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Kuvanveistäjä Pertti Mäkisen 
yhteydenotosta kaikki alkoi. 
Idea Oopperan käärmeen eli 
Opera Ophidia -teoksen siir-
tämisestä Helsingistä Kankaan-
päähän oli sen verran hullu, 
että se sai Kankaanpään tai-
deyhdistyksen aktiivit innos-
tumaan. 

Kuvanveistäjien Ossi Somman, Reijo 
Paavilaisen ja Pertti Mäkisen teos Opera 
Ophidia valmistui Helsinkiin Hesperian-
puistoon lähelle oopperataloa vuonna 
2000, jolloin Helsinki oli Euroopan kult-
tuuripääkaupunki. Pidetty teos sai juhla-

vuoden jälkeen jäädä paikoilleen, mutta 
säilyi taiteilijoiden omistuksessa. Helsin-
gin kaupungin taidemuseo HAM ilmoitti 
taiteilijoille vuonna 2019, ettei lunasta 
teosta ja että se voidaan viedä pois. 

Taideyhdistyksessä oltiin yksimielisiä 
siitä, että teos kuuluu Kankaanpäänhän, 
onhan kaikilla teoksen taiteilijoilla vah-
vat siteet Kankaanpään taidekouluun. 
Kun sitten Aktiivinen Pohjois-Satakunta 
ry julisti sopivasti hakuun yleishyödyl-
listen investointien teemahankkeet ot-
sakkeella ”Mitä tehtäis”, taideyhdistys 
päätti tehdä tämän. Oopperan käärme 
-hankkeelle saatiin keväällä 2020 päätös 
Leader-rahoituksesta, joten toteutusta 
voitiin suunnitella toden teolla. 

Oopperan käärme luikerteli kaupunkiin
Siirtohankkeen valmistelu edellyt-

ti runsasta yhteydenpitoa Helsingin vi-
ranomaisten suuntaan, liikennejärjes-
telysuunnitelman laatimista, päätöstä 
yleisen alueen käytöstä jne. Siirto- ja 
kuljetustekniset kysymykset sekä teoksen 
purkamisen ja kokoamisen tekniikka 
vaativat monta tuumaustuntia, samoin 
sijoituspaikan valinta Kankaanpäässä 
lupakysymyksineen. Kaupungin tekninen 
keskus, erityisesti kaupunginpuutarhuri 
Ilpo Möttönen antoi tarvittavaa asian-
tuntija-apua. 

Koko tarina on tässä  
kerrottuna kuvien avulla: 

HELSINGISSÄ 16.6.2020

Teos on tässä alkuperäisellä paikallaan 
Töölönlahden rannalla vilkkaan ulkoilu-
reitin varrella. Työmaa on aidattuna ja 
talkooväki paikalla 16.6.2020 klo 12.00. 
Oopperan käärme on käärmeen muotoon 
taivutettu teräsverkko täytettynä noin 10 
tonnilla kivilohkareita. Sen pituus on 15 
metriä, korkeus 120cm ja leveys 60cm.

Kaupunginpuutarhuri Ilpo Möttönen (vas.) ja kuvan-
veistäjä Pertti Mäkinen olivat sijoituspaikan valinnasta 
yksimielisiä. Paikka löytyi veden ääreltä Vuohiniityn-

puistosta, josta teos näkyisi hyvin myös Laviantielle.

Aloituspalaveri syksyllä 2019 Maija Anttilan luona, 
mukana Timo Isoviita (vas.), Pertti Mäkinen (myös 
kuvassa) ja Ilpo Möttönen. Käytiin läpi kuljetus- ja 

purkuvaihtoehtoja, budjettia hahmoteltiin.
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Talkooväki keskittyy ja hioo strategiaa. 
Kuvassa vas. Tomi Niemi, Riitta Laitila, 
Matti Antila, Arja Niemi, Marja Vaajasaa-
ri, Kaija Antila, Arto Mettälä, Tapio Anttila 
ja Olli Isoviita. Kesäkuu oli helteinen, 
niin tämäkin päivä. 

Rälläkkämiehet käärmeen kimpussa. 
Pauli Pösö ja Arto Anttila puhkoivat otuk-
seen viisi reikää, joista sitten kivien pur-
ku tapahtui.

Arja Niemi levittää suursäkkiä Tomi Niemen ja Matti Antilan täytettäväksi. 
Kuvaajakin ehti välillä kunnon 

hommiin, siis Maija Anttila.
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Marja Vaajasaari ja Tapio Anttila 
työn touhussa. 

Taideyhdistyksen helsinkiläisvahvistus tuli tarpeeseen. Vas. Aleksi Pajunen, 
Eetu Erkkilä, Ulla Korhonen-Wälmä ja Rahim Ahsanullah sekä kuvasta 

puuttuvat Hannu Anttila ja Eetu Yli-Knuuttila.

Suursäkit täyn-
nä ja käärmeen 
kehikko tyhjä. 
Ruokatauko pai-
kallaan, korona-
ajan picnicillä 
pizzatarjoilu.

Käärmeen kehikko saatiin kyytiin 
kahdessa osassa. Olli ohjasi toimin-
taa. Ohikulkijat ihmettelivät ko- 
meaa operaatiota. 

A m m a t t i l a i s e t 
asialla. Olli Iso-
viita, Pauli Pösö 
ja Markku Mä-
kitalo hoitelivat 
suursäkit auton 
lavalle.
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KANKAANPÄÄSSÄ 
17.6.2020

Lastin purku käynnis-
sä ja käärmeen kokoa-
minen alkamassa Kan-
kaanpäässä 17.6.2020 
Ruokoaltaan äärellä.

Hannu Juhola, Arto Anttila ja Pauli Pösö sovittelemassa kiviä paikoilleen.

Keijo Ylitalo teki hienoa 
työtä hitsatessaan käär-
meen kehikon kokoon.

Lisää talkoolaisia, Sisko Toppinen ja  
Antti Teelmäki.

Homma pulkassa. Arto, Pauli ja Hannu myhäilevät. 
Mikähän teos seuraavaksi haettaisiin Helsingistä?

Talkoisiin osallis-
tuivat myös taide-
koulun opiskelijat 
Johannes Joenperä, 
Susa Pirttisalo ja 
Riina Paloniemi. 
Viimeisetkin kivet 
soviteltiin kehik-
koon, yhtään ei jää-
nyt yli! Kaikki sujui 
yli odotusten.

Kaija Antila ja Mirja Pentikäinen huolehtivat, että huolto pelasi.
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Maija Anttila 
Kankaanpään Taideyhdistys ry:n pj ja hankevastaava                          Kuvat Maija Anttila, ellei toisin mainita 

Ossi Somman, Reijo Paavilaisen ja Pertti Mäkisen veistos Oopperan käärme lopullisella paikallaan.

Pitihän tilaisuudessa olla oopperamusiikkia, jotta Oopperan 
käärme kotiutuisi. Sitä esitti mezzosopraano Ulla Törmä säes-

täjänään Jani Paulamäki. Kuva Aimo Haapakoski.

Luovutuskirjan luki taideyhdistyksen pj. Maija Ant-
tila ja teoksen vastaanotti kaupunginjohtaja Mika 

Hatanpää. Kuva Aimo Haapakoski.

Käärmejuhlan alkaessa aurinkokin tuli esiin. Satapäinen yleisö saapui juhlimaan Taidekehän uusinta teosta nro 118, 
Oopperan käärmettä. Taiteilijoista paikalla oli Ossi Somma vierellään Liisa Juhantalo (etualalla). Kuva Tiina Jönkkäri.  

KÄÄRMEJUHLA 30.7.2020




