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Minä 

Moikka! Olen Anna Hautamäki, 17-vuotias espoolainen. Asun tämmöisessä pikku peräkylässä kuin Niipperi. 
Perheeseeni kuuluvat vanhemmat, pikkuveli sekä kaksi karvatolloa. Työpajani sijaitsee Kalajärven oppipisteellä, sillä 
se on lähin työpaja täällä Pohjois-Espoossa. Olen kohta selviytynyt lukion ensimmäisestä vuodesta Sibelius-lukiossa 
Helsingissä. Olen siellä yksi sadoista musiikkilinjan niin kutsutuista muusikosta. Maalaamisen ja piirtämisen lisäksi 
harrastan myös musiikkia lähes päivittäin elämässäni. Laulan solistisesti sekä kuorossa. Instrumenttini on piano, 
mutta harjoituksen alla ovat myös kitara ja poikkihuilu. Kuvataidekoulua olen harrastanut noin seitsemän vuotta. 
Näistä olen työpajassa ollut sen 3 vuotta, joka on minimi sille, että tämän lopputyö prosessin voi tehdä. Tämä neljäs 
vuosi työpajassa on mennyt kokonaan tämän pienen taidekokoelman työstämiseen. Olen tällainen perusmukava ja 
jokseenkin reipas nuori. Vaadin mukavuutta elämääni viettämällä mahdolliset vapaa-ajan tuntini kääriytyneenä 
sänkyyni. Odottelen tässä kovasti kesää, sillä haluaisin vihdoin päästä eroon neuleista, joita olen nuhjannut viimeiset 
puoli vuotta. Kesällä olisi tarkoitus päästä vähän tienaamaan rahnaa sekä viettää ystävien kanssa mahdollisimman 
paljon aikaa. Haluaisin ehtiä luomaan paljon muistoja ja kokea mahtavan kesän ystävieni kanssa, sillä syksyllä minua 
odottaa vaihtovuosi Kanadassa (jos vaihtoon lähteminen vain onnistuu).  

 



 

Lopputyön prosessi 

Olin aina ajatellut jo pienenä kuvislaisena, että päättötyö on projekti, jonka haluan tehdä. Ajoitus oli nyt melkein 
täydellinen, jos saisin kuvataidekoulun ‘loppuun’ ennen kuin lukio muuttuu liian rankaksi ja ennen vaihtoon 
lähtemistä. Oli myös mielekästä, että samassa työpajassa kanssani oli ystäväni Reetta, joka lähti työstämään 
lopputyötä itsekin. Lopputyöni on Cirrus, joka koostuu kolmesta kankaalle akryyleillä maalatusta noin 50cm x 65cm 
työstä. 

Aloitin työn aiheen pohtimisen jo kesällä 2019, mutta kunnollista ideaa ei syntynyt. Maalaan aina pyrkien 
mahdollisimman realistiseen lopputulokseen. Aiemmin kukkien maalaaminen ja kasvojen piirtäminen ovat olleet 
bravuureitani.  Nyt ajattelin, että päättötyöstäni ei voi tulla pelkkiä kukkamaalauksia. Olin ennen päättötyön tekoa 
maalannut vain yhden isokokoisen maalauksen, ja siitä saanut hieman kuvaa, että kuinka kauan töiden 
maalaamiseen oikeasti menisi. Siksi kun syksyllä minulla ei vielä ollut täydellistä suunnitelmaa mielessä, 
stressaaminen alkoi, kun en heti päässyt aloittamaan töiden tekemistä. Loppujen lopuksi päätin ottaa itselleni 
kunnollisen ‘haasteen’. Päätin ottaa aiheekseni veden ja ihmisen. Molemmat sinänsä vaikeita maalata, kun pyrkii 
realistisuuteen ja täydellisyyteen. Päätin tehdä kolme työtä, jossa ihminen lähestyy vettä. Veden sävy on syvä 
merensininen. Se on mielestäni hyvin kaunis sävy ja sen vuoksi valitsin värin maalauksia yhdistäväksi piirteeksi. 
Ensimmäinen työ on kaunis maisemapotretti, toinen työ on käsi, joka on koskettanut vettä ja kolmannessa työssä 
ihminen on jo vedessä. (Puhun portfoliossani töistä numeroina niin kuin tuossa äsken luettelin)  

Alun perin ajatuksena taisi olla, että henkilö kaikissa maalauksissa olisi sama. Tämä ei kuitenkaan toteutunut. 
Kasvojen maalaamisesta minulla ei ollut hirveästi kokemusta ja uskon että se näkyy jonkun verran töissäni. Tiesin 
että kaikki työt toisivat haasteita mukanaan ja työstämisestä tulisi varmasti pitkä projekti.  

