
 

    

                                                                                                                                           

 

                                                                                              

                                                                                                                 

                                                  Minette Anthoni 

                                                                                                     Kosketus 

                                                                                                     Pima Espoonlahti 

                                                                                                     Ohjaaja: Nina Sarkima           



 

Sisällys: 

Tekijästä…………………………………………………………………...3 

Yleisesti lopputyöstä ja 

lopputyöprosessista………………………………………………………..4 

Teoksesta ja 

inspiraatiosta………………………………………………………………5 

Työn 

vaiheita…………………………………………………………………6-7 

Maalauksista 

1. maalaus 

Virtaus…………………………………………………………………..8-9                                                                                                                                               

2. maalaus 

Taivaanranta………………………………………………………..10-11                                                                                                                                                             

3. maalaus 

Pinta……………………………………………………………..12-13                                                                                                                                                    

Yhteenveto ja 

ajatuksia…………………………………………………………………. 14 

 

Kansilehden ja esittelytekstin kuva sekä kaikki kuvat töistä ja materiaaleista ovat itse 

ottamiani.  

 

 

 

 



 

Tekijästä 

Nimeni on Minette Anthoni. Olen pian 17 vuotta täyttävä taidetta rakastava nuori Espoosta.  

Sain kynän ensimmäistä kertaa käteeni heti, kun opin pitämään siitä kiinni. Hurahdin taiteeseen ja 

olen siitä lähtien rakastanut piirtämistä, maalaamista sekä kirjoittamista – kaikkea sitä, mitä kynän 

ja siveltimien avulla pystyy tuottamaan.  

Kuvataidekoulun aloitin vuonna 2010, ollessani 6-vuotias. Kävin vuosia perusopetuksessa ja 

vanhempana siirryin Espoonlahden Pima eli Piirustus ja maalaus -työpajaan. Piirtäminen ja 

maalaaminen ovat molemmat minulle hyvin tärkeitä tekniikoita. Eniten olen kuitenkin 

työskennellyt piirustuksen ja akvarellimaalauksen parissa. Lopputyöni olen maalannut öljyväreillä. 

Niillä maalaaminen on minulle myös tuttua, mutta olen niillä maalannut vähemmän kuin 

vesiväreillä. Ajattelin siksi, että öljyvärien valitseminen työskentelytavaksi olisi hyvä mahdollisuus 

kehittää taitojani.  

Löydän taiteeseeni inspiraatiota ympäröivästä luonnosta, ihmisten kertomuksista ja erilaisista 

pienistäkin hetkistä sekä tunteista. Olen kiinnostunut kirjallisuudesta ja tarinat kiehtovat minua, 

mikä varmasti onkin suuri syy sille, että pyrin töilläni kertomaan aina jonkin tarinan. 

Taiteen tekemisen, kirjoittamisen ja lukemisen lisäksi nautin vapaa-ajallani luonnossa olemisesta 

sekä ajanvietosta lemmikkieni, koiran ja kahden kanin kanssa.  

Tällä hetkellä opiskelen Kallion ilmaisutaidon lukiossa ja aion jatkaa luovien hommien parissa koko 

elämäni.  



Yleisesti lopputyöstä ja lopputyöprosessista 

Olen harrastanut kuvista varhaisesta lapsuudestani lähtien ja minulle on jo pienestä pitäen ollut 

selvää, että lopputyö on projekti, jonka haluan tehdä ollessani valmis siihen. Muistan, kuinka 

ihastelin vanhempien oppilaiden tekemiä lopputöitä näyttelyissä ja suunnittelin omaani jo 

kymmenvuotiaana.  

Lopputyö oli siis jo useita vuosia ollut mielessäni, kun projektista lopulta tuli itselleni 

ajankohtainen syksyllä 2020. Olin miettinyt lopputyötä jo pitkään, mutta se oli aikaisemmin 

tuntunut vain kaukaiselta haaveelta, joten tuntui omituiselta, että olin todella ryhtymässä tekemään 

tästä haaveesta todellisuutta.  

