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Mistä tämä kaikki sai alkunsa?

❖ Olen halunnut tehdä päättötyön siitä lähtien, kun
kuulin sen olemassa olosta.
❖ En tiedä mistä moinen mentaliteetti tuli, mutta
koin sen tekemisen melkein pakoksi
❖ Ennen työpajaopintoja ajattelin, että päättötyöni
olisi jokin maalaus, mutta ei minulla ollut mitään
sen tarkempia suunnitelmia
❖ Päädyin kuitenkin valitsemaan työpajavalinnoissa
keramiikan, sillä se oli yksi niistä asioista jossa
olin huono, mutta tykkäsin silti.
❖ Lisäksi keramiikkaa on huomattavasti
hankalampaa harrastaa kotopuolessa
❖ Keramiikassa yritin alunperin tehdä
käyttöesineitä, mutta se ei oikein ollut minun
juttuni
❖ Ajatus koriste esineiden tekemiseen tuli, kun
näin yhden eidän ryhmäläisistä tekevän upeita
pieniä fantasia eläimiä paperisavesta ja minunkin
Miksi juuri nukke sitten? Minulla on ollut aina välillä oli pakko kokeilla
puhjennut innostus nukkeihin ja se palasi, kun
mummini lahjoitti minulle vanhan nuken. Sen jälkeen
olen myös katsonut paljon doll repaint-videoita
netistä.

Suunnitteluprosessi
❖
❖
❖
❖
❖
-

Päättötyöni suunnittelu oli pääasiassa erilaisten muotojen kokeilua.
Minulle on suhteellisen tyypillistä mennä suoraan asiaan ja tehdä suunnitelmia siinä
matkan varrella, jos tulee tenkkapoo.
Tästä piirteestä johtuen matka alkoi muotoilemalla erilaisia niveltyyppejä nuken raajoja
varten. Minulle oli erityisen tärkeää, että nuken saisi istumaan käden sievästi sylissä.
Pallonivelet hylkäsin jo ensimmäisen vuoden aikana, sillä oli hankalaa saada niistä
tarpeeksi pyöreitä ja kaukaloista mahdollisimman kitkattomat.
Lisäksi se, että miten koko homma saataisiin kasaan? Harkitsin useita eri vaihtoehtoja:
Jousia ja raajoista ontot putket (liian hankala)
Kuminauhoja (alttiita katkeamaan)
Vastuslankaa ✓

Varaslähtö

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖
❖

Keväällä 2018 kolmas vuosi keramiikassa läheni
loppuaan ja ajattelin, että ensi syksynä on oikea aika
tehdä päättötyö
Tiesin jo silloin, että halusin tehdä nuken. Se, että oliko
minulla riittävästi taitoa ja tietoa siihen ryhtymiseen on
asia erikseen.
Minun oli pitänyt suunnitella työn käytännön
toteutusta kesällä, mutta päädyin vain miettimään
nuken ulkonäköä ja vaatteita.
Silloin hain nukkeen sellaista Anastasia lookkia, iso
tiara ja mekko täynnä hienoja kuvioita. Lisäksi halusin,
että nukella olisi lyhyt tukka.
Syksyllä on kuvis taas alkoi oltiin ihan uudessa
paikassa, mutta ryhmäläisten seasta löytyi useita
tuttuja naamoja, jotka olivat ennen Olarin
opetuspisteessä keramiikassa.
Aloitin tekemällä raajoja, jotta pääsisin suurimman
haasteeni ääreen nopeasti. Vaihdoin yhtä nopeasti
maisemaa pään suuntaan, sillä nivelten muodon piti
jäädä hautomaan aivokoppaan.
Kasvoista ei kuitenkaan ikinä tullut sellaiset kuin
halusin
Ainoa aikaansaannos, jota hyödynsin tältä vuodelta oli
jalkaterien muotit.

Uusi yritys
❖ Vaikka en saanut juuri mitään konkreettista
tuotua ensimmäiseltä vuodelta, niin
kokemusta ja syvempää ymmärrystä se
karttoi
❖ Kesällä ennen päättötyön uudelleen
aloittamista harjaannutin ompelutaitojani
mökillä, kun tein itselleni mekon. Se ei ollut
mikään täydellinen luomus, mutta kuitenkin.
❖ Kun syksy jälleen koitti, koin itseni paljon
itsevarmemmaksi ja tiesin suurinpiirtein
mitä odottaa tulevalta lukuvuodelta.
❖ Tällä kertaa, jopa piirsin kunnon
hahmotelmia.
❖ Lisäksi keksin ensimmäisen lopputyöinfon
aikana, että mitäs jos nuken sisällä olisi
väännettävä soittorasia→Tämä ideas
kuitenkin tyrmättiin nopeasti, kun tajusin
ettei mistään löydy tarpeeksi pientä
soittorasiaa.

