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Taiteellinen osa 1:

Teoskokonaisuus Kuvan Kevät -opinnäytetyönäyttelyssä

12.5.–6.6.2021

Exhibition Laboratory B (Lisätila), Merimiehenkatu 36 B, Helsinki

Näyttelyn teokset:

Halusin maalata jotain oranssia

öljy kankaalle

23 x 28 cm

2021

Kurkkuvoileivät

öljy kankaalle

35 x 45 cm

2021

Clutter

öljy kankaalle

35 x 45 cm

2021

Hetki vielä

öljy kankaalle

140 x 175 cm

2021 

Dreaming

öljy kankaalle

114 x 140 cm

2021

Tänään en tee mitään

öljy paperille

28 x 38 cm

2021
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Taiteellinen osa 2:

Farkunväristä kynsilakkaa

6.–22.8.2021

Exhibition Laboratory Project Room, Lönnrotinkatu 35, Helsinki

Näyttelyn teokset:

Näkymä sängyltä 

öljy kankaalle

90 x 100 cm

2021

Pyykkipäivä

öljy kankaalle 

35 x 45 cm

2021

Oodi asvaltille

öljy kankaalle

90 x 100 cm

2021

Yksinäinen futiskenttä

öljy kankaalle

35 x 45 cm

2021 

Lempivaatteet

öljy ja rasvaliitu kankaalle

114 x 140 cm

2021

Sushia ja Fantaa

öljy paperille

20 x 28 cm

2021
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Tukossa (taas)

öljy kankaalle

23 x 28 cm

2021 

Electric blue 

öljy kankaalle

23 x 28 cm

2021

Nuudelit soijapavuilla

öljy kankaalle

23 x 28 cm

2021

Voikukkameri 

öljy kankaalle

23 x 28 cm

2021

Farkunväristä kynsilakkaa

öljy kankaalle

23 x 28 cm

2021
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Tiivistelmä

Kuvataiteen maisterin opinnäytteeni koostuu taiteellisesta ja kirjal-

lisesta osasta.  Opinnäytteen taiteellinen osa pitää sisällään Kuvan 

Kevät 2021 -ryhmänäyttelyssä (12.5.–6.6.2021) esillä olleen teos-

kokonaisuuden sekä yksityisnäyttelyni Farkunväristä kynsilakkaa, 

joka oli Exhibition Laboratory Project Roomissa 6.–22.8.2021. Opin-

näytteeni kirjallisessa osassa kuvaan, miten päädyin käsittelemään 

teoksissani joutilaisuutta ja kuinka teeman käsittely muutti työs-

kentelytapojani ja arvojani. 

Vaikka opinnäytteeni taiteellinen osa jakautuu kahteen näytte-

lyyn, koen, että teokset ovat osa samaa sarjaa, josta käytän nimeä 

Tutkielmia joutilaisuudesta. Sarjan teoksissa keskityin maalaamaan 

asioita, joita joutilaana ollessani poimin arjestani. Kuvasin maalauk-

sissani esimerkiksi telineellä roikkuvia pyykkejä, kirkkaan keltaisina 

loistavia voikukkia tai moneen kertaan paikatun asvaltin eri sävyjä. 

Jotkin teokset liittyivät suoremmin joutilaisuuden teemaan, kuten 

petaamatonta sänkyäni kuvaava Hetki vielä tai sinisellä taivaalla 

lipuvat pilvet maalauksessa Dreaming. Vaalin joutilaisuutta myös 

arjessani – päätin maalata vain, kun siltä tuntuisi, ja antaa aikaa 

palautumiselle. Halusin etenkin irrottautua opinnäyteprosessin 

luomasta paineesta tehdä jotakin suurta ja mykistävää – miksei 

pieni ja arkinenkin olisi merkityksellistä?
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Tässä opinnäytteen kirjallisessa osassa käsittelen opinnäytetyöp-

rosessia sen alkumetreiltä aina Project Roomin näyttelyyn saakka. 

Kuvaan alussa vaikeuttani navigoida uusien opintojen, lähestyvän 

opinnäytteen sekä taiteellisen uudistumisen keskellä. Lopulta 

erilaisten maalauskokeilujen sekä studiovisiiteillä käytyjen keskus-

telujen myötä opinnäytteen teemaksi muotoutui joutilaisuus. 

Opinnäytetyöprosessin haasteiden lisäksi kirjoitan minua inspi-

roineista taiteilijoista, kiinnostuksestani arkisiin aiheisiin sekä 

valokuvien suhteesta teoksiini. Kirjoitan opinnäytetyönäyttelyistä, 

kuvailen teoksia ja ripustusta sekä sivuan keskusteluja, joita kävin 

näyttelyiden aikana kollegoiden ja näyttelyvieraiden kanssa. Lopuksi 

pohdin opinnäytetyöprosessin kulkua ja vaikutusta työskentelyyni 

vuosi opinnäytenäyttelyiden jälkeen.
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Johdanto

Kuljeskelen ympäriinsä, siemailen kitkerää pikakahvia ja loikoilen riippumatossa. 

Otan valokuvia, kirjaan ylös mietteitä, vaivun unelmiin. Maalaan asioita, joita 

näen. Maalaan, mitä milloinkin huvittaa. Herättelen huomioitani eloon kankaalla 

ja muovaan ne joksikin muuksi. Hengittelen syvään – olen joutilaana.1

Opinnäytteeni teemaksi ja työskentelyni ohjenuoraksi muotoutui 

joutilaisuus. Kiinnostuin joutilaisuudesta vuoden 2020 kesällä 

löydettyäni sattumalta useita lepäämisen radikaaliudesta kertovia 

tekstejä. Niissä lepo ja työstä kieltäytyminen nähtiin vastarintana 

tehokkuuteen ja tuottavuuteen keskittyvälle elämäntyylille. Samalla 

haaveilin joutenolosta kiireisten opintojen keskellä. Oli kuitenkin 

vaikea luopua aiemmista ajatusmalleistani – olinhan vuosien ajan 

tottunut mittaamaan arvoani työskentelyyn käytetyn ajan ja tuotta-

vuuteni mukaan. Ymmärsin kuitenkin, etten voisi käsitellä joutilai-

suutta teoksissani ja jatkaa elämääni entiseen tapaan. Olisi typerää 

tehdä otsa hiessä teoksia joutilaisuudesta. 

Tämä ajatus johti lopulta työskentelytapojeni sekä arvojeni koko-

naisvaltaiseen muutokseen. Aloin arvostaa enemmän vapaa-ai-

kaani ja toimettomia lepohetkiä. Joutilaana olemisen ansiosta aloin 

kiinnittää enemmän huomiota ympärilläni oleviin asioihin. Arkiset 

ja aiemmin ohittamani asiat alkoivatkin näyttää kiinnostavilta ja 
1 Ote Farkunväristä kynsilakkaa -näyttelyn esittelytekstistä
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päätin ikuistaa ne kankaalle. Innostuin myös maalaamisesta aivan 

uudella tavalla. Värisävyt, maalien tekstuurit ja erilaisten maali-

nesteiden ominaisuudet kiehtoivat minua yhä enemmän. Maalaa-

misesta tuli yhä tärkeämpää.

Kirjoitan tässä opinnäytteessä miltei kronologisesti siitä, miten alun 

pyristelyjen jälkeen löysin teeman opinnäytteelleni sekä uuden-

laisen kipinän maalaamiseen. Tekstiosioita innostivat keskustelut, 

joita kävin opiskelijatovereiden ja ohjaavien opettajien kanssa semi-

naareissa sekä studiovisiiteillä. Kirjoitan inspiraationlähteistäni, 

kiinnostuksestani arjen kuvaamiseen sekä valokuvan suhteesta 

maalauksiini. Kuvailen tietysti myös opinnäytetyönäyttelyitä ja 

ajatuksiani koko opinnäyteprosessista.

Opinnäytteen kirjallisen osan piti alun perin muodostua prosessin 

aikana pitämäni työskentelypäiväkirjan merkinnöistä. Tekstipätkät 

eivät kuitenkaan sellaisenaan sopineet opinnäytteeksi – monet 

niistä oli kirjoitettu aivan liian hätäisesti tunteenpuuskassa, tai 

ne olivat vain jonkinlaisia muistiinpanoja maalauksia varten. Tätä 

kirjoittaessani käytin kuitenkin päiväkirjamerkintöjä paljon apuna 

ja uskon sen näkyvän tekstin tyylissä. Yritin kirjoittaa tätä samalla 

tapaa kuin päiväkirjaa – mahdollisimman rehellisesti ja avoimesti. 

Ehkä tekstistäni on tällä tapaa hyötyä jollekulle toiselle, joka painis-

kelee juuri nyt opinnäytteensä parissa. 
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Halusta uudistua

Aloitin opintoni Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Kuvataiteen 

maisteriohjelmassa tammikuussa 2020. Olin valmistunut kuvatai-

teilijaksi Saimaan ammattikorkeakoulusta Imatralta vuonna 2017 

ja toiminut siitä asti aktiivisesti taiteen kentällä. Olin valmistu-

misestani lähtien työstänyt miltei ainoastaan teossarjaa nimeltä 

Self-portraits at home. Sarjassa käsittelin fiktiivisiksi omakuviksi 

kutsumieni maalausten kautta nuorena naisena elämisen haasteita, 

jotka liittyivät ulkonäköön, sukupuolirooleihin, luokkataustaan ja 

sosiaaliseen mediaan. Maalauksissa jonkinlainen rohkeampi alter 

egoni poseerasi katsojalle sosiaalisesta mediasta opituilla tavoilla, 

kuitenkin aina jollain tapaa väärin – joko ympäröivä huone oli 

sotkuinen tai mahamakkarani pullottivat epäedustavasti. Koin 

olevani sarjan suhteen jonkinlaisessa huippukohdassa vuoden 2020 

taitteessa päästessäni Kuvataideakatemiaan. Teoksia syntyi kuin 

liukuhihnalta, ja sarja oli vuosien mittaan kehittynyt kohti sitä, mitä 

olin alun perin havitellutkin. Maalauksissa oli paljon viittauksia 

populaarikulttuuriin, huumoria, sekä sopivasti vaihtelua sommit-

telun ja teemojen suhteen. Pidin näyttelyitä nopeaan tahtiin, ja 

opintojen alussa keväällä 2020 valmistelin teoksia vielä kahta näyt-

telyä varten. 

Sarjan työstäminen alkoi kuitenkin puuduttaa. Olin ollut hyvin 
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suunnitelmallinen sarjan tekemisen suhteen ja luonut teoksille 

raamit jo etukäteen: maalaukset olisivat kaikki omakuvia kuvit-

teellisesta kodistani, ja käsittelisin niiden kautta yhtä tai useampaa 

aihetta, esimerkiksi kehoon liittyviä epävarmuuksia tai täydelli-

syyden tavoittelua. Teoksille antamani raamit alkoivat kuitenkin 

tuntua rajoittavilta, ja tiesin sarjan päätepisteen olevan lähellä. 

Olin jo pohtinutkin jonkinlaisia uusia suuntia taiteelleni ja ajat-

telin Kuvataideakatemiassa opiskelun tuovan ne maagisesti esiin 

ilman sen suurempia ponnisteluja. Voisin lukea uusista aiheista 

ja sisällyttää ne teoksiini saumattomasti. Opintojen alussa olisi 

puoli vuotta aikaa kokeilla asioita ja tietäisin varmasti jo syksyllä, 

mitä tekisin Kuvan Kevät -opinnäytetyönäyttelyyn. Kaikki sujuisi 

hienosti ja selviytyisin voittajana. Tietenkään mikään ei sujunut 

haluamallani tavalla, ja tie kohti opinnäytettä oli paljon raskaampi 

kuin kuvittelin. 

Opintojen aloittaminen akatemiassa myös jännitti. Latasin kouluun 

paljon odotuksia ja jopa ennakkoluuloja. Pelkäsin erottuvani liikaa 

ammattikorkeakoulutaustani takia, sillä entinen opinahjoni oli 

hyvin käytännönläheinen. Olin kirjoittanut ehkä yhden esseen 

aiempien opintojeni aikana opinnäytteeni lisäksi. Ajattelin, että 

muut opiskelijat Kuvataideakatemiassa olisivat varmasti sujuvampia 

esseiden kirjoittamisessa ja vaikeiden tekstien lukemisessa. Enhän 

edes tiennyt miten kirjoittaa akateemisesti ja uskottavasti. Pärjäi-
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sinköhän varmasti täällä? Opintojen alussa myös puhuttiin paljon 

siitä, miten opinnot menisivät nopeasti ja kohta olisi jo Kuvan 

Kevät -opinnäytetyönäyttely. Samaan aikaan kehotettiin kokeile-

maan jotain uutta –rikkoa rajoja ja revitellä. Tunsin paineiden vain 

kasvavan.

