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1 ALKUSANAT 

Pelkkä sana ’’opinnäytetyö’’ tuo mieleeni jotain suurta ja vaikeaa. Se on merkinnyt 

minulle jonkinlaista lopullista lopetusta. Yläasteen loputtua piti hakea lukioon ja 

vaikka peruskoulu oli ohi, niin tiesin silti koulun jatkuvan syksyllä. Peruskoulun 

vaihduttua lukioon mikään elämässäni ei muuttunut. Koulu jatkui ja lukio ei ollut 

koskaan minun mielestäni mitenkään varsinaisesti vaikeampaa tai erilaista. Lukion 

lopulla oli yo-kokeet, mutta nekään eivät tuntuneet lopullisilta; tiesin, että koulu jat-

kuu jossain muodossa taas syksyllä, tällä kertaa vain nimikkeellä ammattikorkeakou-

lu. Nyt kaikki on erilaista: opinnäytetyö kuuluu aikuisille. Olenko minä aikuinen? 

Totta kai olen. Olen ollut jo vuosia, mutta en ole ajatellut asiaa sen enempää. Opin-

näytetyö lopettaa koulunkäyntini, ehkä lopullisesti. Lopullisuus pelottaa minua. Syk-

syllä en menekään enää takaisin kouluun, vaikka olen tehnyt niin viimeiset 18 vuotta. 

Opinnäytetyö, onko se vihdoin minuakin vastassa? 

 

Aika tuntuu kuluvan yhä nopeammin ja nopeammin. Opinnäytetyö on aina tuntunut 

olevan jossain kaukana. Sellainen asia, joka tulee eteen vasta, kun mielentila on oi-

kea ja tunnen olevani valmis valmistumaan. Ajattelin tietysti, että sitten neljännellä 

luokalla se tapahtuu automaattisesti. Nyt kuitenkin repiessäni näitä sanoja itsestäni 

tähän tekstiin, alan yhä selkeämmin tajuta, että se on menoa nyt. Olen lykännyt kir-

joittamista ja oikeastaan kaikkea opinnäytetyöhön liittyvää jo liian pitkään. Niin pit-

kään, etten saa enää unta siltä huudolta, minkä huono omatuntoni päästää suljettuani 

silmäni.  
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2 MISTÄ KAIKKI ALKOI 

2.1 Ojasta allikkoon 

Odotin ja uskoinkin siihen, että opinnäytetyöni teosten aiheet vain ilmestyisivät pää-

häni kuin salama kirkkaalta taivaalta. Näin ei kuitenkaan käynyt. Odotin koko syk-

syn. Syys- ja lokakuu menivät näyttelyni kimpussa. Se oli hyvä tekosyy lykätä lop-

putyötä kauemmas. Marraskuu hujahti ohi kuin varkain, en muista edes kävinkö 

Kankaanpäässä koko aikana. Ajattelin, että olin ainoa, jolla ei ollut ideoita. Puhues-

sani asiasta, monet luokkatoverini sanoivat jatkavansa maalaamista entiseen tapaan 

ja päättäisivät sitten myöhemmin uusien teostensa joukosta ne, jotka tulevat loppu-

työnäyttelyyn. Se on kuulemma aika yleistä. Tällainen strategia on mielestäni todella 

ahdistava, mutta vaikka kuinka odotin sitä kuningasideaa, sitä ei vain tullut. Lopulta 

päätin tehdä lopputyökseni teosparin, jossa on fantasia-aihe. Minun piti tehdä joku 

päätös, koska minulle opinnäytetyön on oltava prosessi alusta loppuun. Olin ideasta-

ni suhteellisen iloinen ja minusta se tuntui hyvältä vaikkakin tavalliselta. 

 

En kuitenkaan saanut ajatuksiani paperille ensimmäiseen lopputyökritiikkiin. Minul-

la oli idea kahdesta taulusta, mutta olen aina ollut huono luonnostelemaan ja puke-

maan asioita sanoiksi. Kritiikistä en saanut ainakaan yhtään rohkaisua. Päinvastoin 

tuntui ettei kukaan pitänyt töistäni, ei nykyisistä saati vanhemmista. Ongelmana ei 

tuntunut olevan vain ideani – se vielä olisikin ollut pieni ja korjattavissa oleva on-

gelma – vaan kaikki aiheiden ja toteutuksen välillä. Aiheeni olivat julistemaisia, liian 

kuvitusmaisia ja kliseisiä. Tekniikkani oli kaiken kaikkiaan perustelematon: liian pal-

jon koristeellisuutta ja piperrystä, vaikka tekniikka on aina ollut omasta mielestäni se 

vahvin osaamiseni. En voinut muuta kuin kuunnella, kuinka toisia kehuttiin heidän 

teoksistaan ja mielessäni ajattelin niiden olevan paljon kuvituksellisempia ja pikku-

tarkempia kuin omani.  

 

Kritiikkimme jälkeen olin ihan maassa. Joulu tuli ja meni. Arvaatte varmaan mitä 

tammikuussa tapahtui. Ei mitään. Ahdistukseni kasvoi ja kasvoi. Aloittaminen tuntui 

aina vain vaikeammalta ja kamalammalta niin, että aloin jo voida fyysisesti pahoin 

pelkästä ajatuksesta.  
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Päivisin kehittelin itselleni jonkinlaisen mielenrauhan, tein parhaani voidakseni 

unohtaa kaiken opinnäytetyöhön viittaavankin. Siivoilin ja keksin itselleni muka täh-

dellisempää tekemistä kuin maalaaminen tai kirjoittaminen, kuten esimerkiksi vaate- 

ja keittiökaappien siivous, kellarikomeron järjestely, ikkunoiden pesu ja niin edel-

leen. 

 

Mutta sulkiessani silmäni yöllä, en voinut enää paeta ja täyttää mieltäni kaikella jon-

ninjoutavalla. Mieleeni palaa ahdistus tekemättömyydestäni, pelko epäonnistumises-

ta ja tunne riittämättömyydestä. Se syyllisyys käänsi vatsani ylösalaisin ja tuli jopa 

uniini, kun vihdoin vaivuin jonkinlaiseen horrokseen. Minulla ei ollut yhtään ideoita. 

Kaikki muut olivat varmasti jo valmiit omien töidensä kanssa. Aloin ajatella yhä uu-

delleen sitä, etten ole valmis vielä, en henkisesti enkä teknisesti. Minulla ei ole lop-

putyötä. En saa näyttelyymme esille mitään. Alan vatvoa asioita mielessäni. Miksi 

tein näin? Miksi tein noin? Mieleeni tulee sata asiaa samaan aikaan, enkä pysty saa-

maan kiinni vain yhdestä ajatuksesta. Ensin ajattelen tulevaisuutta ja muistelen men-

neitä. Mikä sai minut koskaan haluamaan tälle polulle? Missä vaiheessa elämääni 

päätin hakeutua taidetta opiskelemaan? Miksen mennyt opiskelemaan jotain, mistä 

saisi kivan päivätyön? Seuraavaksi pelkään tulevaisuutta ja murehdin menneitä. Mi-

nulla ei ole omasta mielestäni tapana murehtia asioita, mutta joskus tuntuu, että kaik-

ki maailman paineet ja odotukset kohdistuvat vain minuun. Kaikki ahdistavat ja ikä-

vät asiat tuntuvat aina kasautuvan yhteen hetkeen. 