Työni sijoittuvat kesään tai aikaan, jolloin on mielekästä uida. Keksin myös tarinan tälle kolmen kuvan sarjalle. 
Voimme kuvitella veden olevan tunne tai henkilö. Aluksi ensimmäisessä työssä tunne/henkilö on läsnä. Toisessa 
työssä olemme lähestyneet vettä ja ehkä saaneet siitä hieman ensimakua. Viimeisessä ollaan jo hyvin tunteen sisässä 
ja selkeästi jo melkein hukuttautuneena siihen. Esimerkiksi rakastuminen ja ihastuminen sopisivat tähän kuvaukseen 
kyseiseksi tunteeksi. Selkeä kesäromanssi siis. Osittain tästä nimi Cirrus tuli. Aloin kuumeisesti miettimään nimeä 
työlle. Se ei ollut helppoa, sillä en ollut itse asiassa koskaan aiemmin nimennyt töitäni, vaikka ehkä olisi pitänyt. Tässä 
oli ajatusten juoksua, jota kirjasin ylös tuolloin: tuiverrus, soljuva, tyhmä, hullu, ajattelematon, liplatus, liplattaa, 
lepo, hetki, rauha, uppoutuminen, kaatuminen, huku, täyttymys, hetkellinen ilo/onni, partaalla, pakahdus, psykoosi, 
joku hieno hetki, termi, kriisi, illuusio, kuvitelma, päänsisäinen draama, uni, luomus, cirrus, utu, sumu, usva, teal. 
Näistä pidin eniten hetkellisestä ilosta/onnesta, sillä kun mietin nimeä olin mielen tilassa jossa koin, että ihastuminen 
aiheuttaa päässä liikaa sekasortoa, jolloin pidin tunnetta vain hetkellisenä ilona. Loppujen lopuksi muistin, että cirrus 
merkitsee höttöpilveä, joka kuvasi ajatuksiani riittävän hyvin. Höttöpilvi heikentää näkyvyyttä ja näyttää läpi vain 
positiiviset asiat, jotka haluat nähdä. Kuvaa myös tunteen/henkilön aiheuttamaa jotain ällöttävää rakkauden 
sumua... 

Jaoin töiden tekemisen tasaisesti, mutta samalla vähän fiilispohjalta. Syksyllä 2019 aloitin maalaamalla toista ja 
kolmatta teostani. Sain ne suhteellisen hyvään vaiheeseen. Oli hieman tuskaisia hetkiä syksyn läpi, kun maalausten 
kehitys sellaisiksi kuin toivoin ei tuntunut riittävän nopealta. Aloitin vasta joulun jälkeen ‘ensimmäisen työn’ 
työstämisen. Siinä vaiheessa tuntui, että olen ehdottomasti jäljessä. Onnistuin kirimään, eikä aikataulusta tullut 
erityinen ongelma. “Kirimisen” mahdollisti se, että kuvataidekoulun opettajamme Paula antoi meille mahdollisuuden 
tulla työstämään töitä Kalajärven pisteelle muinakin hänen opetuspäivinään. Olin myös vahingossa suunnitellut 
itselleni sopivasti lukion 4. jakson vähän helpommaksi ja kykenin käymään Kalajärvellä maalaamassa jopa kolme 
kertaa viikossa. Tästä oli suuri apu. En muuten olisi varmaan saanut töitä valmiiksi ajallaan. Maalasimme ystäväni 
kanssa yhdessä omia päättötöitämme luokkatilan ulkopuolella koko lukukauden ajan. Kehitimme vapaaehtoisesti 
selkälihaksiamme istuessamme lattialla tuhertamassa. Kun aloimme käymään muinakin päivinä Kalajärven 
työpisteellä, kuin omanamme, saimme kuulla mielipiteitä nuorempien ryhmien jäseniltä ja vanhemmilta. Sain ainakin 
itse vähän lisää luottamusta projektiani kohtaan positiivisten kommenttien ansiosta. Tämänhetkisen koronatilanteen 
vuoksi töiden loppuun hiominen tapahtui kotona. Sain hakea materiaaleja ja työni kotiin Kalajärven työpisteeltä. 
Koronan vuoksi tulleen lisäajan myötä voisin uskoa, että töiden hiomisprosessi pitkittyi ja monet asiat ehtivät 



