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MINÄ 
 

Olen 17-vuotias pohjoisespoolainen tyttö, joka 

suhtautuu niin taiteeseen kuin elämäänkin 

pohjattomalla mielenkiinnolla ja intohimolla. 

Käyn lukion toista vuotta Helsingin kuva-

taidelukiossa - tuttavallisemmin Torkkelissa - 

ja taiteen lisäksi minulle rakkaita harrastuksia 

ovat luonnontieteet, lukeminen ja ratsastus. 

Kuvailisin itseäni luovaksi, äkkipikaiseksi ja 

huolelliseksi ja haen elämässä aina uusia 

seikkailuita.  

 

Olen käynyt kuvataidekoulussa valtaosan 

elämästäni: äidin laskujen mukaan 14 vuotta. 

Näistä ensimmäiset pari vuotta kävin Vantaan 

kuvataidekoulua Myyrmäessä ja eskariin 

siirtyessäni vaihdoin Kalajärvelle. Kuvis on ollut 

minulle aina paikka, jossa olen voinut päästää 

irti kaikesta arjen kiireistä ja huolista. 

 

 

 

 

 
 

Kuvis on tarjonnut minulle ainutlaatuisen 

mahdollisuuden kehittyä, tutkia ja oppia 

taiteen keinoin. Päällimmäisenä kuvis on 

antanut minulle halun ja kyvyn ilmaista itseäni 

ja kokemustani maailmasta taiteen avulla, ja 

tästä haluan pitää kiinni koko loppuelämäni. 

 

Minulle on jo useamman vuoden ajan ollut 

selvää, että haluan tehdä lopputyön. Lukion 

toinen vuosi tuntui täydelliseltä ajankohdalta 

tähän kokovuotiseen prosessiin. Koska yli-

oppilaskirjoitukset eivät ole kohdallani vielä 

alkaneet, minulla on aikaa ja jaksamista 

paneutua työskentelyyn täysillä. Samalla koen 

olevani sellaisessa pisteessä oman taiteellisen 

ilmaisuni kanssa, että kykyni, ideani ja 

näkemykseni antavat minulle mahdollisuuden 

uppoutua näin suureen projektiin
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  IDEA
 

Keskeinen ajatus lopputyössäni on 

yhteytemme universumiin, joka on 

mietityttänyt minua niin kauan kuin 

muistan. Siitä lähtien, kun olen 

katsonut tähtitaivasta ensimmäisen 

kerran ja ymmärtänyt sen kaukai-

suuden ja mielettömyyden, en ole 

saanut ajatusta maailmankaikkeudesta 

pois mielestäni. Ajatus ihmisestä 

osana jotain niin suurta kokonaisuutta 

kuin kosmos, tuntuu läpitunkevalta. 

Halusin tuoda loppu-työhöni edes 

pienen hippusen tätä koko kehon 

valtaavaa tunnetta. 

 

Idea lämpökameran värien käytöstä 

teoksissani syntyi kiinnostuksestani 

luonnontieteisiin. Melko abstraktilta 

tuntuvat ajatukseni universumista on 

vaikea pukea sanoiksi tai kuviksi, joten 

konkretiaan ja mitattavaan lämpö-

tilaan perustuva lämpökamera tuntui 

turvalliselta ja helpolta keinolta 

ilmaista ajatuksia, johon teossarja 

perustuu.  

 

Sivuan töilläni myös helpommin 

käsitettäviä aiheita, kuten ilmaston-

muutosta, elämän hetkellisyyttä ja 

yhteisöllisyyttä. Yritän maalauksillani 

muistuttaa katsojaa siitä, kuinka ainut-

laatuinen pieni sininen planeettamme 

on. Toivon herättäväni maalauksillani 

ajatuksen siitä, miten elämämme 

Maassa ei ole itsestäänselvyys, ja jotta 

voimme jatkaa sitä vielä vuosituhansia 

eteenpäin, ihmiskunnan on yhdis-

tettävä voimansa ja tehtävä jotain. 
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TAVOITTEET 
Teknisenä tavoitteena lopputyössäni minulla 

oli kehittyä värien käytössä erityisesti akryylien 

kanssa. Omalla ajallani tekemäni taide on usein 

lähes väritöntä: lyijykynätöitä ja tussitöita, 

mutta maalauksissa värien käytön kynnys on 

minulle hieman matalampi. Päätin siis 

todellakin haastaa itseni ja käyttää todella 

kirkkaita värejä ja pyrkiä selkeään ja lähes 

sokaisevaan lopputulokseen, ilman että 

väreistä tulisi mutaisia tai likaisia. 