 

Jospa kuitenkin on vain niin, että kun mielentila on tarpeeksi matalalla, niin ne mität-

tömimmätkin asiat tuntuvat hankalilta hoitaa, vaikka normaalisti niitä ei ajattelisi 

viittä minuuttiakaan. Tämän opinnäytetyön tuoman stressin tiimoilta olen alkanut 

muistella pitkin öitä kaikkia typeriä asioita, varsinkin sellaisia, joille en voi enää mi-

tään. Olen esimerkiksi viimeaikoina muistellut ja syyllistänyt itseäni siitä, etten otta-

nut tosissani pääsykokeita Metropoliaan. Vuonna 2008 hain konservoinnin koulutus-

ohjelmaan. Se oli kaikin puolin unelma-ammattini ja uskon edelleen, että olisin siinä 

ammatissa erittäin hyvä. Hyväksyntäni jäi kiinni kolmesta pisteestä. Kolme vaivaista 

pistettä, jotka menetin kemian kokeessa, koska olin liian turhamainen lukemaan yh-

tään. Luotin sokeasti taiteellisiin lahjoihini ja hyvään tuuriini, koska minulla todella-

kin on hyvä tuuri. Kaikki ovat sitä aina sanoneet ja olen sen aina itsekin myöntänyt.  
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Olin varma sisäänpääsystäni. Siitä on jo kohta viisi vuotta, ja se epäonnistuminen 

kalvaa minua yhä. En toki sano, että se olisi ensimmäinen tai ainoa pettymys elämäs-

säni, mutta jostain syystä se on yksi niistä, joka tällä hetkellä harmittaa minua eniten. 

Ehkä siksi, että tällä hetkellä olisin valmistumassa sieltä.  

 

Kaiken edellä mainitun ylitse nousee kuitenkin ahdistus nykyisestä suhteestani tai-

teen tekemiseen. Tuntuu siltä, että nyt vanhempana kuvataiteesta on yhä enemmän 

tullut vakavaa, ja joskus huomaan, etten enää nauti piirtämisestä samalla lailla kuin 

lapsena. Varsinkin nyt ihan viime aikoina, kun taiteesta on oikeasti tulossa minulle 

ammatti. Alan uskoa lopputyöohjaajaani, teokseni ovat kaikki huonoja. Ideani ovat 

kaikki huonoja. Tekniikkani on huono. Huomaan, että en ole piirtänyt ja maalannut 

vapaa-aikanani aikoihin. En myöskään piirtele enää mitä sattuu, vaan kaiken mitä 

teen on oltava julkaisukelpoista, ja sen on noudatettava tiettyä tyyliä ja ajatusmaail-

maa. Joskus pelkään, että valitsemani tie taiteen ammattilaiseksi on pilannut minussa 

jotain. Voi miksi koskaan sekoitin työn ja huvin, miksi en antanut taiteen olla rauhas-

sa ja mennyt opiskelemaan vaikka automekaniikkaa? Pelkään, että valmistuttuani 

intohimoni tähän alaan sammuu ja maalaan vain teoksia joita luulen, että minulta 

odotetaan. Pelkään välillä etten pääse enää eteenpäin. En halua itselleni tällaisia luk-

koja. Taide on aina ollut ainoa intohimoni ja ainoa asia, jossa olen ollut hyvä.   

2.2 Valoa tunnelin päässä 

Tämä opinnäytetyön tuoma stressi ja rumia päitään nostavat epäonnistumisen tunteet 

ovat yllättäneet minut täysin. Kuten sanoin, en ole pitänyt itseäni murehtimiseen tai-

puvaisena ihmisenä, minun kohdallani asioilla on yleensä ollut tapana loksahtaa koh-

dilleen vähän niin kuin itsekseen. Olen tietyllä tavalla tottunut aina onnistumaan kou-

luhistoriani aikana vaativissa asioissa. Myönnettäköönkin, että yleensä vielä pie-

nimmällä mahdollisella vaivannäöllä. Nyt pitäisi jaksaa samaan aikaan keskittyä mil-

joonaan toisistaan riippumattomaan asiaan ja nämä toisistaan riippumattomat tahot 

painostavat minua omilta suunniltaan. Olen aina pitänyt stressiä tietyllä tavalla vain 

luovuuttani puoltavana asiana, olen tottunut tekemään kaiken pienessä paineessa. Nyt 

se, että teen edes jotain, auttaa minua saamaan unta yöllä.  
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Tämän kirjallisen tekstin kirjoittaminen tuntuu tällä hetkellä vaikeimmalta asialta, 

joten muutamankin lauseen kirjoittaminen päivässä on kuin valtava paino poistuisi 

hartioiltani. Se paino hiipii aina takaisin vähän kerrallaan, mikä on toisaalta myös 

hyväksi. Kun tunnen Maan ja seitsemän muun planeetan painon taas painavan minut 

kumaraan, ainakin se potkii minua taas tekemään jotain. 

 

Luulen, että lopputyön tekemisessä tulee olemaan minulle haastavinta se, että montaa 

asiaa täytyy tehdä ikään kuin samaan aikaan. Minä pidän siitä, että yksi asia tehdään 

kerralla alusta loppuun ja sitten vasta mietitään seuraavaa. Nyt pitäisi tehdä käytän-

nössä samaan aikaan portfoliota, tätä kirjallista osuutta, hoitaa lopputyönäyttelyn asi-

oita, tehdä luokallemme nettisivut, sekä tietysti maalata itse teokset. Olen sellaisella 

tavalla järjestelmällinen ihminen, että halusin lopputyöni olevan pitkälle suunniteltu 

ja kaikkien siihen kuuluvien osa-alueiden nivoutuvan toisiinsa saumattomasti. Olen 

miettinyt, kuinka pääsisin helpoimmalla tekemällä vain yhtä asiaa kerrallaan, mutta 

minun täytynee myöntää itselleni sen olevan kutakuinkin mahdotonta: jos teen maa-

laukset ensin loppuun, minulle jää vain muutama päivä hoitaa sekä portfolio että net-

tisivut, ja viikko aikaa kirjoittaa kirjallinen osuus. Kirjallisen tekeminen ensiksi ei 

edes onnistuisi, koska aion kirjoittaa prosessistani ja enhän voi kirjoittaa asiasta, jota 

en ole vielä tehnyt. Nettisivut ovat tässä joukossa kuitenkin se asia, jonka pitää olla 

ensimmäisenä valmis, sillä ne pitää julkaista hyvissä ajoin jo ennen näyttelyämme. 

Joka tapauksessa mitä tahansa tekisinkin viimeiseksi, siihen ei olisi enää aikaa. 

 

Minulla menee tunteja nukahtaa. Horrostan ja havahdun kerta toisensa jälkeen. He-

rään aamulla selkä ja niskat kipeänä ja olen väsynyt koko päivän. 

 

En ole nukkunut kunnolla kuukausiin.  
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3 KATRIINAN MUISTELMAT 

 

Sain viimein jonkinlaisen kunnon sysäyksen aloittaa lopputyöurakkani. Olen alusta 

asti kironnut sitä päivää, kun lupasin tehdä luokallemme näyttelymme nettisivut. 

Helmikuun alussa ne piti kuitenkin aloittaa. Teimme aikaisemmin loppusyksystä net-

tisivukurssilla bloggeriin itsellemme nettisivut ja sovelsin oppimaani myös loppu-

työnäyttelyn sivujen kanssa. Alussa en olisi jaksanut millään, mutta mitä enemmän 

tein, sitä enemmän kiinnostuin koodaamisesta. Se on oikeastaan aika mielenkiintoista 

ja mukavaa puuhaa. Voisin kirjoittaa siitä romaanin, mutta tyydyn vain mainitse-

maan asiasta, sillä nettisivujen onnistuminen todellakin antoi minulle puhtia laittaa 

hihat heilumaan ja aloittaa lopputyöprojektini muut vaiheet. 

