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Nimeni on Niko ja olen kohta täysi-ikäisyyden saavuttava elämäniloinen nuori 
Porvoosta.
Taide, on värikäs ja moniulotteinen ilmaisunkeino, joka on ollut osa elämääni 
jokaisena päivänä, jonka muistan. Sen avulla pystyn monesti ilmaisemaan tuntee-
ni ja ajatukseni paremmin kuin sanoin ja tekstein. Tämä johtunee siitä, että taide-
opetukseni on alkanut Porvoon Taidekoulussa jo ennen kuin opin kävelemään. 
Taiteen ohella pidän myös historiasta, joka käy ilmi myös päättötyöstäni. Tähän 
lisättynä seurakunta-aktiivisuuteni, kasassa on aika moinen kulttuurisoppa. Tässä 
vaiheessa ei varmaankaan enää tarvitse mainita, että pidän kulttuuria arvokkaana 
asiana.

Kuka olen?

Kuva: Laura Karjalainen

Kuva: Aaro Simola
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Päättötyöni on pyöreälle MDF-levylle maalattu kellotaulu, joka koostuu kahdesta-
toista sektorista, joissa kuvaan ihmiskunnan historiaa länsimaisesta näkökulmas-
ta. Lisäksi halusin lisätä työhöni lisää taidehistoriaa niin päätin maalata jokaisen 
sektorin tapahtuman kyseisen aikakauden tyylisuunnalla. Itse maalaamisen toteu-
tan akvarelliväreillä gessolla pohjustetulle MDF-levylle. 

Johdanto
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Alkuidea

Muutaman ensimmäisen taidekoulukerran 
jälkeen olin päättänyt, että aion tehdä maalauk-
sen, johon liittyy historia ja että siitä tulee mo-
nipuolinen sillä en halunnut pysyä vain yhdessä 
tekniikassa. Tästä kehittyi idea historiallisesta 
aikajanasta, joka kuvaisi länsimaisen ihmiskun-
nan historiaa ja samalla taidehistoriaa. Ensim-
mäisen päättötyövuoteni puolessa välissä työni 
idea kietoutui lopulliseen muotoonsa.

Aloittaessani maalaamaan varsinaista työtäni 
harkitsin pitkään akvarelli- ja akryylimaalien 
välillä, mutta lopulta päädyin akvarelliväreihin.
Syy on se, että puhun työni loppuosassa ympä-
ristöasioista ja akryylimaalithan ovat muovi-
pohjaisia, joten tässä mielessä akvarellivärit 
tuntuivat paremmalta vaihtoehdolta. Lisäksi 
tykkään enemmän siitä, miten akvarellivärit 
levittyvät.

5

Ensimmäisen kerran omaa päättötyötäni 
mietin noin viisi vuotta sitten, kun Jenni 
vei silloisen taidekouluryhmäni katsomaan 
päättötyönäyttelyä. Aloin silloin miettimään, 
että vitsit nämä ovat upeita ja että minäkin 
haluan tehdä tällaisen. Tämän näyttelyn jäl-
keen aloin miettimään, että mistä haluaisin 
tehdä oman päättötyöni.

Kun ensimmäinen päättötyövuoteni alkoi 
en vielä tiennyt, että mitä haluaisin tehdä, 
mutta tiesin, etten halua tehdä päättötyö-
täni niillä tekniikoilla, jotka jo osasin vaan 
halusin oppia vielä viimeisen kerran jotakin 
uutta. Tästä syystä aloin miettimään maa-
laamista sillä osasin jonkin verran maalata, 
mutta siinä oli vielä kuitenkin harjoiteltavaa.
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Tässä ekspressionistisessa osuudessa aiheena oli aika 
maailmansotien aikana ja niiden välissä. Koska ekspres-
sionismissa halutaan tuoda esiin taiteilijan omat tunte-
mukset, olisi se hassua, jos kuvaisin sota-ajan tunteita. 
Tästä syystä rinnastin meidän nykyisen poikkeusaikam-
me sota-ajan poikkeuksellisiin aikoihin.  

Työssäni käyttämä tumma väriteema kuvastaa yksinäi-
syyttä ja surua, joka on ollut läsnä silloin ja nyt. Näillä 
uhkaavasti kohoavilla rakennuksilla halusin tuoda työhö-
ni tuntua siitä, kuinka vähän meillä on mahdollisuuksia 
vaikuttaa kaikkeen siihen mitä meidän ympärillämme 
tapahtuu ja kuinka kaikki tuntuu kaatuvan päälle. Tämä 
katulyhdyn tuoma keltainen valo, jossa itkevä henkilö 
makaa, tarkoittaa sitä, kuinka näemme kaiken tässä nyky-
hetkessä mutta tulevaisuudessa, valon ulottumattomissa 
odottaa tuntematon, mitä on mahdotonta ennustaa. 