En yhtään tiennyt mistä aloittaa. Ajattelin työskentelyni viemistä 

installaatioiden ja maalausten yhdistämistä kohti, se tuntui uudelta 

ja rohkealta suunnalta. Innostuin myös posthumanismista, filoso-

fisesta ajattelumallista, joka kyseenalaistaa ihmiskeskeisen maail-

mankuvan ja yrittää katsoa maailmaa muiden eliöiden näkökul-

masta.2 Sain erilaisista teorioista pääni niin pyörälle, että kuvittelin, 

etten voisi enää maalata ihmisiä ollenkaan. Sehän olisi vanhanai-

kaista, ihmisen erityisyyden korostamista! Ajatus maalaamisesta 

tuntui myös vaikealta – olin kyllästänyt itseni scifi-elokuvilla ja 

installaatiotaiteella, ja maalaaminen tuntui jollain tapaa tunkkai-

selta. Olisi siis uudistuttava täysin.

Maaliskuussa 2020, juuri kun olin saanut ripustettua näyttelyni 

Porvoon Taidehalliin, WHO julisti maailmanlaajuisen koronavi-

ruspandemian. Koulu suljettiin enkä päässyt työhuoneelleni miltei 

neljään kuukauteen. Olin jollain tapaa helpottunut. Olin niin 

hukassa taiteen tekemisen suhteen, että pakollinen tauko maalaa-

misesta tuntui hyvältä. Luin kirjoja, katsoin elokuvia, suoritin 

2 Lindberg 2017, 91. 
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opintoja ja yritin olla ajattelematta taiteellista kriisiäni. Lopulta 

koulun ovet avautuivat joillekin maisteriopiskelijoille kesäkuun 

puolivälin jälkeen ja pääsin taas työhuoneelleni. Kesäkuusta miltei 

marraskuuhun asti tein erilaisia kokeiluja ja yritin keksiä teemaa 

opinnäytteelleni. Pyörittelin kesän alussa vielä ajatuksia posthu-

manistisista aiheista tai utopioista ja yritin kuvata niitä maalauk-

sissani. Utopioista päädyin muistikuvien ja haaveilun pohtimiseen, 

kiinnostuin autofiktiosta kirjallisuudessa ja mietin, miten voisin 

yhdistää nämä kaikki teemat taiteessani. Maalasin kuvia kaipaa-

mistani paikoista, kuten Pohjois-Irlannista, jossa vietin yhden luku-

kauden opiskelijavaihdossa vuonna 2016, tai kotiseudultani Imat-

ralta. Syksyllä koronavirustilanne paheni taas eikä matkustaminen 

edes kotiseudulleni ollut ongelmatonta. Kaikki tuntui saavuttamat-

tomalta ja haikealta.

Tein tuona ajanjaksona myös paljon erilaisia materiaalisia ja tilallisia 

kokeiluja. Maalasin eri kokoisille papereille ja installoin ne seinälle 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Kiinnitin seinältä lattialle asti roikku-

maan työhuoneiden lattian suojaamiseen tarkoitettua kartonkia, 

ja maalasin sille suuria melankolisia maisemia. Kokeilin ripustaa 

jo valmiita maalauksia eri tavoin, katon rajaan tai puoliksi lattialle. 

Mikään ei tuntunut kiinnostavalta. 

Käänteentekevä taiteellista työskentelyäni inspiroinut tekniikka 
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löytyi lopulta materiaaliopin kurssilla. Liimasimme paksua akva-

rellipaperia harvaan kudotulle juuttikankaalle, joka oli pingotettu 

rimoihin. Kankaan pinta-alaa pienempi paperiarkki liimattiin 

kankaan keskelle niin, että iso osa kangasta jäi näkyviin. Tämä 

helpotti liimausprosessia, ja myöhemmin kankaan voisi pingottaa 

uudestaan sopivampiin rimoihin, jättäen vain liimatun paperin 

näkyviin. Kiinnostuin kuitenkin kankaan ja paperin yhdistelmästä 

samalla pohjalla. Päätin liimata vaalealle puuvillakankaalle kaksi 

suorakulmion muotoista palaa ohutta japaninpaperia. Palat oli 

sommiteltu niin, että puuvillakangasta jäi paljon näkyviin. Pohjustin 

pohjan lopuksi läpinäkyvällä pohjusteella, sillä halusin materiaalien 

omien tekstuurien ja värisävyjen jäävän näkyviin. 

Maalasin pohjalle kokeiluna kuvan yhdestä huonekasvistani. Itse 

maalauksesta tuli hieman kankea, sillä olin jännittänyt teoksen 

aloittamista enkä ollut maalannut kankaalle pitkään aikaan. Innos-

tuin kuitenkin siitä, miten erilaiselta öljymaali näytti eri pinnoilla. 

Paperin päällä värit näyttivät vaaleammilta ja siveltimenvedot 

tarkemmilta, kun taas kangas tummensi värejä huomattavasti. Aloin 

kiinnostua maalaamisesta uudella tavalla. Aiemmin maalaus oli 

ollut minulle vain tekniikka, jonka avulla pystyin luomaan halua-

miani kuva-aiheita. Nyt minua kiehtoivat värit, eri maalausalustat ja 

tekstuurit. Maalaaminen tuntui taas uudelta ja jännittävältä.  Päätin 
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tehdä useita samankaltaisia pohjia ja jatkaa kokeiluja maalaamisen 

parissa.
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Irrottautuminen rajoittavista teemoista

10.12.2020

Sain idean opparin teoksista. Iso maalaus, jossa olisi pilvinen taivas, jotenkin 

kitsch – kuvaisi unelmointia, eskapismia. Pilviteoksen rinnalla olisi pienempiä 

teoksia, osa muistoista (haaleasti maalattuja melankolisia kuvia Irlannista) ja osa 

nykyhetkeä (arkikuvat, omakuvat, sänky – lakanat, pysähtyneisyys)

Muistot, menneisyys

nykyisyys, arki, pysähtyneisyys, 

unelmointi, tulevaisuus, pilvet, eskapismi.3

Olin puolen vuoden ajan maalannut kuvia hattaraisista pilvistä sini-

sellä taivaalla. Kuva-aihe saattoi olla osana teosta, jossa olin sommi-

tellut monia eri kuvia samalle pohjalle, tai sitten osana jonkin-

laista tilallisempaa maalauskokeilua. En oikein tiennyt mistä pilvet 

kumpusivat teoksiini. Miksi niinkin kitsch aihe puhutteli minua? 

Osittain uskon pilvien liittyvän ensimmäiseen koronakevääseen. 

Silloin istuin paljon sohvalla teekuppi kädessä ja katselin ikkunasta 

ohi lipuvia pilviä. Se oli ehkä jonkinlainen tiedostamaton rauhoittu-

miskeino ahdistavan ajanjakson keskellä. Samantyylisestä taivaan 

bongailusta tuli minulle jonkinlainen tapa. Etenkin harmaan talven 

ollessa pahimmillaan kirkkaan sinisen taivaan näkeminen toi toivoa 

keväästä ja paremmista ajoista.
3 Ote työhuonepäiväkirjasta
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Aloin maalata ensimmäistä isoa maalausta pilvistä eräänlaiselle 

kokeilupohjalle. Siihen oli liimattu kaksi pienempää suorakulmion 

muotoista japaninpaperia, ja halusin tutkia, miten pohjamateri-

aalin muuttuminen vaikuttaisi siveltimenvetoihin tai värisävyihin. 

Luonnostelin ensin keltaokralla pilvien ääriviivat kankaalle. Sitten 

maalasin ääriviivat vielä uudestaan roosansävyisellä maalilla 

okranväristen viivojen viereltä, jotta kuvasta tulisi jotenkin hatara. 

Seuraavaksi maalasin koboltinsinisen ja ultramariinin sekoituksella 

taivaan, joka vaaleni hieman alaspäin mentäessä. Pilvien kohdalla 

jätin kankaan omaa vaaleaa sävyä näkyviin. Joihinkin kohtiin 

lisäsin kuitenkin valkoista, materiaaliopissa tehtyä putrido-maalia4, 

tuomaan pilviin kolmiulotteisuutta.  Maalasin teosta vimmalla, 

miltei raivokkaasti. 

Tapasin näihin aikoihin – loppuvuodesta 2020 – ensimmäistä kertaa 

toisen opinnäyteohjaajani Hannaleena Heiskan. Hannaleena oli 

pitänyt maalauksen osaston opiskelijoille luennon taiteellisesta 

työskentelystään, ja olin kiinnostunut erityisesti hänen tavastaan 

puhua intuitiosta ja henkilökohtaisista kokemuksista osana teosten 

syntyprosessia. Hannaleenan työskentely oli miltei päinvastaista 

omaani verrattuna, sillä hän kertoi tekevänsä teoksensa valmiiksi 

yhdeltä istumalta, sen suurempia etukäteen suunnittelematta.5 

Halusin oppia eroon aiemmasta hyvinkin suunnitelmallisesta 

4 öljy- ja temperavärin seos. Kiljunen 2013, 87. 
5 Heiska, 24.2.2020.
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työskentelytavastani, ja ajattelin Hannaleenan olevan hyvä opas 

tähän. Ensimmäisessä tapaamisessamme keskustelimmekin paljon 

maalaamisesta, miettimistäni teemoista ja yleisesti kaikesta taitee-

seen liittyvästä. Olin painiskellut paljon sen kanssa, mitä minun 

tulisi maalata tai millaista taidetta haluaisin tehdä. Sen sijaan, että 

maalaisin teoksia jostain tietystä aiheesta, kuten aiemmin tein, 

olin yhä kiinnostuneempi vain maalaamisen prosessista. Pelkäsin 

kuitenkin valitsemieni aiheiden olevan liian tylsiä tai tavanomaisia. 

Näytin samaisella visiitillä pilviteosta Hannaleenalle. Kerroin 

hänelle painiskelustani, ja hän rohkaisi minua luottamaan enemmän 

itseeni ja maalaamaan sitä, mikä milloinkin tuntuu tärkeältä. Voisin 

antaa teossarjan viedä ja katsoa mitä tapahtuu ilman, että suunnit-

telen kaiken valmiiksi etukäteen. Hannaleena puhui vähäeleisten 

teosten puolesta ja painotti, että maalaukseni pilvisestä taivaasta 

voi saada katsojan ajattelemaan ja pohtimaan asioita enemmän 

kuin teos, jolla on selkeä ja valmiiksi pureskeltu viesti. Vaikka olin 

itsekin nauttinut taiteesta, jolla ei ollut poliittista päämäärää tai 

sanomaa, en hyväksynyt sellaista omilta teoksiltani. Minulle oli 

jo useamman vuoden ajan ollut tärkeää, että taiteeni välittäisi 

jonkin viestin ja pyrkisi muuttamaan maailmaa. En ollut kuiten-

kaan ajatellut, että myös hienovaraisempi teos voisi toimia samalla 

tavalla. Olin vaatinut taiteeltani liikaa, ja keskustelu Hannaleenan 

kanssa pisti taidekäsitykseni hyvällä tavalla uusiksi.
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Joskus halutun lopputuloksen tavoittaminen vaatii useampia 

maalausyrityksiä. Jouduin tekemään ensimmäisen pilvimaalaukseni 

kolme kertaa ennen kuin se onnistui haluamallani tavalla. Tärkeää 

oli kuitenkin se vimma, tai halu, joka löytyi pilvimaalausta tehdessä. 

