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Opinnäytetyöni kirjallisen osuuden alussa kerron hieman taiteellisesta 

kehittymisestäni opintojeni aikana Kankaanpään taidekoulussa. Taiteilijana koen 

olevani tietynlaisessa jatkuvassa muutoksen tilassa. Haluan kokeilla taiteessani vähän 

kaikenlaista ja mahdollisesti oppia näiden kokeilujen kautta uusia asioita itsestäni, 

maailmasta ja kaikesta. 

Seuraavassa luvussa kerron opinnäytetyöni idean kehittymisestä pääni sisällä, 

suhteellisen pitkän ajan kuluessa. Pyrin selvittämään myös hieman teoksen taustoja 

ja siihen liittyviä aiheita sekä teemoja, joista ehkä tärkeimpinä pidän käsitteitä kuten 

elämänkiertokulku tai evoluutio. 

Viimeiseksi läpikäyn teoksen fyysistä valmistusprosessia ja siihen liittyneitä 

valintojani koskien esimerkiksi teoksen materiaaleja. Teos koostuu useista erilaisista 

materiaaleista, joista tärkeimpinä on mainittava kipsi sekä erilainen teknologiaan ja 

elektroniikkaan liittyvä valmismateriaali.  
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In the beginning of the written part of my graduation work I tell a little bit about my 

development as an artist during my studies in Kankaanpää Art School. As an artist I 

see myself in a certain continuous state of change. With my art I want to try all kinds 

of things and maybe learn through these experiments new things about myself, the 

world and everything. 

In the next chapter I tell about the developing process of the idea for my graduation 

work, which I went through inside my mind within a relatively long period. I also try 

to explain the background of the work as well as different subject matters and themes 

within it, of which the most important that I reckon are concepts like the cycle of life 

and evolution. 

Finally I look over the actual making process of the work and also different choices 

that I had to make during the process, relating for example the materials that I used. 

The work is built of many different materials, of which the most important to 

mention would be plaster and also a variety of different parts relating to technology 

and electronics.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa kerron hieman kokeiluistani erilaisissa taiteen 

tekemisen tavoissa opintojeni aikana Kankaanpään Taidekoulussa. Summaan myös 

joitain tämänhetkisiä mietteitäni omasta taiteestani ja taidekäsityksestäni. Lisäksi  

pyrin selvittämään fyysisen opinnäytetyöni, VIIMEIN IKUINEN, valmistumis-

prosessia, ideasta valmiiksi teokseksi. 

 

  

2 TOINEN LUKU 

2.1 Työskentelystäni koulun aikana 

Olen aina ollut erittäin kiinnostunut kuvataiteesta ja kuvallisesta ilmaisusta 

ylipäänsä. Kolmenkymmenen elinvuoteni aikana olen ehtinyt touhuamaan vähän 

kaikenlaista, mutta kuvan luominen on ollut aina jollain tavalla läsnä elämässäni. 

Olen havainnut itsessäni jonkinasteista taitoa ja lahjakkuutta tämän asian parissa 

toimiessani ja mielestäni vahvuuksia ja osaamista tulisi aina pyrkiä kehittämään ja 

viemään eteenpäin. Taide on minulle intohimo. Halu ruokkia tätä intohimoa on 

ilmennyt tekemisissäni eri tavoin, nyt viimeisimpänä se johdatti minut opiskelemaan 

Kankaanpään taidekouluun. Hyvä niin. 

 

Tavoitteena minulla on ollut opintojeni aikana Kankaanpäässä tutustua 

monipuolisesti erilaisiin taiteen tekemisen tapoihin ja kehittää itseäni sekä 

tekemistäni mahdollisuuksien mukaan. Olen kokeillut vähän kaikenlaisia tekniikoita 

ja työskentelymetodeja. Olen vielä sitä saapumiserää, jolla oli toisena 

opiskeluvuotenaan mahdollisuus / velvollisuus valita jokin erikoistumisala loppujen 

opintojen ajaksi grafiikan, maalauksen tai veiston väliltä. Valintani tein aivan viime 

hetkellä, maalaamisen ja veiston ollessa omat mieleisimmät vaihtoehtoni. 

Maalaamista jo aiemmin harrastaneena ja siinä jonkin verran jo kehittyneenäkin, 
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ajattelin olevan oman taiteeni kehittämisessä enemmän hyötyä tutustumisesta 

paremmin veistotaiteeseen. En ole kyllä valintaani missään vaiheessa katunut. 

 

Aiemmista opinnoistani muun muassa puusepänalalta sekä työskentelystäni 

rakennusalalla minulle on kertynyt mielestäni kohtalaisen kehittyneet 

käsityöläistaidot sekä ehkä kyky hahmottaa kolmiulotteista tilaa paremmin. Näitä 

ominaisuuksiani en ole kuitenkaan hyödyntänyt puhtaasti taiteen tekemisessä ennen 

opintojani Kankaanpäässä veistotaiteen parissa. 

 

Mikä on mieluisin tapani tehdä taidetta, tai missä tekniikassa olisin omimmillani, en 

vielä tiedä, enkä ole varma tarvitseeko minun ikinä tietääkään. Varmasti tulen 

tekemään maalauksia tulevaisuudessa veistotaiteen ohella, eikä ajatus grafiikan 

tekemisestäkään tulevaisuudessa tunnu täysin mahdottomalta. Nyt tällä hetkellä 

kuitenkin tuntuu siltä, että kolmiulotteisuus on se taiteellinen ilmaisukeino, jolla on 

minulle eniten annettavaa ja minulla myös sille. 

