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Minä

Moi, olen Delia, 17-vuotias espoolainen tyttö. Käyn toista vuotta 
Töölön yhteiskoulun lukiossa. Taiteen lisäksi pidän matkustamisesta, 
urheilusta ja uusien asioiden kokeilemisesta. 

Tunnen, että olen löytänyt suuren intohimon taiteeseen viimeisen 
vuoden aikana. Vuosi sitten lopetin kilpaurheilun, joka oli vienyt 
suuren osan energiavarastoistani. Kun kuviksesta tuli pitkän ajan 
jälkeen ainoa harrastukseni, aloin arvostamaan tunteja aivan uudella 
tavalla. Olen käynyt aina kuvista Weegeellä, nyt jo 13 vuotta. 
Kuviskoulun käytävät ja luokat pitävät mulle monia muistoja sisällään. 



Minä ja kuvis

Olen aina nauttinut kaikenlaisen taiteen tekemisestä. 
Lapsena käsitykseni taitavasta taiteilijasta oli pikkutarkka 
mallista piirtäjä. Pidän juuri tällaista valokuvatarkan taiteen 
tekemistä omana heikkoutenani. Kuviksen kautta olen 
löytänyt itselleni aivan erilaisen käsityksen taiteesta. 
Työpajan valinta oli minulle vaikeaa, sillä halusin tehdä 
kaikkea. Valitsin katutaide-työpajan sen erinomaisen 
opettajan sekä uutuuden takia. Aleksi oli hetken opettajani 
perusopetuksessa. Minulle jäi erityisesti mieleen hänen 
opettama kirjainten varjostustekniikka, jolla tekstin sai 
näyttämään samalta kuin graffiteissa. Pidin myös miten 
Aleksin tunneilla tehtävää sai tehdä omalla tyylillä, eikä 
opettaja tullut ikinä kommentoimaan, että on liian kaukana 
aiheesta. Omia projekteja kannustettiin tekemään, 
tehtävistä sai tehdä täysin omanlaisia eikä niissä ollut 
kiirettä.

Luokka jossa kävin suurimman osan kuviskoulustani

kuvistyö 2013



Idean tausta

Yritin tehdä päättötyötä jo viime lukuvuonna 2019. 
Tätä työtä aloitin miettimällä työn merkitystä ja 

sen taustatarinaa. Käytin yli kolmasosan 
lukuvuodesta vain työn suunnitteluun. Pääsin 
aloittamaan työn tekoa vasta talvella, jolloin 

huomasin ajan tulevan vastaan. Kun teokseni 
taustani oli valmis turhauduin täysin, sillä olin 
innostuksessani valinnut työni pääkohdaksi 

pikkutarkan piirroksen. Mallista piirtäminen on 
juuri minun suurin heikkouteni. Taistelin piirroksen 

kanssa kaksi kuvistuntia kunnes huomasin, että 
vihaan työtäni. En ollu tyytyväinen mihinkään 

päättötyöni osaan ja päätin, etten halua päättä 
kuviskoulua tälläiseen työhön. Siksi tämän vuoden 

työhön valitsin lähestymistavan johon en voisi 
turhaantua. Työni pääosassa ei siis ole mikään 

tunne, muisto tai tarina vaan työn ilo. 



Työni tekniikan takana on idea, että pystyn joka kerta jatkamaan työtäni. Kyllästyn 
helposti jos työstän tiettyä kuvaa liian pitkään, joten päätin koota päättötyöhöni 
monta erilaista kuvaa. Näin pystyin aina jatkamaan eri juttua jos jokin kuva 
turhautti sinä hetkenä. Taiteen tuntemus -tunneilta olin saanut myös tukea tähän 
ideaan, sillä useat ammattitaitelijat kertoivat valmistavan monta työtä samaan 
aikaan, jotta yhteen työhön jumiin jääminen ei estäisi tekemistä. Tekniikkani 
sopeutui todella hyvin myös sprayaamiseen, sillä maalin kuivuessa pystyin 
työstämään toisen maalauksen yksityiskohtia. Viime vuoden virheistä oppien 
valitsin taktiikan, jonka aikatauluttaminen ei ole vaikeaa. Jatkoin aina työtä 
lisäämällä lisää kangasta, kun se loppui. Työhöni pohjaksi valitsin kankaan, koska 
se on helppo rullata sivuun sekä juuri laajentaa kun tila loppuu. Aloitin 
maalaamisen aina täysin ilman ennakko-oletuksia ja etukäteen tehtyjä 
suunnitelmia. Ideat kuviin muodostuivat maalatessa ja ne syntyivät täysin työn 
tekemisen aikana, sen hetkisten tunteiden ja ajatusten lopputuloksena. 