En silloin osannut selittää miksi maalasin tätä aihetta, mutta kuun-

telin itseäni ja jatkoin maalaamista. Aloin saada päähänpinttymiä 

muistakin maalattavista aiheista. Halusin maalata sotkuista petaa-

matonta sänkyäni tai joka aamu nauttimiani kurkkuvoileipiä. Palasin 

aiheissa lähelle itseäni. Selasin kuvia puhelimestani, ja muistelin 

tilanteita kuvienottohetkiltä. Esiin nousi muistoja, ahdistusta, 

unelmia ja haaveita. Tuntemukset alkoivat herättää ideoita uusista 

maalauksista, ja päätin jatkaa työskentelyä tällä tavalla kohti Kuvan 

Kevättä ja katsoa, mitä saisin aikaiseksi.
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Poliittisen taiteen taakka

Aina välillä opinnäyteprosessin keskellä tuntui, että aiemmat teok-

seni nousivat jostain esiin kummittelemaan. Halusin itse päästää 

niistä irti, tehdä jotain aivan uutta, muttei se tahtonut onnistua. 

Yhdellä studiovisiitillä syksyllä 2020 työhuoneelleni tuli koulussa 

vieraillut tunnettu kuvataiteilija. Hän kertoi heti visiitin aluksi 

perehtyneensä nettisivuihini ennen tapaamista ja otti puheeksi 

teossarjani Self-portraits at home (2018–2021). Olin kuitenkin tässä 

vaiheessa jo siirtynyt uusien aiheiden pariin, enkä millään olisi 

halunnut keskustella näistä teoksista.  Varasin ajan tältä kuvataitei-

lijalta, sillä ajattelin, että hänen kanssaan olisi kiinnostavaa keskus-

tella visuaalisista symboleista ja eleistä, joita uusissa teoksissani 

oli. Työhuoneeni seinällä oli esillä paperille tehtyjä maalauksia, 

joissa näkyi maisemia, pilviä, figuuri makaamassa sängyllä, kukka-

keto ja muita aiheita. Olin näihin aikoihin innostunut eri kuva-ai-

heiden yhdistämisestä samalle pohjalle sekä assosiaatioista, joita 

kuvien rinnastus mahdollisesti herättäisi katsojassa. Hain erityisesti 

jonkinlaista poeettisempaa lähestymistapaa taiteen tekemiseen. En 

halunnut asettaa minkäänlaista oikeaa tapaa tulkita teoksia, vaan 

tärkeämpää oli tietynlaisen, ehkä melankolisen ja unenomaisen, 

tunnelman esille tuominen. 

Vierailijani vaikutti häkeltyneeltä. Hän puhui paljon aiemmista 
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teoksistani ja siitä, että koki ne tärkeiksi. Hän nosti esiin erilaisia 

taideteoreetikkoja ja painotti, että minun tulisi pohtia taiteen 

merkitystä ja tehtävää yhteiskunnassa. Emme oikein päässeet 

missään vaiheessa samalle aaltopituudelle. Tuntui siltä, että hän 

yritti kannustaa minua jatkamaan aiempien teosteni kaltaisten 

yhteiskunnallisempien teemojen linjalla. 

Visiitillä saadut kommentit tuntuivat lannistavilta. Olin juuri innos-

tunut tekemään jotain uutta, ja samalla olin hyvin epävarma teosten 

näyttämisen suhteen. Ymmärrän kyllä, että tämä kuvataiteilija halusi 

vain auttaa ja ohjata työskentelyäni suuntaan, joka oli hänelle itsel-

leen tärkeä. Otin sen kuitenkin lapsellisesti jonkinlaisena kritiikkinä 

uusia teoksiani kohtaan ja kriiseilyni Kuvan Kevään suhteen kasvoi 

entisestään. Mietin, olinko tehnyt suuren virheen yrittäessäni edes 

kokeilla jotakin uutta näin lyhyessä ajassa. Onneksi parin päivän 

päästä pääsin taas jaloilleni ja päätin unohtaa koko visiitin.

Toinen epävarmuuttani ruokkinut studiovisiitti tapahtui keväällä 

2021, jolloin opinnäytemaalaukset olivat jo työn alla. Vierailija ei 

ollut sama kuin edellisellä kerralla, vaan tunsin hänet tällä kertaa 

etukäteen ja odotin erityisen paljon hänen kommenttejaan teok-

sistani. Olin juuri päässyt vauhtiin teosteni kanssa – maalaaminen 

tuntui mahtavalta ja oli jännittävää päästä vihdoin näyttämään 

niitä jollekulle. En kuitenkaan ehtinyt edes kunnolla selittää mitään 
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maalauksistani, saatikka niiden aiheista, kun vierailijani jo alkoi 

tulkita niitä minulle. Yhteistä säveltä ei taaskaan löytynyt. Jostain 

syystä kuvataiteilija tulkitsi teosteni arkisten aiheiden johtuvan 

siitä, etten tiennyt mitä maalata. Hän kysyi mistä inspiroidun tai 

mitä teen vapaa-ajallani. Menin lukkoon ja yritin keksiä jotain 

järkevää ja taiteellisesti kunnianhimoista vastattavaa. Kerroin 

miten musiikin kuuntelu työhuoneella on minulle tärkeää ja soitan 

vapaa-ajallani sähköbassoa eräänlaisessa vaihtoehtopunkbändissä. 

Kuvataiteilija oli yllättynyt bänditaustastani, sillä eihän teoksissani 

ollut mitään punkiin viittaavaa. Lopulta hän rohkaisi minua keskit-

tymään enemmän maalaamiseen soittamisen sijasta.

Visiitin loppupuolella vierailijani alkoi ehdottaa minulle erilaisia 

tapoja lähestyä taiteen tekemistä, sillä hän uskoi, että ideani arkisten 

teosten suhteen väistämättä loppuisivat. Hän myös kysyi, voisiko 

uusissa teoksissani olla jotakin poliittista kuten aiemmissa teok-

sissani. Olin ymmälläni. Vaikka olinkin ollut aiemmin hukassa sen 

suhteen, mitä haluaisin tehdä, eivät nämä teokset olleet syntyneet 

vain tylsyydestä. Ne kuvasivat minulle tärkeitä aiheita, ja jokaisella 

teoksella oli oma merkityksensä. En suostunut näkemään niitä vain 

asetelmina tai havainnosta maalaamisen harjoitteina. En tietenkään 

sanonut visiitillä mitään vastaan, sellainen kun olen. 

Studiovisiitin jälkeen olin taas pois tolaltani. Olin ärsyyntynyt siitä, 
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että teoksiani tulkittiin väärin ja että en ollut osannut puolustaa 

itseäni. Jäin myös miettimään, mikä minua todella inspiroi. Tuntui 

siltä, etten ollut pitkään aikaan innostunut oikein mistään, etenkään 

maalaustaiteesta. Olin kyllä lukenut paljon kaunokirjallisuutta ja 

katsonut elokuvia, mutta liittyivätkö ne mitenkään siihen, mitä 

maalasin? Katselin maalauksiani työhuoneella, kunnes tajusin sen 

– olin oikeastaan jo pitkään ollut kiinnostunut arkisista aiheista ja 

jonkinlaisesta omaelämäkerrallisuudesta. Rakastan hidastempoisia 

kirjoja ja elokuvia, joissa ei oikein tapahdu mitään. Niissä kuva-

taan elämää niin hyvine kuin huonoine hetkineen, mutta ilman 

tiettyä juonikuviota tai selkeää päämäärää, jota kohti päähenkilöt 

menisivät. Pidän erityisesti Wong Kar-Wain elokuvista. Mieleeni on 

jäänyt kohtaus elokuvasta Chungking Express (1994), jossa sydän-

suruista kärsivä poliisi puhuu kotiin tullessaan tavaroilleen. Hän 

surkuttelee sitä, miten saippuapala on laihtunut tai käsipyyhe on 

surkeana rutussa ja aina kostea. Hän puhuu esineille kannusta-

vasti ja tavallaan kannustaa samalla itseään, sillä esineet tuntuvat 

heijastavan hänen omaa surkeaa elämäntilannettaan. Kohtaus 

on upea herkkyydessään ja huumorissaan. Esineille puhuminen 

naurattaa, mutta samalla esineet toimivat hienona metaforana sille, 

miltä sydänsurut tuntuvat. Joskus sitä on kuin unohdettu, märkä 

rätti patterin päällä, kunnes taas kuivahtaa ja pääsee jatkamaan 

elämäänsä. 
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Vaikka pääsinkin studiovisiiteistä yli nopeasti, jäin pohtimaan, miksi 

arkisista aiheista ja omaelämäkerrallisuudesta kumpuaviin teoksiini 

suhtauduttiin nuivemmin kuin aiempiin teoksiini. Tuntui siltä, että 

yhteiskunnallisten aiheiden käsittelyä arvostettiin enemmän kuin 

omaan elämään liittyvien teemojen. Ehkä kyse on laajemmin siitä, 

miten suhtaudumme tietoon tai tunteisiin. Kirjassaan Aistien viisaus 

(2020) Minna Salami tarkastelee tiedon ymmärtämistä ja kyseen-

alaistaa eurooppalaisen mittaamiseen perustuvan tavan käsittää 

tieto. Rationaalista ja loogista tietoa on pidetty Euroopassa arvossa 

jo vuosisatojen ajan – esimerkiksi matematiikassa, luonnontieteissä 

ja kemiassa hyviä arvosanoja saavia lapsia pidetään älykkäämpinä 

kuin muita.6 Kirjassaan Salami puhuu myös siitä, miten tietoa ja 

taiteita pidetään länsimaissa erillisinä. Salamin mukaan tunteiden, 

aistien tai kehollisten kokemusten vähempi arvostaminen näkyy 

siten, ettei taiteeseen yhdistetä tietoa vaan korkeintaan lahjak-

kuutta. Taide kuitenkin Salamin mukaan soveltuu todellisuuden 

selittämiseen täydellisesti, sillä se on esteettistä samalla tavalla 

kuin ihmisten olemassaolokin. Ihmiset ovat tuntevia ja fyysisiä 

eivätkä vain järkeileviä olentoja. Siksi Salamin mukaan taiteen 

avulla voidaan ymmärtää ja muuttaa todellisuutta aivan yhtä hyvin 

kuin mitattavan tiedon keinoin.7 

Tuntuu siltä, että myös järkiperäisiä aiheita pidetään taiteen sisällä 

tärkeämpinä kuin tunteisiin ja kokemuksiin perustuvia. Juttelin 
6 Salami 2019, 26.
7 Salami 2019, 26–27.
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aiheesta toisen opinnäyteohjaajani Hanna Westerbergin kanssa 

ja avauduin etenkin kipuilustani arkisten aiheiden kanssa. Hanna 

rohkaisi, ettei pidä hävetä kuvata teemoja, jotka kiinnostavat. Miksi 

ei voisi kuvata taiteessaan arkea ja elämäänsä tai vaikka kirjoittaa 

kevytmielisenä pidettyä chick litiä?8

Puhuimme Hannan kanssa myös maisemasta, jonka olin hieman 

aiemmin maalannut. Olin pohtinut, oliko tekemäni maisema jotenkin 

tylsä. Onko edes kiinnostavaa enää tehdä maisemia tässä ajassa? 

Käsittelin maiseman kautta kaipuutani maalaamaani paikkaan, 

mutta mitä jos katsoja näkisi siinä vain pelkän maiseman? Hanna 

oli kuitenkin innostunut teoksestani ja muistutti, että annamme 

usein jonkin ulkopuolelta tulevan ajatuksen estää meitä tekemästä 

sitä, mitä haluamme. Ajattelemme esimerkiksi, että ei nykytaitei-

lija voi tällaista tehdä. Hänen mielestään voimme haistattaa pitkät 

sille, mitä nykytaiteilija muka voi tai ei voi tehdä.9 Ehkä otamme 

itsemme taiteilijoina joskus liian vakavasti. Pohdimme liikaa sitä, 

onko jokin aihe uskottava vai ei, vaikka tärkeämpää oikeastaan on 

se, mitä tunteita taide meissä herättää. 

Samaa aihetta pohtii myös kirjailija Elina Hirvonen Taideyliopiston 

nettisivuilla julkaistussa kolumnissaan Taiteen tekeminen on etsi-

8 Westerberg, 15.1.2021. 
9 Westerberg, 15.1.2021.
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mistä eikä valmiiksi ajatellun mielipiteen kuorruttamista.10 Hirvonen 

kirjoittaa siitä, miten keskustelu taiteen ja yhteiskunnan suhteesta 

latistuu helposti kysymyksiksi teosten aiheista tai niiden antamista 

”viesteistä”. Painotamme liikaa teosten viestejä, vaikka tärkeämpää 

on se, miten teos käsittelee aihettaan. Hirvonen väittääkin, että 

taide on merkittävää vain silloin, kun sen lähtökohtana on taiteen 

itseisarvo. Kuuluvasti aihettaan huutava yhteiskunnallinen teos 

voi olla taiteellisesti merkityksetön, sillä se ei anna kokijalle tilaa 

ajatella. Taideteos voi tietysti mullistaa maailmaa, mutta tekee sen 

usein hiljaa, salaa tai epähuomiossa. Hyvä taideteos on myös moni-

mutkainen – se voi käsitellä samaan aikaan niin henkilökohtaisia 

kuin yhteiskunnallisiakin aiheita. Tärkeimmän ajatuksen Hirvonen 

lataakin jo kolumninsa otsikkoon. 