 

Kuvanveisto pitää sisällään monia toisistaan täysin poikkeavia tekniikoita ja 

työtapoja sekä materiaaleja. Itse tunnen nauttivani yhtälailla kiven, puun tai vaikka 

kipsin veistämisestä, kuin saven muovailemisesta, tai vaikkapa, kuten nyt lopputyöni 

kohdalla, teoksen rakentamisesta erilaisista materiaaleista. Opintojeni aikana olen 

päässyt kokeilemaan yleisimpiä veistotaiteen tekniikoita ja materiaaleja sekä 

soveltamaan niitä omassa tekemisessäni. Omin tekniikkani tai materiaalini ei ole 

vielä ilmennyt minulle, muttei se haittaa. Luulen että useimmiten tapani työskennellä 

on sellainen, että materiaali tai tekotapa vaihtelee tekeillä olevan teoksen luonteen ja 

idean mukaan. En haluaisikaan jumiutua mihinkään yhteen tekniikkaan tai 

materiaaliin. 

 

Olen siis kokeillut erilaisia työtapoja ja materiaaleja, mutta myös erilaisia 

ilmaisumuotoja ja -tapoja taiteessa. Haluaisin nähdä itseni jatkavan kokeilevaa 

linjaani myös tulevaisuudessa. En halua ajatella olevani mitenkään valmis 

taiteilijana, vaikka nyt opintoni tässä koulussa päättyisivätkin. Kuten en halua 

jumiutua mihinkään yhteen tekniikkaan tai materiaaliin tekemisessäni, en myöskään 

katso että minun täytyisi jumiutua tyylillisesti mihinkään yhteen tapaan taiteellisessa 

ilmaisussani. 
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2.2 Taiteestani 

Usein taiteeni ideat ilmaantuvat mieleeni kuvina valmiista teoksista, joita sitten 

työstän tarpeen mukaan pääni sisällä. Luonnostelua harrastan vaihtelevasti, 

visioideni selkeydestä riippuen. Useimmiten teen joitain hätäisiä piirroksia 

paperinpaloille, jotka toimivat paremminkin muistiinpanoina itseäni varten, kuin 

mitenkään auttamassa teoksen esteettisen ilmeen luomisessa. Näitä mielikuvia lähden 

sitten toteuttamaan sillä tekniikalla ja siihen materiaaliin, jotka katson jollain 

kriteerillä teokseen sopivimmiksi. 

 

Joskus taas taiteeni syntyy enemmän automaatiota hyväksikäyttäen, sen perimmäisen 

idean pysytellessä piilossa itseltäni aivan teoksen valmistumiseen asti tai jopa 

ikuisesti. Näissä kokeiluissa pyrin ehkä hälventämään, vaikkapa abstraktion kautta, 

alitajunnan ja tietoisen mielen rajoja, siinä joskus jopa onnistuen. Tällaiset ilman 

etukäteistä suunnittelua tehdyt tai mitään alkuideaa noudattamattomat kokeilut kyllä 

kiehtovat itseäni, vaikka ovatkin harvinaisempia taiteellisessa tekemisessäni. 

Useimmiten tekemiseni perustuu jonkinlaisen idean toteuttamiseen tai ainakin 

jonkinlaiseen suunnitteluun, vaikka teoksen lopullinen estetiikka määräytyisikin 

sitten automaation avulla. Joskus tosiaan tuntuu kuitenkin siltä että on hyväksi vain 

ottaa pala savea, tai puuta ja alkaa muotoilemaan sitä; antaa materiaalin ja alitajuisen 

tekemisen määritellä suunnat joihin teos lähtee etenemään. 

 

Oman taiteeni katsoisin olevan useimmiten erilaisten tunnetilojen kokemiseen 

pohjautuvaa kuvitusta. Tunteen ilmentäminen visuaalisena teoksena on mielestäni 

kiinnostavaa ja viihdyn sitä tehdessäni. Usein töissäni saattaa yhdistyä erilaiset 

tunteet keskenään luoden erilaisia, ehkä jopa mielipuolisia tunnelmia ja tilanteita. 

Esimerkiksi tietynlainen pelontunne tai vaikutelma siitä on usein taiteessani jollain 

tavalla läsnä. Tällaisten voimakkaiden tunnetilojen hyödyntäminen taiteessa 

kiinnostaa minua kovasti. Pelko on ihmisen kokemista tunteista jotenkin vahvin ja 

välittömin. Tunteet kuten rakkaus, ilo tai suru ovat mahdollisia vain mielen 

saavutettua tietynlainen tunne turvallisuudesta. Pelko liittyy käsitteenä vahvasti 

tämän turvallisuudentunteen puuttumiseen tai ainakin vähenemiseen, johtui se sitten 

suoranaisen vaaran kokemisesta tai jonkin oudon ja tuntemattoman kohtaamisesta. 
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Pelon tai minkään vastaavan tunteen välittäminen taiteella ei ole minulle kuitenkaan 

mikään itseisarvo, vaan se mitä tällaisten voimakkaiden tunteiden avulla on 

mahdollista saavuttaa ihmismielessä on mielenkiintoista. Voimakas pelon-, 

järkytyksen- tai jopa kauhuntunne yhdistettynä johonkin ehkä helpommin 

lähestyttävään ilmiöön kuten vaikka kauneuteen tai huumoriin taiteessa, voi luoda 

katsojassa jotain, joka on vailla vertaansa kokemuksena. Vastaavanlaisia tuntemuksia 

tulee ehkä vastaan ainoastaan unimaailmoissa, mutta alitajunta pyrkii ne tietoiselta 

mieleltä piilottamaan sen herättyä unestaan. 

