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M I N NA M A R I A KO S K E L A K U VAT H A N NA- K A I SA H Ä M Ä L Ä I N E N/ O TAVA M E D I A

Kuvataiteilija Päivi Latvala maalaa 
koskettavia muotokuvia maaseudun 

tuotantoeläimistä. 

”Taulut ovat 
kunnianosoitus 

lehmille”

Silmät ovat 
tärkein yksityis-

kohta muoto-
kuvassa. Päivin 

työkokemus 
graafikkona näkyy 

taustan ja värien 
käsittelyssä.
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Tule, tyttö, tule! 
kutsuu ayrshire-
lehmä Päiviä. Saarisen 
maitotilan lehmät 
nauttivat kesästä.
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”Lehmien arkisuus 
ja sympaattisuus 
 puhuttelee minua.”

→ Päivi maalaa 
muotokuvia akryyli-
väreillä. Keskellä 
miniatyyri limou-
sine-lehmästä.

→ → Lehmätaulut 
herättävät ihmisissä 
muistoja ja tunteita. 
Kuvissa ayrshire-
lehmät ja holstein-
lehmä.

↓ Päivi ja vanerista 
muotoon leikattu 
ayrshire-lehmä.

U uraisten Kelloperällä on niin rauhallista, että 
kuulee tuulen huminan. Hiljaisuus keskeytyy 
hetkeksi, kun kaksi pitkäkarvaista collieta ryn-
tää talon ulkoportaat alas hännät heiluen vie-

rasta vastaanottamaan. Perässä seuraa talon emäntä Päivi 
Latvala koiriaan toppuutellen.

– Elsa ja Maisa, rauhoittukaapas nyt! Tervetuloa! Nämä 
ovat kilttejä, ei niitä tarvitse pelätä. Mennäänkö sisälle, niin 

keitän kahvit?
Kodikkaassa, ranskalaiseen maa-

laistyyliin sisustetussa keittiössä 
Päivi kattaa pöytään herkullisia 
kolmioleipiä, itse tehtyä punavii-
nimarjamehua ja kahvia. On keski- 
päivän kahvihetken aika.

Aamuvirkku Päivi herää aina ai-
kaisin ja aloittaa maalaamisen kello 

yhdeksältä. Puolenpäivän aikaan on lounastauko, sitten ul-
koilua koirien kanssa. Illalla ateljeessa menee usein myö-
hään. Latvala on tuottelias taiteilija, vuoden aikana valmis-
tuu 150 maalausta.

– Minulla on hyvä itsekuri. Vapaus edellyttää järjestel-
mällisyyttä, Päivi naurahtaa.

MAALLEMUUTTO OLI OLLUT Päivin haaveena jo vuosia, 
kunnes neljä vuotta sitten elämänmuutos tuli mahdolli-
seksi. Päivi ja hänen puolisonsa Jari Lappalainen rakensi-
vat Uuraisille hirsitalon, jossa yhdistyy monta heille tär-

keää asiaa: perinteinen rakennusmateriaali, nykyaikainen 
tekniikka ja toimiva tilajako.

Kodin sisustuksestakin huomaa, että eläimet ovat paris-
kunnan sydäntä lähellä. Eteisen seinällä on emännän maa-
laama muotokuva jo edesmenneestä Tiitu-colliesta ja olo-
huoneen seiniä koristavat hänen lehmäaiheiset taulun-
sa. Suuren leivinuunin syvennyksessä on muutama he-
vospatsas.

– Olen aina ollut eläinrakas ja hevoshullu. Nykyisin käyn 
enää harvoin ratsastamassa – se on kallis harrastus, johon 
taiteilijan tulot eivät riitä.

Hevosharrastuksesta huolimatta Päivistä tuli lehmätai-
teilija. Lehmissä on jotain arkista ja sympaattista, joka pu-
huttelee häntä.

– Pidän lehmistä. Lehmiä on hyvin monenlaisia, niin ro-
tuja kuin luonteitakin. Lehmää voi sanoa älykkääksi, kyllä 
sekin jotain voi oppia. 

Latvala arvostaa maaseutua ja sen asukkaita. Kiinnos-
tus maalaiselämään lienee peräisin lapsuudesta Alajärven 
mummolasta, jossa jyväskyläläistyttö vietti kesälomansa. 
Maalla oli leppoisaa ja mikä tärkeintä, siellä oli paljon eläi-
miä. Isänäidillä oli lehmiä, joiden hoitamisessa Päivi sai 
auttaa. Yksi hevonenkin tilalla oli, mutta se oli niin äkäi-
nen, ettei siihen saanut koskea.

– Pääsin mukaan navettaan ja pelloille, vaikka tietenkin 
olin pieni ja lähinnä vain muiden tiellä. Muistan, kuinka 
hienoa oli viedä maitotonkkia kärryillä maitolaiturille, jos-
ta maitoauto ne sitten haki.
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PÄIVI LATVALA ON ITSEOPPINUT TAITEILIJA. Hän 
kiinnostui taiteesta verraten myöhään, vasta 18-vuotiaana.

– Isäni oli maalaava poliisi, joten ehkä tämä taiteilijuus 
tulee verenperintönä, Päivi naurahtaa.

Latvala työskenteli 16 vuotta Ilmavoimien graafikkona 
Tikkakoskella. Organisaatiomuutosten myötä työtehtä-
viin tuli muutoksia, joiden seurauksena 
Päivi irtisanoutui ja heittäytyi vapaak-
si taiteilijaksi.

