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Kuka minä olen?

“Kun on Muumipapan muistelmat, niin sit on Viivin muistelmat.” - Viivi

Olen Viivi, täysi-ikäisyyden kynnyksen ohittanut nuoren naisen alku. Jos minun pitäisi kuvata itseäni kolmella sanalla, 
vastaisin “suorapuheinen, nauravainen ja utelias.” Rakastan musiikkia ja sen tuottamista. Olen laulanut pienestä pitäen 
ja edellisvuosina olen tarttunut ukuleleen sekä kitaraan. Seurakunta on ollut osa elämääni pitkään, ja olenkin 
rippikoulun jälkeen viettänyt paljon aikaa nuorisotilassa ja leireillä sekä isosena että leiriläisenä. Olen kiinnostunut 
teologiasta, sillä minua kiehtoo uskontojen moniulotteinen ja syvä maailma. Myös filosofia, kulttuurit, psykologia sekä 
suuret kysymykset herättävät mielenkiintoni. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä ihmisten parissa ja järjestöissä 
ihmisoikeuksia edistäen. Nuorisotyöntekijä ja tutkija ovat vain muutamia ammateista, jotka kiinnostavat. 

Päädyin tutustumaan taidekoulun maailmaan, kun olin viidennellä luokalla. Äitini ehdotti minulle, että minun 
kannattaisi ruveta harrastamaan sitä, koska olin hänen mielestään (ja olen edelleen) niin hyvä piirtämään. Muistan 
hämärästi lähes koko taidekoulu-urani elinkaaren aina tähän päivään saakka. Se pitää ovensa takana pienen taiteilijan 
henkistä ja fyysistä kasvua, paljon naurua sekä usean ystävän ja mukavan tutun ensitapaamisen.



Alkusanat

Kun sain tietää, että minulla on tarpeeksi tunteja lopputyön aloittamiseksi, päätin kääriä hihat heti samana 
vuonna. Muut ystäväni olivat jo aloittaneet tai tehneet omaansa pidemmän aikaa. 

Aluksi mietin, mitä haluaisin tehdä. Mikä lopputyön aihe ylipäätään kannattaisi olla? Olen luonteeltani 
hieman levoton, mutta erittäin luova persoona, joten lopputyö kannattaisi tehdä aiheesta, jossa saisin toteuttaa 
itseäni, haastaa omaa osaamistani ja ottaa riskejä ilman, että työ silti epäonnistuisi.



Työni idea on neljän omakuvan kokonaisuus, jossa jokainen teos on toteutettu erilaisilla 
taidetyyleillä. Eri omakuvissa ilmenee myös tunnelmaan ja tyyliin sopiva tunnetila. 
Tunnetiloiksi valikoin rauhallisen, surullisen, ahdistuneen ja nauravaisen. Aluksi 
pyrkimyksenäni oli luoda kahdeksan omakuvaa, mutta laskin määrän pian syksyn alussa 
kuuteen. Lopputalvesta laskin määrän neljään ymmärtäessäni, että olen ainut, joka vaatii 
itseltäni äärirajoille asettamista.



Teokset ja niiden eteneminen

Ensimmäisenä vuonna (2019-2020) keskityin ideaani ja luonnosteluun. Olin edistynyt jo 
jonkin verran niiden parissa, kun vastaan saapui korona, tuo rajoitusten metsä. 
Yllätyksellisyydestä huolimatta olin ennakoinut, ettemme välttämättä pääsisi taidekoululle 
fyysisesti enää seuraavalla viikolla, joten otin luonnosvihkoni ja muut tärkeät lopputyö-
paperini kotiin. En kuitenkaan tehnyt muutaman seuraavan kevätkuukauden aikana juuri 
mitään lopputyöhön liittyvää. Etäopiskelu ja uudenlaisen elämänrytmin opettelu vaativat 
paljon sopeutumista. Aloitin kuitenkin portfolion kirjoittamisen kunnolla toukokuun 
alussa. 



Kesän 2020 aikana työstin vähän muutamia luonnoksia. Pyhitin loman muilta osin lepäämiselle. 
Tässä vaiheessa päätin muuttaa alkuperäistä ajatusta ja jättää kahdeksasta omakuvasta kaksi pois, 
jotta saisin kaiken ajoissa valmiiksi. 