Näissä tunteissa mitä halusin kuvastaa työlläni, on eroa 
siihen mitä Edvard Munch ilmaisi teoksessaan, mutta 
se ei haittaa sillä inspiroiduin tästä teoksesta sen takia, 
koska mielestäni se ilmaisee näitä tunteita voimakkaasti 
ja selvästi ja halusin saada tätä omaan työhönikin. 

Ekspressionismi

Edvard Munchin Huuto (1893)
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Romantiikka oli 1700-luvun loppupuolella ku-
koistanut taidesuunta ja tästä syystä halusin tässä 
sektorissa kuvata vuonna 1789 alkanutta Ranskan 
suurta vallankumousta. Toinen syy oli myös se, 
että romantikot pitivät klassismia liikaa järkeen 
painottuvana, minkä takia romantiikassa voimak-
kaat värit ja tunteiden ilmaiseminen oli tyypillistä 
ja Ranskan vallankumous oli varsin tunnerikas 
tapahtuma. 

Koska vallankumouksen aikana kansa syrjäytti 
hallitsijan saavuttaakseen paremmat olot, olen 
pyrkinyt kuvastamaan kansan iloa ja halua muut-
taa Ranskaa paremmaksi käyttämällä vaaleampia 
ja lämpimämpiä värejä. Lisäksi olen pyrkinyt tuo-
maan ihmisten asentojen ja olemuksien kautta 
esiin heidän päättäväisyytensä. 

Romantiikka

Romantiikassa ihaillaan myös sankarillisia yksi-
lösaavutuksia, tästä syystä pyrin tekemään barri-
kadilla olevasta henkilöstä sellaista, että hän olisi 
muille esimerkkinä ja johtaisi heitä. Vaikka tämä 
tai koko vallankumous ei olut yksilösaavutus 
niin se kuvastaa sitä, kuinka jokaiselle oli oma 
roolinsa ja koska vallankumousta voidaan pitää 
Ranskan yksilösaavutuksena. 

Tätä tehdessäni löysin Eugène Delacroixin teok-
sen Vapaus johtaa kansaa (1830), joka oli täydel-
linen esimerkki siitä mitä halusin sanoa tämän 
sektorini teoksella. Tämä teos toimi esimerkkinä 
ja inspiraationlähteenä johdattaen minut tutki-
maan ja opiskelemaan romantiikan saloja. 
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Eugène Delacroixin Vapaus johtaa kansaa (1830)
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Renessanssi oli taidehistorian vaihe, jossa innoituk-
sena toimi antiikin taide, mutta antiikin taiteessa 
pääpaino oli keramiikassa, kuvan veistossa sekä 
arkkitehtuurissa, joten maalaustaiteessa antiikki ei 
toiminut suorana esikuvana. Maalaustaiteessa pyrit-
tiin kuitenkin samanlaiseen realismiin ja kolmiulot-
teisuuden vaikutelmaan kuin antiikin kuvanveistos-
sa sekä noudattamaan niitä harvoja käsityksiä mitä 
kirjallisista lähteistä oli löytynyt. 

Kun työssäni oli löytöretkien vuoro, pyrin siihen 
realismiin ja kolmiulotteisuuden vaikutelmaan 
mikä oli renessanssin ajan maalareille tyypillis-
tä. Maalatessani tätä sektoria käytin esimerkkinä 
Venetsialaisen täysrenessanssin aikaisen Tizianin 
teosta Europan ryöstö (1562).  