 

 

Toinen keskeisistä tavoitteistani oli teosten 

yhtenäisyys ja kiinnostavuus. Halusin luoda 

maalauksillani kokonaisuuden, jonka katso-

minen tuntuu samaan aikaan vaivattomalta ja 

mielenkiintoiselta. Pyrin maalauksillani tarjo-

amaan katsojalle alustan tutkia omia 

ajatuksiaan ja tehdä itsenäisesti tulkintoja. En 

halunnut maalata yksiselitteisiä teoksia, joilla 

olisi selkeä ja rajattu tematiikka, vaan 

ennemmin antaa katsojalle tilaa luoda oman 

näkemyksensä siitä, mitä yritän maalauksillani 

sanoa.  
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PROSESSI 
 

MATERIAALIT  - Lopputyöni on kolmen 

maalauksen sarja. Kolmen teoksen sarjat ovat 

olleet mielestäni aina vaikuttavimpia, sillä ne 

rakentavat usein katsojan mieleen tarinan. 

Myös silmän on helppo kulkea maalauksesta 

toiseen. Näin päädyin itsekin kolmeen 

teokseen, vaikka tiesin tämän osaltaan 

kasvattavan työmäärää. 

 

Lopputyössä minulle on aina ollut selvää se, 

että haluan tehdä suuria maalauksia. Päädyin 

vaakatasossa oleviin suorakulmioihin, jotka 

ovat kaikki kooltaan noin 75 x 95 cm. 

Maalaukset on tehty 5-milliselle kuitulevylle. 

Kangaspohjalle maalaaminen ei koskaan ole 

ollut minulle mieluisin tekniikka, sillä pohjan 

joustavuus ja tekstuuri tekevät maalaamisesta 

ikävän tun-tuista. Usein maalaan vanerille, 

mutta näin suurien maalausten kohdalla se ei 

tullut kysymykseen, joten päädyin kuitulevyyn, 

joka on gessottu molem-milta puolilta.  

 

Maalaukset on toteutettu akryylimaaleilla, joka 

on minulle ehdottomasti luonnollisin tekniik-

ka. Akryylien ilmaisuvoimaisuus väreissä ja 

selkeydessä on tukee maalausten kirkasta 

ilmettä hyvin. Työskentelyni perustuu lähinnä 

maalin kerrostamiseen, ja arvioisin maalauk-

sissani olevan kohdasta riippuen 4-8 kerrosta 

maalia. Maalaukset on vernissattu kiiltävällä 

loppuvernissalla, jotta värit pääsisivät täyteen 

loistoonsa. 
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TYÖSKENTELY - Työprosessini on 

ollut kaikkea muuta kuin tasainen. 

Jatkuvan suunnitelmien muuttamisen 

ja lukemattomien maalikerrosten jäl-

keen sain kuin sainkin lopputyöni 

valmiiksi, ja kokonaisuus on mielestäni 

yhtenäinen ja toimiva. 

 

Aloitin työskentelyni ideoinnilla. 

Lähtökohta oli selvä: halusin tehdä 

jotain, joka kuvasi yhteyttäni maail-

mankaikkeuteen. Päädyin luonnoksiin 

kolmesta maalauksesta, joista kaikki 

olivat lämpökameran avulla esitettyjä 

kuvia: suuteleva pari, katu-maisema ja 

maapallo. Olin todella innoissani 

ideasta ja luonnosteni tarinallisuu-

desta ja suunnitelmani oli mieles-täni 

ehdottoman vedenpitävä. 

 

Hankin pohjat ja gessosin ne nopeasti. 

Olin selkeästi innostunein maapallo-

maalauksesta, joten aloin työstämään 

sitä heti. Tein sitä yli kuukauden ja 

saatoin sen todella pitkälle, kunnes 

aloitin maalauksen suutelevista 

ihmisistä. Luonnokseni siitä oli mieles-

täni hyvä, mutta maalatessani jokin 

teoksessa häiritsi minua ihan suun-

nattomasti riippumatta siitä, kuinka 

pitkälle siinä pääsin. Jatkoin sitä 

kuitenkin melko pitkälle. 
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Helmikuun alussa löysin itseni tilanteesta, 

jossa minulla oli yksi lähes valmis maalaus, yksi 

joka ei miellyttänyt minua lainkaan ja kolmatta 

en ollut edes aloittanut. Jokin ei täsmännyt. 

Tässä kohtaa edukseni muodostui kuitulevylle 

maalaaminen - aloitin täysin spontaanisti ja 

hetken mielijohteesta suutelumaalauksen 

toiselle puolelle maalauksen käsistä, joka 

miellytti minua heti enemmän. Sen värit ja 

tunnelma sointuivat yhteen maapallomaa-

lauksen kanssa, jota työstin samalla lop-

puun. Maapallomaalauksesta tiesin jo alusta 

asti haluavani pitää kiinni, sillä sen idea ajoi 

juuri sitä ajatusta, jolla olin päättötyön 

aloittanutkin. 