Ajankohtana lukuvuosi 2020-2021 tuntui itselleni sopivalta lopputyön tekemistä varten, sillä tämä 

on ensimmäinen vuoteni lukiossa ja halusin saada lopputyön tehtyä ja sitä myötä opintoni Espoon 

kuvataidekoulussa päätökseen ennen kuin lukio-opintoni muuttuisivat vaativammiksi ja enemmän 

aikaa vieviksi, jolloin minulla ei jäisi paljon aikaa muulle. Lisäksi koen, että opiskeltuani 

kuvataidekoulussa kaikki nämä vuodet, olen oppinut paljon ja minulla on jo hyvää kokemusta, joka 

valmistaa minua lopputyön tekoa varten. 

Syyslukukauden alkaessa ei ollut tietoa siitä, millä tavoin koronavirus tulisi vaikuttamaan 

lopputyöprosessiin. Vuoden edetessä siirryimme etäopetukseen ja suurimman osan lopputyöstäni 

teinkin kotoa käsin. Kevätlukukaudella saimme myös tiedon siitä, ettei näyttelyä pystyttäisi 

järjestämään suunnitelmien mukaisesti keväällä vaan se jouduttaisiin siirtämään syksylle.  

Tein lopputyötä aikana, joka oli minulle henkisesti vaikea, mikä saattaa heijastua työssäni siinä, 

millä tavoin ajatukseni välittyvät ja minkälaisia ne ovat olleet työtä tehdessä. Olen tyytyväinen 

siihen, että vaikeista ajoista huolimatta sain työn tehtyä ja se onnistui haluamallani tavalla. 

Lopputyön parissa käyttämäni ajanjakso on ollut kaikin puolin odottamaton ja sopeutumista vaativa 

niin henkilökohtaisen elämäni kuin lopputyön edistymisen osalta. Tämä on kuitenkin ollut itselleni 

hyvin opettavainen ja silmiä avaava prosessi, jonka uskon antaneen minulle myös hyviä eväitä 

tulevaisuutta varten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teoksesta ja inspiraatiosta 

Lopputyöni on kolmesta öljyvärimaalauksesta sekä niihin liittyvistä maalausten kanssa 

samannimisistä runoista koostuva teossarja. Maalausten koko on 41 cm x 50 cm. 

Vaikka olen maalauksiin yhdistänyt runot ja jokaisella niistä on pääni sisällä tietty merkitys ja 

tarina, en halua töideni tulkinnan olevan sidottu siihen. Jokainen katsoja näkee ja kokee taidetta 

omalla katseellaan ja tunteillaan, omien kokemustensa ja maailmankatsomuksensa valossa. Näin 

ollen en halua sanoa, että töitäni pitäisi katsoa jollakin tietyllä tavalla vaan haluan antaa katsojalle 

vapauden töiden tulkinnan suhteen.  

Teoksessani pohdin sanaa kosketus ja etsin erilaisia tapoja, joilla se ilmenee sekä merkityksiä, joita 

sanalla on.  

Teemoja, joita työssäni kuvaan ovat luonto ja suhteemme siihen, yhteys maailmaan ja muihin 

ihmisiin, tunteet ja mielen haavoittuvuus. 

Ryhtyessäni lopputyöhön asetin itselleni tavoitteeksi sen, että oppisin hyödyntämään työssäni 

käyttämiäni välineitä eli öljyvärejä ja yhdistämään tekstiä ja kuvaa samassa työkokonaisuudessa.  

Kun aloitin lopputyön, oli ensimmäisenä edessäni aiheen päättäminen. Minulla oli mielessä useita 

ideoita, mutta kunnollista ja täsmällistä inspiraatiota ei tuntunut löytyvän. Pohdin noin viiden eri 

idean välillä, kunnes mieleeni juolahti uusi ajatus. Tarkemmin sanottuna sana kosketus. En osaa 

sanoa, mikä sai minut sillä hetkellä ajattelemaan juuri tuota sanaa, mutta päätin heti, että se olisi 

täydellinen aihe lopputyölleni. Niinpä päätin tehdä työn kyseisestä aiheesta ja ryhdyin ideoimaan 

toteutustapoja työlleni. Aloin pohtia erilaisia asioita, joiden kautta valitsemani aihe ilmenee ja 

mietin, mikä voisi olla itselleni mieluisa lähestymistapa.  

