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Kaikki valkokuvat ovat itse ottamiani



Tekijästä

Moikka! Olen 17-vuotias Espoossa koko
ikänsä asunut tyttö, joka käy
ensimmäistä vuosikurssia Otaniemen
lukiossa. Normaaliin arkeeni kuuluu
koulun ja kuviksen lisäksi cheertanssi
treenejä vähintään kolmesti viikossa
sekä alakouluikäisten cheertanssijoiden
valmentaminen kerran viikkoon. Olen
Spotifyn todellinen suurkuluttaja ja
musiikki onkin minulle todella tärkeä
asia. Kun vapaa-aikaa löytyy, se on
mukava viettää läheisimpien kavereiden
kanssa tai ihan kotona omassa rauhassa.

Kuvataidekoulussa olen käynyt
kuusivuotiaasta lähtien, mutta
piirtäminen on ollut mieluisaa puuhaa jo
ennen sitä. Olen tykkänyt piirtää niin
pitkään kuin vain muistan.
Kuvataidekoulutaipaleeni on alkanut
Kauklahden opetuspisteessä, jossa olin
aina jaksoryhmiin asti. Tämän jälkeen
halusin kokeilla jotain uutta ja menin
WeeGeessä olevaan sarjakuva ja kuvitus-
ryhmään. Olin kyseisessä ryhmässä
puoli vuotta, jonka jälkeen totesin ettei
tämä se oma juttu ole ja siirryin Olarin
pimaan. Siellä ryhmässä olenkin sitten
siitä eteenpäin ollut.

Jos minun pitäisi kuvailla itseäni,
sanoisin että olen yleisesti positiivinen
oman rauhan rakastaja. Pienestä pitäen
olen tarkkaillut maailman menoa
vierestä ja hoitanut asiani omassa
tahdissa. Olen aina yrittänyt nähdä
asioiden paremmat puolet ja
vanhempani ovatkin joutuneet aina
aika-ajoin muistuttamaan minua, että on
ihan okei olla välillä vihainen tai
surullinen. Tämä välillä jokseenkin
toivoton optimismi näkyy myös
lopputyöni kirkkaassa värimaailmassa.



Aikaisempia töitäni

Ikinä en ole itse juurikaan tykkännyt
tehdä mitään pikkutarkkoja
lyijykynätöitä ja arvostukseni teitä
kohtaan jotka siihen pystytte, on suuri.
Itse sellaisen pystyn väsäämään ehkä
kerran vuodessa. Omissa töissäni
olenkin halunnut usein ottaa
vapaamman otteen. Pyrin käyttämään
mahdollisimman vähän luonnostelua ja
antaa työn muodostua matkan varrella.
Olen käyttänyt töissäni useasti joko
öljyvärejä, liituja tai puuvärikyniä.
Vesivärejäkin käytän aina sillointällöin.
Usein töissäni otan inspiraatiota jostakin
valmiista kuvasta ja lähden sen pohjalta
tekemään omaani. Paljon teen myös ihan
suoraan mallista.

https://drive.google.com/file/d/1rSl27SZobZJgg7H_-k-Fi7I0iJ2JN_IU/view?usp=sharing_eil_dm&ts=607d7585
https://drive.google.com/file/d/1rSl27SZobZJgg7H_-k-Fi7I0iJ2JN_IU/view?usp=sharing_eil_dm&ts=607d7585
https://drive.google.com/file/d/1jbkzv4N6u1BkooS1BO0bOs3UGBq4fDKo/view?usp=sharing_eil_dm&ts=607d753c


Lähtökohdat ja asennoituminen lopputyöhön projektin
alussa

Kun kuvataidekoulussa on käynyt yli kymmenen vuotta, on jotenkin hämmentävää
ajatella että viimeinkin on tekemässä lopputyötä. Pienempänä lopputyön tekijät olivat
niitä isoja aikuisia ihmisiä, jotka tekivät elämäsä parhaita taideteoksia. Nykyään, vaikka
lopputyö tuntuu tärkeältä tapahtumalta, ei se konseptina tunnu enään niin loisteliaalta ja
ihmeelliseltä kuin kahdeksanvuotiaana.