Renessanssi

Kun aloin tekemään tätä osaa harkitsin aluksi 
ihmishahmojen maalaamista sillä, se oli varsin 
tyypillistä renessanssissa, mutta koin, että en 
saisi kuvattua löytöretkiä yhtä pelkillä ihmisillä. 
Tästä syystä aloin tutkimaan asiaa ja ajattelin 
että lisään sinne ihmisen mutta en yhtä suureen 
rooliin kuin renessanssissa oli tapana vaan lai-
tan pääpainon taustaan. Lisäksi varhaisrenes-
sanssin aikainen maalari Andrea Mategna käytti 
aiheenaan paljon antiikin mytologiaa ja ajattelin 
referoida tällä laivalla myös muinaiskreikkalai-
sesta eeppisestä runokokoelmasta tuttuun Odys-
seiaan.
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Tirzian Europan ryöstö (1562)
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Valitsin teokseni aikajanan alkavaksi 
luolamaalauksista sillä kivikauden
metsästäjä-keräilijät ovat yksiä
varhaisimmista ihmisen esi-isistä ja 
heidän tekemänsä luolamaalaukset ovat 
tiettävästi historian ja
esihistorian ensimmäisiä maalauksia. 
Näissä kalliomaalauksissa on yleensä 
kuvattu eläimiä, joiden uskotaan
olleen eläimiä, joita sen aikaiset ihmiset 
metsästivät tai palvoivat. Joskus niissä 
näkyy myös ihmisiä sekä erilaisia
symboleita. 

Luolamaalaukset

Käytin tässä työssä ainoastaan 
luolamaalausten värimaailmaan 
tyypillisesti kuuluvia sävyjä. Aluksi olin 
kuitenkin harkinnut, että pitäisikö 
käyttää hiiltä ja muita samoja 
väriaineita mitä ihmiset tuolloin 
käyttivät, mutta totesin, että siitä olisi 
tullut liian vaikeata. Lisäksi pyrin 
kuvaamaan eläimen yhtä eloisasti kuin 
alkuperäisissä kalliomaalauksissa on 
onnistuttu kuvaamaan. Tätä tehdessäni 
en varsinaisesti käyttänyt mitään 
yksittäistä työtä vaan pyrin omaksumaan 
tyypillisiä piirteitä useista maalauksista. 
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Luolamaalaus 1

Luolamaalaus 2
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Teoksen toinen sektori kuvastaa Niilin varrella sijainnutta muinaista 
Egyptiä. Valitsin muinaisen Egyptin sillä se oli yksi ensimmäisistä kor-
keakulttuureista, ja he keksivät paljon keksintöjä, jotka ovat vielä tänäkin 
päivänä käytössä kuten pyörän. 

Työssäni olen pyrkinyt ottamaan huomioon egyptiläiselle taiteelle tyy-
pillisen kaksiulotteisuuden sekä ihmiskehon kuvakulman. Egyptiläisessä 
taiteessa oli tyypillistä kuvata ihmisen kehonosat edustavimmasta ku-
vakulmasta esim. pää sivulta ja rintakehä edestä, ja tätä pyrin tuomaan 
esille työssäni. 

Tästä kuvakulmasta hyviä esimerkkejä antoivat muinaisen Egyptin hie-
roglyfit sekä ne taiteen kappaleet, jotka ovat yhä tallessa.

Muinaisen Egyptin taide
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Egyptin taide

Hieroglyfit
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Abstrakti taide on taidesuuntaus joka synti 1900 luvun alussa. Abstraktissa taiteessa kuvataan asioita ilman 
että käytetään esittäviä asioita sekä yleensä asioita, jotka ovat abstrakteja kuten aatteet, ja tästä syystä kyl-
mä sota sopi tähän taidesuuntaukseen oikein mainiosti.  

Tässä osassa teostani olen tuonut esille kylmän sodan vastakkain asettelun. Tässä asettelussa sinisellä väril-
lä olen pyrkinyt kuvaamaan Yhdysvaltoja sekä kapitalistista yhteiskuntaa. Punaisella taas pyrin kuvaamaan 
Neuvostoliittoa ja kommunistista yhteiskuntaa. Nämä molemmat päävärit kohtaavat toisensa ja keskelle 
jää violetti kohta, ja tällä violetilla kohdalla halusin kuvata kolmansia valtioita, jotka olivat sekä Yhdysval-
tojen että Neuvostoliiton vaikutuksen ja painostuksen alaisena kylmän sodan aikana. Lisäksi halusin ku-
vata keltaisilla ja valkoisilla pisteillä sitä, kuinka nämä suuret aatteet pitivät sisällään paljon pieniä erilaisia 
valtioita, kaupunkeja, ihmisiä sekä yksilöitä. 

Tähän värien vastakkainasetteluun sain idean katsoessani venäläisen Wassily Kandinskyn teosta Jau-
ne-Rouge-Bleu (1925). Tykästyin erityisesti teoksessa olleisiin väreihin ja siihen, miten niitä oli käytetty, ja 
tästä keksin käyttää värien vastakkainasettelua.

