaiset muutokset geneettisessä – tässä tapauksessa siis myös 

kulttuurihistoriallisessa mutta symbolisesti kohtuullisen merkitysvapaassa – 

materiaalissa, saattavat osoittautua suotuisiksi ja saattavat siis kumuloitua kuin 

luonnonvalinnassa konsanaan. Tosin sekin on herrassa, että pystyykö taiteilija 

koskaan toistamaan tapahtunutta virhettä juuri haluamallaan tavalla.

Luonnonvalinnan sijaan kyseessä on kuitenkin ainakin periaatteessa – jos ei 

muuten niin hylkäämisessä – taiteilijan valinta, ja tässä suhteessa Toija ei olekaan 

niin kerettiläinen. Hänelle on tärkeää, että tietyt plastiset arvot ovat kohdallaan. 

Installaation osiksi asettuvinakin täytyy yksittäisten figuurien kestää tässäkin 

suhteessa. Yksi syy keraamisen raaka-aineen valintaan onkin sen historiallisuus. 

Savi on varmaan yksi vanhimmista veistotaiteen tai ainakin protoveistotaiteen 

materiaaleista. Saviesineitä on valmistettu tuhansien vuosien ajan. ”Haluan aset-

taa itseni jatkumoon”, sanoo Toija itse, ”en minä halua keksiä kuvanveistoa, eikä 

minulla ole mitään tarvetta olla ensimmäisenä tekemässä jotain”. Tämä näkyi jo 

opiskeluaikana, jolloin Toija uskollisesti muovasi ja piirsi mallia: ”Olin kiinnostu-

nut perusjutuista, enkä halunnut heti ryhtyä tekemään taidetta.” 

Loputtomien toistojen määrä näkyy siinä varmuudessa, jolla syntyy helposti 

tehdyn näköinen jälki. Sellainen kepeys ja virtuoosimaisuus, joka vasta mahdol-

listaa taiteen olemassaolon.
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Toinen tällainen mahdollistava seikka on taiteen perinne. Jatkumon asettumi-

nen ei siis ole välttämättä mikään tyylikysymys. Ei Toija opiskele esimerkiksi 

kiinalaisia terrakottaveistoksia ottaakseen niihin kantaa tai tehdäkseen teok-

sissaan mitään tietoisia taidehistoriallisia viittauksia. ”Se kaikki on enemmänkin 

taustalla”, sanoo Toija itse. Tässä ollaan itse asiassa yhden keskeisen taiteeseen 

liittyvän mysteerin äärellä. Hyvässä taiteessa on aina mukana paljon sellaista, 

joka ikään kuin ei varsinaisesti näy, mutta näkyy sitten kuitenkin jonkinlaisena 

vaikeasti analysoitavissa olevana asenteena, usein tiettynä intensiteettinä.

Toinen syy keramiikan valintaan on Toijan mukaan sen ”välittömyys”. Ei tarvita 

muotteja. Sen kuin muovailee ja sitten polttaa. Tämän välittömyyden suhteen 

Toija kyllä hieman huijaa, sillä hänen valmistamansa lopputulos on todellisuu-

dessa aika monellakin tapaa välitteinen ja usein monimutkaisen prosessin läpi-

käynyt. Yleensä kuvanveistoa leimaa joko poistaminen (veistäminen) tai lisäämi-

nen (muovaaminen). Tai sitten myöhempänä tulokkaana myös rakentaminen. 

Toijan teoksissa nämä kaikki useimmiten yhdistyvät. Hän muovaa savea, ja polt-

toa seuraa usein rakentaminen, osasten yhteen liittäminen. Tai sitten figuurien 

ja muiden elementtien yhteen liittäminen. 

Syntynyttä aihiota, joka usein jää lojumaan työhuoneen lattialle määräämättö-

mäksi ajaksi, koska sitä ei tarvitse enää pitää erilaisin konstein käsittelylle alt-

tiina kuten kostutettavaa savea, saattaa seuraavaksi kohdata puukko, raspi tai 

hiomapaperi, sillä nyt Toija siirtyykin veistämään. Ja sitten taas rakennetaan ja 

sommitellaan, kun tavoitteena on usean figuurin muodostama kokonaistaide-

teos tai tiettyyn tilaan syntyvä näyttelykokonaisuus.

Kaiken tämän taustalla on työhuone, jota sitäkin voisi jo sellaisenaan pitää yhte-

nä Toijan metodeista. Työ ei lopu koskaan. Lattia on täynnä puolivalmiita paksu-

päisiä pikku-ukkoja, joihin voi koska tahansa tarttua ja ryhtyä viemään prosessia 

eteenpäin. 