Koska kirjoittaminen on minulle piirtämisen ja maalaamisen ohella hyvin tärkeää ja tuntuu itselleni 

luontevalta tavalta toteuttaa itseäni ja ajatuksiani, päätin yhdistää lopputyössäni kahta intohimoni 

kohdetta: maalaamista sekä kirjoittamista. Kirjoitin runot ja maalasin niihin kuuluvat maalaukset.  

Kirjoittamissani runoissa olen yhdistänyt osittain aikaisemmin kirjoittamiani pätkiä, osittain 

ajatuksiani ja mietteitäni vuoden varrelta sekä kirjoittanut tuoretta tekstiä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Työn vaiheita 

Tehtyäni suunnitelman lopputyöstä aloitin työn luonnostelun. Luonnostelin kuvia maalauksista 

vihkoon ja mietin maalausten teemoja. Maalasin luonnoksia vesiväreillä ja sommittelin värejä. 

Kun olin tyytyväinen luonnoksiini ja olin sitä mieltä, että minulla oli idea kasassa, ryhdyin 

kasaamaan maalauspohjia.  

 Kokosin taulujen 

kehikon kasaan, minkä jälkeen pohjustin kankaat gessolla.  

     

Tässä vaiheessa minulla ilmeni hieman ongelmia, sillä yksi kolmen kankaan pinnoista alkoi 

kupruilemaan. Olin käyttänyt liikaa gessoa. Kankaan pinta oli liian epätasainen, jotta sille olisi 

voinut maalata, joten jouduin kasaamaan maalauspohjan uusiksi. 



    

Saatuani maalausten pohjat valmiiksi oli aika aloittaa maalaaminen. Yhden työni pohjustus- ja 

luonnosteluvaiheissa käytin guassivärejä. Pinta-maalauksen kohdalla maalasin pohjakerroksen 

vastaväreillä akryylimaaleja käyttäen ennen kuin siirryin öljyväreihin. 

 

 Värien sekoittelua. 



 

1. Maalaus: Virtaus 
Aloitin ensimmäisen työn työstämisen syksyllä 2020. Kuvataidekoulu oli siinä vaiheessa 

vielä lähiopetuksessa, joten kävin opetuspisteelläni kerran viikossa maalaamassa.  

Jatkoin ensimmäisen työn parissa joulukuun alkuun saakka. Niihin aikoihin myös 

kuvataidekoulu siirtyi koronan vuoksi etäopetukseen ja loppuajan teinkin lopputyötäni 

kotona.  

   

  

Tämä maalaus kertoo ihmisten yhteydestä toisiinsa ja meitä ympäröivään maailmaan, siitä, miltä 

jonkin tärkeän menetys tuntuu sekä yleisesti ottaen elämästä ja siitä, kuinka se ”virtaa” eteenpäin.  

 

 

 

 



Virtaus 

Rannasta kuuluu huminaa. 

Aaltojen lyödessä, 

silittäessä. 

Koskiessa pintaa,  

kovaa pintaa. 

Terävää ja sileää. 

Pehmeys. 

Laskemme airon veteen,  

soudamme nyt vain yhdellä.                                                               

Raja käy häilyväksi. 

Taivaankannella näemme hohdetta,                                    

valoa välkkyvää. 

Hiljaisuus. 

Ääni 

iskee rantaan, 

valon lailla kaivertaa kuoppaa. 

Tuntuu pistona rinnassa. 

Pyörre vedessä kuplii, 

ja niin airo putoaa. 

Annamme sen vajota rauhassa; 

virtaus kuljettaa. 

