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Iloinen tervehdys Taivaankaarelta! 

 

 
 

Yllä on kuva Enkelten lumo veteen piirretyissä viivoissa -näyttelystä Ilon Purjeen 

taidegalleriassa Turussa keväällä 2014. 

 

Olen Hanna Järvilehto, elämäntapataiteilija ja taidemaalari. Taiteilijanimeni on Helga 

Mansikka Elämänhalu. Olen Alavudelta kotoisin. Asumme Peräseinäjoella. Asuimme pitkään 

myös Kauhajoella. 

 

Meillä on Taivaankaari-yritys, johon kuuluvat taiteet, käsityöt ja eläimet, ystävällinen 

Elämän Meininki jne. Luovan työn innoittamina menemme elämässä taiteen keinoin 

eteenpäin. Perhe ja ystävät tukevat meitä. Olen saanut monipuolisen koulutuksen ja käynyt 

myös elämän koulua. Niiden perusteella olen sitä mieltä, että kaikki saavat luotua 

värimaailmaa. Minullakin se on vahvuus. Tunteiden tulkitseminen taiteen keinoin 

värimaailman avulla on parasta ja oikeaa tunteiden tulkintaa. Se on myös minulle 

ominaista. 

 

Minua inspiroivat eri-ikäiset ihmiset, luonto ja eläimet sekä vanhanaikaisuus. Perustan 

elämäni ja taiteeni myös kristillisiin arvoihin. Taiteessa on mahdollista avautua sekä 

vaikeista että helpoista tunteista elämässä, ja se on purkauttava voimavara. Elämä 



itsessään on taidetta. Kaikki osaavat taiteilla, kaikki taide on Luojan ihanaa lahjaa, ja 

monipuolinen taide avartaa. 

 

Olen hakenut inspiraatioita ja tietoa taiteesta paljolti Suomesta mutta myös ulkomailta. 

Olen tehnyt tilauksia ja teen tarvittaessa lisääkin sekä Suomeen että ulkomaille. Minulla 

on ollut muutamia omia taidenäyttelyitä. Töitäni ja perheeni töitä on ollut myös 

yhteisnäyttelyissä. Minulla on ollut tasokkaat taideopettajat ja koulutus. Sen lisäksi 

osaamiseni on karttunut itse oppimalla ja kokeilemalla. 

 

Viime aikoina olen tehnyt paljon enkeliaihetta, myös pyynnöstä. Muutkin aiheet onnistuvat 

minulta. Esimerkiksi monet muut puhuttelevat aiheet ovat kosketuksessa taiteeseeni. 

Luonnon materiaalit ja pastelli- sekä öljyvärit ovat lähellä minua. Minulla on rajaton 

kokeilunhalu taiteessa. Sovellan monenlaista taiteen keinoin elämän virkeydeksi ja iloksi. 

 

Painotan vielä, että KAIKKI OSAAVAT, JUMALA ON LUONUT KAIKISTA LUOVIA, TEHKÄÄ 

AINOASTAAN :-) ! TUKI, PERHE JA SUKU SEKÄ YSTÄVÄT OVAT TÄRKEITÄ, että jaksaa 

edetä ja tulkita taidetta, mutta hiljaiset yksinäisetkin hetket ovat välillä välttämättömiä, niin 

että luovuus saa tilaa kasvaa ja kehittyä. ON VAIN TÄMÄ HETKI. 

 

Kiitos paljon! Tutustukaa Ilon Purjeen meininkiin ja Taivaankaaren taiteisiin! Seuraava 

näyttelyni galleria Ilon Purjeessa alkaa lauantaina 6.9. Piakkoin taidettani tulee esille myös 

Ilon Putiikkiin, Ilon Purjeen verkkogalleriaan, osoitteessa www.ilonputiikki.fi! – KIITOS – ja 

huumorilla pärjää myös pitkälle ;-) ;-) . <3 VIRHEITÄ EI TARVITSE PELÄTÄ, kukaan ei ole 

täydellinen, ainoastaan Jumala on täydellinen. Ihminen määrää, JUMALA SÄÄTÄÄ – <3 . 

 

<3, Helga Mansikka Elämänhalu, Hanna Järvilehto, ent. Uusi-Kyyny, o.s. Ulvila 

 

Kahden kotimaan taiteilija 

 

 
 

Sanna Vihannon kuvataide avaa moninaisen maailman. Israel ja juutalaisuus, Sotkamon 

maisemat avautuvat värikylläisinä näkyinä. 



 

Taiteilija on kotoisin Sotkamosta. Hän palasi sinne opiskelujen jälkeen. Mukana on tullut 

Israelista aviomies ja koira. 

 

”Kuvataide on kuulunut elämääni siitä lähtien kuin muistan, noin kolmevuotiaasta lähtien. 

Mummoni pisti lahjani merkille jo silloin. Hän säilytti kaikki piirustukseni. Ammattimaisesti 

olen opiskellut kuvataidetta useassa eri koulussa vuosien 1999–2012 aikana. 

Taiteellisen työskentelyn takana elää kristillinen arvomaailma. Taiteilija haluaa jättää 

kuitenkin kokemuksen avoimeksi katsojalle. 

 

”Olen kristitty. Tosin asenteeni kristillisyyden liittämisestä taiteeseeni on aika rento. 

Joissakin töissä se näkyy, joissakin ehkä ei. Paremminkin jätän asian katsojalle. Eri aikoina 

taiteessani näkyy myös kiinnostukseni juutalaisuuteen. Mieheni on juutalainen, mutta 

hänellä ei tähän ole osaa eikä arpaa. Olin kiinnostunut kuvaamaan mustahattuisia 

juutalaisia jo kymmenenvuotiaana.” 

 

”Luin kirjoja juutalaisvainoista ja katsoin mielenkiinnolla Indiana Jones -elokuvia. Kun olin 

pieni, äitini kävi isoveljeni kanssa Israelissa. En päässyt mukaan matkalle, joten maa eli 

mielessäni jotenkin mystisenä. Myöhemmin vanhempani ottivat minutkin mukaansa 

turistimatkalle. Kiinnostukseni juutalaisuuteen säilyi, uskontoon, kulttuuriin, musiikkiin, 

vainoihin, heprean kieleen, mutta myös kiinnostus Israeliin valtiona mukaan lukien maan 

sisäpoliittinen kriisi.” 

 

Kiinnostus sai Sannan lähtemään Israeliin arkeologisille kaivauksille ja myöhemmin 

opiskelemaan Jerusalemiin. 

 

”Eri ajanjaksot elämässäni näkyvät taiteessa. Oleskeltuani pitkään Israelissa tunsin 

Suomessa tarvetta maalata suomalaisia juuriani. Israel-teema sai väistyä. Mieheni kautta 

minulle on jäänyt kuitenkin tiivis suhde Israeliin. Siitä on tavallaan tullut toinen kotimaa, 

mutta ehkä suhde maahan on myös arkipäiväistynyt.” 

 

Sanna Vihannon kaunista taidetta on esillä galleria Ilon Purjeessa la 7.6. - to 17.7.2014. 

Galleria Ilon Purje on näyttelyn aikana avoinna: ma klo 16 - 19, ti klo 11 - 13 ja 16 - 19, 

ke klo 11 - 13 ja 16 - 18, to ja pe klo 11 - 13, la klo 13 - 15. Lisäksi sopimuksen 

mukaan. 

 

Aku Aittokallio 
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