 

Tyylillisesti minun taidettani voisi ehkä kuvailla ainakin useimmiten surrealistiseksi. 

Surrealismi on mielestäni historian taidesuuntauksista kiinnostavin ja se on 

visuaalisena taidemuotona ollut vahvimmin vaikuttamassa omaan taiteelliseen 

kehitykseeni. Psykologia on aina kiehtonut minua tieteenalana ja surrealismi 

hyödyntää sitä toimien kuitenkin jotenkin tieteen ulkopuolella. En kuitenkaan 

tietoisesti pyri tekemään nimenomaan surrealistista taidetta, mutta olen usein 

huomannut tietynlaisen tunnelman taiteessani lähenevän visuaalista surrealismia 

estetiikaltaan. Unet ja alitajunta ovat monesti ideoiden ja inspiraation lähteenä 

taiteessani, ja siinä on usein havaittavissa tietynlainen unenomainen tunnelma. Siitä 

löytyy monesti jotain jollain tavalla esittävää tai tunnistettavaa, yhdistettynä 

mielenkerronnallisempiin tai jopa abstrakteihin elementteihin. 

 

Symbolismi kiinnostaa minua kovasti ja symboliikalla on suuri osuus myös omassa 

taiteessani. Usein siinä yhdistyy erilainen filosofinen, psykologinen tai 

yhteiskunnallinen symboliikka. Minua kiehtoo ajatus tietynlaisesta 

monitulkinnallisuudesta taiteessa. Joskus irrottamalla symbolit omasta kontekstistaan 

ja symboliikan omasta tulkinnallisuusjärjestelmästään on mahdollista luoda jotain 

sellaista joka suorastaan huutaa jotain, muttei pystytä tarkkaan määrittelemään mitä 

tai mihin suuntaan. Joskus symbolit menettävät arvonsa ja kuolevat, mutta joskus ne 

taas aloittavat aivan uuden elämänsä aivan uudessa tulkintojen maailmassa. 

 

Vaikka lähdenkin usein työskentelemään jonkinmoisen idean pohjalta, pyrin 

kuitenkin tutkiskelemaan suunnitteilla olevaa teosta enemmän tunnepitoisena 

elämyksenä, kuin tulkitsemaan sitä minään järjellisenä viestinä tai edes välttämättä 

mitenkään kerronnallisena. Suunnittelu ja ideointi tekemisessäni ei tarkoita sitä, että 



9 

 

määrittelisin ennalta teokselle viestin, jonka haluaisin sillä välittää, tai aiheen, jota 

haluaisin sillä jotenkin käsitellä. Nämä asiat valkenevat itselleni teosta tehdessäni tai 

sitten jäävät kokonaan pimentoon, teoksesta riippuen. En katso että taiteella tarvitsisi 

aina olla jokin tietty aihe tai tarkoitus määriteltynä, ainakaan taiteilijalta itseltään. 

Pidän ajatuksesta että taideteoksella voi olla merkityksiä ja aihealueita lukemattomia 

määriä, yhtä paljon kuin teoksella on näkijöitä. 

 

Aiheet joita itse olen havainnut useimmiten oman taiteeni tavalla tai toisella 

käsittelevän, ovat kaikki jotenkin ihmiseen ja ihmisyyteen liittyviä. Oma taiteeni ja 

taide ylipäänsä on mielestäni oiva väline erilaisten mieltäni askarruttavien asioiden 

pohdiskeluun. Erilaiset psykologiset, filosofiset tai jopa hengelliset käsitteet ovat 

aiheina itselleni tärkeitä ja löytävät tiensä usein myös taiteeseeni. Myös 

luonnontieteet kiinnostavat minua ja taiteestani löytyy usein viittauksia esimerkiksi 

evoluutioon tai vaikkapa ihmiskunnan historiaan.  

 

Kuten oma taiteellinen toimintani elää jatkuvassa muutoksessa, kehittyen suuntiin 

joita en vielä tiedä itsekään, niin tekee myös oma käsitykseni taiteesta; mitä kaikkea 

taide voi tarkoittaa, mitä sen avulla voi saavuttaa, mikä on sen vaikutus maailmaan 

tai itseeni. Taiteen tekeminen on kuitenkin minulle pakollista toimintaa, jonka avulla 

pyrin ehkä selventämään itselleni tätä ympäröivää maailmaa ja kaikkia mahdollisia 

maailmoja sekä omaa suhdettani ja suhtautumistani kaikkeen. Taide on minulle 

pääasiassa yksityistä ja itsekästä toimintaa, mutta jos kykenen taiteellani jotenkin 

olemaan läsnä tämän ongelmaisen ihmiseksi kutsutun eläimen kehityksessä niin 

hyvä, mutta jollei niin tapahdu, ei sekään haittaa. 
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3 KOLMAS LUKU 

3.1 Opinnäytetyöni idean evoluutio 

Seuraavassa kerron hieman opinnäytetyöni idean kehittymisestä ja siihen 

vaikuttaneista asioista. En halua tällä kirjoituksella kuitenkaan liiemmin selitellä 

työtäni tai esitellä siitä tekemiäni tulkintoja, vaan pikemminkin luetella keskeisimpiä 

teemoja joita siihen mielestäni liittyy, ja ehkä selventää kuinka ne ovat punoutuneet 

yhdeksi taideteokseksi. Jokainen teoksen nähnyt tehköön omat päätelmänsä ja 

kertokoon niistä oman valintansa mukaan. Niiden oikeellisuutta en ole myöskään 

kykenevä arvioimaan, omat tulkintani kun saattavat olla yhtä oikeita tai vääriä kuin 

kenen tahansa muun. Haluaisin teoksen olevan itseriittoinen, eikä sen tulisi tarvita 

selitystä rinnalleen. Tämä ei siis ole apologia teokselleni. Tämä kirjoitus on osa 

opinnäytetyötäni, mutta ei osa taideteosta. 