Abstrakti taide

17



Wassily Kandinskyn Jaune-Rouge-Bleu (1925)
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Keskiajalla 1100-luvun puolivälissä syntynyt gotiikka oli hyvin 
kirkollispainotteinen taidesuunta minkä ehkä tunnetuimpia 
teoksia ovat gootti kirkot.  

Tässä teoksessani kuvasin Euroopassa riehunutta mustaa sur-
maa, maalaamalla goottiarkkitehtuuria edustavan kirkon, jota 
vasten nojaa paiseruttoon sairastunut talonpoika. Tämän pojan 
viereen maalasin tyypillisen ruttolääkärin sekä monista tuon ajan 
maalauksista tutun kuolemaa edustavan luurangon keräämässä 
ihmisiä. Lisäksi teoksen alalaidassa on myös rotta, koska tutkijat 
uskovat, että laivarotat olisivat levittäneet ruttoa. 

Gotiikassa arkkitehtuuri oli tärkeässä osassa, joten halusin sijoit-
ta teokseeni tämän kirkon. Tähän kirkkoon olen ottanut esi-
merkkiä Reimisissä, Ranskassa sijaitsevasta Notre Damen kat-
edraalista. Muissa maalauksen osissa esimerkkinä on toiminut  
Limbourgin veljesten kuvituskuva ranskalaisesta rukouskirjasta  
Les Très Riches Heures du Duc de Berry (1416).

Gotiikka

Notre Dame

Limbourgin veljesten Les Très Riches Heures du 
Duc de Berry (1416)19
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Mustan surman jälkeen maalasin WTC-
tornien terroriteot. Tässä käytin 
tyylisuuntana nykytaidetta. Tämä oli ehkä 
vaikein tyylisuunta toteuttaa, sillä 
nykytaiteessa painopiste on uusissa taiteen 
muodoissa sekä ideoiden ja niiden 
toteutuksen tuoreudessa ja monitasoisuudes-
sa eikä niinkään perinteisissä 
maalaustaiteessa. Tästä syystä nykytaiteesta 
löytyi hyvin vähän kuvia ja esimerkkejä, joita 
olisin voinut käyttää apunani. 

Koska nykytaiteessa pyritään löytämään 
uusia tapoja tehdä taidetta, ajattelin että 
voisin maalata sen käyttämällä siveltimien 
sijasta sormia. Sormilla maalaaminen ei ehkä 
ole uusi tapa tuottaa taidetta, mutta minulle 
se on varsin uusi.  Lisäksi tämä 
tuntemattoman taiteilijan tekemä teos toimi 
hyvänä mallina siitä mitä nykytaide voi olla.

Nykytaide

Teoksestani pystyy ehkä tunnistamaan 
World Trade Centerin kaksoistornit, jotka 
kohoavat kylmää sotaa 
käsittelevän sektorin Yhdysvalloista. 
Lentokoneen sijasta maalasin mustaa ja 
kaikkia päävärejä käyttäen tumman 
objektin, joka kuvaa kuinka paljon 
muutakin se oli kuin vain kaapattu 
lentokone. Itse nimittäin ajattelen, että 
tämä objekti kuvaa paremmin sitä 
surua, tietämättömyyttä, 
ymmärtämättömyyttä ja kaikkea sitä mitä 
nämä iskut aiheuttivat.

Nykytaide21
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Seuraavana vuorossa oli kolonialismin sekä impe-
rialismin kuvaaminen surrealistisesti. Surrealis-
missa on tarkoitus kuvata ihmisen tiedostamatonta 
sielunelämää, ja tästä syystä Jenni ohjeisti minua 
uuttamaan siirtomaapolitiikan tausta syyn eli kysy-
mään että “Miksi?” 

Itse koen että taustasyyt olivat ihmisten ahneus 
sekä tietämättömyys. Sillä ihmiset olivat niin ah-
neita, että he olivat valmiita alistamaan, orjuutta-
maan ja ryöstämään muita kansoja ja ihmisiä. Tä-
hän uskon myös tietämättömyyden liittyvän, sillä 
historian opettajani kertoi, että rikkaat eurooppa-
laiset emämaissa tekivät päätöksiä esim. Afrikan ja 
muiden alueiden jakamisesta edes itse näkemättä 
niitä ikinä. Tästä syystä he eivät edes tienneet, että 
mitä merten takana tapahtui, jos heille ei kerrottu 
asioista. 