 

Selvittyäni itsesäälini syvimmistä vesistä, päätin tehdä lopputyökseni omakuvan ja 

ammentaa siihen energiaa ja aiheen juuri kokemistani masennuksen tunteista. Loppu-

työstäni tulee teossarja, jonka keskiössä on omakuvani isolla pohjalla ja ympärillä 

tutkielmanomaisia pieniä teoksia, jotka kuvaavat tunteitani ja odotuksiani, ajatuksia-

ni ja toiveitani. En ole täysin varma, mistä tämä idea tuli, mutta ainakin se on idea. 

En ole päättänyt pidänkö siitä ja luulenkin, että tästä syntyy jonkinlainen viha-

rakkaus –lopputyö. Ehkä aika on kypsä minunkin tehdä vihdoin teos, jossa on tut-

kielman kaltaisuutta. 

 

Tässä opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa keskityn selventämään teossarjani osia ja 

niiden keskinäisiä suhteita. Teokseni tulevat suurimmassa määrin olemaan ekspres-

siivisiä ja nonfiguratiivisia, joten pieni pohjustus lienee tarpeen. Minun oli vaikea 

ajatella kirjoittavani jostain muusta, kuin siitä, mikä liittyy tiiviisti lopputyöni maala-

uksiin. En kuitenkaan halua selittää ja alleviivata töitäni liiaksi. Ehkä tämä kirjoitel-

ma onkin vain muistona itselleni, jonkinlainen tapa purkaa tätä mahdottomalta tuntu-

vaa urakkaa. Haluan, että katselijani ymmärtää siinä olevan idean ja samaistuu sii-

hen, tietämättä kuitenkaan täysin selvästi, mitä kukin kuva merkitsee. Haluan, että 

katselijat voivat peilata teosteni kautta heidän omia ajatuksiansa. 
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4 PAIKOILLANNE, VALMIIT... 

4.1 …Hep! 

Teoksistani isoin on muotokuva itsestäni (Liite 1). Se on toteutettu lyijykynillä ja 

pienellä määrällä maalia. Haluaisin ajatella, että tällä tavalla ikään kuin muistelen 

sitä aikaa taiteen tekemisessäni, jolloin piirtäminen, ja nimenomaan tekninen suori-

tus, oli tärkeintä. Silloin halusin aina vain paremmaksi, eikä vanhojen piirustuksieni 

sisältö ollut kovin tärkeä. Totta kai sisältö on tässä muotokuvassani tärkeä. Olen hiu-

kan huolissani siitä, miltä lopputulos tulee näyttämään ja ennen kaikkea, tuleeko se 

näyttämään minulta paitsi fyysisesti myös sielullisesti. Tämä lienee ensimmäinen 

kerta, kun piirrän itseni. Olen maalannut itseni muutaman kerran ja olen myös piirtä-

nyt olemassa olevia henkilöitä pari kertaa, mutta en voisi sanoa niiden olevan näköi-

siä. Mitenköhän vaikeaa on olla objektiivinen piirtäessään itseään? Haluan kuitenkin 

piirtää itseni juuri sellaisena kuin olen. Siihen on piirrettävä kaikki ne kohdat, mistä 

en itsessäni pidä tai mitkä haluan peittää. Vaikka pidän itseäni iloisena, haluan tällä 

kertaa piirtää itseni vakavana. En surullisena tai masentuneena, vain vakavana. Se 

sopii paremmin ajatuksiini tällä hetkellä, koska suurin osa ajatuksistani pyörii ahdis-

tuneisuuteni ympärillä. 

 

Aloitin siis viimein projektini tekemällä ensin työhuoneen äitini luokse vanhaan ko-

tiini. En asu enää Kankaanpäässä ja sinne matkustaminen töitä tekemään joka päivä 

olisi liian rankkaa ja kallistakin. Äitini sen sijaan asuu alle kilometrin päässä kotoani 

ja hänellä oli tarjota minulle pieni makuuhuone työtilaksi. Mikäs siinä, se on lähellä 

ja palvelu pelaa, niin sanoakseni. Kun työhuone oli valmis, aloin valmistaa pohjia 

lopputyötäni varten. Pohjien teko on yleensä mielestäni tylsä välttämättömyys, mutta 

tällä kertaa oikeastaan pidin siitä. Niitä tehdessä pystyin virittäytymään siihen tilaan, 

että jotain on kohta alettava maalaamaan, ja samalla näin silmieni edessä ensimmäi-

sen kerran konkreettisesti, miltä lopputyöni tulee fyysisiltä mitoiltaan näyttämään. 

Ennen kaikkea pohjien tekeminen antoi minulle vielä muutamien päivien lisäaikaa 

panikoimiseen ja pirun häätämiseen pois korvieni välistä.  
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Kun kaikki oli valmista, minulla oli yksi iso pohja muotokuvaani varten – isoin poh-

ja, minkä olen koskaan tehnyt, vaikkei se valtava olekaan – ja 13 pientä nelikulmais-

ta, vaihtelevankokoista pohjaa, mitoiltaan 40 cm kertaa 40 cm, 35 cm kertaa 35 cm 

sekä 30 cm kertaa 30 cm.  Voi olla, että niitä tulee vielä enemmänkin. 

 

Tunnen ylittäneeni itseni muutaman kerran lopputyömaalauksiani tehdessä jo pelkäs-

tään ideapohjalta ja olen kaavaillut enemmänkin sellaista, mitä en ole ennen tehnyt, 

tai missä en ole ollut ennen hyvä. Haluan kai ottaa tämän haasteena itselleni. Joku 

saattaisi kysyä onko se järkevää, kyseessähän on kuitenkin lopputyö. Mutta kuten 

ohjaajanikin sanoi, tämähän on vain lopputyö, ei siinä onnistuminen tai epäonnistu-

minen tule määrittämään lopun elämäni taiteellisuutta. Alan itsekin vähän kerrallaan 

sisäistämään sen. Tietenkin haluan onnistua, mutta vaikka saamani kritiikki olisi 

huonoa, kaikkein tärkeintä on kuitenkin viime kädessä se, olenko itse tyytyväinen 

tekemisiini. En ole koskaan ollut kovin hyvä tekemään nonfiguratiivista taidetta. 

Olen kyllä yrittänyt, mutta aina teokseni ovat loppujen lopuksi olleet enempi esittä-

viä. Olen myös tehnyt luonnoksia, mikä ei ole minulle ominaista. Yleensä maalaan 

jotain päästäni, mutta kuva muuttuu ja muovautuu tehdessä niin, että se ei valmiina 

enää ole alkuperäisen idean kaltainen. Minulla on jo aika vahva käsitys siitä, miltä 

lopputyöni tulee näyttämään, mutta näin ollen olen myös satavarma siitä, että se ei 

tule olemaan sellainen valmiina.  

4.2 Me, myself and I 

Otin muotokuvaani varten itsestäni etälaukaisulla valokuvia. Sieluni silmin näin itse-

ni heti istumassa lattialla jalat ristissä, kun suunnittelin millaisen muotokuvan haluai-

sin itsestäni tehdä. En tiedä vielä haluanko puhua muotokuvasta vai omakuvasta. 

Taidan puhua vähän molemmista. Valitsin kuvista sen, mikä näytti omasta mielistäni 

levollisimmalta ja eniten itseltäni. Hetken pähkäilyn ja pienen panikoinnin, muuta-

man tauon ja teen juonnin jälkeen viimein laskin kynäni kankaalle. Tyhjän pohjan 

pelko ei ole koskaan ollut näin suuri. Aloin laskea ruudukkoa, jonka avulla saisin 

siirrettyä kuvan mittasuhteet oikein, mutta hermostuin siihen aika pian ja heitin vii-

vaimen huoneen poikki. Päätin piirtää varmalla vapaalla kädellä, sen enempiä mittai-

lematta.  
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Miellyin Irmeli Mäkilän vetämällä sekatekniikan kurssilla viime vuonna piirtämään 

cotton duck –kankaalle lyijykynillä. Olen enemmän ja vähemmän jatkanut sitä tyyliä 

sen jälkeen. Olen aina pitänyt piirtämisestä, mielestäni olen taitava piirtämään lyijy-

kynillä. Lopputyöohjaajanikin kehui piirtämisen jälkeä töissäni. Hän kehotti minua 

piirtämään, mutta hänen mielestään kankaalle piirtämisessä ei ole järkeä, sillä pape-

rilla jälki on herkempää. Olen toisaalta hänen kanssaan samaa mieltä. Kangas syö 

lyijykynän jäljestä oman osansa, mutta minun ei ole tarpeen vaihtaa kangasta pape-

riin. Sitä paitsi suunnittelen lisääväni teokseeni myös maalia. 