muuttaa muotoaan kotona työstäessä. Kuitenkin töiden tekemiseen ehti tulla katkos ennen kuin saimme työt kotiin, 
jolloin piti taas etsiä motivaatiota ja hyvää mielentilaa maalaamiseen. Työt alkoivat jo ärsyttää tuossa vaiheessa, kun 
olisin vain toivonut, että ne olisivat valmiita ja päätyisivät vihdoin näyttelyyn. 

 

Ensimmäinen työ 

Ensimmäinen työni on aika perinteinen potretti. Työtä inspiroi yksinkertaisesti se, että halusin maalata 
maisemamaalauksen, jossa on ihmisen potretti isossa osassa. Otin työhöni mallia muutamasta valokuvasta. Taustaan 
otin inspiraatiota kauniista ja räväkän värisestä auringonlasku valokuvasta mökiltämme Saimaalta. Nainen sai 
asentonsa ja jäljitellyt piirteensä internetistä löydetystä potretista. Naisen mittasuhteissa oli paljon säätämistä työn 
loppuun asti. Hänen leukaperänsä olivat liian miehekkään suuret. Hartiat olivat massiiviset. Monissa kohdissa oli 
myös hyvin jyrkkiä varjostuksia ja linjoja, jotka sain pehmennettyä. Olen itse hyvin tyytyväinen naisen hiuksiin. Pidän 
myös taustan auringonlaskun väreistä. 

 

                        

 

Alun perin työn taustan mittasuhteet olivat erikoiset. Horisontti meni naisen silmän korkeudella eikä sen asetelma 
oikein miellyttänyt silmää. Ongelmana oli myös, että näyttelyyn menevässä järjestyksessä ‘toisen työn’ horisontti oli 
melkein samalla korkeudella tämän ensimmäisen työn kanssa. Päätin siis laskea horisonttia työssä niin että taivaalle 
jäi noin 2/3 tilasta ja vedelle 1/3. Tämä muutti työtä heti parempaan suuntaan. Tämän työn työstäminen oli mukavaa 
sillä kaikki virheet ja korjattavat olivat selkeitä ja niiden korjaaminen onnistui aina suhteellisen helposti verrattuna 
esimerkiksi toisiin teoksiini. 



                                

Toinen työ 

Toinen työ oli päässäni paljon huolitellumpi ja yksinkertaisempi kokonaisuus 
kuin miksi se päätyi. Tämä työ kädestä, joka on koskettanut veden pintaa, on 
työ, jota olen työstänyt kaikista eniten. Tällä työllä aloitin syksyllä ja tätä työstin 
myös viimeisimpänä nyt keväällä. Katsoin tähänkin työhön mallia valokuvista ja 
yhdistelin kättä ja veden pintaa varten eri valokuvia.  Aloitin työn työstämisen 
liian nopeasti ja huolimattomasti. Työstäminen oli myös hyvin huoletonta ja 
varomatonta. Välivaiheeni olivat ronskeja ennen kuin aloitin tarkemman 
maalaamisen. Alussa epäonnistuin käden sommittelussa ja sijoittelussa. Sitten 
sain käden asennon ja sijainnin sopivaksi, ja pystyin jatkamaan työstämistä 
normaalisti ilma hätiköintiä. Käden ihoa työstin pitkään, sillä jostain syystä iho 
näytti kuivalta ja sävyjen täydellinen sekoittuminen kankaalla ei tapahtunut 
mielestäni riittävän hyvin. Moneen otteeseen tuntui, että unohdin, miten 
valitsemaani ihonsävyä sekoitetaan. Jouduin hakemaan sävyä paljon, jotta 
pystyin työstämään ihoa oikeaan suuntaan. 