 

Etäopetukseen siirryttäessä maalaamiseni jäi 

koulustressin takia vähemmälle, ja joko en 

maalannut ollenkaan tai sitten maalasin 

tauotta koko päivän. Aloitin keskimmäisen 

maisemamaalauksen luonnosten mukaan, 

mutta jo heti alussa tiesin, ettei siitä tulisi 

mitään. Samoilla väreillä läträäminen tympi, ja 

samaa tunnelmaa ja värimaailmaa toistava 

sarja oli minusta tylsä. Päädyin nopean 

pohdinnan jälkeen siihen, mikä on minulle 

tutuinta: avaruuden maalaamiseen. Sain 

jatkettua tarinallisuutta ja pidettyä teossarjan 

samalla kiinnostavana. Vaikka minulle tuli 

tajuton kiire, sain teokset viimeisteltyä ja 

valmiiksi ja olen niistä todella ylpeä. 
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SARJA 
 

KOTI - Ensimmäinen maalauksistani, Koti, 

esittää maapallon lämpökameran avulla. Sen 

maalaukseen olen kuluttanut ehdottomasti 

eniten aikaa, sillä sitä alotellessani jouduin 

ymmärtämään sen, miten kirkkaita värejä 

sekoitetetaan toisiinsa niin, ettei niistä tule 

likaisen näköisiä. Suorien ja sekottamattomien 

pullovärien sekä todella vähän murrettujen 

värien kanssa työskentely näin suuressa 

mittakaavassa oli minulle uutta, ja kestikin 

hetken, että sain haluamaani jälkeä aikaan. 

Koti kuvaa kaikkea sitä, mitä maapallo minulle 

merkitsee. Pieni sininen planteetta, jonne juuri 

me ihmiset olemme kehittyneet ja rakentaneet 

nykyiset yhteiskuntamme. Samalla Koti 

symboloi sitä, miten suurelta Maa tuntuu 

meille, mutta miten pohjattomina pimeys ja 

kylmyys sen ulkopuolella näyttäytyvät. 

Lämpökameran väriskaala muistuttaa katsojaa 

myös ilmastonmuutoksesta ja siitä, miten 

meidän tulee pitää planeetastamme jatkossa 

entistäkin parempaa huolta. 
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KAIKKEUS - Töistä keskimmäinen Kaikkeus 

tuo sarjaan lisää syvyyttä. Saman värimaailman 

ja eri tekniikan avulla maalaus ja sitoo muut 

kaksi teosta yhteen tekemättä sarjasta 

yksitoikkoista ja tylsää. Pyrin näyttämään 

maalauksessani kykyäni yksityiskohtai-

sempaan työskentelyyn. Kaikki maalauksen 

tähdet on tehty yksi kerrallaan, ja koenkin 

Kaikkeuden kertovan minusta taiteilijana. 

Pitkäjänteisyys ja huolellisuus yhdistyvät 

maalauksessa monen vuoden kokemukseeni 

samankaltaisten maalausten teosta. 

Kaikkeus kuvaa avaruutta tyylitellysti. Sen 

inspiraationa toimii kuva tarantellasumusta 

(ks. sivu 4), joka on Kultakalan tähdistön lähellä 

sijaitseva suuri emissiotähtisumu. Tykkään 

pohjata avaruusaiheiset maalaukseni johonkin 

oikeaan ja samalla tehdä niistä itseni näköisiä. 

Avaruusmaalaukset ovatkin se, mistä minut 

ehkä parhaiten tunnetaan - olen tehnyt niitä 

lahjaksi ja myynyt lukioni avoimien ovien 

taidemyyjäisissä, joten halusin tehdä sellaisen 

myös lopputyöhöni. Luonnollisesti Kaikkeus 

kuvaa universumiamme kokonaisuutena ja sen 

ylitsempääsemätöntä suuruutta.  
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TURVA - Teossarjastani viimeinen maalaus, 

Turva, kuvaa kahta kättä lämpökameran avulla. 

Toistamalla ensimmäisen teoksen värimaail-

maa ja tyyliä koen sulkevani ympyrän ja 

tekeväni lopputyöstäni yhtenäisen kokonai-

suuden. Mielestäni Turva ja Koti sointuvat 

yhteen todella hyvin, ja olen ylpeä niillä 

lopputyöhöni luomastani jatkumosta. 