 

Piirtäminen vei minut lopulta mukanaan, kuten saattoi odottaakin. Sain itseni piirret-

tyä kahdessa päivässä. Käytin apunani valokuvaa ja peiliä, jälkimmäistä lähinnä kas-

voihin. Kuvassa minulla on päälläni vain mustat alushousut ja valkoinen toppi. Arki-

set kotivaatteet ja arkinen minä. Ei meikkiä, ei hiukset suittuna, ei photoshoppia. 

Niiden tilalle jäivät silmäpussit, kaksoisleuka ja selkämakkarat. Piirtäessä tunsin nis-

kakarvoissani, kuinka toinen minä tuijotti minua kankaalta arvostellen, vaikka sillä ei 

edes ollut silmiä tai kasvoja. Kädet ja jalkaterät tuottivat minulle vaikeuksia, kuten 

aina. Sain ne kuitenkin mielestäni oikein muutaman kumittamisen jälkeen. Kasvojen 

tekoa pelkäsin eniten, erityisesti silmien, ja siksi tein ne viimeisenä. Lopulta istuin 

alas katsomaan valmista itseäni. Se tuijotti minua silmiin niin haastavasti, että minun 

oli pakko poistua huoneesta. 

 

Katselin kotonani puhelimesta valokuvaa muotokuvastani. Valokuvasta usein näkee 

teoksen virheet ja vääristymät paremmin kuin livenä katsellessa. Mihin olen oikein 

itseni laittanut? Tämäkö on nyt sitä, mitä haluan kaikkien minusta näkevän? Palasin 

työhuoneelle ja korjailin kuvaa sieltä täältä. En kuitenkaan saanut enää kunnon otetta 

tekemiseeni – mikä yleensä on merkki siitä, että teokseni on valmis, halusin tai en – 

ja niin istuin sen eteen tuolille. Yhtäkkiä se ei enää ollutkaan haastava. Päinvastoin se 

katseli takaisin levollisesti.  

 

Siinä me istuimme, minä ja minä kasvokkain. En halua kuulostaa siltä, että olisin 

menettänyt järkeni tässä prosessissa, mutta luulen, että lyijykynäminä halusi sanoa 

minulle jotain. Häntä katsellessani sain uutta luottoa tähän projektiini ja ensimmäistä 

kertaa kuukausiin olin sitä mieltä, että tästä voi tulla ihan hyvä lopputyö. Sen hän 

varmaan halusikin minulle sanoa.  
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4.3 Kohti kritiikkiä 

Ajatukseni alkoivat vihdoinkin selkiytyä. Jätin muotokuvani roikkumaan seinälle 

vahdiksi ja ryhdyin jaottelemaan pieniä pohjiani. Seuraava kritiikki olisi tulossa 

muutaman viikon päästä ja sinne pitäisi nyt saada jotain esille. Istuin siinä lattialla 

pieni pohja edessäni ja totesin taas ties kuinka monennen kerran, että nonfiguratiivi-

nen tapa maalata ei onnistu minulta helpolla. Aloin selata puhelimestani valokuvia ja 

etsiä niistä inspiraatiota. Tulin vähitellen siihen lopputulokseen, että annan periksi 

omalle tyylilleni ja maalaan jotain esittävää, että pääsisin ainakin alkuun. Löysin 

malliksi kuvan, minkä olin ottanut kissastani Moonikasta muutamia viikkoja sitten, 

kun se oli tullut ihmettelemään pohjien tekoani. Maalaus on rajattu valokuvaa tiu-

kemmin ja taiteilijan vapautta käyttäen, se on myös hyvin paljon pelkistetympi. Olen 

lopputulokseen hyvin tyytyväinen (Liite 2). Teos on maalattu akryyleillä pohjusta-

mattomalle cotton duckille. Värimaailma miellyttää minua, sekä tietenkin itse aihe, 

joka kuvaa minua ja elämäni tämänhetkistä sisältöä hyvin osuvasti. Tämä on hyvä 

alku sarjalleni, urakan aloitus näkyy siinä konkreettisesti pohjien tekemisenä. Tykäs-

tyin ensimmäisen maalaukseni värimaailmaan sen verran paljon, että päätin tehdä 

kaikki maalaukseni käyttäen samoja värejä. Käytössäni oli loppuun asti vain poltettu 

umbra, okra ja preussinsininen, sekä tietenkin valkoinen ja musta. Näitä maaleja yh-

distelemällä – ja riippuen cotton duckin reagoimisesta – saa aikaan vaikka minkälai-

sia värejä ja yllätysmomentti on taattu. 

 

Rohkaistuneena ensimmäisestä pienestä teoksestani, ryhdyin valokuvaamaan ko-

tonani asioita, joita katselen usein, tai jotka ovat minun jokapäiväisessä elämässäni 

muuten tärkeitä. Aloin muokata pienten teosteni funktiota, alunperinhän niiden piti 

kuvata ajatuksiani ja tunteitani. Mutta nyt minusta alkoi tuntua, että ne voisivat olla 

asioita, mitä näen. Se sopisi hyvin yhteen ison muotokuvani kanssa: siinä on ulkoi-

nen minä ja ympärillä pienissä maalauksissa sisäinen minäni sellaisena, kuin sen 

omilla silmilläni näen. Halusin säilyttää silti idean siitä, että teokset eivät olisi täysin 

ymmärrettäviä, vaikka olisivatkin esittäviä.  

 

 

  



15 

Kuvasin paljon kattoa sänkyni yläpuolella. Se on näky, jota olen viime aikoina tottu-

nut katselemaan unettomina öinä. Sänkyni on alkovissa, joten seinät ja nurkat muo-

dostavat mielenkiintoisia varjoja. Katossa on myös verhokisko, johon voisi ripustaa 

verhon ikään kuin seinäksi sängyn eteen. Se on edellisen asukkaan peruja ja siinä 

roikkuu edelleen muutama yksinäinen nipsu. Niin ikään unettomana olen myös kat-

sellut mieheni selkää hänen nukkuessaan. Nämä näyt tuntuivat oleelliselta maalata ja 

tuovat sarjaan tietynlaista melankoliaa (Liite 3, Liite 4). Seuraavaksi kuvasin eteisen 

kattolampun, joka on monesti ajatuksettoman katseeni kohde. Katselen sitä milloin 

olohuoneen sohvalta, milloin keittiön pöydästä käsin. Tiedättehän sen hetken, kun 

havahtuu ajattelemasta jotain, ja kun yrittää muistella mitä juuri ajatteli, sitä ei ole 

enää olemassa. Sitä huomaa vain katselevansa jotain tyhjin silmin. Valokuva oli 

huonosti valottunut ja siksi tärähtänyt, joten maalasin siitä karkean osasuurennoksen 

ja lisäsin teokseen värikynällä yksityiskohtia (Liite 5). Seuraavaan teokseen hieroin 

hetken mielijohteesta hiilellä sattumanvaraisen kuvion, ja mietittyäni hetken, miten 

sitä tulisi jatkaa, valutin siihen vähän maalia päälle. Lopputulos oli todella epätyypil-

linen itselleni ja tavallaan pidin siitä. Teos kuvasi hyvin sitä sielunmaisemaa minus-

sa, mitä ei pysty sanoin selittämään. Piirsin siihen vielä erivärisillä puuväreillä kat-

koviivoja selittämään ajatuksiani silloin, kun en oikeastaan erityisesti ajattele mitään  

– ne ovat katkonaisia ja epäloogisia (Liite 6).  