Minulle on aina ollut selkeää, että haluan tehdä lopputyön. Olin innoissani aloittamssa
päättötyön tekemistä heti kun siihen oli mahdollisuus.

Vielä muutama vuosi sitten ajattelin, että lopputyön tulisi olla tämä todella merkittävä
työ, jossa pyritään täydelliseen lopputulokseen. Olen iloinen, että ymmärsin ajoissa
ennen aloittaessani omaa lopputyötäni, ettei tämä ole homman idea. Tämän ajatusmallin
saadessani kuntoon, päätin etten halunnut asettaa itselleni mitään sen suurempia
odotuksia tai tavoitteita työni suhteen. Minussa on nimittäin sellanen piirre, että jos en
jotakin asiaa saa heti ensimmäisellä kerralla oikein, saatan turhautua tai hermostua
todella helposti. Olen joutunut opettelemaan, että kaikessa ei voi olla hyvä ilman
harjoittelua ja toistoja. Varsinkin lukio-opinnot aloittaessani tätä taitoa on ollut hyvä
harjoitella. Harvoin mikään onnistuu ykkösellä. Tämä tuli myös esille lopputyötä
aloittaessani. Ensimmäset ideat eivät toimineet ja siihen meni aikaa, ennen kuin
lopullinen idea työstä syntyi. Pidin huolen, etten työtä aloittaesani astettanut itselleni
liian suuria odotuksia, jotta pystyisin nauttimaan työn tekemisestä läpi koko prosessin
ajan. Haluisin lopputyöni olevan sellainen että olen siihen tyytyväinen, mutta sen ei
tarvinnut olla elämäni paras tuotos. Onhan tämäkin vain yksi osa loputonta oppimista ja
kehittymistä. Näillä ajatuksilla lähdin aloittamaan lopputyöni suunnittelua.



Lopputyön aiheen
valitseminen

Kuten varmasti monella muullakin
lopputyön tekijällä vuosien varrella, oli
aiheen valinta minulla todella aikaa
vievää ja yksi prosessin vaikeimmista
osuuksista. Aloitin aiheen ideoinnin
miettimällä erilaisia aiheita, jotka olivat
minulle tärkeitä ja ihan muuten vaan
herättivät mielenkiintoa. Tällasia aiheita
olivat muun muassa luonto, musiikki,
erilaiset tunteet, värit ja tanssi. Nämä
kyseiset aiheet ovat luultavasti aika
yleisiä, mutta niiden pohjalta lähdin
kuitenkin lopputyötä kehittelemään.
Aiheen keksimessä helpotti yksi asia,
joka minulle oli selkeä; ihmisiä tai
maisemaa en maalaisi. Nämä eivät
tuntuneet sellaisilta asioilta, joita olisin
ollut kiinostunut työstämään.
Vaihtoehdoiksi karkeasti ajatellen jäi siis
joko maalata eläin/eläimiä tai jotain
abstraktia.

Koska en halunnut asettaa itselleni sen
suurempia odotuksia, lähdin ideoimaan
abstraktia aihetta työhöni. Olen aina
pitänyt kirkkaista ja voimakkaista
väreistä, joten halusin niitä käyttää
työssäni. Usein värit liitetään myös
tunteisiin, joten ideanini oli yhdistää
nämä kaksi asiaa teoksissani. Ajattelin
virheellisesti abstrakin otteen olevan
“helppo.” Ei-esittävä kuva harvoin voi
kovin pahasti mennä pieleen. Minulle
kävi ilmi, että abstraktia teosta
suunnitellessa on vaikea saada teoksen
ideaa esille. Miten jollakin, joka ei esitä
mitään voi kuvata jotakin esittävää?
Siihen tarvitaan monien vuosien
harjoittelua, enkä itse ollut ikinä

aikaisemmin abstraktia työtä tehnyt.
Totesin, ettei tämä idea toiminut ja
siirryin pois abstratktin työn
suunnittelusta.