 

Ajatuksenani on siis ollut opinnäytetyössäni yhdistää erilaista keräämääni 

teknologiaan ja elektroniikkaan liittyvää valmismateriaalia klassiseen, 

ihmisanatomiaa tutkivaan veistotyyliin. En muista tarkkaa ajankohtaa, jolloin 

ensimmäisen kerran aloin miettiä tätä teosta. Ehkä se oli joskus opintojeni toisena 

vuotena. En myöskään muista mistä tämä ajatus päähäni ilmestyi. Mahdollisesti se 

oli assosiaatio jostain näkemästäni tai kokemastani taideteoksesta, tai joku 

unimaailmasta mukaan jäänyt ajatus, tai symbolinen kuva tuntemuksistani 

ihmiskunnan teknisestä kehityksestä. Idean alkuperällä ei mielestäni nyt enää 

välttämättä ole kovin paljon väliä, idean kehityttyä alkuperäisestä muodostaan ajan 

kuluessa. 

 

Ajatus tästä teoksesta on siis ollut mielessäni ainakin yli vuoden päivät, kehittyen; 

etsien uusia muotojaan ja mahdollisuuksiaan ilmentyä fyysiseen todellisuuteen, 

välillä taas unohtuen kokonaan, tullakseen esiin jonain uutena ja suurempana. En 

ajatellut sitä lopputyönäni, kuin vasta nyt sen ollessa ajankohtainen. Ajattelin sitä 

taideteoksena, jonka tulen joskus tulevaisuudessa tekemään, kunnes aika on oikea ja 

idea kehittynyt täydellisimmilleen. Nyt oli mielestäni oikea aika toteuttaa tämä 

pitkään mielessä muhinut aikomus. 
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Ensimmäisin mieleeni ilmestynyt kuva tästä teoksesta näytti jokseenkin seuraavalta: 

siinä oli irtonainen, kuollut, jopa muumioitunut ihmisen pää, johon kytkeytyi 

eritavoin erilaisia johtoja ja letkuja, kuin jotain luikertelevia matoja tai käärmeitä. 

Johdoista muodostui ikään kuin oma erillinen organisminsa, joka jotenkin kannatteli 

päätä yrittäen samalla elvyttää sitä ja johtaa elämää siihen. Näin voimakkaan 

mielikuvan tullessa aloin tietysti analysoida sitä ja rakentamaan erilaisia tulkintojani 

siitä, joita en nyt kuitenkaan tässä ala kovin tarkkaan selittämään. Tulkintani ja 

erilaiset assosiaationi mielikuvasta ovat käyneet läpi tietynlaisen evoluution, josta 

tuloksena on ollut paluu takaisin mielikuvaan esteettisenä, erilaisia tunteita sisällään 

pitävänä kokemuksena, vailla jotain yhtä ainoaa järjellistä selitystä tai tarkoitusta. 

Jotta voisin tässä käydä läpi ajatusprosessin kokonaisuudessaan, täytyisi minun myös 

selittää kaikki itsestäni sekä käsityksestäni elämästä, maailmasta ja kaikesta. Siihen 

ei riitä nyt aika tai energia, enkä toisaalta koe sitä tässä yhteydessä erityisen 

tarpeelliseksikaan. 

 

Teos on muovautunut pääni sisällä suhteellisen pitkän ajan. Sen lopullinen muoto on 

tulosta pitkästä leikistä tarkoituksellisuuden ja tarkoituksettomuuden välillä. Sen 

kertoma tarina tai monet mahdolliset tarinat ovat nähneet kaikki mahdolliset ja 

mahdottomat alkunsa ja loppunsa. Tarinoiden osatekijät tai näyttelijät ovat vaihtaneet 

paikkaa keskenään, jonka jälkeen vaihtuneet kokonaan uusiksi. Alkuperäisestä 

ideasta ja teoksen yhdestä mahdollisesta tarkoituksesta on itselleni jäänyt jäljelle 

voimakkaimpana ajatus elämänkiertokulusta: elämä-kuolema-syntymä. Se on tietysti 

taiteessa aika klassinen ja kaluttu aihealue, muttei se mielestäni haittaa, sillä siitä 

riittää varmasti ammennettavaa ihmiskunnan historian loppuun saakka. 

 

Tämä pääni sisällä tapahtunut kehitystyö on päättynyt yhteen mahdolliseen 

taideteokseen, joka oli nyt tällä kertaa tähän maailmaan ilmentyvä seuraavanlaisena 

kokonaisuutena. Alusta asti mukana ollut osa, josta kaikki lähti liikkeelle, eli 

ihmispää, on säilynyt loppuun asti lähes muuttumattomana. Se on mahdollisesti 

teoksen helpoiten tulkittavissa oleva osa. Ainakin itse olen nähnyt sen merkitsevän 

kuolemaa tai loppua, mutta kenen tai minkä, tai onko se absoluuttinen, en tiedä. Pää 

on saanut idean kehittyessä ympärilleen kaksi ihmishahmoa, miehen ja naisen, jotka 

mielestäni voivat kuvata teoksessa toiminnallisuutta tai elämää. Hahmojen 
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näyttelemän osan teoksessa voi mielestäni tulkita monin eri tavoin. Niiden merkitys 

ja symboliikka on moninainen, ja hyvä niin. Kaikki teoksen osapuolet kytkeytyvät 

toisiinsa aiemmin mainitulla teknologisella valmismateriaalilla. Myös näiden 

johtojen ja letkujen tarkoitus sekä symboliikka on ainakin itselleni avautunut monin 

eri merkityksin. Yksinkertaisimmillaan niiden funktiota teoksessa voi pitää sinä, 

minkä vuoksi ne on tähän maailmaan valmistettukin, eli energian tai materian 

siirtäminen. Teoksessa ne kuitenkin tuntuvat kadottavan kaiken sen logiikan, jonka 

mukaan ne alkuperäisessä tarkoituksessaan normaalisti toimisivat. 