Surrealismi

Tästä syystä maalasin kaksi henkilöä; toiselle keon 
kultaa ja toiselle lukitun arkun. Tämä lukitun kirs-
tun haltia vaatii toiselta kultaa, joka kuvaa sitä, 
kuinka ihmiset ahneudessaan ryöväsi siirtomaista 
rikkaudet antamatta mitään takaisin. Lisäksi toisel-
la henkilöllä on kirja kädessä ja hän puhuu toiselle 
henkilölle, joka ei ymmärrä sanaakaan mitä hänelle 
sanotaan sillä, hän on tietämätön. Nämä henkilöt 
myös näyttävät leijuvan ilmassa millä halusin kuva-
ta sitä, kuinka päätökset tehtiin aivan muualla kuin 
paikassa, jota päätökset tulisivat koskemaan.

Tässä inspiraationani toimi Salvador Dalín tunnet-
tu teos Muiston pysyvyys (1931) sillä tämä teos oli 
esimerkkini siitä mitä surrealistinen teos voi olla ja 
minkälaisia elementtejä voisin lisätä omaan työhöni.
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Salvador Dalín Muiston pysyvyys (1931)
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Surrealismin jälkeen päätin käsitellä 
kubismia. Kubismille valitsin Yhdisty-
neiden kansakuntien perustamisen ja 
tämäkin tuntui hieman haastavalta sillä 
tämäkin aihe varsin abstrakti. 

Koska kubismissa ideana on purkaa 
esineet osiin ja koota ne uudelleen niin, 
että kuvauskohteen osia esitetään saman 
aikaisesti eri suunnista nähtynä. Tähän 
pyrin myös pääsemään kuvaamassani 
YK:n pääkonttorissa sekä YK:n rau-
hanturvaajien panssaroiduissa miehis-
tönkuljetusautoissa, jotka ovat matkalla 
kohti kolonialismia ja imperialismia 
kuvaavaa sektoria tuodakseen Afrikkaan 
rauhan.

Kubismi

Tämän sektorin valmistuttua tajusin, 
että olisin voinut myös pirstaloida 
nämä kuvassa olleet asiat ja koota ne 
takaisin kuin rikkinäisen peilin. 
Tämän lainen esineiden purkaminen 
oli nimittäin myös tyypillistä 
kubismille. Yksi syy tämän 
unohtumiselle voi olla se että 
esimerkkinäni käyttämä Picasson 
Kolme soittajaa (1921) ei sisällä pal-
joa tällaista.
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Picasson Kolme soittajaa(1921)
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Lutherin uskonpuhdistuksen kuvasin käyttämällä manierismia. Koska manierismissa 
oli tavanomaista esimerkiksi liioitella asentoja, päätin ottaa esimerkkiä Michelangelon 
Aatamin luomisesta, mukailemalla asentoja. Lisäksi tämä goottikirkko kuvastaa Wit-
tenbergin linnankirkon ovea johon Martin Luther naulasi 95 teesiään.

Tämä taide tyyli oli ehkä toisiksi vaikken tehdä sillä tällaiset liioitellut asennot eivät ole 
vahvuuksiani.

Manierismi

Michelangelon Aatamin luominen (1500-luku)
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Viimeisessä sektorissa pyrin kuvaamaan maailman ny-
kytilannetta, mutta tätä sektoria tehdessäni haasteeksi 
tuli, että mikä on sellainen nykypäivän taidesuuntaus, 
jota voisin käyttää tässä. Pienen ajatuksen vaihdon 
jälkeen Jenni ehdotti posthumanismia.  

Posthumanismi on aatejärjestelmä, joka pyrkii päivit-
tämään humanismin vastaamaan paremmin 2000-lu-
vun tieteen tuntemaa todellisuuskäsitystä. Koska tämä 
on uusi ajatus, suuntaus on uuden äärellä niin kuin me 
kaikki muutkin. Tästä syystä ei ole olemassa oikeita 
tai vääriä tapoja tulkita ja toteuttaa tätä aatetta ja tästä 
syystä valitsin kyseisen toteuttamistavan. 

Koska posthumanismissa kaikki ovat tasa-arvoisia eikä 
mikään tai kukaan ole toisten yläpuolella ovat kaikki 
teokseni kuplat samanlaisia. Näissä kuplissa olen ku-
vannut nykypäivän ongelmia kuten koronaa, ilmaston-
muutosta sekä puhtaan veden puutetta. Lisäksi nämä 
kuplat kuvaavat sitä, kuinka me ihmiset emme näe 
näitä kaikkia ongelmia ympärillämme emmekä puutu 
niihin muuttaaksemme asioita. Jätin työhöni myös

Posthumanismi

yhden kuplan tyhjäksi, sillä emme tiedä mitä tulevai-
suus
tuo tullessaan ja mitä emme ole vielä huomanneet.  