10 Hirvonen 2022.
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Joutilaisuus

Ennen opinnäytteeni teeman kirkastumista pohdin sellaisia teemoja 

kuin unelmointi, utopiat ja pysähtyneisyys. Ehkä osasyynä pohdin-

noilleni oli koronapandemia ja etenkin sen ensimmäinen, keväällä 

2020 ollut sulkutila, jolloin monet meistä alkoivat pohtia elämäänsä 

uudelta kantilta. Kun yhtäkkiä elämänpiiri kaventui asunnon seinien 

sisälle, kaikki tuntui erilaiselta. Ei ollut tarvetta kiirehtiä kouluun, 

sillä läppärin aukaiseminen riitti. Puhuttiin, ettei aikaisempaan 

elämäntyyliin olisi enää paluuta. 

Ajatus levosta radikaalina tekona tuli tietoisuuteeni kesällä 2020 

kun löysin Instagramista profiilin nimeltä The Nap Ministry. Profiilin 

kuvauksessa kerrotaan ”päiväuniministeriön” tutkivan päiväu-

nien vapauttavaa voimaa sekä uskovan lepäämiseen vastarinnan 

muotona. Profiilin julkaisut julistavat, ettei lepoa tarvitse ansaita 

tai perustella, eikä sillä tulisi olla tehokkuuteen sidottuja päämääriä. 

Sen sijaan lepääminen on ihmisoikeus. Lepäämisen praktiikan avulla 

irrottaudumme ajattelutavasta, jonka mukaan arvomme ihmisinä 

riippuu kyvystämme olla tehokkaita. Tiliä ylläpitää musta aktivisti 

Tricia Hersey, ja hän peräänkuuluttaa työssään etenkin mustien 

naisten oikeutta lepoon, sillä usein heidän niskaansa kaatuu suurin 

työtaakka aktivistipiireissä. Hän näkee levon myös eräänlaisena 

vahingonkorvauksen11 muotona. Koska Yhdysvallat ei vieläkään 
11 englanniksi reparations
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ole maksanut orjuutetuille tai heidän jälkeläisilleen vahingon-

korvauksia, on heillä oikeus ottaa vahingonkorvaukset itse levon 

muodossa.12 

Samoihin aikoihin löysin myös Pontus Purokurun esseekokoelman 

Täysin automatisoitu avaruushomoluksuskommunismi (2018). Essee-

kokoelman johdannossa puhutaan laiskottelun ja kieltäytymisen 

radikaaliudesta. Yhteiskunnassa, jossa meiltä vaaditaan koko ajan 

aktiivisuutta niin työnhaun, opiskelun kuin sosiaalisen median 

käytönkin suhteen, on jopa törkeää irrottautua tästä kaikesta. Puro-

kuru kertoo näkevänsä laiskottelun ja kaiken muun siveettömäksi 

leimatun toiminnan tärkeänä protestointina aktiivisuuden vaadetta 

kohtaan.13 

Purokuru maalailee esseekokoelmassaan myös kuvia luksuskommu-

nistisesta tulevaisuudesta. Utopistisessa tulevaisuuskuvassa valtio 

turvaisi ihmisille toimeentulon koneiden ja robottien hoitaessa 

enemmistön välttämättömistä töistä.  Näin ihmisille jäisi enemmän 

aikaa keskittyä kiinnostavampiin asioihin, kuin työntekoon.14 Innos-

tuin luksuskommunismista ja mietin, miten voisin kuvata teoksis-

sani tätä radikaalia ja minulle uutta ideaa. En kuitenkaan saanut 

oikein mitään aikaan. Tuntui teennäiseltä tehdä maalauksia jostakin 

12 The Nap Ministry 2021.
13 Purokuru 2018, 8–9.
14 Purokuru 2018, 123.



32

utopistisesta tulevaisuudesta. Päätin antaa aiheen olla.

Loppuvuodesta 2020 puhuin opinnäyteohjaajalleni Hanna Wester-

bergille halustani kuvata unelmointia ja haaveilua. Olin alkanut 

kyseenalaistaa omia ajatuksiani tehokkuudesta suhteessa työsken-

telyyn ja elämään ylipäätään. Kuin tilauksesta Hanna kaivoi laukus-

taan kirjan nimeltä Joutilaan vaelluksesta. Hän oli juuri saanut sen 

ja kantoi sitä laukussaan sattumalta. Kirja sisälsi 1000 vuotta sitten 

eläneen kiinalaisen filosofin Chuangtsen mietteitä joutilaisuudesta 

ja elämästä. Sana joutilaisuus kuulosti hyvältä. Se tuntui kurovan 

yhteen ne teemat, joita olin opinnäytteeni aiheita pohtiessani miet-

tinyt: unelmointi, lepääminen, muistoihin vaipuminen ja utopiat.

Kiinnostuin joutilaisuudesta ja aloin heti etsiä siitä lisää kirjalli-

suutta. Tehdessäni hakuja netissä löysin kuitenkin miltei ainoastaan 

tekstejä, joissa joutilaisuus oli valjastettu jonkinlaiseksi hyvinvointia 

ja tehokkuutta lisääväksi välineeksi. Niissä joutilaana oleminen 

nähtiin automaattisesti hyötyä tuottavana inspiroivana lepohet-

kenä. Eräänkin hitaampaa elämäntapaa puolustavan sivuston 

perimmäinen tarkoitus tuntui olevan kirjoittajien omien kirjojen, 

kurssien ja mietelauseilla kuorrutettujen mukien myyminen.

Minulle joutilaisuus on kuitenkin jotain muuta kuin mitä nämä 

artikkelit antoivat ymmärtää. Joutilaisuus on tietysti myös lepää-
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mistä ja hidastamista, joka joskus saattaa johtaa inspiraatioon ja 

luovempaan ajatteluun, mutta Purokurun ja The Nap Ministryn 

tapaan näen joutilaisuuden ennen kaikkea radikaalina toimintana. 

Joutilaana oleminen vaatii kieltäytymistä aktiivisuudesta. Kieltäyty-

minen aktiivisuudesta on tietysti vaikeaa ja välillä mahdotontakin, 

sillä emme elä yhteiskunnassa, jossa talous olisi kaikille turvattu. 

Koen joutilaisuuden kuitenkin jonkinlaisena asenteena tai mielen-

tilana, pienistä asioista kieltäytymisenä. 

Päätin yrittää ottaa joutilaisuuden jonkinlaiseksi ohjenuoraksi työs-

kentelylleni. Maalaisin vain silloin kun oikeasti huvittaisi, enkä 

arvottaisi työskentelyäni työtuntien tai valmiiden maalausten 

määrän mukaan. Tärkeää oli löytää maalaamisen ilo eikä tehdä 

mitään väkisin. Suurin oivallus työskentelyssäni tapahtui, kun 

lakkasin ajattelemasta liikaa ympäröivää taidemaailmaa. Maalasin 

vain sitä, mikä tuntui milloinkin hyvältä, enkä miettinyt etukäteen, 

olisivatko aiheeni tarpeeksi kiinnostavia tai kunnianhimoisia. 

Ensin kuvasin teoksissani lähinnä aiheita, jotka tuntuivat suoraan 

linkittyvän joutilaisuuteen – maalasin pilviä, sänkyäni ruttuisine 

lakanoineen sekä hitaasti nautittavia aamupalavoileipiäni. Lopulta 

kuitenkin päätin luottaa vain intuitiooni ja maalata mitä tahansa 

aiheita, joista olin innostunut. Aloin käydä päämäärättömillä käve-

lyillä, joilla vain kuuntelin ympäristöä, olin omissa ajatuksissani 
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ja hymyilin vastaantuleville koirille. Huomasin pian kiinnittäväni 

huomiota asioihin, joita en ollut ennen pistänyt sen kummemmin 

merkille. Innostuin lumen alta paljastuvan asvaltin eri sävyistä tai 

kävelyreittini varrella olevan jalkapallokentän tekonurmen räikeästä 

vihreydestä. Maalausaiheita tuntui löytyvän joka paikasta! Teokset 

eivät enää kuvanneet joutilaisuutta vaan tapaa, jolla havainnoin 

ympäröivää maailmaa uusin silmin. Kyse on huomion kiinnittämi-

sestä yksityiskohtiin, aiemmin mitättömiin asioihin.  Oikeastaan 

joutilaisuus selkeytti minulle sen, että voin keskittyä vain maalaa-

miseen. 

Viime aikoina hitaammasta elämäntyylistä tai päätöksestä työs-

kennellä vähemmän on puhuttu paljon taidepiireissä ja muual-

lakin. Suzanne Mooneyn pitämällä kuvataiteilijan työelämätaitojen 

kurssilla vierailleista luennoitsijoista monet puhuivat siitä, miten 

itsestä on tärkeää pitää huolta eikä asettaa uraa kaiken edelle. 

NONIIN -lehden toinen perustaja Elham Rahmati esimerkiksi kertoi 

laittavansa ystävyyssuhteensa lehden edelle. Hän oli perustanut 

lehden ystävänsä Vidha Saumyan kanssa, ja heille oli alusta asti 

ollut itsestäänselvyys, ettei lehden tekeminen yhdessä saisi rikkoa 

heidän ystävyyttään. Taide ei voi olla tärkeämpää kuin oma elämä ja 

ihmissuhteet.15 Tällainen suhtautuminen oli mielestäni tervettä ja 

tervetullutta. Ajattelemme usein tekemämme taiteen niin tärkeäksi, 

että unohdamme elää elämää siinä ohessa. Ihannoimme ihmisiä, 

15 Rahmati, 3.12.2021.
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jotka puurtavat työhuoneillaan ja elävät taiteelleen. Minä en ole 

koskaan ollut sellainen ja olen miettinyt, onko minussa jokin vika, 

kun en jaksa työskennellä niin paljoa. Ymmärrän kuitenkin nyt, 

etten missään vaiheessa ole ollut vajavainen taiteilijana, olen 

vain osannut pitää kiinni omista rajoistani ja toiminut niin, miten 

minulle on luontaisinta. 
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Maalaamisesta

18.2.2020

Huomaan ajattelevani maalaamista useammin kuin ennen. Otan työhuoneella 

kuvia maalauksistani ja katson niitä kotona. Yhden viikonlopun mietin kuumei-

sesti, miten jatkaisin maalausta, joka oli edeltävänä perjantaina jäänyt vaikeaan 

vaiheeseen. En kuitenkaan mennyt työhuoneelle, vaan työskentelin vain mielessäni. 

Maalaukset ovat saaneet minusta jonkinlaisen otteen, mitä niillä ei aiemmin ollut. 

Kyse ei ole siitä, että pohtisin työasioita vapaa-ajalla kuormittavalla tavalla, vaan 

siitä, että maalausprosessini on muuttunut. Työskentelen ehkä enemmän ajatuk-

sissani, kuin aikaisemmin.16

Olin ollut pitkään hukassa taiteellisten esikuvien suhteen. Aiemmin 

fanittamani taiteilijat tuntuivat nyt jotenkin irrallisilta, kun teosteni 

teemat olivat muuttuneet. Minun on ollut välillä vaikeaa löytää 

uusia taidemaalariesikuvia, sillä olen aika kranttu maalaustyylien 

suhteen.  Joskus jonkun taiteilijan maalaustyyli vain ärsyttää niin 

paljon, etten pysty nauttimaan hänen teoksistaan, vaikka maala-

usten aiheet olisivatkin kiinnostavia. Sama pätee kuuntelemaani 

musiikkiin – joskus en vain voi sietää jonkin laulajan laulutyyliä, 

enkä näin ollen pysty nauttimaan bändin musiikistakaan.