 

Palasin vielä hetkeksi omakuvani pariin. Siellä se oli muhinut seinällä jo jonkun ai-

kaa koskemattomana, katselemassa touhujani. Vertasin sitä pieniin maalauksiini ja 

totesin, että ne täytyy jollain tapaa saada toimimaan yhdessä. Samalla päätin, että 

erottaakseni muotokuvani pienemmistä, se saa olla ainoa teos, jossa on lyijykynää. 

Pohdin miten jatkaisin muotokuvaani ja lopulta maalasin sitä hiukan, mutta hyvin 

hienovaraisesti. Maalasin hiukset ja topin, sekä sen sijaan, että hahmo roikkuisi tyh-

jän päällä, koitin istuttaa sen istumaan jonkinlaiseen tilaan maalaamalla sen alle hie-

man varjoa. 

 

Viimeinen maalaukseni ennen kritiikkiä oli kissa-aiheinen. Valutin pohjalle mustaa 

väriä – koska Moonika on musta kissa – ja piirsin puuväreillä kissan silmän. Jotenkin 

arvasin etukäteen, ettei tämä teos saisi raikuvia aplodeja kritiikissä, mutta pitihän sitä 

vähän kokeilla kepillä jäätä. Moonika on minulle hyvin rakas ja valitettavasti tekee 

hidasta kuolemaa. Se tosiasia varjostaa jaksamistani aika tavalla juuri nyt. 



16 

4.4 Toinen ja viimeinen kritiikki 

Helmikuun ja maaliskuun vaihteessa pidettiin taas kritiikki. Toin arvioitavaksi oma-

kuvani ja edellä mainitut 6 pientä maalausta. Pelkäsin etukäteen, että kukaan ei ym-

märtäisi ideaa teosteni takana, mutta ohjaajat ottivat ideani ja teokseni ihan hyvin 

vastaan. Huokaisin helpotuksesta siinä vaiheessa, kun joku sanoi yhteyden muotoku-

vani ja pienten teosteni välillä olevan ihan ilmeinen ja että kyllä kaikki ymmärtävät, 

mitä yritän teoksillani kertoa.  

 

Mukana oli taas tietenkin kummallista palautetta, mutta joukossa oli myös ihan kel-

poa kritiikkiä ja ajattelemisen arvoisia kysymyksiä. Pienten maalausteni aiheet olivat 

ohjaajien mieleen, ja vaikka ne olivat minulle täysin esittäviä, jouduin kuitenkin sel-

ventämään, mitä kukin niistä esittää. Se miellytti minua, sillä juuri sitä olin halunnut-

kin. Kerroin tekeväni näyttelyyn pieniä teoksia paljon enemmän ja aiheiden olevan 

sitä mitä nytkin oli näytillä. Ohjaajat ihastuivat ajatuksiani kuvaavaan hiiliteokseen 

(Liite 6), joka sattumoisin oli teoksista ainoa, joka ei oikeastikaan esittänyt mitään 

konkreettista, ja kannustivat minua tekemään sellaisia lisää. Ripustuksesta puhuttaes-

sa yksi ohjaajista esitti idean, että koittaisin jakaa pienet teokset aihealueittaan niin, 

että samankokoiset olisivat aiheeltaan samanarvoisia. Siis niin, että esittävät, ei-

esittävät ja muut siltä väliltä olisivat samankokoisissa ryhmissä keskenään. En pitä-

nyt ideasta, mutta lupasin harkita asiaa. 

 

Teos, missä oli se kissan silmä, ei ollut odotusten mukaisesti yleisömenestys. Siitä 

eivät pitäneet sen enempää ohjaajat kuin luokkatoverinikaan. Ymmärsin heidän pe-

rustelunsa ja olin myötämielinen, enkä alkanut väittää vastaan. Ajattelin vain, että 

siinähän luulette, ettei sarjaani tule yhtään kissamaalausta, siinä olette väärässä. Toi-

nen teos, mitä kovasti yritettiin saada sensuuriin, oli kuva miehestäni (Liite 4). Syy 

siihen oli se, että ohjaajien mielestä muotokuvani lisäksi teossarjassa ei pitäisi olla 

muita ihmisiä. Muuten omakuvani riitelisi niiden kanssa huomiosta.  

 

Kritiikin jälkeen oloni oli taas vähän parempi ja rohkaistuneempi. Kaiken kaikkiaan 

olin tyytyväinen saamaani palautteeseen ja ehdotuksiin. Yön pimeänä tuntina kuiten-

kin päähäni kasvoi sarvet, ja suunnittelin tekeväni koko lopputyöni pelkästään kis-

samaalauksista. 
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5 TYÖ ENNEN HUVIA 

5.1 Uudelleen järjestelyä 

Työhuoneella alkoi kritiikin jälkeen puhaltaa muutoksen tuulet. Pohdin haluanko jao-

tella pohjat tärkeysjärjestykseen koon mukaan, mutta minusta se olisi ollut liian il-

meistä ja alleviivaavaa. En edes ajatellut, että teoksistani jotkut voisivat olla tärke-

ämpiä kuin toiset. Ensimmäisen kerran aloin miettiä myös ripustusta. Työhuoneesee-

ni ei mahtunut järjestelemään mitään malliksi, joten päätin keskittyä asiaan vasta 

Raumalla. Mielestäni ripustuksen piti olla ehdottomasti epäsäännöllinen ja pienten 

teosten ikään kuin kehystää muotokuvani. Samalla päätin, että pieniä maalauksia tu-

lisi sittenkin vain kahta kokoa kolmen sijaan. Jätin niistä pienimmät – 30 cm kertaa 

30 cm – pois.  

 

Kissan silmä alkoi tuntua minunkin mielestäni hieman kornilta, joten se sai lähtöpas-

sit. Olin tehnyt pohjiani sekaisin cotton duckilla ja pellavakankaalla. Sattumoisin kis-

san silmä oli pellavakangaspohjalle maalattu ja hylkäämällä sen päätin samalla, että 

hylkään kaikki pellavakangaspohjat. Otin kankaat pois ja vaihdoin tilalle cotton 

duckit. Olkoon se yksi yhdistävä tekijä teossarjassani, että kaikki on maalattu saman-

laiselle kankaalle. Silloin maalausjälkikin olisi siististi yhdenmukainen. Tämä päätös 

ei ollut kovin vaikea, koska itse asiassa pidän nykyään paljon enemmän cotton 

duckille maalaamisesta. Tälle kankaalle maalaaminen vain on aika haastavaa ja sitä 

täytyy oppia käsittelemään. Täysin ennakoitavissa se ei nimittäin ole, varsinkaan 

pohjustamattomana. Värien lopullisen sävyn näkee vasta, kun maali ja kangas on ko-

konaan kuivunut. Paljolla veden käytöllä maalin saa käyttäytymään tällä kankaalla 

kuin akvarellit, jälki voi olla todella herkkää. Työskentely on usein kertaluontoista: 

kun maali on kuivunut, kuva-alaa on aika vaikeaa enää korjata niin, ettei korjaami-

nen näkyisi siinä rumasti. Ottaen huomioon millaisena kontrollifriikkinä itseäni ylei-

sesti pidän, on sangen yllättävää, kuinka paljon silti pidän tästä kankaasta. Ehkä alan 

vähitellen oppia olemaan välittämättä pienistä kömmähdyksistä. Sattuman kautta voi 

joskus saada aikaan tosi hienoja pintoja ja värejä! 
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5.2 Alkoi kilpa aikaa vastaan 

Lopputyönäyttelyn ripustukseen oli viimeisen kritiikin jälkeen noin puolitoista kuu-

kautta aikaa. Toin Kankaanpään reissultani mukana taas kasan rimoja ja kangasta ja 

aloin rakentaa lisää pohjia. Uusien pohjien myötä minulla oli 4 pientä pohjaa lisää, 

joten nyt tulisi keksiä yhteensä 17 ideaa. Jatkoin samalla strategialla kuin ennen kri-

tiikkiä ja aloin valokuvata kaikkea ympärilläni. Milloin kuvasin työhuoneella, mil-

loin kotona. Koitin keskittyä asioihin, jotka olivat minulle korvaamattomia. Pidin 

puhelinta aina ulottuvillani, jotta voisin heti kuvata, kun huomasin kiinnittäväni eri-

tyistä huomiota milloin mihinkin asiaan, esineeseen tai ajatukseen. 

