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Mahlun MaaPalloPatsas
opetuskäyttö
kuvanveisto, elämäntyö, uskonnollinen kutsumus.

kuvaus
Maapallopatsas on mahlulaisen Matti Rutasen (22.2.1888-
6.10.1964) vuosien 1950-1955 aikana rakentama muistomerk-
ki. Matti Rutanen (1888-1964) muutti koivukankaan tontille 
1930-luvulla. Patsas on valmistettu betonista, raudasta, kupa-
rista ja lasista. Patsaassa on kuvattuna, tekijän oman tulkinnan 
mukaan, Jeesus ristillä ja saarnaamassa, Jumalan äiti ja ihmis-
kunnan menneisyys ja tulevaisuus.

Patsaan jalustassa oleva teksti käsittelee jumalallista sanomaa, 
jonka Rutanen sai ilmestyksessään. kertomansa mukaan Ruta-
nen on luvannut Jumalalle tampereen taistelun tiimellyksessä 
valmistaa teoksen, jos selviää hengissä taisteluista. toisen tari-
nan mukaan Rutanen on saanut näyssä käskyn Jumalalta muis-
tomerkin rakentamiseen. Mm. presidentti kekkosen kerrotaan 
lahjoittaneen tekemiseen 6000 mk. tekovaiheessa ja myöhem-
minkin patsas oli melkoisen huomion kohteena. Patsaasta tuli 
turistinähtävyys.

Rutanen rakensi ajan mittaan kolme asuinrakennusta tilalle. 
Vanhimmassa mökissä hän asui pisimään, toisen mökin hän ra-
kensi vaimolleen, jota ei kuitenkaan koskaan saanut. kolman-
nen eli keskimmäisen mökin hän rakensi Englannin kuningatar 
Elisabethille. Paljastusjuhlat olisivat toteutuessaan olleet mer-
kittävimmät saarijärvellä järjestetyt juhlat - kutsun olisivat saa-
neet valtionpäämiehet aina kuningatar Elisabethia myöten, 
jonka oli kutsunut Maapallopatsaan paljastustilaisuuteen. Vali-
tettavasti juhlia ei koskaan pidetty

Matti Rutanen toimi pyssyseppänä sekä kalastajana ja metsäs-
täjänä. Pohjois-Euroopan kenraaliksi itseään kutsunut Matti Ru-
tanen pukeutui uniformuun esitellessään vieraillensa Maapallo-
patsasta, josta oli kovin ylpeä.

kohde on saarijärven museon hoidossa ja opastettu infotau-
luin, alueella voi vierailla vapaasti kaikkina aikoina.

Muistomerkkiä on korjattu kain tapperin ohjeiden mukaan 
vuonna 1973. Patsas on katettu 1980-luvulla. teos muodostaa 
rakennuksineen merkittävän kulttuurihistoriallisen kokonai-
suuden.

opasteet ja retkipalvelut
Patsas sijaitsee Mahlun kylällä, saarijärvi-Pylkönmäki-tien 633 
varrella. tieltä on opastus kohteeseen.

lähteet
kulttuurimatkailijan opas pohjoiseen keski-suomeen
http://www.luonnonvoimaa.net >kulttuuritarjonta >käynti-
kohteet >Maapallopatsas
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