Raili ja Jussi Koivusalon rahasto
Kuvanveistäjän tuki kuvataiteilijoille

R

ahasto perustuu farmaseutti Raili Koivusalon (o.s.
Rautio, 23.6.1933–25.9.2009) ja kuvanveistäjä Jussi Koivusalon (23.3.1929–6.1.2000) testamenttiin. Se tukee kuvataiteilijoita apurahoilla sekä muilla sopivilla tavoilla.
Jussi Arvi Koivusalo syntyi Alavudella, ja hänen vanhempansa olivat Seinäjoelta syntyisin olleet Mikael Eevertti
Koivusalo (vuoteen 1906 Björkqvist) ja Katri Jaskari. Perheessä oli kolme lasta, joista Jussi oli keskimmäinen. Hänellä oli vanhempi sisar Raili ja nuorempi veli Paavo.
Koivusalojen perhe muutti Alavudelta Seinäjoelle vuonna 1932.
Kuvanveistäjä Jussi Koivusalo valmistui Suomen Taideakatemian koulusta,
ja hänen töitään oli ensimmäisen kerran esillä vuonna 1958. Suomen Taiteilijain näyttelyssä hän oli mukana
yhteensä seitsemän kertaa ja Suomen
Kuvanveistäjien viisivuotisnäyttelyihin hän osallistui vuosina 1960, 1965,
1970 ja 1975. Hän oli mukana useissa ulkomaisissa näyttelyissä Pariisissa,
Hampurissa, Berliinissä ja Budapestissa.
Jussi Koivusalon viimeinen yksityisnäyttely
järjestettiin Galleria Sculptorissa vuonna 1991.

Jussi Koivusalon ateljee sijaitsi Espoossa Mankkaalla, ja
hän käytti veistoksissaan yleensä pronssia, marmoria, graniittia ja puuta. Hänen teoksiaan on nähtävissä yli kahdessakymmenessä kohteessa Suomessa, muun muassa Valtion
taidemuseossa ja Amos Andersonin taidemuseossa sekä
monien kaupunkien ja seurakuntien kokoelmissa. Hän sai
kuvataiteen valtionpalkinnon 1981 ja Espoon kaupungin
taidepalkinnon 1983.
Jussi Koivusalo osallistui aktiivisesti Suomen Kuvanveistäjäliiton toimintaan. Hän toimi muun muassa 1960-luvulla
liiton johtokunnan jäsenenä sekä liiton omistaman taidevalimon johtajana. Hän oli Suomen Kuvanveistäjäliiton kun-
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niajäsen vuodesta 1989 lähtien ja
toimi myös Espoon kuvataiteilijoiden puheenjohtajana 1970- ja
1980-lukujen taitteessa.

Raili Sinikka Hannele Koivusalo syntyi Helsingissä.
Hänen vanhempansa olivat
Alavieskassa syntynyt Toivo
Matias Rautio ja saarijärveläinen Ida Harjula. Perheessä oli Railin lisäksi nuorempi tytär Ritva. Raili
Koivusalo valmistui farmaseutiksi vuonna
1957 ja aloitti työnsä farmaseuttina Helsingin XXVII Runeberginkadun apteekissa seuraavana vuonna. Jussi ja
Raili Koivusalo avioituivat vuonna 1958. Heillä ei ollut
lapsia.
Raili Koivusalo lahjoitti vuonna 2009 Seinäjoen kaupungille Jussi Koivusalon kymmenen veistoksen sarjan.
Taiteilija itse oli jo vuonna 1985 lahjoittanut ensimmäiset kymmenen veistosta, jotka on sijoitettu kaupungin
eri kiinteistöihin. Vuonna 2009 Raili Koivusalo lahjoitti
Espoon taidemuseolle kaksi miehensä veistosta sekä tämän henkilöarkiston.
Osuuskunta Sigillum/Seija A. Niemi

Suomen Kulttuurirahaston tehtävä on suomalaiskansallisen henkisen ja taloudellisen
viljelyn vaaliminen ja kehittäminen. Kulttuurirahasto muodostuu Säätiöstä (perustettu
1939) ja Kannatusyhdistyksestä (perustettu 1937). Säätiön sisällä toimii keskusrahasto ja 17
maakuntarahastoa. Kulttuurirahasto jakaa apurahoja ja palkintoja tieteen ja taiteen tekijöille
sekä kulttuurielämän eri aloille toimiville henkilöille ja yhteisöille. Apurahojen ohella Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa. Lisätietoa www.skr.fi.