 

Yksi teoksessa ja sen kehityksessä mukana ollut palanen jäi konkreettisena osana 

puuttumaan valmiista teoksesta. Tämä osa oli ihmislapsi, jonka oli määrä näytellä 

syntymän osaa teoksessa. Idea syntymästä kuitenkin mielestäni sisältyy teokseen jo, 

eikä se enää tarvinnut alleviivausta. Myöskin ajallisesti resurssini olivat rajalliset, 

joten päätin jättää sen nyt pois tästä kompositiosta ja ehkä toteuttaa siitä jo syntyneet 

suunnitelmat jonain toisena teoksena tulevaisuudessa.  

 

3.2 Teoksen tematiikasta 

Teemat joita olen huomannut teoksen sisältävän, olisivat jo itsessään jokainen 

laajuudessaan tämän kirjoitelman määrämitat ylittäviä tutkimuskohteita, mutta ehkä 

hieman niitä täytyisi kuitenkin yrittää tässä valaista. Tämän teoksen ideaa 

kehitellessäni, mielessäni on pyörinyt monenmoisia ajatuksia, jotka ovat vaikuttaneet 

eritavoin sen suunnittelutyöhön. Kaikki ne, taiteelleni tyypillisesti, liittyvät jollain 

tavoin ihmiseen ja ihmisyyteen, tai vähintäänkin ovat muodostuneet ihmisaivoissa, 

omissani. 

 

En haluasi ajatella tätä teosta ainakaan yksinomaan minkään oman henkilökohtaisen 

mielipiteeni ilmaisuvälineenä, enkä välttämättä myöskään minkään 

yhteiskunnallisesti tärkeän asian tutkimusvälineenäkään, vaan ehkä jotenkin tunteita 

hyväkseen käyttävänä fiktiivisenä kuvana jostain mahdollisesta sekä mahdottomasta 

tapahtumasta, jostain meille vielä tuntemattomasta ulottuvuudesta. Tällä tavoin 

fiktion ja fantasian kautta on ehkä mahdollista tarkastella jotain oikeasti olemassa 
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olevaa asiaa, ikään kuin nurkan takaa ja turvallisen etäisyyden päästä. Aiheet kuten; 

elämä, kuolema, syntymä, erilainen kehitys, niin suuressa kuin pienessäkin 

mittakaavassa, evoluutio, tai erilaiset hengelliset ilmiöt, ovat toki ajatuksissani myös 

taiteen ja tämän teoksen ulkopuolella, mutta kuitenkin olen katsonut taiteen ja tämän 

teoksen toimivan kovin kelvollisena työkaluna näissä pohdinnoissa. Taiteen avulla 

on mahdollista saada asioiden tarkasteluun ja pohtimiseen erilaisia näkökulmia, 

ikään kuin katselisi maailmaa itsensä ulkopuolelta, tai mahdollisesti jopa jonkun 

toisen silmin. 

 

Teoksen idean kehittyessä sekä fyysiseltä että psyykkiseltä muodoltaan, olen 

huomannut siihen sulautuvan erilaisia ajatuksia evolutiivisista tapahtumista 

ihmiseläimen ympärillä ja sisällä. Jotenkin yleisestä poiketen olen ehkä pyrkinyt 

käyttämään näiden ajatusten pohtimiseen ennemminkin psykologishengellistä tai 

filosofista tulokulmaa, luonnontieteellisempien sijaan. Tarkoituksella tai 

tarkoituksettomasti olen ajautunut pohtimaan, teosta suunnitellessani ja tehdessäni, 

erilaisia tulevaisuudennäkymiä ja mahdollisuuksia eri tunteiden avulla ja eri 

näkökulmista. En tiedä onko teos aiheuttanut nämä pohdinnat, vai onko teos 

aiheutunut näistä pohdinnoista, vai pitääkö molemmat paikkansa. Eikä sillä 

mielestäni ole suurta merkitystä, lopputuloksen ollessa kuitenkin sama. 

 

Evoluutiota tai minkäänlaista kehitystä ylipäänsä ei voi tapahtua ilman jatkuvaa 

muutosta. Mielestäni merkkinä siitä teoksen suunnittelussa ovat olleet ajatukset 

erilaisista kuolemaan liittyvistä käsitteistä sekä kuoleman kautta uuden syntymisestä. 

Jonkin täytyy kuolla, jotta jotain muuta voi syntyä. Teoksessa on mielestäni läsnä 

vahvasti ajatus myös kuolemattomuudesta ja tietynlaisesta ikuisuudenkaipuusta joka 

ohjailee ihmiseläintä toimissaan ja ajatuksissaan. Tämä elämää ylistävä 

ajatusmaailma on luonut koko joukon erilaisia uskonnollisia järjestelmiä, joiden 

avulla kuolemattomuutta on yritetty ja yritetään tavoitella. Mahdollisesti yksi teoksen 

synnyttämistä kysymyksistä onkin: miksi emme vain kuolisi? Kuitenkin teos itsekin 

sortuu luomaan kuolemastaan jotain elämää ja jatkumoa. Se ehkä pyrkii etsimään 

elämää ja henkeä jostain, jossa sitä ei ole aiemmin totuttu näkemään. Ehkä se 

haluaisi olla jollain tasolla mukana omassa mahdollisessa reinkarnaatiossaan, tai 

sitten jopa onnistuu siinä, selvittämällä erilaisten energioiden vaikutukset toistensa 
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välillä. En tiedä. Ja kuten sanottu, omat tulkintani teoksesta eivät ole osa sitä. 