Kuten useimmat tuntemani taiteilijat, on Toijakin ahkera. Hän tulee työhuoneel-

leen joka aamu – usein viikonloppuisinkin lasten kanssa – ja tekee pitkää päivää. 

Aamulla ensimmäisenä laitetaan kahvinkeitin ja radio päälle ja sitten virittäydy-

tään päivään. 

Työhuoneen seinät ja hyllyt ovat täynnä erilaisia työkaluja ja laitteita mutta 

myös monenlaisia visuaalisia virikkeitä, taidekirjojen seassa saattaa siellä tääl-

lä olla krusifiksi tai pikkupöydällä pariisilaiselta kirpputorilta löydetty eroottinen       
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veistos. Kuvanveiston mestari–kisälli -perinne elää myös Toijan työhuoneella. 

Kun ihailen arkaaisen näköistä omatekoista puukkoa, jolla hän riipii ja raapii lat-

tialta poimimansa pikku-ukon niskaa, hän kertoo sen olevan peruja Kain Tappe-

rilta, jonka apulaisena hän toimi muutaman vuoden. Ja on siellä vanhan koulu-

pulpetin päällä Tapperin vanhat nyrkkeilyhansikkaatkin, mutta niiden päälle on 

jo laskeutunut huomattava kerros savipölyä. Näen heti kuin runokuvan: jos sur-

realismin yhteydessä puhuttiin kauneudesta, joka syntyy ”sateenvarjon ja om-

pelukoneen satunnaisesta kohtaamisesta leikkauspöydällä”, näen minäkin tässä 

jotain poeettista kohtalonyhteyttä Toijan veistoksiin nähden. Koulun penkki ja 

aggressioiden purku ovat voimakkaita tuntoja laukaisevia asioita, mutta kaikkea 

peittää kuitenkin lempeä patina, joka Toijalla usein on huumorilla ryyditetty halu 

ymmärtää ja tehdä ymmärrettäväksi.  

Otso Kantokorpi
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When I look at the big-headed – or thick-headed, as Toija calls them himself –       

figures lying around in the middle of the floor and corners – preforms that aren’t 

ready sculptures or parts of an installation yet, I suddenly think of evolutionary 

biology which I read up on in my youth. Or rather, I recall distorted fragments 

that match the situation and my mood. I recall some writer saying that human 

beings are born prematurely compared to other mammals because evolution 

has kept continuously enlarging the human brain and the woman’s pelvis can’t, 

for some reason, keep up with the development. Thus a kind of vicious cycle 

of cultural evolution is born. Because newly born humans are more helpless at 

practical tasks than basically any other member of creation, cultural evolution 

must compensate for biological evolution at an ever growing rate. This in turn 

makes human life all the time more complex and confusing. 

Now I realize that this is exactly how I’ve always experienced Toija’s sculptures. 

As expressions of human bewilderment, confusion, irritation and resistance. Pri-

mitive in a way, as sort of “natural” expressions. I see his human figures as in-

complete individuals struggling with the mechanisms of cultural evolution, who 

sometimes in their own evolution find it hard to accept their so-called species 

traits any more than the marginal conditions steering the cultural evolution. Nor 

do Toija’s raw preforms seem to accept certain species traits. he mainly uses red 

clay as material for his works, but the result is not what is usually called ceramics. 

In fact, viewers may wonder and ask Toija: “What material are they made of?”

WhEN yOu hEAR ThAT SOFT PuFF 

IN ThE KILN
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Let it be said for clarity’s sake that his figures are sculptures molded and fired 

from red clay – in other words, they are not glazed. They often have some paint 

on the surface, and as for the choice of paint, “it’s hardware store stuff”, as Toija 

himself says. It is cheap and easily available material, same as the clay Toija uses. 

he may, for example, buy a jar of paint on discount due to a toning mistake that 

has occurred in the mixing, or similarly, a package of clay that has cracked open 

a little and consequently dried up, but can be mixed in with other clay. 

Aside from Toija’s choices of material, his technique is also rather heretic, and he 

lets failure and chance peacefully steer the process in its own directions. When 

“a soft puff can be heard” in his kiln, he doesn’t break out cursing over a failed 

attempt at firing. There has been no failure. “I don’t even try to keep them to-

gether”, he remarks. For him a figure or part of a figure blown to smithereens 

in the kiln only means he has to bring out a jar of glue. Sometimes there may be 

several heads included, and it’s not such a big deal how they are reassembled 

into new heads. And he can always turn to Oiva for help, which, as stated by the 

manufacturer, is a “fine-grained, premixed filler for application on partial, seam 

or entire concrete, lean concrete or building board surfaces”. 