 

Yksi asioista, jotka eniten rasittavat mieltäni, on kärsimäni lymfaödeema. Se on sai-

raus, jossa raajojen – useimmiten jalkojen – imunesteen kierrossa on häiriö, joka voi 

olla kroonista perinnöllistä tai tilapäisesti johtua jostakin traumasta, kuten leikkauk-

sesta. Minulla sairaus on perinnöllinen. Oireena on jonkinasteinen turvotus, minulla 

tila vaikuttaa vasemmassa jalassa pääosin nilkan alueella. Tauti on niin sanotusti pa-

rantumaton, mutta oireita voi helpottaa hyvin paljon lymfahieronnalla. Tällä pitkällä 

tarinalla ei ole tarkoitus kerjätä sääliä, vaan se on aasinsilta siihen, miksi tein peräti 

kaksi seuraavaa maalausta lopputyösarjaani. Äitini antaa minulle aina silloin tällöin – 

tai oikeastaan aika usein – tätä edellä mainittua hierontaa, jolloin paremman paikan 

puutteessa makaan hänen ruokapöydällään. Hieronta ammattilaisella fysioterapeutilla 

on kallista, joten turvaudun kotikonsteihin. Joka tapauksessa, maatessani siinä pöy-

dällä selälläni ties kuinka monennen kerran, huomasin tuijottavani suoraan kattoon. 

Äidilläni on ruokapöydän yläpuolella kaksi lamppua, jotka ovat muotoilultaan kuin 

kukkia. Niitä katsellessani palaan aina lapsuuteen asti. Muistan ihan pienenä tyttönä, 

kuinka konttasin pöydän alla leikkimässä poneilla ja katselin noita samoja ikivanhoja 

lamppuja kuvitellen niiden olevan oikeita kukkia. Halusin ottaa ne alas ja laittaa it-

selleni päähineeksi, olisin ollut kuin keijukainen. Oikeastaan on hassua muistaa noin 

vanhoja ajatuksia. Maalasin lamput siinä perspektiivissä, kuin niitä lapsena aina kat-

soin (Liite 7) .  
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Siinä samaisella pöydällä maatessani oikealla puolellani on tuoli, jonka päällä on iso 

kukkaruukku. Tuoli on ihan ikkunan vieressä ja kasvin lehtien välistä siihen paistaa 

kirkas aurinko. Kasvissa on pitkät suipot lehdet ja yksi niistä oli muuttunut keltaisek-

si ja kuivaksi. Se oli painunut alaspäin ja nojasi tuolin selkänojaan. Se muodostaa 

hyvin hienovaraisia varjoja, kun aurinko paistaa kirkkaasti. On hauskaa katsella sitä 

päivittäin ja huomata kaikki se muutos väreissä ja varjoissa, vaikka itse asetelmaan ei 

tule mitään muutosta. Otin siitä valokuvan ja maalasin sen (Liite 8). En saanut van-

gittua sen enempää maalaamalla kuin valokuvallakaan kaikkea sitä herkkyyttä, min-

kä silmillä näkee. Mikähän minua noissa varjoissa oikein miellyttää? 

 

Olin tulostanut työhuoneelleni muutamia kuvia, mitä olin räpsinyt sattumalta. Yksi 

kuva oli tärähtänyt otos, missä näkyi sohvan kulmaa ja kotini olohuoneen verhoa. En 

tiedä, mitä olin yrittänyt kuvata, sillä valokuvassa ei oikein esiintynyt mitään. Mutta 

verhoissa näkyi pyöreä viivakuvio, mikä näytti mielestäni kiinnostavalta. Otin esiin 

pohjan, mihin olin aikaisemmin levitellyt väriä sinne sun tänne, sen enempää mietti-

mättä. En tarkkaan muista mitä ajattelin maalatessani, luultavasti en juuri mitään, 

mutta lopputulos oli mukavan moniulotteinen ja jotenkin kummallisen merkitykselli-

sen näköinen, vaikkakin nonfiguratiivinen (Liite 9). Liitin siihen verhojeni kuvion 

piirtämällä keskelle taulua värikkäitä viivoja puukynillä. Se oli nyt sarjassani toinen 

teos, joka ei esittänyt varsinaisesti mitään olemassa olevaa, pelkkää ajatuksen juok-

sua. Ei hassumpaa. 

5.3 Moonika 

Noin kuukausi ennen näyttelyn ripustuksen aloittamista veimme Moonikan eläinlää-

kärille kontrolliin. Sillä oli todettu munuaisen vajaatoiminta pari vuotta sitten. Aikai-

sempi lääkäri oli huolissaan arvojen nopeasta huonontumisesta, vaikka kissa oli nuori 

ja oli noudattanut tarkkaan oikeaa ruokavaliota. Lääkärissä todettiin Moonikan mu-

nuaisten olevan melkein toimintakyvyttömät, mutta Moonikan yleisen hyvän kunnon 

takia päätettiin kokeilla vielä kuukauden verran lääkitystä. En muista milloin olisin 

itkenyt niin paljon. Toisaalta itkin helpotuksesta – sainhan vielä kuukauden toivonki-

pinän – ja toisaalta surusta, koska lääkärin mukaan arvio oli todella huono.   
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Ajattelin, etten kestä enää. Kaikki maailman vastoinkäymiset juuri nyt! Juuri nyt, 

kun pitäisi jaksaa olla reipas ja produktiivinen. Muutaman päivän olin varma, että 

valmistun vasta ensi vuonna. Kaikki tekemäni maalauksetkin olivat ihan paskaa. 

 

Moonikan tila masensi minua kovin. Halusin maalata sen kunniaksi taulun ja kirjoit-

taa siitä, vaikka saisin sen takia hylätyn koko opinnäytetyöstä. Pahoinpitelen kaikki, 

jotka sanovat, että sehän on vain kissa. Se on paljon enemmän. Se on ystäväni. Se on 

maailman viisain, leikkisin, kiltein, kaunein ja seurallisin puhelias kissa, minkä olen 

ikinä nähnyt. Eikä toista samanlaista tule koskaan. Lääkitseminen väkisin oli kuin 

kidutusta, mutta lopulta se suostui syömään tabletit vapaaehtoisesti. Fiksu tyttö. 

 

Moonika alkoi selvästi huonontua lääkkeistä huolimatta. Se ei ollut enää entisensä ja 

alkoi vetäytyä hiljaisena nurkkaan, vaikka ennen se oli koko ajan äänessä. Otin siitä 

valokuvan, kun se istui ikkunalla valoverhojen takana. Siitä tuli sopivan surullinen 

kuva maalattavaksi (Liite 10). 

5.4 Loppukiri 

Masennuksesta täytyy vain rämpiä eteen päin, niin se kai on julmassa maailmassa. 