Jokainen tehköön omansa. 

 

Teos käsittelee siis mielestäni ihmistä: elämänkiertoa; elämää, kuolemaa, syntymää. 

Voin myös helposti kuvitella katsojalle tulevan mieleen samanlaisia ajatuksia teosta 

tutkiskellessaan. Olivat ajatukset sitten yhteneviä omieni kanssa tai täysin erilaisia, 

samankaltaisista aiheista tai tyystin erilaisista, voin olla kuitenkin varma siitä ettei 

teosta ole helppo ohittaa pysähtymättä edes hetkeksi ajattelemaan jotain. 

 

Se onko teoksen kertoma tarina onnellinen, traaginen tai edes tarpeellinen, on kiinni 

katsojasta. Tärkeää ei ole se mitä taiteilija ajattelee teoksesta, vaan mitä katsoja 

ajattelee siitä, millaisia kysymyksiä se mielessä herättää ja löytääkö katsoja näihin 

pohdintoihin vastauksia itsestään. Teoksen tarkoitus onkin ennemmin luoda 

pohdintaa ja ajattelua, kuin suoraan kertoa jotain ilmiselvää. 

 

 

4 NELJÄS LUKU 

4.1 Teoksen fyysinen rakentuminen, mielessä jalostuneen idean pohjalta. 

Tässä luvussa kerron kuinka teos on ilmentynyt ideoiden ja ajatusten maailmasta 

tähän fyysiseen todellisuuteemme. Pyrin selvittämään hieman teokseen liittyviä 

valintojani, joista osa on ollut täysin tietoisia ja osa taas enemmän erilaisten 

sattumien kautta tehtyjä. Teoksen valmistin suurimmaksi osaksi kotonani, vanhassa 

navettarakennuksessa ja sen yhteyteen rakennetussa suulissa.  

 

Teoksen rakenteellinen ja fyysinen toteutuminen on ollut sen suunnittelutyössä 

vahvasti mukana alusta asti. Materiaalivalinnat ja teoksen lopullinen kompositio ovat 

määräytyneet pikkuhiljaa teoksen idean kehittyessä mielessäni. Jo varhaisessa 

vaiheessa päätin kuitenkin teoksen päämateriaalin olevan kipsi. Se oli luonnollinen 

valinta, kipsin ollessa minulle entuudestaan tuttu materiaali. Tiedän miten se 
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käyttäytyy ja mitä siitä on mahdollista tehdä. Siitä  pystyy rakentamaan erilaisten 

vahvikkeiden avulla suhteellisen kestäviäkin asioita. Se on myös kuivana aika kevyt 

materiaali. 

 

Ensimmäisin osa, jota lähdin tekemään oli pää, joka siis oli myös ensimmäinen 

mieleeni tullut ajatus tästä teoksesta. Se josta kaikki lähti liikkeelle. Muovailin sitä 

savesta rungon päälle aikomuksenani tehdä siitä muotti ja valaa se sitten kipsiin. 

Tämä tapahtui siis jo paljon ennen kuin olin varma koko teoksesta, sen ollessa vielä 

suunnitteluasteella. En kuitenkaan saanut mielestäni siihen aivan oikeaa tunnelmaa, 

enkä ollut varma mittasuhteesta, tai oikeastaan mistään, joten päätin pakata sen 

muoviin ja tehdä jotain muuta välillä. 

 

Seuraava vaihe teoksen tekemisessä oli suunnitella ihmishahmojen asennot niin 

valmiiksi kuin vain mahdollista. Olin päättänyt muotoilla ne kipsistä runkojen päälle. 

Tämä ensinnäkin siitä syystä että aikani ei olisi mitenkään riittänyt niiden tekoon 

perinteisemmällä valamistekniikalla, mutta toisekseen myös siksi etten ollut aiemmin 

tehnyt mitään veistosta näin ja halusin nyt sitä kokeilla. Asentojen täytyisi siis olla 

täysin mietityt ja lukkoon lyödyt jo ennen runkojen valmistusta. Tässä vaiheessa tein 

tarvittavan määrän erilaisia anatomisia luonnoksia ja yritin pähkäillä asennot 

pienoismallin avulla mahdollisimman kohdalleen. Myös mittakaavan piti olla 

suhteellisen tarkkaan tiedossa. Kokeilin vähän kaikenlaisia lähestymistapoja 

asentojen suunnittelussa; mitä kaikkea asennoilla pystyisi ilmaisemaan, mitä kaikkea 

haluaisin teoksen niillä ilmaisevan, miten saada juuri oikea tunnelataus niihin, miten 

eläväiset tai kuolleet, tekevät tai stabiilit haluaisin asentojen olevan. Lopulta päädyin 

tasa-arvoiseen ja symmetriseen ratkaisuun asentojen suhteen. Molemmat seisoisivat 

kontraposto-asennossa tehden käsillään erilaisia asioita. Kooltaan hahmoista halusin 

hieman normaalia kookkaampia. 

