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TYYPPI TIENOON TAKANA
Moi! Minä olen Viivi.
Olen vuonna 2003 syntynyt utelias
espoolaisnuori. Olen tällä hetkellä lukion
ensimmäisellä vuosikurssilla.
Maalailun lisäksi, tykkään paljon urheilla,
etenkin pelata jalkapalloa.
Työni ollessa arkkitehtuurillinen voi
hyvinkin arvata, minun pitävän
arkkitehtuurista. Olen jopa haaveillut
arkkitehdin urasta, vaikka näin ei aina ole
ollut, enkä tiedä jääkö se vain haaveeksi.
Itseasiassa lapsena aloin itkemään
kylpyammeessa sitä, kuinka en halunnut
arkkitehdiksi. Olin tässä vaiheessa noin
kahden/kolmen ikävuoden kieppeillä, enkä
varmastikaan ymmärtänyt mitä arkkitehti
tekee, mutta isäni oli puhunut minulle
kuinka "Jonain päivänä sinusta tulee
arkkitehti".
Olen näin jälkeepäin ajatellut, että minut on
mahdollisesti aivopesty pitämään taiteesta,
arkkitehtuurista, muotoilusta yms. Kiitos
vaan vanhemmat ja sukulaiset!
Tosiasiassa taide tuo elämääni paljon.
Kävellessäni missä vain katselen mielestäni
suloisen tai muuten hienon näköisiä taloja
ja rakennuksia. Koen itseni kyylääjäksi, kun
tuijottelen toisten kotitaloja, mutta
toivotaan ettei kukaan huomaa tiirailuani.
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TYÖN IDEOINTI
Työn ideointi lähti siitä, kuinka
halusin osoittaa
arkkitehtuurin olevan
muutakin kuin Oodin kaltaisia
luomuksia, vaan myös
kirjastoja, kouluja ja koteja.
Alunperin tarkoituksenani oli
maalata useampia
rakennuksia Espoosta, mutta
päädyinkin maalaamaan
rakennuksia vain omilta
lähialueiltani, Espoossa
kuitenkin. Kaikilla näillä
rakennuksilla on ollut
elämässäni jokin merkitys.
Suurempi tai pienempi.
Halusin kokeilla minulle uutta
aihetta. Tyyli on kuitenkin
lähellä normaaliani. Tasaisia
väripintoja, suhteellisen
kookkaita maalauksia.
En ole ennen maalannut
mitään, jossa rakennus olisi
pääosassa. Piirtänyt olen
rakennuksia kyllä, mutta
maalaminen toi uuden
aspektin työskentelyyn.
Idea muotoutui pikkuhiljaa.
Minulla on pahana tapana
aloittaa tekeminen ennen kuin
olen suunnitellut kaiken
loppuun saakka. Tässäkin
työssä, muuttui suunnitelma
matkanvarrella, mutta se ei
ollut huono asia, vaan auttoi
minua oppimaan
muotoutumaan muutokseen.
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TOTEUTUS
Suunnitelun jälkeen oli aika
ryhtyä tuumasta toimeen.
Aloitin pohjustamalla kovia
maalauspohjia gessolla.
Päällystin pohjia paljon
enemmän kuin lopulta tarvitsin,
koska muutin suunnitelmaani.
Käytin lopputyössäni
akryylimaaleja, jotka ovat lempi
maalejani, sillä vanhan
kerroksen päälle voi aina
maalata uuden.

Akryyleja käyttäessä voi mieltään
muuttaa monta kertaa värien
suhteen.

moneen kertaan, kun sohaisen
vahingossa värillä väärään
kohtaan.

Lopputyön tekeminen toi lisää
painetta elämääni, varsinkin uuden
vuoden jälkeen. Kuukaudet olivat
vierineet niin nopeasti ohitse, että
ajankulkua oli vaikea käsittää.
Todellisuudessahan joulun jälkeen
oli vielä paljon aikaa, tuntui
kuitenkin ettei se tulisi riittämään

Maalausprosessini ovat aina
monivaiheisia. Töiden teon aloitan
pohjaväreistä, näin saan käsityksen
siitä, mitä työstä tulee. Tämä tapa
kostautuu yksityiskohtia tehdessä,
sillä joudun liian usein maalaamaan
taustat ja isot pinnat

Olin työn kanssa hyvin
kunnianhimoinenn(luonnollisesti,
ja olin aikonut tehdä useamman
työn kuin nämä kolme.
Työprosessi vei kuitenkin
enemmän aikaa, kuin mitä olin
kuvitellut, jonka takia jouduin
rajaamaan aihettani uudestaan.
Pienen paniikin jälkeen
ymmärsin, ettei työn rajaaminen
ollut huono asia, vaan toi minulle
uuden katseen työhöni.
Kuten sanotaan, 'kill your
darlings'.