Uusien kiinnostavien taiteilijoiden etsiminen on kuitenkin vaikeaa. 
16 Ote työhuonepäiväkirjasta



37

Netistä löytää helposti vain harrastelijoita, ellei jo valmiiksi seuraa 

kasapäin erilaisia taideprofiileja Instagramissa. Kirjastosta on myös 

vaikea löytää mitään, jos ei tiedä mitä etsii. Kuvataideakatemian 

kirjastossa Elimäenkadulla oli kuitenkin uusien kirjojen hylly, jossa 

kirjat olivat esillä niin, että niiden etukansi näkyi. Etsin usein uusia 

kirjoja tuosta hyllystä, sillä oli sitten kyseessä musiikki, kaunokir-

jallisuus tai taide, kiinnostava kansikuva ohjaa valintojani. Näin 

hyllyssä kirjan, jonka kannessa oli valkoisella pohjalla pelkistetysti 

mustalla värillä maalattu kuutio. Tarkemmin katsottuna maalaus 

tuntui esittävän kirjaa. Sen yläpuolella luki paksuin kirjaimin 

Humphrey Ocean17.

Työhuoneella kirjaa selatessani minulle selvisi, että Ocean on jo 

pitkän uran tehnyt englantilainen kuvataiteilija. Hänen aiempi 

tuotantonsa on hyvinkin realistista, luonnokset tarkasti piirrettyjä 

ja suunniteltuja. Monet niistä ovat muotokuvia tai jonkinlaisia fiktii-

visiä tilannekuvia. Innostuin kuitenkin hänen uudemmista teoksis-

taan, joita kirjan kannessa oleva maalaus edustaa. Ne ovat pelkis-

tettyjä, guassilla maalattuja teoksia linnuista, autoista, esineistä 

tai muista arkisista aiheista. Aiheet on maalattu usein valkoisen 

paperin keskelle ilman minkäänlaista maalattua taustaa. Teok-

sessa Herring Gull (2014) on valkoisen paperin keskelle maalattu 

harmaalokki. Maalaus näyttää ensivilkaisulta hyvin yksinkertaiselta 

ja naivistiselta, sillä lokin muoto on jotenkin hatara ja sen räpylät 

17 Humphrey Ocean (s.1951)
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miltei lapsekkaan suuret. Kuva on selvästi maalattu nopeasti, ja se 

on ilmaisultaan hyvin litteä. Tarkemmin teosta katsellessa huomaa 

kuitenkin sen moniulotteisuuden. Vaikka maalauksen väripaletti on 

niukka, lokkiin on saatu elävyyttä värisävyjen hienovaraisilla vaih-

teluilla ja pienillä yksityiskohdilla. Teoksessa näkyy upeasti tekijän 

vuosikymmenien mittainen kokemus havainnosta maalaamisesta.

Teosten pelkistetty mutta tarkka tyyli sekä joidenkin maalausten 

kirkkaat värisävyt vetosivat minuun. Olin pitkään tehnyt maalauksia 

jonkinlaisella murretulla paletilla. Sävyt kuvastivat melankolista 

ja ahdistunutta mielentilaani sekä syksyn 2020 sääoloja. Kevään 

2021 saapuessa aloin kuitenkin piristyä ja halusin maalata teoksiini 

kirkkaita sävyjä. Tämä näkyy esimerkiksi teoksessa Halusin maalata 

jotain oranssia. Teoksen nimen mukaisesti halusin saada juuri osta-

mani kirkkaan kadmiumoranssin sävyn käyttöön, ja puhelimeni 

kuvarullaa selatessani löysin kuvan sipuleista räikeän oranssissa 

verkkopussissa. Innostuin kuvasta ja aloin heti maalata sen pohjalta 

teosta.

Se mitä en aiemmin ymmärtänyt on, että maalaaminenkin johtaa 

ideoihin, eikä siksi kaikkea voi suunnitella etukäteen. Maalasin 

teokseen ensin sipulit ja sen jälkeen päälle oranssin verkon. Sipu-

leista tuli kuitenkin jotenkin jähmeän näköiset. Olin katsonut 

maalatessani liikaa valokuvaa enkä keskittynyt tarpeeksi maalaus-
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jälkeen. Sain idean yrittää maalata sipulit uudestaan vesivärimäi-

sesti käyttäen paljon ohentavaa maalinestettä. Otin uuden pohjan 

ja tein sipulit viitteellisemmin. Etsin sipulien sävyt summittaisesti 

ja merkkasin sipulien kannat tummemmalla värillä. Värit liukuivat 

toisiinsa ja kankaan sävy kuulsi läpi. Oranssi verkkopussikin muuttui 

maalausnesteen suuren määrän takia rajoiltaan haaleammaksi jois-

takin kohdista. Verkkoa oli myös hauska maalata. Käytin suoraan 

tuubiväriä ja tein verkon fiilispohjalta, referenssikuvaa katsomatta. 

Jätin verkon myös tarkoituksella varjostamatta. Verkon muoto ja 

ohentuneet maalikohdat saivat merkata pussin kolmiulotteisuutta.

Kankaan oman värin ja tekstuurin näkyviin jättämisestä tuli myös 

tärkeä osa työskentelyäni. Kun tein pohjia, joihin kiinnitin paperia, 

en halunnut laittaa niihin valkoista paksua pohjustetta, joka peit-

täisi paperin ja kankaan omat värit sekä pintojen tekstuurit. Sain 

materiaaliopin opettajalta Malla Tallgrenilta reseptin läpinäkyvälle 

pohjusteelle, joka sekoitettiin akryylimediumista ja vehnäliisteristä. 

Esiliimatulle kankaalle siveltiin tätä liisterimäistä liimaseosta, ja 

se jätti kankaalle matan, mutta läpikuultavan pinnan. Pohjustin 

tällä tavalla kaikki opinnäyteprosessin aikana tekemäni maalaukset. 

Valmis pohjustettu kangas oli upea – jotenkin ilmava ja raikas. 

Siinä ei ollut häiritsevää valkoista kalvoa, tai muoviliiman aiheut-

tamaa kiiltoa, mikä teki pohjista jotenkin vähemmän objektimaisia. 

Pohjustuksen aikana kankaaseen liimautui myös ilmassa leijailleita 
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pölyhiukkasia ja hiuksia, jotka olivat irronneet omasta päästäni. 

Teoksissa oli siten kirjaimellisesti osa minua. 

Aloin työskennellä niin, että jätin kangasta tai paperia kuultamaan 

maalikerrosten läpi tai jopa kokonaan näkyviin. Halusin teosten 

olevan keveitä, jopa luonnosmaisia, ja siksi käytin maalatessani 

paljon ohenninta. Tällaisessa työskentelytavassa oli omat hyvät ja 

huonot puolensa. Joskus teosta tuli työstettyä liikaa ja tuntui, että 

se meni pilalle. Edes päälle maalaamiseen ei voinut turvautua, sillä 

silloin kankaan sävy olisi peittynyt. Myös valkoisen gesson puut-

tuminen pohjalta asetti haasteita: kirkkaat sävyt eivät hohtaneet 

niin voimakkaasti kuin yleensä, ja kellertävän puuvillakankaan takia 

monet teokset olivat muutenkin sävyltään keltaiseen taittavia tai 

jopa tunkkaisia. Onneksi opinnäytettä varten sai apurahaa, joten 

pystyin helposti tekemään uusia pohjia. Oli ihanaa pitkästä aikaa 

vain maalata, miettimättä yhtään materiaalien ja rahan hukkaan 

menemistä. 
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Kuvan Kevät 2021

Toukokuussa 2021 järjestettyyn Kuvan Kevät 2021 -näyttelyyn 

päätyi esille kuusi maalaustani: Halusin maalata jotain oranssia, 

Kurkkuvoileivät, Clutter, Hetki vielä, Dreaming ja Tänään en tee mitään. 

Teokset olivat esillä Exhibition Laboratory B:ssä, tuttavallisemmin 

Lisätilassa.  Lisätila oli aiemmin toimistokäytössä ollut tila, joka 

oli vuokrattu näyttelyä varten Exhibition Laboratoryn viereisestä 

rapusta. Tilassa oli paljon ikkunoita, ja se tuntui avaralta, vaikka 

olikin huonekorkeudeltaan aika matala. Siitä saatiin muokattua 

näyttelylle sopiva erilaisten rakennelmien, kuten väliseinien ja 

verhojen avulla. Minun teokseni päätyivät juuri tällaiselle näyttelyä 

varten rakennetulle, noin kuusi metriä pitkälle seinälle. 

Teoksilleni rakennettu seinä oli sijoitettu tilassa jo valmiina olleen 

mustan kumimaton kohdalle. Kumimatto oli n. 6 x 4 m kokoinen, 

ja muualla näyttelytilassa oli lattialla siniharmaa muovimatto.  

Ennen näyttelyä olin miettinyt, että olisi mukava saada jonkinlainen 

rauhallinen tunnelma teosteni kohdalle, mutta pelkäsin, ettei se 

olisi mahdollista suuressa ryhmänäyttelyssä. Kumimatto kuitenkin 

rajasi tilaa sopivasti, ja monet luulivat minun tuoneen sen paikalle. 

Koska teosteni keskiössä olivat joutilaisuus ja kiireestä kieltäyty-

minen, minulle oli tärkeää tuoda ajatusta esille myös näyttelytilassa. 
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Ennen näyttelyä pidetyllä studiovisiitillä maalaustaiteen professori 

Tarja Pitkänen-Walter näytti minulle ruotsalaisen kuvataiteilijan 

Helena Lund Ekin18 teoksia ja esitteli erityisesti tapoja, joilla tämä 

oli ripustanut teoksensa. Lund Ek asettaa teoksiaan usein esille 

paikkoihin, joita ei ole tehty taidetta varten. Esimerkiksi vuonna 

2020 järjestetty yhteisnäyttely RESILIENS19, jonka Lund Ek piti 

Martha Edelheitin ja Fathia Mohidinin kanssa, oli esillä tukholma-

laisessa kamppailusalissa. Näyttelyssä maalaukset levittäytyivät 

tilaan kekseliäästi, esimerkiksi niin, että ne roikkuivat voimistelu-

tangosta tai nojasivat seinää vasten sinisen tatamin päällä. Tilaan 

oli jätetty muutakin salin tarpeistoa, josta osa oli otettu osaksi näyt-

telyä tai käytetty ripustuksessa hyödyksi. Teokset myös kuvasivat 

urheilumaailmaa, ja ne olivatkin kuin kotonaan tässä tilassa. 

Eräässä näyttelystä otetussa valokuvassa maalausten eteen oli 

asetettu pitkä pukuhuoneesta haettu penkki. Puhuimme Tarjan 

kanssa siitä ja mietin, että voisiko jonkinlainen istuin sopia myös 

minun teosteni yhteyteen Kuvan Kevät -näyttelyssä. Ideaa haudu-

teltuani puhuin siitä myös maalauksen seminaarissa, jossa keskus-

telimme siitä, millainen penkin tulisi olla ja voisiko jotain muutakin 

tuoda esille joutilaisuutta korostamaan. Puhuimme jopa jonkin-

laisen olohuonetta muistuttavan tilan rakentamisesta teosten 

yhteyteen, mutta minusta se olisi jo ollut liikaa. Halusin näyttely-

18 Helena Lund Ek (s.1988)
19 Helena Lund-Ek, Martha Edelheit, Fathia Mohidin 2020.
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vieraiden keskittyvän maalauksiin, ja rekvisiitta voisi viedä niiltä 

liikaa huomiota.

Keskustelin aiheesta myös näyttelyn kuraattorin Sakari Tervon 

kanssa. Hän mainitsi, että Exhibition Laboratoryn takahuoneessa, 

tuttavallisemmin Ex Clubissa, oli tarkoitukseen sopivia penkkejä. 

Penkit olivat valkoisia, noin kolme metriä pitkiä museopenkin 

näköisiä istuimia. Ne olivat juuri sopivan pituisia ja miellyttävän 

näköisiä. Päätin, että katsoisin sitten ripustuksessa, miltä penkki 

näyttäisi teosten kanssa, ja maalaisin sen vielä jollain toisella värillä, 

jos siltä tuntuisi. En halunnut käyttää penkin miettimiseen enempää 

aikaa, sillä tärkeintä minulle oli saada maalaukset valmiiksi, enkä 

ollut aivan varma, haluaisinko penkkiä edes tilaan. 