Aiheiden keksiminen alkoi tuottaa vaikeuksia. Olin jo aikapäivää sitten ottanut kuvan 

eteisemme summerista. Minua kiinnostaa johdot ja itse asiassa olin ottanut kuvia ko-

timme johdoista jo paljon. Olen säästellyt niitä aikomuksenani maalata niistä sarja 

johonkin näyttelyyn. Jotenkin tuntui sopivalta maalata johtoja osaksi lopputyötäkin, 

joten valitsin summerikuvan (Liite 11). Olen aina halunnut asua jossain, missä on 

ovisummerit. Luulen, että sekin mieliteko on saanut juurensa lapsuudestani. Ääne-

koskella asuessani kaupunkiin rakennettiin uusia kerrostaloja. Se ei ollut niin arkista, 

kuin miltä kerrostalojen rakentaminen nykypäivänä kuulostaa, ei siinä kaupungissa 

tapahtunut sellaista. Ystäväni muutti perheineen tällaiseen uuteen taloon ja heidän 

kotonaan oli ovisummeri. Enpä ollut sellaisesta ennen kuullutkaan ja sen kanssa oli 

hauska pelata. Meillä oli aina hirveä kilpa, että kuka saa soittaa summeria ja puhua 

siihen, tai vastata summeriin kaverimme kotona ja painaa ovi napista auki. Napista 

ovi auki! On se melkoista. 
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Summerin jälkeen aloin vaipua horrosmaiseen tilaani ja ryhdyin työstämään pohjaa 

sen enempää miettimättä mitään tähdellistä. Tai ajattelinhan minä oikeastaan paljon-

kin kaikkea. Ajattelin Moonikaa, näyttelyämme, Raumalle ajamista ja Kankaanpääs-

sä vieraissa yöpymistä. Mietin avajaisia ja ripustamista, teoksiani ja mitä niistä ollaan 

mieltä. Mietin työssäkäyntiä ja kesää. Lopputulos onkin sen kaltainen sekamelska 

(Liite 12). Mielestäni se näyttää vähän maisemalta. Pyörittelin tätä pohjaa pitkään 

osaamatta päättää, miten päin se pitäisi esittää. 

 

Seuraavaan teokseeni sain aiheen vähän niin kuin vahingossa. Istuin työhuoneellani 

lattialla juomassa teetä. Laskin teepussini talouspaperille ja huomasin lopputuloksen 

vasta seuraavana päivänä. Teepussi oli värjännyt paperin, joka oli rypistyessään saa-

nut aikaan jänniä kuvioita. Se toi mieleeni batiikkivärjäyksen. Maalasin teepussin 

reunaa ja sen alla olevan paperin (Liite 13). Oikeassa alakulmassa kulkee teepussin 

naru, joka on kyllä täysin oman mielikuvitukseni tuotetta. 

 

Suunnilleen näihin aikoihin aloin jo luopua stressistäni. Minulla oli omakuvani lisäk-

si jo 12 pientä maalausta, ja vaikka se oli mielestäni vähän, päätin etten enää ala pin-

gottamaan hermojani tämän projektin kanssa. Maalaisin loput paljon keveimmin sy-

dämin ja lopputulos olisi hyvä näinkin, vaikka en mitään enää saisi maalattua. Aloin 

tehdä muistilistaa ripustusviikkoa varten, mitä kaikkea pitäisi tehdä sitä ennen, mitä 

ottaa mukaan koululle viikonlopuksi ja mitä Raumalle ja niin edelleen. Ripustaminen 

Raumalla pitäisi aloittaa huhtikuun 15. päivä ja sitä edeltävänä viikonloppuna olisi 

tarkoitus sovittaa teoksiamme luokan kesken Rauman taidemuseon pienoismalliin. 

Suunnittelin meneväni koululle töihin tuoksi viikonlopuksi. Siihen viikonloppuun oli 

enää parisen viikkoa aikaa. 

 

Muutamien seuraavien päivien ajan tein levottomasti hommia. Ajatukset eivät tahto-

neet enää pysyä kasassa lähestyvän koitoksen takia. Kokeilin saada muutaman idean 

maalattua, mutta olin tyytymätön lopputulokseen. Laitoin kaikki mallikuvat ja luon-

nokset piiloon ja aloin maalata kahta taulua yhtä aikaa. Niistä tuli molemmista hyvin 

niukkoja sisällöllisesti, mikä ei varmaan ole ihme (Liite 14, Liite 15). Aloin olla jo 

ihan lopussa. 



22 

5.5 Ei voi olla totta! 

Viimeisellä viikolla ennen Kankaanpäähän lähtöä minulla oli jäljellä enää kolme 

pohjaa. Aloin maalata yhteen niistä kuvaa taulusta, joka on seinällä kotonani (Liite 

16). Taulusta lähtee hassu varjo seinälle, kun laitan pimeässä huoneessa lukuvalon 

päälle. Tätä teosta maalatessani aloin saada pieniä oireita alkavasta flunssasta. Toi-

voin niin hartaasti, että tauti ei iskisi kunnolla. Oloni paheni silti päivä päivältä ja 

luovuin toivosta saada viimeiset kaksi pohjaa maalattua. Aloin tehdä kaikkia viime-

hetken välttämättömyyksiä työhuoneellani, kuten laittamaan tauluihini ripustuksia ja 

signeerauksia. Olin lopulta niin täysin tukossa, että päässäni vain humisi. Ripustusten 

teosta ei tullut mitään, sillä olin niin voimaton, etten saanut edes niitattua. Kaiken 

lisäksi huomasin signeeranneeni kaikki teokseni vuodelle 2012! Silloin löin hanskat 

tiskiin ja lähdin kotiin sairastamaan. Mitä vain jäisikin tekemättä, ehtisin tehdä sen 

koulussa. 

 

Minulle nousi kuumetta torstaina, kun lauantaina piti jo lähteä kouluun. Oloni ei olisi 

voinut olla enää kurjempi ja tiesin, että edessä olisi vielä kurjemmat olot. En kuiten-

kaan voinut olla menemättä ja jättää kaikkia muita pulaan. Teoksenikin olivat kaikki 

Tampereella. Lauantaina sitten otin aimo liudan särky- ja allergialääkkeitä, pakkasin 

teokseni autoon ja lähdin ajamaan kohti Kankaanpäätä. Koulussa me testasimme te-

oksiamme pienoismalliin ja minusta Rauman taidemuseo näytti todella pieneltä. Oli-

sin halunnut laittaa maalaukseni kaikki yhdelle seinälle, mutta tilanpuutteen takia 

näytti siltä, että joutuisin tyytymään pieneen huoneeseen ja jakamaan teokseni peräti 

kolmelle seinälle. 

 

Seuraavat kaksi yötä vietin koulussa yskien keuhkoni pihalle. Olisin saanut yöpaikan 

muualtakin, mutta halusin olla yksin. Onneksi olin pitkän pohdinnan jälkeen ottanut 

työhuoneelta mukaani ne kaksi ylimääräisiksi jäänyttä pohjaa, sillä koulussa särky-

lääke- ja kuumehorkassa maalasin niistä aika kelvolliset viimeiset teokset. Niistä en-

simmäinen oli mielikuva, jonka muistan äitini luota, missä olohuoneen verhokapan 

alta näkyy juuttiamppelin narut (Liite 17). Se on taas yksi näkymä, joka on minulle 

tuttu hieronnan aikana. Toinen oli hyvin nopea maalaus toiselta puolelta alkoviani, 

päinvastakkainen aikaisempaan maalaukseeni nähden (Liite 3). Tässä teoksessa nä-

kyvät yksinäiset nipsutkin roikkumassa verhokiskossa (Liite 18). 
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Pidän erittäin paljon näistä kahdesta viimeisestä maalauksesta. Minun on vaikea 

päättää suosikkeja teosteni joukosta, ne ovat kaikki minulle omalla tavallaan yhtä 

tärkeitä ja merkityksellisiä näkymiä. Sunnuntaina sain tehtyä ripustukset kunnolla 

loppuun. Luojalle kiitos, että olin signeerannut teokseni lyijykynällä, vuosiluku oli 

näin ollen helppo korjata. Naureskelin virheelleni, ainahan jotain menee pieleen, on-

neksi minulle ei käynyt mitään tätä pahempaa. 