Aika tuntuikin olevan yksi
haasteista työtä tehdessä. Kun
maalaamiseen on viikossa kaksi
tuntia ja 15 minuuttia aikaa, meni
'lämmittelyyn' turhan paljon aikaa.
Ryhmämme tunnit olivat perjantaiiltaisin kuudesta varttia yli
kahdeksaan. Perjantai ilta ei ole
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aikaansaamisen kannalta
oivallinen, koska pitkän
kouluviikon jälkeen olo oli usein
nuutunut. Ryhmällämme oli lisäksi
huono tuuri, sillä lopputyön
tekemiseen liittyi myös
taiteentuntemus-tunnit ja
lopputyöinfot, jotka sattuivat
kummatkin aina tuntiemme
päälle.
Korona-viruksen aiheuttama
poikkeustilanne lisäsi paineita
entisestään. Vaikka saimme työn
toteuttamiseen yhden kuukauden
lisäaikaa, tuntui kotona
työskentely vaikealta. Ylipäätään
aika on ollut raskaampaa kuin
normaalisti, joka on vienyt
voimavaroja maalaamiselta ja
portfolion tekemiseltä.
Etäopiskelu ei ole yhtä tehokasta,
kuin normaali koulunkäynti, joka
johti ainakin minulla kohonneisiin
stressitasoihin ja turhautumisen
kokemuksiin. Tuntui, että vaikka
aikaa oli tietyllä tavalla
enemmän, katosi se kuin tuhka
tuuleen, enkä saanut mitään
tehtyä.
Koronan aiheuttama
eristäytyminen toi työn
toteutukseen uuden haasteen. Nyt
minun piti tehdä työ kotona, ja
ottaa kaikki välineet, joita
tarvitisin, mukaan.
Maalausalustanani toimi milloin
makuuhuoneeni lattia peitettynä
sanomalehdillä, milloin työpöytä
ja toisinaan maalausteline.
(Ergonomian kannalta ei tuo
lattialla maalaaminen ollut
kauhean mukavaa.)

Oman työskentelyn ohessa kerkesin
auttaa kaveria pohjustamaan hänen
kangastaan.

Lopputyön tekeminen lisäsi stressiä
elämääni näinä viikkoina
eristyksissä. Vaikka taide on minulle
ollut hauskaa vapaa-ajan
puuhaa tähän mennessä, tuntui
lopputyön merkitys kasvavan
mielessäni suuremmaksi kuin mitä se
on.
Pyrin loppua kohden muuttamaan
lopputyön tekemisen asiaksi, josta
saan voimaa, sen sijasta, että kaikki
voimani kuluisivat tekemisestä
murehtimiseen.

6

LOPPU POHDINTAA

Mitä tekisin toisin? Mitkä ovat fiilikset nyt?
En ole koskaan työskennellyt
vain yhden teoksen parissa näin
pitkään. Kokemus on aivan
varmasti ollut minulle hyväksi,
ja opettanut minulle uutta.
Näitä asioita ovat mm.

Se, että joku, eli sinä, tätä portfoliota
nyt lukee, tarkoittaa että kaikki on
valmista. Jee!
Tällä hetkellä kun näitä viimeisiä
ajatuksia kirjoitan, on päivä ennen
lopputyön palautusta. (Ajoissa jälleen
liikkeellä, enkö?)

1) Aikaa ei ikinä ole liikaa, ja se
kannattaa käyttää hyvin.

Työt olivat minulle omalla tavallaan
kovin uudenlaista tekemistä. Vaikka
aihe ja tekotapa olivat erillään tuttuja,
olivat ne kuitenkin yhdessä uusi kombo.
En haluaisi ajatella, että työni eivät olisi
tarpeeksi hyviä kun ne suhteuttaa
aikaan, joka työskentelyyn on mennyt,
mutta sekin ajatus on käynyt
mielessäni.

Oloni on helpottunut. Tuntuu hyvältä
saada valmiiksi jotain, jonka kanssa on
uurastettu elokuusta huhtikuun
loppuun saakka. En ole ennen ajatellut
kuinka kauan tähän on oikeasti
mennyt. Kahdeksan kuukautta on
kulunut nopeammin, kuin olisin ikinä
voinut kuvitella. Ajan määrään
suhteutettuna, en koe, että olisin saanut
paljoa aikaan. Lopputyö on kuitenkin
niin laaja projekti, ettei tästä tunteesta
huolimatta saa lannistua, vaan olla
ylpeä omasta pitkäjänteisyydestään ja
siitä, mitä on saanut valmiiksi.
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2) Muutoksiin tulee olla valmis,
niin elämässä, kuin taiteessakin.
Ja viimeisenä, muttei
vähäisimpänä:
3) Kun akryylimaalia tippuu
matolle, on toimittava
tahranpoistossa nopeasti.