 

 

Turva kuvaa kahta kättä, joista oikeanpuo-

leinen on kirkkaampi ja selkeämpi, kun taas 

vasen jää taustalle tummemmaksi ja utui-

semmaksi. Koen selkeämmän käden kuvaavan 

minun - ja mahdollisesti myös katsojan  - 

omaa roolia universumissa, kun taas toinen 

käsistä esittää kaikkea muuta: maailman-

kaikkeutta, perhettä ja ystäviä. Turvan 

keskeisenä teemana onkin yhteenkuulu-

vuuden tunne, joka tuntuu johdonmukaiselta 

lopulta sarjalle.  
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KOKEMUS 

 

AJATUKSIA - Työskentelyni tuntui useassa 

kohtaa päättömältä, mutta pääasiassa 

työskentely oli minulle kuitenkin todella 

mieluisaa. Opin, nauroin ja kehityin paljon, ja 

koen lopputyön olevan todella hyvä päätös 

melkein 15-vuotiaalle kuvisuralleni. Parasta 

työskentelyssä olivat kaikki onnistumisen 

kokemukset ja se, kun vihdoin ymmärsi, miten 

värien kanssa tulee toimia, jotta ne näyttävät 

hyvältä omaan silmään. En vaihtaisi lopputyön 

tekemistä mihinkään, ja uskon palaavani tähän 

kokemukseen vielä useasti tulevaisuudessa. 

 

Jos saisin muuttaa työskentelyssäni jotain, 

välttäisin ehkä enimmäkseen vesikuppien 

kaatelua itseni päälle. Tiputin yhden 

maalauksista myös kerran jaloilleni ja tein 

järjettömän haavan nilkkaani - levyt oikeasti 

painavat paljon! Tällaiset kommellukset olisin 

voinut jättää välistä, mutta pitkälle vietyjä ja 

maalausten toisille puolelle jääneitä yrityksiä 

en kadu. Koin oppineeni niistäkin paljon, ja 

niiden kautta uskon saavuttaneeni eheän 

lopputuloksen. Ajankäytössä minulla on aina 

parannettavaa, mutta niin on varmaan kaikilla. 

 

 

 

 

TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN - 

Vaikka suunnitelmani muuttuivat useaan 

otteeseen, saavutin mielestäni alkuperäiset 

tavoitteeni yllättävän hyvin. Olen usein melko 

päättämätön, joten reilusti yli puolen vuoden 

prosessissa minulle on suuri saavutus, jos 

päädyn alussa itselleni asettamiini toiveisiin ja 

kenties vielä ylitän ne.  

 

Akryylien käyttö on tullut minulle erittäin 

tutuksi ja olen hahmottanut uudenlaisen 

otteen väreihin ja niiden käyttöön. Suorat 

purkkivärit eivät enää pelota minua, ja toivon 

pystyväni hyödyntämään värejä laajemmin 

myös tulevissa taideprojekteissani.  

 

Tematiikassa ja teoksen sisällössä olen 

mielestäni saavuttanut alkuperäiset ajatukseni 

ja ideani muutoksista huolimatta hyvin. 

Teossarja kuvaa edelleen ihmisyyttä osana 

koko maailmankaikkeutta, ja herättää minussa 

katsojana samanlaisia mietteitä, joiden perään 

alkusyksystä lähdin. Toivon myös katsojan 

hahmottavan teosteni teeman, joskin 

mielelläni tarjoan myös tilaa tehdä teoksista 

omia tulkintoja ja havaintoja. Myös 

maalausten tarinallisuus onnistui minusta jopa 

alkuperäisiä suunnitelmia paremmin, sillä 

uskon lopputulokseni olevan yhtenäinen ja 

samalla myös kiinnostava. 
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OPPIMINEN - Ennen kaikkea olen lopputyön 

parissa oppinut itsestäni työskentelijänä ja 

taiteen tekijänä. Olen oppinut hyödyntämään 

tauotonta ajatuksenjuoksuani niin, että saan 

luotua yhtenäisen lopputuloksen kaikista 

käänteistä ja suunnitelmien muutoksista 

huolimatta.  

 

 

Koen, että lopputyö on tarjonnut minulle 

monia kantapään kautta oppimisen 

kokemuksia, joiden kautta olen kuitenkin 

päässyt onnistuneeseen lopputulokseen. 

Värien suhteet toisiinsa, ajankäyttö, omien 

ideoideni tuominen taiteeseen ja koko-

naisuuksien hahmottaminen ovat suuria 

asioita, joita olen koko lopputyön tekemisen 

ajan harjoitellut, ja joissa koen nyt olevani 

huomattavasti entistä parempi. 
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