 

Kun olin saanut hahmojen asennot ja kaiken tarvittavan mietittyä valmiiksi, saatoin 

alkaa runkojen valmistamisen. Perusrungot päätin hitsata teräksestä. Minulla sattui 

olemaan varastossa erilaisia rakennustöissä käytettäviä teräsrakenteita ja pätkiä 

harjaterästä. Raajoihin käytin kuuden millimetrin paksuista terästä. Se oli tähän 

tarkoitukseen sopivan vahvaa. Pienillä vahvistuksilla sinne tänne, siitä sai tarpeeksi 
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tukevan, mutta sitä pystyi vielä hitsauksen ollessa valmis vääntelemään, jotta 

asennoista sai juuri oikeanlaiset. 

 

Teräsrunkoihin kiinnitin torson kohdalle jonkin verran styroksia. Perusmuodon 

hahmoille tein polyuretaanivaahdosta, joka on erittäin kevyt, mutta kuitenkin 

suhteellisen luja materiaali. Teräsrunkoihin kiinnitin kauttaaltaan kanahäkkiverkkoa, 

jotta polyuretaanivaahto takertuisi runkoihin kiinni paremmin. Yritin saada asennot 

ja hahmojen muodon rakennettua mahdollisimman pitkälle vaahdolla. Mitä 

vähemmän joutuisin käyttämään kipsiä, sitä kevyemmät hahmoista tulisi. Se olisi 

tietysti eduksi, mietittäessä teoksen pystyttämistä ja sen liikuttelemista. 

 

Seuraavaksi pääsin aloittamaan hahmojen pinnan muotoilun kipsillä. Ensimmäisten 

kipsikerrosten sekaan laitoin lasikuitumattoa, jotta hahmoista tulisi tukevammat. 

Kaikkein tärkeintä lasikuitua oli saada raajoihin tarpeeksi ja nimenomaan jalkoihin, 

etteivät ne pääsisi murtumaan ja että ne kestäisivät koko veistoksen painon, kipsin 

ollessa vielä märkää. 

 

Tätä kipsityövaihetta tein maaliskuun alusta huhtikuun puoliväliin asti. Tärkeää tässä 

vaiheessa oli ettei kipsi pääsisi kuivumaan liiaksi eri kerrosten välissä ja ettei 

muotoiltu kipsi pääsisi jäätymään. Onnistuin rakentamaan tätä työvaihetta varten 

erillisen tilan, jonka sai suhteellisen vähällä vaivalla lämmitettyä niin ettei lämpötila 

laskenut missään vaiheessa alle nollan. Lisäksi pidin tilan sopivan kosteana 

kokoajan. Jos työskentelyyn tuli jostain syystä pidempiä taukoja, kävin kuitenkin 

välillä suihkuttelemassa hahmoja suihkepullolla. Kipsi ei saanut kuivua siitä syystä, 

että uudet kerrokset eivät tarttuisi edellisten päälle kunnolla, jos alempi kerros olisi 

liian kuiva ja imisi kaiken kosteuden uudesta kerroksesta. 

 

Tila jonka pyhitin tälle kipsityöskentelylle, on vanha autotalli/-verstas. Tilan koko on 

pinta-alaltaan noin 8-9 neliömetriä. Mikään iso tämä tila ei siis ole. Tämän kokoisia 

veistoksia tehdessä olisi tärkeää päästä katselemaan tekemisiään välillä vähän 

kauempaa, jotta välttyisi perspektiivin puutteen luomilta vääristymiltä. Minulla tähän 

ei nyt kuitenkaan ollut mahdollisuutta. Olin kuitenkin päättänyt jo alkaessani tätä 

teosta, ettei anatomian oikeellisuus tai realistinen ihmiskuvaus ollut teoksen kannalta 

se kaikkein tärkein asia. Jos onnistuisin välittämään hahmojen asennoilla ja tietyillä 



17 

 

anatomisilla yksityiskohdilla mielestäni oikeanlaisen tunnelman, se riittäisi. 

Myöskään en käyttänyt hahmoja muotoillessani mitään mallia, vaan päätin pärjätä 

omalla anatomiantuntemuksellani, silloin tällöin tarkastaen joitain yksityiskohtia 

omasta ruumiistani. 

 

Jossain vaiheessa tätä kipsityövaihetta päätin tehdä aiemmin muovailleestani päästä 

kokeellisen muotin ja valaa siitä kasvot kokeeksi. Muotin ja valun tekemiseen kului 

yksi työpäivä. En ajatellut käyttää tätä valosta lopullisessa teoksessa. Tein sen 

ainoastaan nähdäkseni miten sitä täytyisi vielä parannella lopulliseen versioon. 

Osittain sattuman ja osittain harkinnan tuloksena se kuitenkin päätyi osaksi teosta. 

Sattuma oli se, että aika ennen sovittuja näyttelynavajaisia oli loppumassa ja 

tekemistä oli teoksen muissa osissa vielä enemmän kuin paljon jäljellä. Harkittua oli 

se että valu oli mielestäni tarpeeksi lähellä haluttua ja sopi sellaisenaan 

kokonaisuuteen. 