Pahentuneen koronatilanteen takia meille oli varattu vain kolme 

päivää ripustamiseen, joten päätöksiä oli tehtävä nopealla tahdilla. 

Sain avuksi opinnäyteohjaajani Hannaleena Heiskan, ja ripustim-

mekin seinäni valmiiksi jo toisena ripustuspäivänä. Olin iloinen 

hänen avustaan ja tyytyväinen tekemiimme ratkaisuihin. Kaikki 

mielestäni oleelliset teokset löysivät paikkansa, eikä seinä silti näyt-

tänyt täyteen ahdetulta. Asetin lopuksi puhdistetun ja uudelleen 

valkoiseksi maalatun Ex clubilta tuodun penkin keskelle tilaa, noin 

kahden metrin päähän seinästä. Penkki sopi siihen kokonsa puolesta 

hyvin, ja ripustuksen tunnelma oli mielestäni sopivan levollinen.
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Nyt kun näyttelystä on jo aikaa, mietin mitä kaikkea olisin voinut 

tehdä toisin. Olen iloinen, että laitoin tilaan penkin, sillä useat 

ihmiset istahtivat sille teoksia katsellessaan, tai lepäsivät ja jutus-

telivat muuten vain. Oli mukavaa, että pystyin tarjoamaan mahdol-

lisuuden levätä, etenkin kun Kuvan Kevät oli näyttelynä runsas ja 

jopa raskas. Olisin kuitenkin voinut maalata penkin jollain muulla 

kuin näyttelytilan seinien maalaamiseen tarkoitetulla valkoi-

sella maalilla. Mattapintaisella maalilla maalattu penkki nimit-

täin likaantui nopeasti. Murretun vaaleanpunaiseksi tai beigeksi 

maalattu penkki olisi ehkä yhdistynyt paremmin maalausten 

tunnelmaan. Nyt penkki näytti tavalliselta museopenkiltä, joka oli 

vain haettu tilaan jostakin (niin kuin se oikeastaan olikin).

Näyttelystä otettuja kuvia katsellessani mietin myös tekemiäni 

taiteellisia ratkaisuja. Vaikka koin kaikki esille päätyneet teokset 

tärkeiksi kokonaisuuden kannalta, en voi olla miettimättä, olisiko 

joitain teoksia pitänyt jättää pois. Kuusi teosta yhdellä seinällä on 

aika paljon, vaikka useat teoksista ovatkin pieniä kooltaan. Oliko 

tunnelma tarpeeksi rauhallinen ja joutilas? Teosten ripustusta tai 

määrää voisi pohtia tietysti loputtomiin, mutta olen kuitenkin 

tyytyväinen kokonaisuuteen, sillä teokset kuvastivat kevään 2021 

aikana kokemiani tunnetiloja. Osa teoksista, kuten Clutter, Hetki 

vielä ja Tänään en tee mitään, kuvasivat väsymystä ja ahdistusta, jota 
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koin sinä keväänä. Olin koko ajan väsynyt, siivoaminen ei kiinnos-

tanut, ja toivoin Kuvan Kevään siirtämistä myöhempään ajankoh-

taan väsymyksen ja koronatilanteen aiheuttaman epävarmuuden 

takia. Jonkinlaisina ilonpilkkuina taas toimivat seesteinen Drea-

ming, jokapäiväisiä aamupalaleipiäni kuvaava Kurkkuvoileivät sekä 

väreistä ja maalaamisesta innostumista kuvaava Halusin maalata 

jotain oranssia. 

Ehkä epävarmin olen teoksen Hetki vielä suhteen. Teos on aiheel-

taan ja tunnelataukseltaan minulle tärkeä – maalasin kuvaa sängys-

täni, sillä uupumuksen ja stressin keskellä halusin vain upota sen 

pehmeään syleilyyn. En kuitenkaan ikinä ollut täysin tyytyväinen 

maalaukseen. Jotkin kohdat, kuten sängynpäätyä vasten olevat 

muhkuraiset tyynyt, onnistuivat hyvin, mutta etualalla oleva roosan-

värinen peitto aiheutti paljon päänvaivaa. Tein peiton monta kertaa 

uusiksi, kun taas muut alueet sain miltei yhdellä kertaa valmiiksi. 

Maalauksen tekstuuri muuttuu peiton kohdalla osittain kiiltäväksi 

käyttämäni maalinesteen takia, ja useiden maalauskertojen takia 

maalikerros on myös paksumpi. Nämä seikat eivät sinänsä haittaa, 

mutta ehkä yhtenäisyyden kannalta olisi ollut parasta aloittaa teos 

täysin alusta. 

Teen teoksista usein monta versiota, joskus uusi onnistuu paremmin 

kuin edellinen, toisinaan se taas epäonnistuu täysin. Yleensä ensim-
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mäinen versio maalauksesta on kuitenkin jollain tapaa kankea. 

Vaikka olisin miten hyvin valmistautunut, laittanut oikeanlaista 

musiikkia soimaan ja kerännyt energiaa aloittamiseen, saatan 

silti pelätä virheiden tekemistä liikaa. Tällöin maalauksesta tulee 

helposti liian harkittu ja jopa tylsä. Keskityin Hetki vielä -teoksessa 

liikaa asioiden kuvaamiseen uskottavasti sen sijaan, että olisin 

tuonut siihen tunnetta ja liikettä. Teoksen eri alueet eivät mieles-

täni ole tasapainossa toisiinsa nähden. Myös teos Dreaming vaati 

kolme yritystä ennen kuin sain luotua haluamani tunnelman ja 

vaikutelman keveydestä. Ehkä voisin opetella luottamaan enemmän 

pieniin ja vähäeleisiin teoksiin. Joskus on myös hyvä päästää irti 

päähänpinttymistä näyttelyiden suhteen. Halusin sänkyteoksen 

esille, sillä se symboloi minulle vaikeaa kevättä. Taiteellinen prosessi 

ei kuitenkaan ole aina kuuliainen aikatauluille ja on hyväksyttävä 

se, etteivät jotkin teokset vain ehdi valmistua ajoissa.

Ehkä suurin ongelma oli kuitenkin Kuvan Kevät -näyttelyyn ladattu 

paine. Jo maisteriopintojen ensimmäisellä viikolla orientaatiossa 

puhuttiin Kuvan Keväästä ja tuntui, että se varjosti koko kaksivuo-

tisia opintoja. Tietysti näyttely on tapahtumana tärkeä, sillä kävi-

jöitä ja medianäkyvyyttä on paljon. Silti koko opintojen kestänyt 

näyttelystä muistuttaminen tuntui mielestäni turhalta. Olisi ollut 

paljon mukavampaa keskittyä opintojen aikana enemmän uusien 

asioiden oppimiseen, päämäärättömiin kokeiluihin, sekä turhan-
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päiväiseen haahuiluun. Näyttelystä puhuttaessa korostetaan myös 

nimeltä mainitsemattoman suuren mediatalon tekemiä taiteilija-

nostoja tai yksittäisten taiteilijoiden saamia yhteistyötarjouksia 

gallerioilta. Näyttelyn hyöty tuntui kulminoituvan vain uran edis-

tämiseen eikä niinkään taiteellisen prosessin esille tuomiseen tai 

maisteriksi valmistumiseen. 

Ennen näyttelyä olin myös hyvin stressaantunut siitä, miten uudet 

teokseni otettaisiin vastaan. Mitä omakuvistani tykänneet ihmiset 

pitäisivät näistä teoksista? Tai mitä jos maalaukseni nähtäisiin vain 

tylsinä asetelmina? Kuvittelin jo tulevani haukutuksi jossain kritii-

kissä tai jopa paikan päällä. Lopulta kaikki meni kuitenkin hyvin 

eikä korviini kulkeutunut negatiivista kritiikkiä, vaikka tällä hetkellä 

sitäkin olisi ihan kiinnostavaa kuulla. 
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Arkisista aiheista 

Opinnäyteprosessin aikana olen pohtinut paljon sitä, mikä minua 

inspiroi ja mistä aiheista haluan tehdä taidetta. Jonkinlainen 

pyrkimys uudistua tai päästää irti totutuista työskentelytavoista 

näkyi siinä, kun otin käyttöön uudenlaisen työskentelymetodin. 

Innostuin sattumanvaraisuudesta ja huomioista, joita tein kävely-

retkilläni ja arjessani. Koska tekemäni huomiot olivat uusia, ajattelin 

niiden olevan minulle uusia myös aiheina. Huomasin kuitenkin pian 

käsitteleväni kuva-aiheita, joita oli näkynyt teoksissani ennenkin, 

jopa ammattikorkeakouluopintojeni aikana. Huomioni olivat nimit-

täin hyvinkin arkisia ja tavanomaisia. Kuvasin oven päällä kuivuvaa 

pyyhettä, pyykkejä telineellä, tai kylpyhuoneen lattialla rutussa 

olevaa mattoa. Jokaisessa teoksessa oli kuitenkin jokin minua kiin-

nostava aihe, oli se sitten väri tai kuvan herättämä tunnetila.

Pidän Ranskassa asuvan suomalaisen kuvataiteilija Henni Alftanin20 

maalauksista. Hänen teoksensa ovat usein hyvin tarkkaan rajat-

tuja, tunnelmallisia ja arkisia – kuin pieniä väläyksiä elämästä. 

Niissä kuvatut tilanteet ovat miltei jokaiselle tuttuja ja kehollisesti 

aistittavia. Kaksiosaisessa maalauksessa Haircut (Déja-vu) Alftan 

on kuvannut hiustenleikkuuhetkeä. Ensimmäisessä maalauksessa 

sakset ovat auki ja vaaleanruskeat hiukset ovat saksien välissä. 

Toisessa maalauksessa sakset ovat kiinni ja hiuksia puuttuu saksien 
20 Henni Alftan (s.1979)
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mitan verran. Maalausta katsoessani voin miltei kuulla sen äänen, 

kun hiusta leikataan, ja tuntea leikattujen hiusten kutittavan paitani 

alla. Kaiken lisäksi sakset ovat varmasti kaikille suomalaisille tutut 

oranssit Fiskarsin sakset.  

Toinen hyvin vahvasti kehollisesti aistittava maalaus on nimeltään 

Barefoot. Teos kuvaa paljaita jalkoja uponneina räikeän vihreään 

nurmikkoon. Voin miltei haistaa nenässäni juuri leikatun nurmen 

tuoksun ja kuvitella, miltä kostea nurmikko tuntuu jalkojen alla. 

Alftanin maalaukset kuvaavat usein arkisia tilanteita, jotka on 

rajattu elokuvallisen tarkasti tunnelmallisiin yksityiskohtakuviin. 

Hänen teoksissaan kuvatut aiheet ja hetket ovat meille jokaiselle 

tuttuja – hiustenleikkuu keittiösaksilla, turvavyön kiinnittäminen 

tai paljain jaloin ruohikolla seisominen. Teosten kuvaamat hetket 

ovat niin tuttuja, että katsoja voi kokea nähneensä teokset jo. 

Alftanin praktiikkaa voisikin kuvata eräänlaiseksi henkilökohtaisten 

ja kollektiivisten muistikuvien yhteenliittymäksi. Alftan on itse 

kuvaillut, etteivät hänen maalauksensa aiheet ole uusia tai edes 

hänen keksimiään, vaan ne ovat aina olleet olemassa.21

Voin samastua tähän ajatukseen omien teosteni kohdalla. Teos-

teni aiheet tulevat arjestani ja elämästäni, mutta samalla ne viit-

taavat nykyhetkeen tuttuine tavaroineen. Varmasti miltei kaikilla on 

21 Karma Gallery 2020.
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ainakin joskus ollut kotonaan valkoinen metallinen pyykkiteline tai 

Pepsodentin piparmintunmakuista hammastahnaa. Ehkä teokseni 

ovat osa pohjoismaista kollektiivista muistia (en tiedä syödäänkö 

samanlaisia kannettomia voileipiä muualla), mutta joka tapauksessa 

koen aiheiden olevan kaikille tuttuja eivätkä minun keksimiäni ja 

omaperäisiä. Tavallaan maalauksissa onkin tärkeää juuri se, että 

ne ovat niin tavanomaisia. Minulle ei ole tärkeää, että katsoja saisi 

tietää, miksi maalasin juuri kurkkuvoileivät tai sängyn. Tärkeämpää 

on luoda jonkinlainen tunnelma tai tunnetila, johon katsoja voi 

samastua ja johon hän voi liittää omia muistojaan. Project Roomin 

näyttelyä valvoessani yksi näyttelyvieras tuli sanomaan, että teok-

seni ovat hänen mielestään niin pehmeitä, että niihin tekisi mieli 

upota. Kommentti oli ihana kuulla, ja tällaisia reaktioita toivoisinkin 

teosteni herättävän. 