Työskentelyprosessin keraaminen osuus
❖ Tällä kertaa aloitin kehon rakentamisella, sillä
sitä en edellisenä vuonna ehtinyt aloittaakkaan.
Se oli uusi alku tälle projektille.
❖ Sitten siirryin jalkoihin, mutta reisien yläosa
pysyi pitkään kysymysmerkkinä, joten päätin
tehdä siitä vain epämääräisen palleron muottia
varten ja keksiä myöhemmin miten kiinnitän
sen keskivartaloon→ Tällöin minulla oli varaa
muokata kiinnitystä paremmaksi, jos satun
käyttämään niitä tulevaisuudessa uudestaan.
❖ Kun jalkojen kaikki palaset olivat kohdallaan, oli
aika siirtyä käsiin. Käsivarret ja olaat oli helppo
tehdä, mutta kämmen ja sormet olivat toinen
tarina.
❖ Sentään edellisestä vuodesta opittiin, ettei
rautalangan päälle sormien rakentaminen auta
yhtikäs mitään. Sormet menivät perinteisesti
lapasen muotoon, koska erillään olevat sormet
koin lähes mahdottomiksi, kun nämä pienet
kätöset tuppasivat hajoamaan näin
yksinkertaisessakin asennossa.

Päänvaiva
❖
❖
❖
❖

Pään nikkaroiminen oli oikea päänvaiva, kuten otsikkokin sen kertoo.
Tämän projektin aikana olen takonut päätä uudestaan ja uudestaan, mutta siitä ei vain
tuntunut koskaan tulevan haluamani näköistä.
Kasvoissa oli aina jokin vinksallaan ja nenän muotoileminen tuotti erityisesti haastetta
Lopputulos ei ollut mikään täydellinen, mutta pienellä pintakäsittelyllä pääsee jo pitkälle

Kipsimuotit
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❖

❖

Kaikista muista osista tein muotit paitsi kämmenistä ja
jalkateristä, sillä en uskonut että se hyödyttäisi mitään.
Kovettuneiden mallikappaleiden avulla tein kipsiset
puristusmuotit, mutta sitä varten minun oli
rakennettava savipeti, johon upposi puolet
mallikappaleesta. Pedin ympärille tuli muurit, joiden
puitteisiin kipsi kovettuu.
Tämän jälkeen sivelin erotusainetta (eli
rypsiöljy+saippua seosta) muurien sisäpuolelle,
savipedille ja mallikappaleen puolikkaaseen, jotta kipsi
ei takerru niihin.
Kaadoin kipsiseoksen muotteihin ja odotin, kunnes
kipsi kovettui, sitten tein muotin toisenpuolen melkein
samalla tavalla. Valmiiseen puolikkaaseen kaiversin
ensin lovet, jotta valmiit muotin puolikkaat pysyisi
yhdessä.
Kun muotit olivat valmiit, pesin ne ja laitoin niihin
erotusainetta→Savea muottiin ja osaan kaiversin
syvennykset jotta palasta tulisi vähän ontto sisältä.
Olisin voinut tehdä vähän huolellisempaa työtä
muottien kanssa, mutta lopputulos oli minulle tarpeeksi
hyvä, sillä saanto on pääpiirteittäin sitä mitä tilaa.

Hienosäätö & maalaus
❖ Muotteista ulos otetut yksilöt eivät olleet täydellisiä, mutta
ne kävivät minulle kuitenkin. Halkeamat oli nopeasti
korjattavissa veden ja saven kera.
❖ Hiukan epämääräisten savikappaleiden tulessa taas
kokonaisiksi osasiksi oli vihdoin aika tehdä kiinnikkeet,
jotta nukkea voi liikuttaa. Polviin ja kästaipeisiin reijitykset,
sekä ranteisiin ja nilkkoihin vastuslangasta kiinnitykset
❖ Suurensin osaa reijistä, sekä hioin kiinnitysosia niin, että ne
sopivat yhteen mahdollisimman hyvin.

