
Rautapuiston  retki
2014



Eläkkeensaajien Tampereen yhdistyksen 
Hervantakerho kävi tutustumassa 04.06. 
2014 Matti Järvenpään luomaan Rauta-
puistoon ja sen omaperäisiin sekä aja-
tuksia herättäviin teoksiin.  

Luonnon helmaan sijoitetut ja jäteromusta 
luodut veistokset haastavat katsojansa 
ajatteluun eivätkä jätä kylmäksi.  Kunkin 
teoksen takana on idea, monesti kriittinen 
haaste nykymenosta ja nykyihmisestä.  
Taiteilijana Matti Järvenpää tarkastelee 
maailmaa ja sen menoa hieman satiirinen 
pilke silmänkulmissa.

Vaikuttaa siltä, että teoksensa hän on 
tehnyt paljolti itselleen, koska puistoa 
pääsee katsomaan vain ryhminä.  

Puisto on nähtävä livenä sillä mitkään 
kuvat ja sanalliset selitykset eivät anna  
oikeaa kuvaa tästä mestarillisesta 
kokonaisuudesta.  



TAITAJA JA TAITEILJA MATTI 
JÄRVENPÄÄ

Ihastuttavan ja aivan omalaatuisen Hämeenkyrön 
Järvenkylässä sijaitsevan Rautapuiston perustaja 
ja puiston teosten isä Matti Järvenpää on 
syntyperäinen hämeenkyröläinen.  

Matti on syntynyt vuonna 1936 ja on kertomansa 
mukaan sotaorpo.  Leipänsä hän hankki 
työskentelemällä paikkakunnan suurimman 
työnantajan, Kyro Oy:n, palvelukseessa yli 40 
vuotta. Hommat firmassa olivat olleet, kuten mies 
itse kertoo, ”johtotehtäviä” eli siis etupäässä
sähköasentajan töitä. 

Järvenkylän perukoilla sijaitsevalle tilalle hän 
kertoo tulleensa avioitumisen kautta 1960-luvulla. 
Perhettäkin siunaantui ja taideharrastukselle oli 

aikaa ja tilaisuutta vasta myöhemmällä iällä.

Kädentöitä hän on tehnyt aina.   

Mati Järvenpää ja teos ”Oletko 

koukussa?”



Rautapuisto sijaitsee Ojalan tilalla Järvenkylässä.  Talon pihalla on pitkälti  yli 
100-vuotias kuusi ja mitä ilmeisemmin kyse on ns. aljopuusta, jota myös 
tietämyspuuksi kutsutaan.  Puu on talon ja sen asukkaiden suojeluspuu.  Aljopuu on 
ikivanha perinne ajalta ennen kristinuskoa.  Vanhojen talojen suojeluspuita enää
harvoin tunnistetaan, vaan tapa on jo katoamassa.  Silti Hämeenkyrössä näitä puita 
näyttää vielä olevan muutamia jäljellä.



Pihan aljokuusi on nimetty Iivarin-kuuseksi Järvenpään vaimon isoisän   

mukaan. Oksiston suojaan mahtui meidän ETY:n Hervantakerhon 30-
henkinen ryhmä hyvin ja toinen samankokoinenkin olisi mahtunut. Matti 
Järvenpää pitää tässä ”temppelissä” Rautapuistossa vieraileville alku-
esittelyt. Todella vaikuttava alku vierailulle!



Talon ”riihipihassa” vanha lato on päällystetty erilaisilla 
lettupannuilla.  Tämä teos on kaunis kiitos Matin Alma-mummolle. 
Matin lämpimiä muistoja on Alma-mummon letut, joilla tuo vanha 
punaorpo hellytteli sotaorpoa lapsenlastaan.  Ädin avioiduttua 
uudelleen, Matti muutti perhetilanteen vuoksi Alma-mummon luo 
asumaan. 



Rautapuiston eräs vaikutta-

vimmista teoksista on Pannu-

huoneen ”Iso pannumeri”.  Matti 

Järvenpää saa ne jopa 

tanssimaan hanurinsa tahdissa.



Tämä rakennuksen päätyyn sommiteltu teos viitannee Ikaalisten - Hämeenkyrön vahvaan     
musiikkiperinteeseen erityisesti hanurimusiikin alalla. Samalla se kertoo Matin pojan Veli-Matti 
Järvenpään ansiokkaasta soittajan urasta hanuristina ja etenkin kaksirivisen taitajana 



Asetelma numero 1

Järvenpään tekemä ensimmäinen 
asetelma metellista luo vanhalle 
lautaseinälle illuusion kukkivasta 
kasvista.  Kukkina vanhojen 
hanojen säätöruuvit.  Sininen 
pannurivistö tuo teokseen 
tasapainon ja harmonian. 
Nerokasta! 



Asetelma numero 2



Mestareita  ja  kisällejä



Asetelma   

kannuista ja 

pannuista.



Eu-vaalien kysymysmerkki. 

Vaalipäivä oli  16.10. 1994. 



Järvenkylän kuol-

leet maitotilat. 



Happosademetsä



Sormikoukun vetäjät





Herra Vihreä



Auringonlasku



Hanhenmarssi



Konflikti 



Uutta  materiaalia  teoksiin