Idea



Katutaide-pajassa minulle vaikeinta on ollut oman tyylin löytäminen enkä usko, 
että olen löytänyt sitä vieläkään. Tunnetuilla katutaiteen tekijöillä on selkeä tyyli, 
joilla he tekevät työt. Tyyli erottaa kadulla maalaajan toisesta. Pidin työpajassa 
paljon tunnettujen artistien tyylien tutkimisesta. Löysin lopulta kuitenkin tekniikan, 
jonka tekemisestä pidän eniten. Olen maalaustekniikalla tehnyt eniten 
maisemakuvia. Tekniikka on nopea ja samantapaisia maalauksia olen nähnyt 
esimerkiksi ulkomailla rantamyymälöissä. Maisemien maalaamisessa ei käytetä 
sapluunoita vaan leikitellään kerrosten kanssa. Pidän maalaustekniikasta paljon, 
joten näin luonnolliseksi valita sen myös lopputyöhöni. 

Tekniikan löytäminen
ensimmäinen työni tekniikalla 

(2018)

kerroksia hyödynnetään myös 
avaruutta sprayatessa



Työprosessi
Aloitin työni maisemakuvalla, jonka otin matkaltani Thaimaasta. Ensimmäinen 
maalaus vei minulta kaikista eniten aikaa verrattuna toisiin suuriin maalauksiin. En 
ollu vielä päässyt hyvään flowhun ja maalauksen suuri koko tuotti ongelmia. 
Kuvassa käytin spraymaalaamisen lisäksi maalilla kerrostamista ja liikuttamista 
pensselin kanssa luoden pieniä laineita. Saareen ja veneeseen käytin sapluunoja.

Toiseksi isoksi kuvaksi valitsin koi kalat, sillä 
halusin harjoitella erilaista kerrostustapaa. Sain 
idean kaloihin omistamastani kangaskassista, 
sekä aikaisemmista kuvistöistäni. Kalat ovat 
työn osa, josta olen eniten ylpeä. Loin kuvan 
kahdella kerroksella. Ensimmäisessä 
kerroksessa on kalojen oranssi sävy sekä 
kukkien pinkit värit. Toinen kerros on 
tummansininen. Oranssien alueiden päälle 
maalasin kalat käyttäen sapluunaa ja lopulta 
rapsutin kirurgiveitsen kanssa niihin 
yksityiskohdat. Kukat loin liikuttelemalla vielä 
märkää sinistä maalia paperilla.

referenssikuvia kaloihin



Viimeiseksi kuvaksi valitsin vuoristomaiseman. Kuva perustuu aikaisemmin kuviksen perusryhmässä maalaamaani vuoristo 
ja lohikäärme -maalaukseen. Kuvan loin isojen sapluunoiden kanssa. Koska en nähnyt sapluunoiden taakse sprayatessani 
vuorista tuli oudon näköisiä ja ne erottuivat vahvasti taustasta. Lopullisen ilmeen sain luotua akryylimaaleilla. Kuvassa 
olevat linnut edustavat lohikäärmeitä, jotka loin akryylimaaleilla. Päädyin vaihtamaan lohikäärmeet linnuiksi, sillä monien 
ääriviivojen jälkeen päätin niiden sopivan paremmin kuvaan. 

Sattumalta kaikki isot maalaukset, jotka valitsin sopivat 
Aasia-teemaan. Olen aina arvostanut Aasialaisten maalausten 
kauneutta ja rauhallisuutta, mutta aikaisemmat tekemäni 
teokset eivät ole olleet näin tiettyyn teemaan sidottuja. 

Työstäni ei myöskään tule 
vahvasti mieleen katutaide. Sain 
tehtyä kuvista kuitenkin saman 
näköisiä kuin aikaisemmin 
tekemäni kuvat.