– Minulle tuli neljänkympin kriisi. 
Ensin kuoli isä, ja sitten aika pian sen 
jälkeen äiti. Mietin, että nyt olen neljä- 
kymmentä, eli jos jotain muuta vie-
lä haluan tehdä, täytyy se tehdä nyt.

Ja se jotain muuta oli eläinten, lähin-
nä lehmien, muotokuvien maalaamis-
ta. Vähitellen hän sai  tilaustöitä ja tuli tutuksi maaseudun 
yrittäjien kanssa.

– Monilla ihmisillä on sellainen käsitys, että kaikki ti-
lalliset ovat rikkaita, koska he saavat tukia niin Suomesta 
kuin EU:stakin. Asiaa tutkittuani huomasin, että eihän se 
niin ole. Maanviljely ja karjankasvattaminen on hirveän 
raskasta ja vaativaa työtä.

Omalla työllään Päivi haluaa tuoda maaseudun ja koti-
maisen elintarviketuotannon merkitystä esille.

– Lehmä on suomalaisen maatalouden kulmakivi. Tavoit-
teenani on suomalaisen maatalouden pelastaminen, vaik-
ka taulu kerrallaan. 

VUOSIEN VARRELLA PÄIVI on tutustunut karjankasvat-
tajiin eri puolilla Suomea ja päässyt vierailemaan tiloil-
la. Hänen käsityksensä mukaan eläimiä hoidetaan lähes 
poikkeuksetta hyvin ja ne ovat kasvattajilleen rakkaita. 

– Lemmikkeihin kiinnytään aina, mutta tilalliset kiin-
tyvät myös tuotantoeläimiin. Se päivä, jolloin korkealai-
tainen eli teurasauto saapuu tilan pihalle, on kaikille ras-
kas. Usein ihmiset itkevät, kiittävät eläintä kaikesta, mitä 
ovat siltä saaneet ja pyytävät anteeksi, että näin tässä kävi.

Päivi suree sitä, että nykyisin lapset eivät näe lehmiä enää 
juuri missään. Tilojen koko on kasvanut ja hoito automa-

↖ Punainen tupa ja 
perunamaa. Emäntä 
ja koirat viihtyvät.

↑ Päivi pitää lehmistä 
ja lehmät Päivistä. 
Ahosen maitotilan 
lehmät ovat sosiaa-
lisia ja uteliaita. 

”Lehmä on 
 suomalaisen 
maatalouden 
kulmakivi.”

tisoitunut, ja lehmät ovat aiempaa enemmän sisällä nave-
toissa ja pihatoissa. Tauluillaan hän haluaa tuoda maaseu-
dun lähemmäs kaupunkilaisten arkea.

– Olen huomannut, että lehmätaulut herättävät ihmisis-
sä muistoja ja tunteita. 

Päivi viihtyy hyvin maatalousmessuilla ja -näyttelyissä.
– Minun on helppo tutustua maanvilje-

lijöihin ja karjankasvattajiin, ja niin ilmei-
sesti heidänkin minuun.  Se varmaan aut-
taa asiaa, että minusta ei näe päällepäin, 
että olen taiteilija, hän virnistää.

PÄIVILLÄ ON OLLUT NÄYTTELYITÄ eri 
puolilla Suomea. Uusin valloitus on Hel-
sinki, jossa ihmiset ostavat suurikokoi-
sia lehmämuotokuvia, palan maaseutua 

ja muistoja. Merkittävää on se, että hänen taulunsa käyvät 
kaupaksi ilman näyttelyitäkin. Tilaustöitä on tällä hetkel-
lä jonoksi asti.

– Muotokuvat ovat kunnianosoitukseni maaseudun tuo-
tantoeläimille.

Päivi maalaa muotokuvat ateljeessaan valokuvien poh-
jalta. Maisemat hän häivyttää pois, ja maalaa taustan tum-
milla tai kirkkailla väreillä. Lopputulos on graafisen selkeä 
ja koskettava eläinpotretti.

– Kiinnitän huomiota erityisesti lehmän silmiin, sen kat-
seeseen. Siitä pystyn päättelemään paljon eläimen luon-
teesta. Myös turpa ja turpakarvat ovat tärkeitä.

Lehmiä, jotka lypsävät elinaikanaan yli 100 000 kiloa 
maitoa, kutsutaan satatonnareiksi. Niitä on Suomessa 700. 

– Satatonnarius on iso saavutus maatilalle. Siitä uutisoi-
daan alan lehdissä. Maailmassa on lisäksi yhdeksän kaksi-
sataatonnaria, joista yksi elää Suomessa. Sain kunnian maa-
lata muotokuvan tuosta Pielaveden Jellasta. M

LATVALAN MAALAUKSIA ON MYYTÄVÄNÄ KIRKKONUMMI-PÄIVILLÄ 
OITBACKAN KARTANOLLA 30.-31 .8.2015 JA HANGOSSA HIGHLAND-
PÄIVILLÄ 22.8.2015.

PAIVILATVALA.FI

LEHMÄT ON KUVATTU MAITO-  JA KARJATILOILLA UURAISILLA.  KI ITOKSET 
SANNA JA TOMI AHOSELLE JA PIRJO SAARISELLE.