 

Olin purkanut omakuvani autokyytiä varten, koska se ei mahtunut pitkältä sivultaan 

henkilöauton kyytiin. Naputtelin sivurimat kiinni ja suoristin kankaan vielä kastele-

malla sen. Korjasin muutamia pieniä asioita omakuvassani, joista ohjaajat olivat kri-

tiikissä kauan sitten huomauttaneet. Ne koskivat suurimmaksi osaksi anatomisia vir-

heitä. Ohjaajat olisivat halunneet minun maalaavan muotokuvaani taustaa, mutta 

mielestäni se oli hyvä niin kuin se oli. Minun silmissäni se oli valmis. 

 

Teosten pakkaamiseen menikin sitten mukavasti aikaa, olihan minulla omakuvani 

lisäksi 17 pientä maalausta. Saatuani kaikki pakettiin hyvissä ajoin sunnuntaina, sain 

vihdoin huokaista helpotuksesta. Tuntui uskomattomalta ajatella, että teokseni olivat 

nyt valmiit, niille ei voinut enää mitään ja lopputyöni oli mikä oli. Annoin itselleni 

luvan poistaa teoksia kokoelmasta Raumalla, jos siellä näyttäisi siltä, että joku ei so-

pisi joukkoon. En ollut vieläkään saanut katseltua teoksiani missään yhtenä kokonai-

suutena. Alkoi kovasti jännittää, miltähän ne kaikki näyttäisivät yhdessä ja olisinko 

teoksiini kokonaisuutena tyytyväinen. Tällä hetkellä minusta tuntui kuitenkin hyvin 

luottavaiselta. Nuhakin alkoi vihdoin väistyä. 

5.6 Rauman taidemuseo 

Viimeinen pyristys ennen avajaisia ja tekstinikin alkaa jo lähentyä loppuaan. Maa-

nantaina 15. huhtikuuta alkoi näyttelynripustusprojekti Raumalla. Rauman taidemu-

seo on aivan ihastuttava paikka ja paljon isompi, kuin mitä olin odottanut. Huone, 

jonne minun oli tarkoitus ripustaa omat teokseni, oli hieman luultua kookkaampi ja 

todella valoisa. Teokseni näyttivät tässä valossa oikeastaan aika hyviltä ja värit sopi-

vat hyvin toisiinsa. Nyt näin ne kaikki yhdessä samaan aikaan ensimmäisen kerran. 
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Kaikki etsiytyivät omille suunnitelluille paikoilleen ja alkoi teosten pyörittely paikas-

ta toiseen. Aika pienellä vaivalla saimme päätettyä kaikkien teosten lopullisen pai-

kan, vain muutamia huoneita täytyi päikseen vaihtaa. Koko viikon ajoin aamulla 

Kankaanpäästä Raumalle ja illalla takaisin. Näin täytyi tehdä, koska emme saaneet 

hyvää majoituspaikkaa luokan kesken.  

 

Raumalla päätettiin minun kohdallani, että jaan sittenkin teokseni kahdelle seinälle 

kolmen sijaan, ja huoneeseeni kolmannelle seinälle tuli erään toisen luokkatoverin 

teos. Päätös oli kyllä hyvä, sillä vaikka minulla oli useita pieniä tauluja, olisi kolme 

seinää ollut niille liian hajautettu. Teokset olisi pitänyt ruuvata paikoilleen, mutta ha-

lusin tehdä ripustuksen mieluummin naulaamalla, koska en tosiaan ollut sommitellut 

teoksia missään seinälle aikaisemmin, vaikka mielessäni olinkin jo suunnitellut, mi-

ten sen toteutan. Ensin ripustin omakuvani keskelle ensimmäistä seinää. Sitten aloin 

sovitella pieniä teoksia keskenään sopiviksi pieniksi ryhmiksi. Halusin ripustaa ne 

ikään kuin niin, että teokset, jotka kuvaavat korkealla olevia asioita, ovat korkealla ja 

niin edelleen. Iskin nauloja melko summassa seinään ja sovittelin niihin tauluja. Aika 

kauan sain repiä nauloja irti ja iskeä ne uudestaan muutaman sentin päähän, jotta ri-

pustus alkoi näyttää miellyttävältä. Koetin saada sommitteluun sellaisen vaikutel-

man, kuin ajatukseni killuisivat siellä edes takaisin epäloogisessa järjestyksessä muo-

tokuvani ympärillä. Nimesin teoskokonaisuuteni nimellä: Sen jälkeen olin hiljaa. 

 

Vielä ennen avajaisia Rauman taidemuseon amanuenssi ja eräs toinen kriitikko piti-

vät meille viimeisen kritiikin. Sain teoksestani niin hyvää palautetta, että itku helpo-

tuksesta ja kaikesta stressin laukeamisesta ei ollut kovin kaukana.  

 

Kaiken kaikkiaan ripustus meni koko luokalla todella helposti ja taidemuseo saatiin 

sopivasti täyteen. Näyttelystä tuli mielestäni oikein hyvännäköinen. Kaikki olivat 

odottaneet kovaa riitelyä ja väsymystä, nälkää ja ahdistusta, mutta mistään sellaisesta 

ei ollut tietoakaan. Taidemuseon henkilökuntakin oli ripustuksessa hyvin avulias. 

Avajaiset Yhteenvetoja –näyttelyymme pidettiin 19. huhtikuuta 2013. Taisin juoda 

aika monta lasia viiniä. Ihan ansaitusti. 
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6 SEN JÄLKEEN OLIN HILJAA 

 

Olen yllättynyt siitä, miten paljon oikeastaan pidän lopputyömaalauksistani. Tämä 

prosessi on ollut henkisesti yhtä vuoristorataa. Välillä olen vihannut kaikkia maa-

lauksiani ja välillä taas ollut niihin hyvin tyytyväinen. Teoksissa on muutama helmi, 

mutta sitä en tässä tekstissä paljasta, mitkä ne minun mielestäni ovat. Halusin sarjani 

koskettavan myös katselijoita, ja avajaisissa moni ihminen oli kiinnostunut teoksista-

ni, sekä kyseli minkäkin kuvan merkitystä ja mitä se esittää. Sain jopa ohjaajaltani 

hyvää palautetta. 

 

Aika on kulunut valtavan nopeasti ja en voisi uskoa, että nyt kaikki alkaa vihdoin 

olla lopuillaan. Puhun paitsi viimeisestä kouluvuodestani, myös koko neljän vuoden 

taipaleesta. Nyt on aika alkaa suunnitella tulevaa ja olenkin päätynyt jatkamaan 

maisteriksi asti. Missä menen seuraavaksi kouluun, sitä en vielä tiedä. 

 

Tavoitteeni oli tehdä sarja, jonka tekemisprosessissa ylitän itseni ja itselleni osoitta-

mani rajat. Menin pois mukavuusalueeltani ja kokeilin jotain, mitä en voinut hallita, 

paransin vanhaa taitoa, opin uutta ja kehityin. Matkasin syvemmälle itseeni, tunsin, 

näin ja koin uudenlaisia tunteita. Toin itsestäni näkyville jotain hyvin henkilökohtais-

ta. 

 

Moonika menehtyi avajaisten jälkeisenä tiistaina 23. huhtikuuta vajaan kuuden vuo-

den ikäisenä. 
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