Toinen lopputyövuosi alkoi elokuun 2020 lopussa. Silloin suunnitelmani selkenivät vielä enemmän. 
Mukavaa oli myös se, ettei minun tarvinnut ahertaa yksin. Niko toteutti lisäkseni kahden vuoden 
suunnitelmaa, ja Aaro hyppäsi elokuussa mukaamme.



Päätin tekeväni teoksista kolme mdf-levyille sekä yhden elävän mallin paperille. Pian 
aloitin jo sekatekniikkateoksen tekemisen. Rajasin töiden kooksi 40 x 50 cm.



Tammikuun alussa Jenni ilmoitti sähköpostin välityksellä, että taidekoulun kevätlukukauden 
alku viivästyisi kolmella viikolla. Tämä ei itseäni haitannut teosteni edistymisen kannalta, sillä 
olin ottanut joulukuussa kotiin runsaasti materiaaleja. Minua kuitenkin harmitti, etten tulisi 
näkemään Aaroa ja Nikoa vielä taidekoulun merkeissä vähään aikaan. Myöhemmin keväällä 
saimmekin huomata, että yli puolet lukuvuoden 2020-2021 taidekoulukerroista olisi etänä, 
omaan tahtiin tekemistä. Onneksi oli Discord-serveri.

“Näillä jutteluilla saa ainakin 10 vuotta lisää (elinikää). Täytyy sit toivoo et se oikeesti toimii 
niin.” - Aaro

Loppujen lopuksi emme päässeet enää edistämään teoksia taidekoulun tiloihin. Kävin siellä 
muutamaan otteeseen vain materiaaleja hakeakseni.



Olemuksen takaiset ajatukset (koodinimi rauhallinen) (2020, kollaasi 
mdf-levylle)

Lähdin liikkeelle kollaasiteoksesta. Edistin sitä paljolti syksyn fyysisten 
tuntien aikana ja sain sen vuoden 2020 lopussa valmiiksi.





Olin työstämisen aikana hyvin takertunut ajatukseen siitä, miltä valmiin teoksen tulee 
näyttää. Se altisti itseni tarkkoihin rajoihin pitäytymiselle. Huomasin esimerkiksi yhdessä 
vaiheessa, että käytin kulmakarvojen piirtämiseen paljon aikaa vain huomatakseni, että ne 
olivat hieman väärässä kohdassa.



Edistin teosta myös kotona. Uuden vuoden vaihteessa sain sekatekniikkateoksen valmiiksi. Tieto 
siitä, että viisi teosta tulisi tehdä neljässä kuukaudessa, ei ahdistanut toistaiseksi. Tiesin olevani 
hyvässä vauhdissa, ja yleensä pieni paine ja loppukiri vauhdittavat työskentelyäni muutenkin. 
Myöhemmin otin vielä kaksi teosta listalta pois.



Valmis teos



Sukellus suruun (koodinimi suru)  (2021, märkä märälle, elävän mallin paperi)

Suruteoksen aloitin siinä vaiheessa syksyä, kun koin tarvitsevani taukoa kollaasiteoksen tekemisestä. 
Tämän teoksen eteneminen oli jo hieman helpompaa kuin ensimmäisen. En ollut niin kiinni 
täydellisyyden ajatuksessa jo pelkästään tekniikan puolesta: paperi kostutetaan hyvin märäksi, ja 
päälle maalataan värillä, joka on sekoitettu veteen. Sitä on hyvin hankala kontrolloida.





Aloin kollaasiteoksen valmistumisen jälkeen viimeistelemään suruteosta. Tein kasvoilleni piirteet, 
jotka onnistuivat loistavasti. Päätin myöhemmin valmista kuvaa katsellessani, etten tee siihen 
enempää kerroksia. Näin on hyvä. 

Märkä märälle on tuntunut tekniikkana samaan aikaan vapauttavalta ja hankalalta. Jos haluaa 
jonkin viivan menevän juuri tietyllä tavalla, tämä tekniikka ei ole siihen oikea. Olenkin tämän 
teoksen työstämisen aikana oppinut kanavoimaan luovuuttani rennommin, sillä lopputulos ei ole 
valuvan veden ja värien sekoittuessa ja kuivuessa vain itsestä kiinni. 

Lopputuloksesta tuli mielenkiintoinen. Olen erityisen tyytyväinen sen taustaan, joka on kuin oma 
moniulotteinen maailmansa.



Valmis teos



Ahdistus ja meri (koodinimi ahdistus) (2021, sekatekniikka mdf-levylle) 

Aloitin ahdistusteoksen alkuvuodesta 2021 kokeilemalla laveerausta luonnospaperille 
akvarellien avulla. Se oli yllättävän hankalaa, sillä ajattelin maalaamista liian teoreettisesti. 
Miten saisin oikean lopputuloksen?