Again, I can’t help but return to the analogy of evolutionary biology. It is in these 

kinds of processes that mutations, random changes in genetic – or in this case, 

also cultural historical but symbolically quite uncharged – material is born, may 

turn out favorable and can thus cumulate like in natural selection at its best. But 

it’s also up to chance whether the artist will ever be able to repeat the occurred 

mistake in the very way he would like. 

Instead of natural selection, it is however, at least in principle – in terms of rejec-

tion if nothing more – a question of artist’s choice, and in this respect Toija is not 

so much of a heretic, after all. It is important for him that certain plastic values 

are in place. Even when set as part of an installation, the individual figures must 

hold out in this respect too. One reason for his choosing a ceramic material is, in 

effect, its historical dimension. Clay probably is the oldest material used in sculp-

ture or at least protosculpture art. Clay objects have been made for thousands of 

years. “I want to place myself in a continuum”, Toija himself states, “I don’t want 

to invent sculpture, and I have no need to be the first to do something.” This was 

already evident during his student years, when Toija devoted himself to sculpting 

and sketching models: “I was interested in the basic things, and I didn’t want to 

start making art right away.” 
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The number of endless repetitions can be seen in the confidence that produces a 

look of something that is easy to make. The kind of lightness and virtuosity which 

enables the existence of art. Another similarly enabling factor is the tradition of 

art. Placing oneself in a continuum is not thus a question of style. Toija does not, 

for example, study Chinese terracotta sculptures to make a statement on them 

or draw any conscious art historical references with his works: “All that is more in 

the background”, Toija says. here we essentially find ourselves in the face of one 

of the key mysteries connected with art. Good art always includes much that isn’t 

visible as such, but can however be seen as a kind of hard-to-analyze attitude, 

often as an intensity of a certain kind. 

Another reason for choosing ceramics is, according to Toija, its “directness”. 

molds are not needed. you just shape and fire. But when it comes to directness, 

Toija does however cheat a little, since the end results of his work are in reality 

indirect, in various ways even, and have often undergone complicated processes. 

Sculpture is usually characterized by the acts of either removing (sculpting) or 

adding (molding). Or as a later arrival, construction. In Toija’s works all these 

aspects are usually combined. he molds clay, and the firing is often followed by 

construction, the joining together of the parts. Or the joining together of the 

figures and other elements. 

The perform that is born, which is often left to lie around on the floor of his studio 

for an indefinite period of time, since it doesn’t have to be kept treatable through 

various means like clay that needs to be moistened does, is next faced by a knife, 

rasp or abrasive paper. Now Toija moves on to sculpt. And then again, it is time 

to construct and compose, when the objective is a work consisting of various 

figures or an exhibition entity created into a specific space. 

In the backdrop of all this is the studio, which could even be seen in itself as one 

of Toija’s methods. The work never ends. The floor is full of finished, thick-headed 

little men, which he can pick up anytime and start to lead the process forward. 

Like most of the artists I know, Toija, too, is a hard worker. he comes to his studio 

every morning – often also on the weekends with his children – and puts in long 

hours. The espresso pot and the radio go on first thing in the morning, and Toija 

readies himself for a new day. 
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The walls and shelves in his studio are filled with various tools and pieces of 

equipment, but also with a variety of visual stimuli. here and there among the 

art books you can spot a crucifix, or on a small table, an erotic sculpture found 

at a Parisian flea market. The master-apprentice tradition also still lives on in 

Toija’s studio. When I admire an archaic-looking handmade knife which he uses 

to scratch and scrape the neck of one of the little men he has grabbed from the 

floor, he tells me he got it from Kain Tapper, whose assistant he worked as for 

a few years. And resting on an old school desk are Tapper’s old boxing gloves, 

although a hefty layer of clay dust has already landed on them. I immediately see 

a poetic metaphor: Where in the context of surrealism the reference was made 

to a “fortuitous encounter of an umbrella and a sewing machine on a dissecting 

table”, I, as well, see here a kind of poetic connection of fate with regard to Toija’s 

sculptures. The school bench and the venting out of aggression are both things 

that trigger off strong emotions, but everything is covered with the mellow touch 

of time, which for Toija often means a desire spiked with humor to understand 

things and make them understandable. 

Otso Kantokorpi 
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