❖ Sitten dumpattiin palat yksitellen valkoiseen
enkopiin, jotta nuken iho olisi valkoinen kuin
lumi→valmiit palat raakapolttoon
❖ Kun kaikki palat oltiin saatu uunista ulos, oli
aika koristella ja varmistaa, että kaikki osat oli
tiptop-kunnossa.
❖ Suurensin osaa reijistä, sekä hioin
kiinnitysosia niin, että ne sopivat yhteen
mahdollisimman hyvin.

❖

❖

Tungin työhön kaikenlaisia punaissensävyisiö
alilasitevärejä, koska ajattelin niiden sopivan
yhteen kangasvalintojeni kanssa. Päädyin
jäljittelemään kehoa maalatessa
kirsikkapuiden kukkivia oksia, lopussa kehoa
se oli enemmänkin pisamia/läiskiä. Kehon
koristelu oli aika spontaani päätös,
Silmiin laitoin lasia ja maalasin myös lasin
alle, mutta toisen polton jälkeen huomasi,
ettei alle jäänyttä maalia oikein näe.

Maalasin päälle akryylimaalilla ja yritin tehdä kasvojen piirteistä
selkeämmät

Kokoon kasaus
❖
❖
❖
❖
❖

❖

Lasituspolton jälkeen huomasin ikävikseni, että vastuslanka ei kestä kahta uunitusta
siispä nilkat ja ranteet oli ihan rikki.
Päädyin hätäratkaisuna kuumaliimata ranteet ja nilkat. Se vei paljon niiden liikkuvuutta,
mutta ei ollut paljoa vaihtoehtoja siihen hätään.
Jouduin tekemään kuumaliimaukset useaan otteeseen uusiksi, mutta loppu hyvin kaikki
hyvin sen osalta.
Toinen pienimuotoinen paniikki tapahtui, kun toinen olkapalasista tippui lattialle ja meni
hieman rikki→tämä korjattiin myöhemmin ilmakuivuvalla savella.
Raajojen liittäminen torsoon olikin mielenkiintoista. Sidoin erilaisilla naruilla homman
kasaan. Ainoa ongelma oli vasemman olan reiästä ei mahtunut naru niin jouduin
käyttämään lankaa, joten se pysyy vähän huonommin.
Polvi- ja käsitaipeet hoituivat venyvän narun avulla.

Työskentelyosuuden tekstiili ja koristelu osuus
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Kun keraamiset osiot näyttivät olevan suurilta osin hanskassa, siirryin nuken hiusten
tekemiseen
Tämän toteutin mallintamalla ensin pään muotoon sopivan peruukkipohjan, johon
hiukset kiinnitetään.
Päällystin pään elmukelmulla ja sen vielä ohuella sukkahousu kankaalla
Sivelin liimaa kankaan päälle useita kerroksia ja annoin kuivia kovaksi
Leikkasin kovettuneen osion sopivaan muotoon ja peruukkipohja oli valmis
Tein nuken hiukset akryylilangasta harjaamalla lankaa osiin ja suoristamalla ne
hiushaituviksi.
Tietyn kokoisesta hiushaituvien rivistä liimasin yläreunan ja annoin kovettua, jotta ne
olisi helpompi ja tasaisempi kiinnittää peruukkipohjaan
Valmiita palasia laitoin vieriviereen ehkä vähän turhankin tiheästi, sillä nukelle tuli
hirmuisen paksut kutrit.
Tietenkin hain tuuheaa lookkia , mutta kohtuudessa kaikkea.
Tukkaa oli niin kamalan paljon, etten oikein tiennyt miten laittaisin ne siististi etenkin,
kun tiedän häviävän vähän hiustenlaitosta.
Minun hiustenlaittotaidot ovat aina rajoittuneet niskaponnareihin ja harottaviin
letteihin, mikä vain pitää sen poissa naamalta→siispä tukan tyylittely tuotti haasteita,
mutta olen itseasiassa aika ylpeä lopputuloksesta vaikka se onkin pitkälti liimalla
kasassa.