Sain kuitenkin pian Jennin tapaamisen jälkeen tekemisestä kiinni. 
Annoin vaan mennä.





Miksi teoksen pohjaväri on juuri sininen? Se on lempivärini kaikista lukuisista minua miellyttävistä 
väreistä, mutta koen sen sopivan tähän, sillä erityisesti tummat sävyt taustassa kuvaavat itselleni 
merta. Tämä saa aikaan myös mielikuvia hukkumisesta aaltojen syleilyyn, ja siitähän ahdistuksessakin 
on tietyllä tavalla kyse. Sitä vastaan yrittää taistella, mutta todennäköisesti häviää. Onneksi ahdistus on 
itselläni ohimenevää.

“Elämä on parasta huumetta.” - Niko





Lopputuloksesta tuli suhteellisen pastellimainen värimaailma, joka yleensä liitettäisiin yksisarvismaailmoihin 
ja pumpulipilviin. Mielestäni se kuitenkin sopii hyvin ahdistukseni kuvaamiseen. Ahdistus on tunne, joka ei 
usein näy ulospäin ja sitä vähätellään. Siihen ei auta hempeily tai vähättely. Vaikka ahdistus onkin todellista 
(vaikkakin omani vain itselleni), se hallitsee usein mieltäni vain hetkisen tai muutaman.



Valmis teos



Oodi väripaletille (koodinimi nauru) (2021, pointillismi mdf-levylle)

Kokeilin pointillisimia luonnospaperille kunnolla elokuussa 2020. Se onnistui aika hyvin ja minulle tuli tunne, 
että tämä luonnistuisi siitä huolimatta, etten ollut aikaisemmin käyttänyt tätä tekniikkaa.

Aloitin pointillismin tekemisen kuitenkin vasta keväällä. Sen kohdalla ymmärsin, että minun olisi pakko 
“vain aloittaa”, jotta saisin teoksen tehtyä. Aloitin ensimmäiset pisteet ja ihmiskehon raamit käyttämällä 
ahdistusteoksesta ylijääneen maalin.





Tämän jälkeen aloin tekemään kerroksia. Ne valmistuivat nopeasti, sillä asennoitumiseni rentoon maalaamiseen oli 
suhteellisen helppoa, vaikka poukkoilevat ajatukseni välillä pelkäsivät, välillä rakastivat teoksen menosuuntaa.



Pointillismi olikin onnekseni vapauttavaa ja mukava tekniikka. 
Aion käyttää sitä jatkossa, varsinkin jos hankin omat akryylivärit.



Valmis teos



Carpe diem eli teokseni ja taiteen perimmäiset olemukset

Olen saanut huomata, kuinka joskus on pakko hidastaa ja pysähtyä miettimään, mikä on oikeasti olennaista. 
Näin kävi myös lopputyön aikana. Oivalsin Jennin avun ja ohjeiden avulla, että työni aihe on nimenomaan 
erilaisten taiteen suuntausten kokeileminen, eikä se katoa, vaikka en saisikaan kuutta täydellistä teosta valmiiksi. 
Tärkeämpää on itse prosessi eikä täydellinen lopputulos. Valitsemani lopputyöaihe olikin itselleni hyvinkin 
ominainen, sillä sain vaihdella eri töiden välillä kesken kaiken eikä niiden onnistuminen ole todella tarkoin 
tehdyistä vedoksista kiinni.

Huomasin myös, etten saanut samalla tavalla tekemisen tuntua kokeiluihini kotoa käsin, jos kyseisessä hetkessä 
oli muita häiriötekijöitä. Jouduin samassa paikassa lukemaan ylioppilaskirjoituksiin, tekemään koulutehtäviä, 
turhautumaan ja yrittämään olla häiriintymättä perheeni puuhista. Tuntui, etten saanut samanlaista otetta 
tekemisen meiningistä myöskään siksi, että jouduin edistämään teoksiani ilman ystäviäni.



Toisaalta koen, että taidekoulun kahden tunnin ja viidentoista minuutin rajan vuoksi minulla olisi 
ollut mahdollisuus tehdä teoksia vain hieman kerrallaan. Sain kotona lyhyellä aikavälillä kaiken 
valmiiksi, sillä minulla oli mahdollisuus useita tunteja putkeen. Käytin tätä mahdollisuutta 
enemmän vasta ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Nyt kuitenkin huomaan, että kannatti jatkaa ja 
nauttia, ilman turhaa stressiä. 