 

     



 

Vesi oli kaikista vaikein osuus koko tässä lopputyöprosessissa. Ongelmana oli aluksi etenkin yhdistää maalauksen 
etulaidalla oleva pieni aallokko vesipisaroiden ja kosketuksen aiheuttamiin renkaisiin. Vedenpinnan piti näyttää 
yhtenäiseltä ja niin realistiselta kuin vain kykenin. Alkuperäinen lähestymistapani oli väärä. Yritin muodostaa 
maalaukseen kennomaista kuviota vedenpintaan, joka näytti luonnottomalta. Olisin luultavasti jättänyt erittäin 
pitkään työstämäni kennokuvion maalaukseen, ellei olisi tullut lisäaikaa työstää töitä kotona. Kotona tulin ajatuksiin, 
että en pitänyt vedestä ollenkaan. Olimme sopivasti käyneet perheen kanssa kävelyllä, jolloin olin saanut kuvia 
veden aallokosta. Aloin käyttämään valokuvaa mallina, kun tein maalauksen etu osan kokonaan uusiksi. Tämä oli 
radikaalein muutos, jota töille on tapahtunut. Tuntui hassulta heittää koko aiemman vuoden prosessi hukkaan ja 
tehdä alusta, mutta lopputulos miellyttää minua nyt paljon enemmän. Olen siis tyytyväinen, että tein tämän 
impulsiivisen muutoksen. Minulla kesti myös kauan keksiä mitä maalauksen yläreunaan tulisi. Päädyin lopulta 
epämääräisiin höttö pilviin, jotka vain tuovat erilaista tekstuuria työhön. Höttöpilvet sopivasti liittyivät projektin 
nimeen Cirrukseen. 

                           

 

 

Kolmas työ 

Aluksi ajattelin sen olevan kaikista näistä töistä vaikein toteuttaa. Epäröin, uskaltaisinko ottaa tämänlaista työtä 
päättötyöhöni, josta olin epävarma. Aloin työstämään työtä hyvin ronskisti ja epätarkasti. Eniten minua huolestutti 
se, miten tulisin saamaan vedessä olevat hiukset näyttämään siltä, että ne ovat selvästi vedessä. Tiesin myös, että 
päälaella olevat hiukset tulisivat olemaan haaste, sillä niiden pitäisi näyttää märältä ja siinä tulisi olla selkeä ero 
taustan vedessä lilluviin hiuksiin. Työstin kasvoja monessa vaiheessa. Kasvot parantuvat kertakerralta ja saivat 
muotoansa. Aluksi pää näytti pelkästään liian suurelta puikulalta. Kasvojen muotoa kuten poskien ja leuka alueen 
kokoa jouduin säätämään lähes loppuun asti. Oli hassua työstää kasvoja monesta suunnasta, eli siten miten työ 
laitettaisiin seinälle ja suunnasta, jossa pää on pystysuorassa. Vielä tälläkin hetkellä eri suunnista katsoen naisen 
kasvot ovat eri näköiset. Työssä oli hullunkurisia välivaiheita, jossa esimerkiksi hiukset näyttivät törröttävän 
ihmeellisesti.  



                 

 

Loppujen lopuksi kolmannesta työstä tuli mielestäni parhaiten yksilönä toimiva teos. Siinä on jonkunlaista mysteeriä 
ja sen tummuus tekee siitä mielestäni hieman elegantin. En itsekkään tiedä mistä tämä mielikuva tulee. Teoksen 
tummuudessa on kuitenkin huonokin puolensa. Sitä on hyvin vaikea valokuvata. Värit esiintyvät joko suhmuraisina 
tai tummat sävyt kiiltävät tai valottavat kasvot aivan ihmeellisesti. 

                                          

 

 

 

 

 

 



Lopetus 

Voisin sanoa olevani ihan tyytyväinen lopputulokseen. Varsinkin tätä portfoliota tehdessä huomasin eri työvaiheista 
otetuista kuvista töiden kehitysten. Uskon, että en olisi päätynyt tekemään tällaista suurempaa projektia itsekseni. 
Tämä oli aikamoista työstämistä. Nautin siitä, kuinka useaa työtä tehdessä, jos jokin alkoi tympimään eikä onnistunut 
pystyi siirtymään seuraavaan työhön. Seuraavalla kerralla sitten pystyi yrittämään uudelleen. Koen kehittyneeni 
tämän vuoden aikana ja nyt en malta tämän pitkän työstämisen jälkeen vihdoin päästä töistä eroon. Nyt kevään 
aikana sain inspiraatiota moneen muuhun työhön ja vihdoin minulla on aikaa työstää muutakin kuin lopputyötä. 

 

        

       

      Anna Hautamäki 30.4.2020 

 

       

        

 

 