Mekko
❖
❖
❖

❖

❖
❖
❖

Mekkoon löysin kankaat puoliksi kuviksen tekstiili laatikosta ja puoliksi oman kaapin
pohjalta.
Kuten aiemmin mainitsin minulla on jonkin verran kokemusta vaatteiden ompelusta,
mutta sekään ei kunnolla valmistanut minua tähän.
Kaikki on niin pientä! Tuntui ihan mahdottomalta, kun kangas purkautuu käsiin. En
oikein osannut katsoa sopivia saumavaroja niin pieneen kangastilkkuun, joten saumat
onnistuivat vaihtelevasti.
Torson tekeminen oli kaikista hankalinta purkautumisen takia ja homma näyttää
edelleenkin vähän karvaiselta, mutta siitä tuli niin hyvä kuin on tullakseen näillä
taidoilla.
Tein hihoista pitkät puhvihihat, sillä ne näyttävät minusta ihanilta vaatteissa. Päällystin
ne osittain vihreällä kankaalla, jotta mekossa olisi tasaisemmin molempia kankaita.
Hameosa oli tehty useista paloista, sillä se näyttää kukan terälediltä. Kukka Päällystettiin
takaa vihreällä apilalla.
Jotta nukke saatiin mekkoonsa, minun oli purettava sitä jonkin verran ja otettava apila
pois. Takaisin kiinni ompelu oli huomattavasti hankalampaa, kun nuken ruumis tökkäsi
jatkuvasti vastaan.

Koristelut
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

Punaiset ruusut hiuksissa tulivat tukan laiton ohessa, kun nutturat ja letit sivuilla piti
pitää jotenkin kasassa.
Punaisten ruusujen keskelle puhkesi kullalla reunustettu valkea ruusu, se on Rosalien
kruunu.
Valitettavasti sitä koristellessa kultaisella akryylimaalilla, maalia tipahti valkealle
hameelle iso läntti→yritin lievittää tilannetta maalaamalla siihen kuvioita.
Kiedoin mekkoon aluksi sinisen silkkinauhan, mutta vaihdoin sen punaiseen
pitsinauhaan, sillä se sopi värimaailmaan paremmin
Kaula-aukon koristin muutamalla helmellä ja kokeilin samaa helmaan, mutta se ei oikein
napannut kultaisen hässäkän kanssa.
Meinasin tehdä nukelle ripset siitä valkeasta akryylilangasta, josta hiuksetkin oli
valmistettu. Sen lopputulos ei näyttänyt niin hyvältä kuin ajattelin, joten jätettiin
laittamatta.
Portfolion kanteen tein vielä kuvan Rosaliesta, jos sen voi koristeluksi laskea
Näiden kommelluksien saattamana homma olikin viimein kasassa!

Loppuﬁilikset
❖ Vaikka työtä toteuttaessa tulikin vastaan
haasteita, niin ajan kanssa niistä kaikista
päästiin yli.
❖ Koen, että olen oppinut tämän projektin aikana
yhtä sun toista→ Se, että huolimattomuus johtaa
huoliin on ehdottomasti yksi niistä.
❖ Luultavasti tulen tekemään, jotakin
samankaltaista tulevaisuudessa. Silloin muistan
jarruttaa hiuksien suhteen ja antaa kerroksille
vähän tilaa asettua nätimmin.
❖ Vaatteiden ompelustakin tulee huomattavasti
helpompaa, kun osaa vähän arvioida
saumavaroja ja muuta.
❖ Työn päätavoitteet on kuitenkin jotakuinki
saavutettu, sillä nuken saa istumaan ja
vilkuttamaan, ihan somakin se on. Oikeastaan
mitä pidempään sitä katson sen tyytyväisempi
olen, joten lasken sen onnistumiseksi.

Kiitokset
Koska tottakai portfolio pitää
lopettaa kliseisimmällä mahdollisella
tavalla, eihän tämä muuten mikään
lopputyö olisi.
Haluan kiittää Espoon
kuvataidekoulua, joka on antanut
minulle tämän mahdollisuuden
heitellä savea ympäriinsä ja rakentaa
siitä lopputyö. Kuvataidekoululta
löytyy loistavaa henkilökuntaa, jotka
ovat tukeneet ja opettaneet minua
kuvistaipaleeni aikana. Huolimatta
siitä, että minulla on luovassa työssä
taipumus haluta tehdä kaikki itse ja
harvakseltaan kuulen muiden neuvoa
siitä miten se pitäisi toteuttaa, ovat
nämä ihmiset antaneet minulle uusia
näkökulmia työskentelyyn. Tietenkin
viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä
haluan kiittää läheisiäni jotka ovat
olleet minulle niin henkisenä kuin
fyysisenä tukena♡