 

 

 



2. Maalaus: Taivaanranta 

Lopputyöni toisen maalauksen maalaamisen aloitin vasta helmikuussa 2021. Ajattelin siinä 

vaiheessa olevani pahasti jäljessä aikataulusta, sillä minulla oli vielä kaksi osaa maalaamatta. 

Stressasin kovasti aikataulun takia, mutta ehdin kuitenkin saamaan toisen maalauksen valmiiksi 

hyvissä ajoin, sillä maalatessani osoittautuikin, että tulen tekemään maalauksesta 

yksinkertaisemman kuin olin alun perin suunnitellut.  

Maalauksen teemoja ovat ajattomuus ja kauneuden arvostus. Toisaalta teos kuvaa myös 

yksinäisyyttä, pieniä toiveikkuuden hetkiä ja sitä, kuinka särkyväistä ja haavoittuvaa elämä voi olla. 

 

 

 



Taivaanranta 

Taivaanrannassa kajastaa  

lupauksen pehmeä valo,  

joka soittaa sävelmäänsä kuulle. 

Samettiharso muuttuu hetki hetkeltä paksummaksi 

            Ja lupaus uppoaa,  

valuu syvemmälle. 

Vettä pitkin rantaan kantautuu vain hiljaisuus. 

Vedenpinta ei kannattele, jos kuuhun kurkottaa, 

sillä kuu on korkeammalla kuin oksat aution taivaan. 

Järven kuvajainen häilyy ja särkymätön hiljaisuus värähtää, 

siroilla varsillaan taivasta kohti kiipeää 

kuiskaus. 

Ilman halki käy puhallus 

Ja taivaanrannassa kajastaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Maalaus: Pinta 
Lopputyöni kolmas maalaus on muotokuva. Minulle oli alusta asti, heti ideani saatua selvää, 

että tahdon maalata muotokuvan yhtenä osana työtäni. Aluksi mietin realistisen muotokuvan 

maalaamista, mutta koska tyylini on muutenkin enimmäkseen abstrakti ja surrealistinen 

taide vetää minua puoleensa, päätin, että lopputyöni tyyliin sopii paremmin ”ei-niin-

realistinen” muotokuvamaalaus.  

Mallina muotokuvaa varten toimi hyvä ystäväni, mistä olen erittäin kiitollinen. Vaikka 

muotokuvallani oli malli, ei kyseessä kuitenkaan ole potretti hänestä vaan käytin mallia 

enemmänkin inspiraationa työlleni.  

Aloitin kolmannen maalauksen työstämisen samoihin aikoihin toisen maalauksen kanssa, 

koska aikataulusta jälkeen jääminen ahdisti minua ja pelkäsin, etten ehtisi saamaan kaikkia 

kolmea maalausta valmiiksi. Olin huolissani työni valmistumisesta ajallaan, mutta 

tapaaminen kuvataidekoulun opettajani kanssa rauhoitti mieltäni. Hänen mielestään olin 

edistynyt hyvin ja työni näyttivät olevan hyvällä mallilla. Tieto siitä oli hyvä ja vähensi 

stressiäni.  

  
Työssä kuvaan ihmisen mieltä, sitä, kuinka tunteet ja ajatukset monesti jäävät ”pinnan alle” 

piiloon.  Lopullinen maalaus erosi alkuperäisestä visiosta, joka minulla työstä oli. Tämä sai 

minut aluksi pettyneeksi, mutta opettelen arvostamaan työtäni sellaisena kuin se on.  



Pinta 

Pinta hohtaa. 

Punaista valoa, 

pehmeää ja keltaista kuin lämpö. 

Auki ammutut silmät peilaavat aavistuksen. 

Kristallinkirkkaan, 

terävän kuin lasin pinta. 

Tarkoitus kätkeytyy, 

ikuisesti lukkojen taakse. 

 Piiloutuu silmien pohjalle, 

katseen kilpeä kannattelee. 

Pinnalla tanssii tähdenlento, 

seuranaan sillä hiljaisuus. 