Taiteen sanotaan olevan katsojan tulkittavana, ja tästä 
syystä en selvennä kuvaamiani ongelmia tarkemmin 
vaan annan katsojalle mahdollisuuden itse tulkita ja 
pohtia maapallon ongelmia. 

Verrattuna muihin sektoreihin, tässä sektorissa en 
käyttänyt mitään mallia tai esimerkkiä ja siihen on 
yksinkertainen syy. Niitä ei ole. Me elämme nykyhet-
kessä. En halua ottaa esimerkkiä tästä hetkestä sillä se 
olisi kuitenkin jo huomenna toisin. Maailma muuttuu 
ympärillämme, halusimme sitä tai emme. Me emme 
tiedä mitä 2020-luvusta kirjoitetaan historiankir-
joihin, emmekä tiedä mitä tämä vuosikymmen tuo 
tulleessaan. Me olemme uudenäärellä. Ei ole olemassa 
oikeita eikä vääriä vastauksia vaan on vain vastauksia.
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Itsearviointi

31

Kaksi vuotta työtä ja vähäunisia öitä on nyt päättynyt ja työni on valmis. Tämä projekti on sisältänyt 
niin onnistumisia että epäonnistumisia, mutta kaikista näistä huolimatta sain työni valmiiksi viime het-
killä. 

Vaikka tässä työssä olikin epäonnistumisia ja ongelmia ne eivät estäneet työni valmistumista. Suurin 
yllätys oli MDF-levyn erilaiset ominaisuudet verrattuna akvarellipaperiin. Näitä olivat esimerkiksi se, 
että akvarellipaperi imee värin itseensä ja kuivuu nopeasti, mutta MDF-levyllä kesti pitkään kuivua ja 
työ alkoi helposti uimaan vedessä. Tähän onnistuin kuitenkin sopeutumaan varsin nopeasti, vaikka se 
hidastikin työntekoa. 

Lisäksi olisin myös voinut varautunut paremmin, ja mietti muitakin mahdollisuuksia nykytaiteeseen, 
sillä lopputulos ei ollut ihan se mitä olin toivonut. Mikäli aikaa olisi ollut enemmän olisin panostanut 
myös luolamaalauksien taustaan ja pyrkinyt tekemään siitä enemmän kalliomaisen näköisen. 

Muuten olen tyytyväinen päättötyöhöni, vaikka sen kanssa tulikin kiire. Mutta sanontahan kuuluu, että 
timantit syntyvät paineessa. Vaikka teoksestani ei tullutkaan ihan sellaista timanttia kuin olin aluksi 
suunnitellut niin siitä tuli kuitenkin timantti, johon voin olla tyytyväinen 
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Yksi työn tärkeimmistä vaiheista eli tauko.



Tämä kahden vuoden mittainen päättötyöprojekti on ollut uskomaton kokemus. Olen saa-
nut kulkea tämän matkan huikeiden ihmisten seurassa, joiden kanssa on jaettu elämän iloi-
sia ja surullisia hetkiä, luotettu salaisuuksia sekä keskusteltu elämän syvistä kysymyksistä. 
Vaikka päättötyön tarkoituksena on tuoda esille se taidekoulussa opittu, se tuo mukanaan 
paljon uutta.

Tämän matkan aikana olen kasvanut niin taiteilijana kuin ihmisenä. Olen saanut syventää 
tietämystäni sekä historian tapahtumista että taidehistorian vaiheista. Samalla olen saanut 
syventää ihmissuhteitani sellaiselle tasolle, joka ei ehkä muuten olisi mahdollista.

Asetin jalkani tälle taiteen polulle, kun olin vielä vanhempieni sylissä. Mutta tällä matkalla 
minua ovat luotsanneet monet monet ihmiset, jotka ovat auttaneet ja tukeneet minua, ja joi-
ta ilman en olisi tässä nyt. Siksi haluankin kiittää kaikkia niitä taidekoulun mahtavia opetta-
jia, jotka ovat olleet mukanani tällä matkalla ja jakaneet osaamistaan ja viisauttaan minulle 
tämän yli kymmenenvuotisenmatkan aikana.

Kiitos!

Loppusanat
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