Seuraavaksi ryhdyin miettimään, että
maalaisin jotain eläimiin liittyvää. Pidin
abstraktia työtä suunnitellessani
kehittyneestä ideasta, jossa yhdistäisin
värit ja tunteet. Otin siis tämän idean ja
liitin sen eläinaiheeseen. Muodostui
ajatus, että kuvaisin eläimiä erilaisien
värimaailmojen avulla. Ensimmäinen
pääajatus minulla oli siis kuvata
valitsemiani elämiä sekä niiden tunteita
ja yksilöllisyyttä. Eläinten erilaiset
persoonallisuudet ovat nimittäin
minusta todella mielenkiintoinen asia.

Suunnitelman edetessä kuitenkin
minulle muodostui pääpointiksi
ennemmän herättää väreillä erilaisia
positiivisia tuntemuksia teoksien
katsojassa. Halusin tuoda edes pienen
väripilkun ihmisten kiireiseen arkeen.
Tähän pyrin käyttämällä voimkkaita
pääväreijä ja niiden eri sävyjä. Lisäpotkua
huomiotaherättävyyteen toin
valitsemalla töihin vastavärit
oranssi/sininen sekä vihreä/punainen.

Eläimiä olen ennenkin maalannut ja se
on jotain, mistä pidän. Käytinkin
lopputyöni lähtökohtana aikasemmin
tekemiäni samantyyppisiä töitä. Valitsin
lopputyöni eläimiksi karhun, sillä
minulla on aina ollut erityinen paikka
näille isoille karvatassuille syistä, jota en
osaa itsekkään sanoa. Vaikka se ei enään
ollut työni päätarkoitus, yritin silti tehdä
karhuista persoonallisia yksilöitä.



Materiaalit

Mareriaalien kohdalla minulle oli aika
selkeää, että lopputyö tulisi olemaan
olemaan öljyväreillä toteutettu maalaus.
Olen tehnyt nyt pari vuotta ölyjäreillä ja
pidän kovasti siitä jäljestä ja sävyistä,
joita niillä aikaiseksi saa. Työtä
tehdessäni mielessäni kävi voisinko
yhdistää työhön monta tekniikkaa ja
käyttää myös esimerkiksi liituja. Vähän
aikaa asiaa mietittyäni kuitenkin päätin
pidättäytyä pelkästään öljyväreissä, sillä
en tiennyt sopisko liidut ja öljyväri
yhteen. Sitä olisi voinut testata ennen
lopputyön aloittamista. Työskentely ja työvaiheet

Työskentely oli kokonaisuudessaan
mukavaa. Tahmeita kohtia matkan
varrelle mahtui, mutta niistä päästiin yli.
Eri työvaiheiden aikana tuli kaikista
parhaiten esille, se että lopputyön
tekeminen on prosessi. Oikoteitä ei ole,
eikä yhteen kohtaan kannata jumittua
liian pitkäksi aikaa. Jos homma ei luista,
pidä taukoa ja kokeile vähän ajan päästä
uudestaan. Työstä ei tule kerralla
täydellinen ja aina jää jotain
paranneltavaa.



Alkutaipale
Prosessin alku oli hieman tahmeaa, sillä
sunnittelussa kesti kauemin mitä olin
ajatellut. Kangaspohjien tekeminen ja
sommittelu sujui kuitenkin nopeasti ja
itse maalaamisen aloitin viime vuoden
lokakuun lopussa. Maalaaminen alkoi
hitaasti, sillä pelkäsin kovasti tekeväni
jotain peruuttamattomia virheitä. Tämän
takia minulla meni monta tuntia ihan
vain keltaisen taustan tekemisteen.
Sinistä karhua alkaessani maalaamaan
tahti oli hidas ja eteminen kävi edelleen
verkkaalleen. Työn aloittaminen kävi siis
hitaasti, mutta olin tyytyväinen siihen
astiseen tuotokseeni. Toista taulua
pääsin vasta aloittelemaan
vuodenvaihteen jälkeen.