Maalaukseni Tukossa (taas) on myös herättänyt katsojissa monen-

laisia tunteita. Project Roomin näyttelyssä ripustusapuna ollut 

taiteilijaystäväni Laura Dahlberg luuli, että maalauksessa oli kasa 

ulostetta kylpyhuoneen viemärikannen päällä, kunnes tajusi sen 

kuvaavan hiustuppoa. Eipä se hiustuppokaan ole erityisen herkul-

linen aihe, sillä irronneet hiukset aiheuttavat itse kullekin inhon 

tunteita. Siksi halusinkin maalata ne teokseeni. Oli hauska maalata 

jotain hyvin arkista ja samalla ällöttävää ja katsoa, miten aihe toimii 

maalauksessa. Muuttaako maalaus aiheen vähemmän ällöttäväksi 
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vai korostaako se sen inhottavuutta? 

Eräs toinen näyttelykävijä kuvasi teoksiani ”ihanan pastellisen 

ankeiksi otteiksi kenen tahansa poikkeusaikaa elävän päiväkirjas-

ta”.22 Pidän siitä, että teoksistani tulevat mieleen päiväkirjat, sillä 

ne kuvaavat yleensä jotain intiimiä tai salaista. Olen siis onnis-

tunut luomaan teoksiini, ainakin joillekin katsojille, tunnistettavan 

tunnelman, eivätkä teokset välttämättä vaikuta vain sattumanva-

raisilta asetelmilta tai kuvilta.

22 Maisa Majakka, kuvataiteilija.
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Valokuvan suhteesta maalaamiseen

Olen käyttänyt valokuvaa teosteni lähtökohtana niin pitkään kuin 

muistan. Etenkin ammattikorkeakouluopintojeni aikana muistan 

saaneeni paljonkin kritiikkiä siitä, että maalaan tarkasti valokuvan 

pohjalta. Silloin tyylini oli realistisempi ja halusin keskittyä havain-

tomaalaamiseen ja jonkinlaiseen ”oikein” tekemiseen. Suoritin 

useita anatomisen piirustuksen kursseja, joissa opeteltiin ihmisen 

anatomiaa ja akateemista piirtämistä ankaran venäläisen opettajan 

katseen alla. Jos piirustuksessa oli jokin pielessä, opettaja otti kynän 

kädestä ja alkoi itse piirtää piirrokseni päälle. Koin taiteen teke-

misen silloin silmän ja käden yhteistyön harjoitteluksi. Minusta oli 

tärkeää kuvata taiteen kautta elämää mahdollisimman tarkasti ja 

nautin siitä, kun sain illuusion todellisuudesta onnistumaan. 

Self-portraits at home -teossarjaa tehdessäni käytin valokuvaa 

systemaattisemmin välineenä. Otin kuvia itsestäni puhelimellani, 

muokkasin niitä Photoshopissa ja liitin muita netistä poimittuja 

kuvia sekaan. Usein tein luonnoksen valmiiksi digitaalisesti piir-

tämällä.23 Joskus teos muuttui maalaustilanteessa jonkun verran, 

saatoin vaihtaa jonkin esineen väriä tai lisätä uuden yksityiskohdan. 

Useimmiten teos kuitenkin pysyi alkuperäisen luonnoksen kaltai-

sena.

23 Käytin apunani tietokoneeseen liitettävää piirtopöytää, jossa hiirenä toimivalla digitaalisella 
kynällä pystyy ikään kuin piirtämään suoraan Photoshop-ohjelmassa olevaan tiedostoon.
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Nykyään käytän valokuvaa apuna toisella tavalla. Otan puhelimeni 

kameralla kuvia aiheista, jotka tulevat päivittäisessä elämässäni 

vastaan. Kuvat ovat usein nopeita räpsäisyjä, harvoin sen tarkemmin 

harkittuja. Myöhemmin selaan ottamiani kuvia työhuoneella ja 

valitsen ne, jotka tuntuvat jotenkin merkittäviltä. Jokin kiinnostava 

väri tai muoto riittää. Maalaus alkaa usein valokuvan pohjalta luon-

nostelusta, mutta lopulta päästän kuvasta irti ja annan maalauksen 

johtaa teosta. Tietyn pisteen jälkeen esittävyydellä ei ole enää väliä, 

vaan on luotettava maalaukseen.  

Kuvan Kevään avautumisen jälkeen pidetyssä seminaarissa24 teos-

teni kohdalla tuli puheeksi maalausten rajaus ja sen suhde valoku-

vaan. Esiin nostettiin esimerkiksi teosten muoto – ne ovat kaikki 

pystykuvia ja suorakulmioita, kuten monet valokuvat. On ymmärret-

tävää, että teoksista tulee valokuva mieleen, käytänhän valokuvaa 

teosteni taustalla. Usein teokset on myös rajattu hyvin tiukasti 

niiden esittämään kohteeseen. Joskus aihe ei edes mahdu maala-

ukseen, vaan kyse on jonkinlaisesta lähikuvasta. Tällaista rajausta 

olisi ehkä vaikeampi tehdä, jos maalaisi suoraan havainnosta. Silloin 

ei ole apuna mitään rajaavia kehyksiä.

Framen järjestämässä portfoliotapaamisessa25 taas nostettiin esiin 

teosteni suhde sosiaaliseen mediaan. Yhden kuraattorin mielestä 

24 Kuvan Kevät seminaari 2021.
25 Frame Contemporary art Finland Portfoliotapaaminen 2021.
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teoksistani tulivat mieleen Instagram-kuvat. Hänen mukaansa 

maalaukset olivat kuin esteettisen filtterin kautta kuvattuja 

tarkasti valittuja otoksia arjestani. Yllätyin kovasti sosiaalisen 

median mainitsemisesta. Aiemmassa teossarjassa olin kyllä käsi-

tellyt sosiaalisen median kuvastoa, mutta en huomannut yhteyttä 

siihen uusissa teoksissani. Ymmärrän kuitenkin nyt, miksi nämä 

asiat korostuivat muiden silmissä. Onhan teosten pohjalla toimi-

neet valokuvat otettu samalla tavalla kuin somessa jaetut kuvat. 

Esimerkiksi teoksessa Kurkkuvoileivät olen kuvannut vaatimattomia 

aamupalaleipiäni samaan tapaan kuin somessa näkee kuvattavan 

hienoja ravintola-annoksia. 

Teoreetikko Nathan Jurgenson on tutkinut sosiaalisessa mediassa 

jaettuja kuvia, ja hän kuvaa niitä termillä social photo, sosiaalinen 

kuva. Kuvien päällimmäinen tarkoitus on jakaa muille ihmisille koke-

muksia, ei niinkään olla taiteellisesti kiinnostavia. Kuvat kertovat 

siitä, kuka olet, mitä teet, tai ylipäätään sen, että olet olemassa ja 

teet asioita. Niitä voisikin pitää eräänlaisena visuaalisen viestinnän 

muotona.26 Voin samastua tähän kuvaukseen oman valokuvaustyy-

lini suhteen. Otan kuvia, kun haluan muistaa jonkin näkemäni asian, 

tai viestittäessäni kokemiani asioita muille. Kuvien ei ole tarkoi-

tuskaan olla taiteellisesti kiinnostavia tai edes teknisesti hyviä. 

Valokuva on vain muisto kokemuksesta, jonka sitten työhuoneella 

yritän rekonstruoida. Joskus otan kyllä varta vasten kuvia teoksiani 

26 Jurgenson 2019, 8–16.
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varten ja saatan silloin keskittyä enemmän kuvien sommitteluun. 

Silti se, että kamerani on puhelimessani, määrittelee kuvaa paljon. 

Kuvat ovat usein pystykuvia ja pitkulaisia formaatiltaan. En myös-

kään yleensä rajaa niitä jälkikäteen, vaan suosin kuvaustilanteessa 

tehtyjä päätöksiä. Kuvat, ja näin ollen maalauksenikin, toistavat siis 

hyvin vahvasti tapaani valokuvata ja viestiä kuvien kautta muille. 

Keskustelutilaisuuksien jälkeen aloin kiinnittää enemmän huomiota 

siihen, miten valokuvat vaikuttavat teoksiini. Project Roomin 

näyttelyä työstäessäni teinkin pohjia, jotka olivat miltei neliön 

muotoisia. Käytin valokuvia silti mallina, koska olin tehnyt valo-

kuvien ottamisesta itselleni jonkinlaisen metodin tai raamin työs-

kentelylle. Päätin, että aina kun näkisin jotain kiinnostavaa, ottaisin 

siitä kuvan. Tärkeää oli, että valokuvat olivat arjestani ja minun 

ottamiani. En tällä kertaa lavastanut kuvaustilannetta, paitsi Lempi-

vaatteet -teoksen kohdalla. Ehkä tämän takia koenkin, että teos ei 

jotenkin sovi sarjaan, sillä kuva ei syntynyt ”aidon” huomion kautta. 

Minulla ei ole siihen samanlaista tunnesidettä kuin muihin teok-

siini, se tuntuu jotenkin triviaalilta tai irralliselta. En tiedä onko 

sillä katsojalle väliä, mutta ehkä jatkossa kuuntelen enemmän omaa 

intuitiotani valitessani teoksia näyttelyyn. 
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Farkunväristä kynsilakkaa

Opinnäytteeni toinen julkinen esiintyminen, yksityisnäyttely 

Farkunväristä kynsilakkaa, pidettiin 6.–22.8.2021 Exhibition Labo-

ratory Project Roomin takatilassa. Esillä oli 11 maalausta, jotka 

jatkoivat tutkielmiani joutilaisuudesta. 

Aiemmin tuona vuonna olin suunnitellut, että yksityisnäyttelys-

säni veisin idean ”joutilaasta ripustuksesta” pidemmälle. Haaveilin 

muhkeiden nojatuolien ja isojen lattiatyynyjen sijoittamisesta näyt-

telytilaan lepohetkiä varten. Suunnittelin myös koostavani kirjoitta-

mistani huomioista ja päiväkirjamerkinnöistä pienen vihkosen, jota 

voisi lueskella näyttelyssä. Kuvan Kevät vei kuitenkin miltei kaikki 

voimavarani, enkä jaksanut maalata sen aukioloaikana ollenkaan. 

Näyttelyiden välillä oli vain kaksi kokonaista kuukautta, ja halusin 

tuoda esille aivan uusia teoksia. Vaikka olin aloittanut teosten työs-

tämisen jo aiemmin keväällä, kesän alussa oli vielä paljon maalat-

tavaa. Lopulta päätin, että olisi parasta keskittyä maalaamiseen ja 

laittaa muut ideat sivuun. Maalaaminen kuitenkin kiinnosti minua 

eniten sillä hetkellä, joten siihen paneutuminen tuntui tärkeältä.

Alkukesä 2021 oli erityisen kuuma ja vähäsateinen. Kuumuus 

uuvutti ja mieleni haikaili merenrannalle työhuoneen sijaan. Olin 

huolissani teosten valmistumisesta ja pohdin, onnistuisinko enää 
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pitämään kiinni lupauksestani maalata vain silloin kun huvittaa. 

Voinko tehdä teoksia joutilaisuudesta, kun oikeasti halkean stres-

sistä? Opettelin uusia keinoja työskentelyn ja vapaa-ajan erotta-

miseen ja sain mieleni rauhoittumaan. Yksi parhaista hankinnoista 

kesän aikana oli metsänvihreä riippumatto. Usein työhuoneelta 

tullessani kiinnitin riippumaton läheisen puiston puihin, ja palau-

duin työpäivästä äänikirjoja kuunnellen. Lopulta kaikki sujui hyvin 

ja sain näyttelyn teokset ajoissa valmiiksi.