Inspiraatiokuva vuorten sijoitteluun



Siirryin uuden kuvan maalaamiseen nopeasti toisen valmistuttua, enkä suunnitellut kuvan aihetta etukäteen. Aloitin uuden 
kuvan tekemisen kuitenkin suunnittelemalla tekniikan, jolla aioin työn toteuttaa. Katsoin aluksi muutamia youtube -videoita 
kerrostustekniikasta ja etsin paljon referenssikuvia. Referenssikuvien ja videoiden avulla pystyin myös pyytämään paremmin 
vinkkejä ja apua työhön opettajalta. Lempi osani työn teosta oli ehdottomasti sprayaaminen. Työni suuren koon takia 
sprayaaminen oli myös helpompaa pienempään kuvaan verrattuna, sillä alueiden maalaaminen ei vaatinut vakaata kättä. Olen 
tullut työni kautta paljon rohkeammaksi sprayaamisen kanssa, mikä olikin myös yksi tavoitteistani.

Työhöni lisäämät yksityiskohdat ovat olleet juuri sen tason yksityiskohtaista 
piirtämistä josta pidän. Kukat ovat aina olleet minulle mieluisa piirtämisen 
aihe, sillä niitä piirtäessä pienet varjostus- tai viivavirheet eivät näy 
lopputuloksessa. Loput työn detaljit olen valinnut sopimaan työn 
esteettiseen ilmeeseen. Yksityiskohdat olen tehnyt fiiliksen mukaan.

Inspiraatiokuvia kukkiin

Video joka auttoi vuoristo kuvan 
suunnittelussa



Työn teko oli todella 
stressitöntä paikan päällä 
kuviskoululla, sillä otin 
tavoitteekseni vain, että 
joka tunnin lopuksi 
työhöni on lisätty jotain 
uutta. Työn teko alkoi 
lykkääntyä talvella, kun 
koulu oli kiinni. Tuntui, 
että joka tiistai kuviksen 
aikaan oli jotain muuta 
tekemistä ja työhön 
tarttuminen tuntui 
vaikealta. Kun pääsin 

kuviskouluun takaisin, aloin työstämään viimeistä kuvaa, jonka sain 
juuri sprayattua ennen uutta kiinnimenoa. Nyt olin saanut kuitenkin 
erilaisen motivaattorin työhön, sillä palautukseen oli enää päälle 
kuukausi. Lopulta olen tyytyväinen siihen kuinka paljon sain tehtyä 
työtä myös kotona. Pienet loppusilaukset oli helppo tehdä kotona, 
sillä työtä pystyi tekemään pienissä pätkissä useampana päivänä 
viikossa. 



Itsearviointi

Olen todella ylpeä siitä kuinka paljon olen kehittynyt työn aikana. Omissa silmissäni päättötyöni ensimmäisen ja viimeisen 
kuvan välillä on jo suuri ero tekniikassa. Olen myös ylpeä kuinka rennosti olen osannut ottaa projektin. Kun en 
palauttanutkaan ensimmäistä päätötyötäni, tunsin itseni luovuttajaksi, mikä on minulle uusi tunne. Uuden lukuvuoden 
alussa päätin siis vain ottaa rennosti ja nauttia tekemisestä. Siinä onnistuin. Olisin saanut kokonaisuudesta yhtenäisemmän 
ja sen näyttämään enemmän minulta, jos olisin suunnitellut etukäteen kuvat työhöni. Tämä ei kuitenkaan haittaa minua niin 
paljon, sillä tykkään jokaisesta kuvasta yksinään eli miten visioin ne työtä tehdessä. Tällä kertaa olen todella ylpeä 
päättötyöstäni!



Käytetyt referenssikuvat

https://www.pinterest.co.uk/pin/510384570279449382/

https://www.pinterest.co.uk/pin/510384570279449377/

https://www.pinterest.co.uk/pin/54817320451846987/

https://www.pinterest.co.uk/pin/2462974785419085/

https://www.pinterest.co.uk/pin/444519425724760563/

https://www.pinterest.co.uk/pin/633387437567431/

https://www.youtube.com/watch?v=Ly-efoOhaeI&t=605s

https://www.pinterest.co.uk/pin/844493669414126/

https://www.pinterest.co.uk/pin/510384570279449382/
https://www.pinterest.co.uk/pin/510384570279449377/
https://www.pinterest.co.uk/pin/54817320451846987/
https://www.pinterest.co.uk/pin/2462974785419085/
https://www.pinterest.co.uk/pin/444519425724760563/
https://www.pinterest.co.uk/pin/633387437567431/
https://www.youtube.com/watch?v=Ly-efoOhaeI&t=605s
https://www.pinterest.co.uk/pin/844493669414126/