Taiteelle kannattaa ottaa aikaa elämästä ja uppoutua. Se on parhaimmillaan etsimistä ja löytämistä, 
eikä suorittamista.



Virheet & kasvu

Huomasin loppusyksystä työstäneeni suruteosta vahingossa ajatellen, että se olisi ahdistusteos. Onneksi työt ovat pääosin 
suurpiirteisiä, eikä tämä moka haitannut yhtään, sillä olin surutyön kanssa vasta alkuvaiheessa. Ahdistusteosta en tuolloin ollut 
vielä aloittanut.

Olin myös tehnyt virheen sekatekniikkateoksen mittauksessa ja sen koosta oli tullut liian suuri. Päätin sen antaa olla loppujen 
lopuksi, sillä omakuva olisi täyttänyt taustan tieltään, jos teos olisi rajattu samaan mittakaavaan muiden kanssa.

Virheet eivät ole jääneet haittaamaan. Ne ovat vain vahvistaneet rennompaa suhtautumistani taiteeseen tämän vuoden aikana. 
Jos en lopputyöstä niin paljoa teknistä osaamista ole saanut käteen, ainakin olen oppinut suhtautumaan omaan tekemiseeni 
hieman rennommin kuin aikaisemmin. Se on ollut kaltaiselleni huolelliselle ja itselleen ankaralle ihmiselle erittäin tärkeää.



Eniten koronan ja lopputyöprosessin poikkileikkauksessa harmittaa loppujen lopuksi se, etten saanut edistää 
teoksiani kauempaa Nikon ja Aaron kanssa taidekoulun tiloissa. Annikan, Lempin ja Nikon kanssa oleminen 
lopputyön ensimmäisenä vuonna oli tärkeää. Uudella kolmikollamme oli syksyllä todella hauskaa yhdessä. 
Olen kuitenkin kiitollinen yhteisistä hetkistä heidän kanssaan ja siitä, että olen saanut mahdollisuuden 
tutustua heihin.

“On taas viikottaisen porina-, pelleily- ja taiteilusession vuoro. Yksi viikon kohokohdista.” - Viivi



Niko ja minä

Kuva: Laura Karjalainen

Minä ja Aaro

Kuva: Niko Perälä

Minä, Lempi ja Annika

Kuva: tuntematon



Itsearviointi

Koen teosten onnistuneen kaikesta huolimatta. Erityisesti niiden aikaansaama muutos omassa 
suhtautumisessa taiteeseen on ollut tärkeää. Teoksissani voi huomata kehityksen kaaren: 
ensimmäinen teokseni on hillitympi myös olemukseltaan kun taas viimeisessä teoksessa voi jo 
huomata rennomman otteen käytön taiteessa. Oivallukseni siis näkyy myös teoksissa. Olen 
tyytyväinen aikaansaannoksiini.



Loppusanat

Taidekoulu on ollut tärkeä osa identiteettiäni pitkään, ja tuntuukin, että jokin osa minusta on uuden 
edessä, kun en enää jatka taidekoulun penkillä. Taide tulee pysymään elämässäni aina, ja taidekoulu on 
ollut upea väylä toteuttaa sitä. Kiitos kaikille matkassani mukana olleille.



Inspiraationlähteet

Katselin muutamien taiteilijoiden omakuvia Kansallisgalleriasta saadakseni käsityksen eri taidesuuntausten 
vaikutuksesta. Tove Janssonin, Sakari Tohkan, Kosti Meriläisen ja William Lönnbergin omakuvat jäivät 
mieleeni, sillä niissä oli käytetty upeasti värejä ja varjoja. 

Hyödynsin myös Aku Ankka -lehden välistä tullutta julistetta ahditusteosta työstäessäni. Siinä huomioni 
kiinnittivät erityisesti siveltimenvedokset.

Aku Ankka -juliste



Omakuva (1915)
Taiteilija: Kosti Meriläinen (s. 1886, k. 1938)
Tekniset tiedot: 49 × 44 cm, kangas, öljy, öljy kankaalle

Omakuva
Taiteilija: William Lönnberg (s. 1887, k. 1949)
Tekniset tiedot: 67,5 × 52,5 cm, öljy



Muut lähteet 

Kuvataideopetus 1 (Heikki Horila, 2000)

kansallisgalleria.fi