Ajatus joutilaasta näyttelystä mietitytti minua vielä. En ehtinyt 

hankkia näyttelyä varten nojatuoleja tai muita istuimia, joten päätin 

yrittää tuoda joutilaisuutta esiin teosten ripustuksen kautta. Teoksia 

oli määrällisesti paljon, mutta useat niistä olivat pieniä, vain noin 

23 x 28 cm kokoisia. Jätin kuitenkin useita seiniä tyhjiksi ja paljon 

tilaa teosten väliin. Halusin katsojan keskittyvän nimenomaan 

teoksiin, joten ripustin ne aika perinteisesti silmän korkeudelle ja 

tilan suurimmille seinille. Gallerian mustaan huoneeseen sijoitin 

ainoan paperille tehdyn teoksen Sushia ja Fantaa. Pohdin pitkään, 

oliko mustaan tilaan sijoitettu kirkkaasti valaistu teos jo jonkin-

lainen klisee Project Roomin näyttelyissä, mutten antanut sen 

häiritä. Kiinnitin teoksen asennusteipillä suoraan seinään ja valaisin 

maalauksen käyttäen linssiä, jolla sai rajattua valon kohdistumaan 

suoraan teoksen reunojen sisälle. Teos näytti miltei leijuvan ilmassa 

pimeyden keskellä. Tila toi teokseen myös uusia kerroksia – teok-
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sessa kuvattu take away -sushiannos ja vaaleanvihreä Fanta-tölkki 

hohtivat pimeydessä kuin kohokohtana arjen tavanomaisuuden 

keskellä.

Omiksi suosikeikseni näyttelyn teoksista muodostuivat maalaukset 

Oodi asvaltille, Pyykkipäivä, Näkymä sängyltä, sekä Farkunväristä 

kynsilakkaa. Pidän etenkin teoksesta Pyykkipäivä. Idea siitä syntyi, 

kun yhtenä päivänä pyykkejä ripustaessani mietin, miten kiinnos-

tavaa olisi yrittää maalata teos, jossa olisi paljon samankaltaisia 

vaaleita sävyjä. Se olisi eräänlainen haaste, sillä etenkin valkoisia 

objekteja on vaikea maalata ilman että ne muuttuvat jotenkin 

maitomaisiksi tai latteiksi. Teosta tehdessä minulle oli tärkeää 

leikitellä erilaisilla tekstuureilla ja kiiltoasteilla, joten maalasin 

pyykkitelineen rimat paksummin suoraan tuubivalkoisella, kun 

taas sukkien välistä pilkottavaan lattiaan lisäsin kiiltävää maalines-

tettä. Oli myös erityisen hauskaa maalata pastellinsävyisiä ruttuisia 

sukkia. 

Myös Oodi asvaltille -teoksen syntyä ohjasi halu haastaa itseäni 

jonkin aivan uuden asian maalaamisen kautta. Keväällä asvaltin 

tullessa esiin lumen alta aloin kiinnittää huomiota sen erilai-

siin sävyihin. Joistain kohdista asvaltti oli kellertävän harmaata, 

toisesta kohtaa taas sinertävämpää. Isompien osuuksien kohdalla 

näki usein pieniä tummia paikkauksia, jotka kohosivat suojatiemer-
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kintöjen tapaan muita osia korkeammalle. Asvalttia katsellessani 

aloin miettiä, miten näitä eri sävyjä ja pintoja voisi kuvata maala-

uksessa. Otin koulumatkan varrelta Mäkelänkadulta kuvan suoja-

tietä ylittäessäni ja maalasin teoksen Oodi asvaltille sen pohjalta. 

Erityisen hyvin onnistuivat mielestäni teoksen poikki kulkevat 

suojatieviivat. Värisävyjen vaihtelut valon ja varjon välillä toimivat 

hyvin, ja suojatiemerkit näyttävät siltä, miltä juuri maalatut uudet 

merkit näyttävät – ne ovat hieman paksuja, jotenkin reliefimäisiä 

ja maidonvalkeita.

Tein myös eräänlaisen uuden version teoksesta Hetki vielä. Olin 

ottanut valokuvan näkymästä, joka avautui sängyltäni makuu-

huoneen poikki yhtenä sunnuntaina. Huoneessa oli kaunis valo, ja 

halusin ikuistaa etenkin oven päällä roikkuvan raidallisen pyyh-

keen. Halusin kuvata joutilaisuutta raukeammin kuin teoksessa 

Hetki vielä. Se tuntui maalauksena pikemminkin ahdistavalta, kuin 

joutilaalta. 

Maalaus Farkunväristä kynsilakkaa puolestaan syntyi huomiosta, 

jonka tein kerran työhuoneellani: kynteni olivat miltei samanväriset 

kuin farkkuni. Niitä erottivat vain päinvastaiset tekstuurit – siinä 

missä kynnet olivat kiiltävät ja kovat, farkkukangas oli pehmeää ja 

sameaa. 
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Project Roomin teokset koostuivat juuri tällaisista arjessa bonga-

tuista aiheista, eikä niissä Farkunväristä kynsilakkaa -teoksen kättä 

lukuun ottamatta ollut ollenkaan figuuria mukana. Näyttelyssä 

käynyt lehtori Harri Monni kysyikin, miltä tuntui jättää figuuri 

miltei kokonaan pois teoksistani. En silloin osannut sanallistaa 

sitä, mutta muistan sen tuntuneen pelottavalta ja vapauttavalta. 

Minua pelotti se, miten muut suhtautuisivat uusiin teoksiini. Oli 

silti vapauttavaa tehdä jotain uutta. Minusta oli erityisen kiinnos-

tavaa huomata, että teoksiin voi luoda erilaisia tunnelmia pelkäs-

tään värisävyjen ja rajauksen kautta. Mielestäni esimerkiksi teos 

Yksinäinen futiskenttä on nimensä mukaisesti hieman surullinen 

teos. Halusin kuvata teoksessa tekonurmen räikeää väriä ja futis-

kenttää paikkana, jossa juoksennellaan iloisesti. Teoksesta tuli 

kuitenkin jotenkin alavireinen. Yksinäistä tunnelmaa ehkä korostaa 

se, ettei teoksessa näy ihmisiä, ja kenttä häämöttää siniharmaan 

aidan takana. Nuudelit soijapavuilla on taas mielestäni esimerkki 

humoristisesta maalauksesta. Ovathan nuudelit aiheena niin hupsu 

maalaukselle, ettei teosta voi ottaa vakavasti. 

Jälkikäteen sain palautetta, että näyttely olisi voinut olla vieläkin 

väljempi. Ripustusvaiheessa tuntui kuitenkin aivan tarpeeksi jännit-

tävältä jättää niinkin monta seinää tyhjäksi. Opin tästä ainakin 

sen, että teoksiin kannattaa luottaa. Niille on annettava reilusti 

tilaa, eikä seiniä tarvitse täyttää. Harvoin sitä itsekään näyttelyssä 
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käydessään ajattelee, että teoksia on liian vähän. Päinvastoin, on 

helpompi ripustaa näyttely aivan liian täyteen. On myös tärkeää 

ottaa ripustusavuksi useampikin silmäpari, sillä omiin teoksiin 

turtuu nopeasti. Jotkin alkukeväästä aloittamani teokset tuntuivat 

ripustuksen alussa jo liian tutuilta, vaikka kukaan ei ollutkaan 

nähnyt niitä minun lisäkseni. Onneksi en tämän takia jättänyt 

yhtään teosta pois.

Project Roomin näyttelyä tehdessäni koin työskentelyni vapautu-

neen jollain lailla. Käytin maalauksissani kirkkaampia sävyjä, leikit-

telin erilaisilla maalien tekstuureilla ja maalasin ilman virheiden 

tekemisen pelkoa. Näyttely olikin eräänlainen maalaamisesta 

innostumisen huipentuma. Monet näyttelyssä vierailleet tuttava-

nikin sanoivat vapautumisen näkyvän teoksissa, ja olen iloinen 

siitä. Mietin silti, olinko epäonnistunut jollain tapaa, kun en ehtinyt 

hankkia näyttelyyn istuimia tai muuta joutilaisuuden teemaa painot-

tavaa. Päätin kuitenkin hyväksyä, että tässä näyttelyssä tärkeintä 

oli keskittyä maalauksiin ja tietyn rauhallisen tunnelman luomi-

seen maalausten kautta. Jos joskus vielä haluaisin tuoda näyttelyyn 

istuimia, zinen tai muuta, voisin tehdä sen myöhemmin toisessa 

näyttelyssä.
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Lopuksi

Paljon on muuttunut siitä, kun aloitin opintoni akatemiassa. Muistan 

kyllä kaiken sen ahdistuksen, jota opintojen alku ja opinnäytteen 

aiheen keksiminen minussa herättivät. Muistan, miten uuden opet-

telu ja tiukat aikataulut saivat pääni aivan pyörälle. En kuitenkaan 

voi enää täysin samastua niihin ajatuksiin, joita päässäni pyöri 

noina aikoina. Varmasti jatkossakin tulen kipuilemaan aiheiden 

parissa – onhan uuden aloittaminen aina vaikeaa. Koen kuitenkin 

seisovani jaloillani vankemmin tällä hetkellä. Olen paljon varmempi 

sen suhteen, mitä haluan tehdä ja millainen taiteilija olen.

Myös työskentelytapani on muuttunut joutilaisuuden tutkimisen 

myötä. Olen oppinut kuuntelemaan omaa kehoani ja tiedostamaan 

vireystilani rajat. Tietysti välillä sattuu lipsahduksia ja palaan ajat-

telemaan olevani laiska, kun en ole työskentelemässä koko ajan. 

On kuitenkin ihanaa, miten olen löytänyt monia samalla tavalla 

ajattelevia ystäviä ja kollegoja, jotka palauttavat minut taas järkiini. 

Joutilaisuudesta ja lepäämisen tärkeydestä puhutaan mielestäni 

enemmän tällä hetkellä, kuin aloittaessani opinnäytteeni. Aiheesta 

julkaistaan yhä useampia kirjoja, joissa painotetaan etenkin lepää-

misen radikaaliutta. Jopa sosiaalisessa mediassa eteeni tulee viikoit-

tain meemejä, joissa jokin söpö eläin ”kertoo” minulle, miten lepoa 
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ei tarvitse ansaita, tai ettei minun täydy pyrkiä olemaan tehokas. 

Tämän opinnäyteprosessin aikana olen erityisesti oppinut jotain 

tärkeää ajankäytöstä liittyen taiteelliseen työskentelyyn. Taiteel-

linen työskentely ei nimittäin ole (ainakaan minun tilanteessani) 

verrattavissa mihinkään muuhun työskentelyyn. Osaan kyllä arvi-

oida kuinka paljon aikaa käytän suurin piirtein apurahahakemuksen 

kirjoittamiseen tai jonkin muun asian tekemiseen. Maalauksen koon 

perusteella voin myös päätellä, kuinka kauan sen tekemisessä saat-

taisi kestää. Itse taiteellinen prosessi, jonkin asian ymmärtäminen 

ja sen parissa työskentely, ei kuitenkaan ole aina saavutettavissa 

aikataulujen vaatimien raamien sisällä. Joskus on vain annettava 

ajatusten kypsyä ja hautua rauhassa.

Koen, että opinnäyteprosessini kanssa kävi jollain tapaa näin. 

Vaikka sainkin pääteeman keksittyä, näyttelyt pidettyä ja kokeiltua 

joutilaampaa elämäntyyliä, en ymmärtänyt aivan täysin sitä, mitä 

olin tekemässä.  Aikataulut opinnäytenäyttelyiden suhteen olivat 

aivan liian tiukat, jotta pääni olisi pysynyt muutoksessa mukana. 

Vasta nyt, vuosi opinnäytenäyttelyiden jälkeen, koen saavuttaneeni 

paremman ymmärryksen joutilaisuudesta ja siitä, mihin pyrin teos-

sarjallani. Opinnäyteprosessi olikin eräänlainen otos joutilaisuuden 

tutkimisen alkutaipaleelta. 

En käsittele teoksissani enää joutilaisuutta suoraan, mutta olen 
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ottanut sen, ja etenkin levon priorisoimisen, isommaksi osaksi 

elämääni tämän opinnäyteprosessin takia. Elämä on liian lyhyt 

hukattavaksi ainaiseen stressiin, eikä taidekaan synny ainoastaan 

työhuoneella huhkiessa. Saan sitä paitsi suurimman inspiraationi 

teoksiini asioista, joita teen taiteellisen työni ulkopuolella. Siksi 

aionkin jatkossa vaalia vapaa-aikaani, laiskotella ja tehdä enemmän 

asioita, joista nautin. 
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