Sataa kiteitä, 

pilvikätkössä joku itkee. 

Mutta pinta on tyyni, 

sillä lepää  

särkynyt katse.  

 

 

 

 

 

 

 



Yhteenveto ja ajatuksia 

 
leisesti ottaen olen melko tyytyväinen työni lopputulokseen. Odotin lopputyöltä sitä, 

että pääsisin oppimaan uutta ja kehittämään taitojani. Olen mielestäni onnistunut siinä 

ja uusien kokemusten tarjoamisen suhteen lopputyö vastasi odotuksiani.  

 

Kolmen maalauksen parissa työskentely näytti minulle, millainen maalaustekniikkani on ja 

minusta tuntuu, että lopputyön myötä olen kehittynyt tunnistamaan paremmin oman 

maalaustyylini. Olen saanut varmuutta tekniikan suhteen ja lisää tietoa siitä, mikä on oma 

juttuni kuvataiteessa ja millaiset asiat sopivat itselleni.  

 

Pidän itsenäisestä työskentelystä, joten isompi yksin työstettävä projekti oli hyvin 

ihanteellinen työskentelytapa minulle. Nautin siitä, kun saan keskittyä maalaamiseen ja 

paneutua ajatuksiini.  

 

Onnistuin mielestäni hyvin värien sommittelussa ja värisävyjen sekoittamisessa erityisesti 

Taivaanranta-maalauksen kohdalla. Sain myös luotua hyvin tunnelmaa maalauksiin etenkin 

ensimmäisen ja toisen maalauksen kohdalla.   

 

Haasteita työssäni tuotti aikataulutus ja muotokuvamaalauksen kohdalla visioni muuttumista 

oli hieman vaikea käsitellä, mutta sen suurempia vastoinkäymisiä en työssäni kohdannut. 

 

Jatkossa voisin aikatauluttaa työskentelyäni paremmin. Vaikka olin etukäteen laatinut 

suunnitelman siitä, missä aikataulussa aion maalata ja edetä työskentelyssä, en pysynyt siinä 

täysin. Tämä tosin johtui pääosin siitä, että henkilökohtaisessa elämässäni oli 

lopputyöprojektin aikana haasteita, jotka viivästyttivät myös lopputyöni tekoa. Työskentelyn 

aikatauluttaminen on kuitenkin asia, jossa haluan tulevaisuudessa kehittyä enemmän.  

 

Lopputyö vaikutti hyvin suurelta projektilta ja sen toteuttaminen vaikealta. Pelkäsin, etten 

ehkä pystyisi siihen. Pelkäsin, että en saisi hyvää ideaa. Pelkäsin, etteivät taitoni riittäisi tai 

etten ehtisi saamaan töitä ajoissa valmiiksi. Pelkäsin epäonnistumista. Nämä pelot pyörivät 

mielessäni ennen lopputyön aloittamista, osittain myös työskentelyn aikana työn eri 

vaiheissa. Lopussa pelkoni kuitenkin osoittautuivat turhiksi. Sain hyvän idean luonnostaan, 

eikä minun tarvinnut kuluttaa siihen liikaa aikaa tai miettiä päätäni puhki. Taitoni olivat 

riittävät työn tekemiseen. Ymmärrän nyt kuitenkin myös sen, ettei lopputyötä tehdäkseen 

tarvitse osata kaikkea mahdollista, sillä työnteon parissa on tarkoitus kehittää taitojaan ja 

oppia uutta.  

 

Lopputyön ulkonäkö ei ehkä vastaa täydellisesti mielessäni ollutta visiota ja kaikesta on aina 

mahdollista löytää parannettavaa, mutta miettiessäni omaa työtäni ja lopputyön laajempaa 

tarkoitusta, oivalsin, että lopputyöni on juuri sellainen kuin halusinkin sen olevan. Se on 

itseni näköinen ja siinä tulee hyvin esille oma persoonani ja tyylini niin taiteen tekijänä kuin 

ajattelijana.  
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