Keskivaihe
Kun aloitin toisen taulun, olin pääsyt jo
maalaamisen rytmiin. Toinen taulu eteni
paljon nopeammin ja rennommin kuin
ensimmäinen. Maalamisprosessin
keskivaihe oli kaiksita vaiheista kaikkein
mukavin. Tässä kohtaa olin saanut
mielipiteitä ja parannusehdoksuksia
opettajaltani, joten niiden pohjalta
toinen taulu oli helpompi ja nopeampi
toteuttaa. Yksi asia, mikä kuitenkin
vaikutti työskentelyyn, oli ystävämme
koronavirus. Syksyllä pääsin tekemään
sunnittelun ja suurimman osan
esimmäisestä taulusta lähiopetuksessa
Olarin opetuspisteessä. Loppuvuodesta
siirryttiin etätyöskentelyyn ja sain
kaikkityövälineet ja maalaukset kotiin.
Tällöin jatkoin työtäni aina
maanantai-iltaisin kuviskerran kohdalla.
Harrastustoiminta aukesi pariksi viikoksi
helmikuussa, mutta sen jälkeen korona
pakotti jälleen siirtymään kotona

https://drive.google.com/file/d/14sw2gTnGyAHHG8yose5IaVihavxiQmIa/view?usp=sharing_eil_dm&ts=607d88a9
https://drive.google.com/file/d/14sw2gTnGyAHHG8yose5IaVihavxiQmIa/view?usp=sharing_eil_dm&ts=607d88a9
https://drive.google.com/file/d/1IuYwMtwbhTZ8Xl49ULrUlU6f27BVfxbb/view?usp=sharing_eil_dm&ts=607d889a
https://drive.google.com/file/d/1IuYwMtwbhTZ8Xl49ULrUlU6f27BVfxbb/view?usp=sharing_eil_dm&ts=607d889a


työskentelyyn. Itse koin kotona
työskentelyn hankalaksi. Tilaa oli vähän
ja lattialta työskentely aika tuskaista.
Kun koulukin oli kotona, oli koulun
vapaa-ajan rajat todella pienet ja siitä
syystä kuvikselle ei tuntunut ikinä
löytyvän aikaa. Maaliskuussa
työskentelyni siis taas  hidastui.

Loppupää
Prosessin loppupää on ollut kiireinen.
Maaliskuun hankaluuksien takia töiden
viimeistely on jäänyt tänne
loppusuoralle, mutta valoisuuden
lisääntyessä töiden tekemiseen on ollut
enemmän motivaatiota. Loppupää on
ollut tämän työkirjan tekemistä sekä
viimeisten parannuksen lisäämistä
töihin. Työn tullessa maaliviivalle,
fiilikset ovat helpottuneet.



Valmiit työt



Jälkimainingit

Näin jälkeenpäin voin sanoa, etten kadu ollenkaan tehneeni lopputyön. Vaikka prosessi
oli monella tavalla erilainen mitä olin ajatellut, koin oppineeni monia uusia asioita työn
suunnittelemisesta, työnteosta, itse tekniikasta sekä joustavuudesta.

Tämä prosessi on opettanut minulle kärsivällistä ja pitkäjänteistä työskententelyä. Sain
myös kokemusta monen teoksen kanssa samanaikaisesti työskententelystä, joka oli
minulle uutta. Opin myös lisää ölyvärien luonteesta ja erilaisten pintojen luomisesta.
Voisi siis sanoa, että kokonaisuudessa lopputyö on antanut monia eri asioita ja taitoja,
mikä on mielstäni mahtavaa

Itse työn suhteen olen lopputulokseen tyytyväinen. Kuten alussa mainitsinkin, en
halunnut asettaa itselleni painteita nimeämällä mitään sen kummempia tavoitteita.
Ainoat asiat mitä lopputyöltä halusin, oli pitkäjänteisen työskentelyn opettelua, sekä
lopputuloksen johon olin tyytyväinen. Näissä kohtaa tavoitteeni täyttyivät.
Parannettavaakin tietenkin löytyy. Aikataulutus on aina hankalaa, varsinkin tällaisina
erikoisina aikoina.

Sitä olisin voinut ajatella hieman enemmän. Tästä syystä myös töiden viimeistely jäi
hieman lyhkäiseksi ja tämän työkirjankin teko tapahtui viimeisen viikon aikana.

Kokonaisuudessaan lopputyö oli erilainen, mutta opettavainen projekti, jota suosittelen
kaikille.

Milja Kilpilahti 2021