 

Viimeisin työvaihe teoksessa oli kaikkien sen osasten kokoonpaneminen. Tämän 

vaiheen suunnittelussa käytin jonkin verran apuna pienoismallia, mutta suurimmaksi 

osaksi se tapahtui tietynlaista luovuutta ja intuitiota hyväksikäyttäen alkuperäisen 

idean ja mielikuvan pohjalta. Tässä vaiheessa tuli mukaan erilaiset letkut ja johdot 

erilaisine liittimineen. Niitä minulle on kertynyt monista eri lähteistä. Olen haalinut 

niitä milloin mistäkin, siitä lähtien kun aloin suunnitella tätä teosta. Erilaisia 

jätejohtojen pätkiä, joista ei enää alkuperäiseen tarkoitukseensa olisi. Lähteinä ovat 

olleet rakennusjätelavat, jätteenlajittelu laitokset, rikkinäiset ja poisheitettävät 

kodinkoneet. Paljon teokseen on löytynyt materiaaleja myös uudesta asuinpaikastani, 

joka toimi siis tämän teoksen tekopaikkanakin. 

 

Valmistin jo aiemmin tukevan alustan tukirakenteineen, jonka varassa pääosa tulisi 

olemaan. Olin jo aiemmin tehnyt muutamia kokoonpanokokeiluita, joissa kaikki 

teoksen osat olivat paikallaan, mutta osien lopullinen valmistus ja viimeistely 

tapahtui kuitenkin osat toisista erillään. Nyt vasta teos alkoi siis hieman näyttää siltä 

mitä se tulisi valmiina olemaan. 

 

Alustarakenteissa käytin päämateriaalina puuta. Tämä oli helppo ja käytännöllinen 

ratkaisu. Sitä oli monessa muodossa valmiina käytettävissäni. Puu on myös 
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materiaalina tuttu ja turvallinen, eikä minulle tuota vaikeuksia valmistaa siitä 

monimutkaisiakaan rakenteita. Puu on kevyt ja kestävä materiaali, joka on 

suhteellisen helposti muokattavissa. Alustarakenteen kokoamisessa ja 

tukevoittamisessa käytin kaikkea mahdollista käsillä olevaa: erilaisia 

metallikappaleita, kulmarautoja, teräsputkia sekä suuren määrän erilaisia ruuveja ja 

nauloja. Luovuus oli tässä vaiheessa teosta tärkeä työkalu. En pitänyt tärkeänä sitä 

miten rakenteet ja erilaiset kiinnitykset syntyivät, kunhan vain niistä tuli tarpeeksi 

kestäviä ja saatoin luottaa niihin. 

 

Erilaiset johdot, letkut ja putket löysivät sijaintinsa teoksessa kokeilun ja harkinnan 

kautta. Halusin johtojen näyttävän siltä kuin niillä kaikilla olisi oma tarkoituksensa, 

oli se sitten mikä tahansa. Halusin luoda tietynlaisen illuusion siitä, että teoksen voisi 

jotenkin kytkeä sähköverkkoon ja saada sen näin ”toimimaan”. 

 

Teokseen olin jo alku vaiheessa suunnitellut kuuluvan valonlähteen, jota toinen 

ihmishahmoista pitelisi. Jostain löysin juuri oikeanlaisen johdon ja istukan, johon 

sain kiinnitettyä hehkulampun. Mietin aivan ripustukseen asti haluaisinko lampun 

palavan vai olevan sammunut, siihenkin kun liittyy oma symboliikkansa. 

Ripustusvaiheessa kallistuin kuitenkin, osittain kollegoideni kannustuksesta, siihen 

että valon tulisi olla päällä. Kyllähän teos jotenkin herää eloon valon palaessa. 

 

Kaikki teoksen kokoonpanevat osat; johdot, letkut, liittimet, kytkimet, 

jalustarakenteen ja tuet, käsittelin valkealla tartuntapohjamaalilla. Tämä oli ollut 

ajatukseni jo ennen kuin aloin varsinaisesti tehdä teosta. Yhtenäinen väritys kaikissa 

teoksen osissa jotenkin sitoo sen yhteen. Valkoisuus mielestäni ehkä jotenkin irrottaa 

teoksen tästä maailmasta ja tukee sen tietynlaista pyrkimystä hengellisyyteen. 

 

Teoksen kokoonpanovaiheelle jäi aikaa ennen sovittua näyttelyajankohtaa noin kaksi 

viikkoa. Tämä työvaihe olisi saattanut jatkua vaikka kuinka pitkään, ellei sen loppua 

olisi näin ennalta määrätty. Vaikka olenkin yleensä aika tarkka teosteni viimeistelyn 

kanssa ja voisin jatkaa sitä loputtomiin, jos se vaan tuntuu mielekkäältä, tämän 

teoksen kohdalla olen kuitenkin tyytyväinen tietynlaiseen keskeneräisyyden ja 

rakenteellisuuden tunnelmaan, joka siitä mielestäni välittyy. Se on jonkinlaisessa 

kehityksen ja muutoksen tilassa. 
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4.2 Teoksen nimeämisestä. 

 

Yleensä minun on ehkä hieman vaikea keksiä töilleni nimiä ja siitä syystä jätänkin ne 

usein nimeämättä. Jos teokselle ei löydy nimeä automaattisesti, niin en jaksa alkaa 

väkisin sitä keksimään. On jotenkin hankala keksiä nimi joka ehdottomasti tukisi 

teosta, eikä kuitenkaan kertoisi siitä liikaa. Taideteosten nimettömyys ei minua kyllä 

suunnattomasti yleensä haittaa. Näyttelykävijänä en välttämättä aina edes lue 

teoslistaa ja vaikka lukisin, en muista teosten nimiä jälkeenpäin, elleivät ne sitten ole 

todella mieleenpainuvia ja tärkeä osa teosta. 

 

Jostain syystä tälle teokselle kuitenkin halusin ehdottomasti nimen. Mietin sitä koko 

suunnittelu- ja tekoprosessin ajan. Ehdotuksia oli suunnaton määrä. En edes muista 

kaikkia mieleen juolahtaneita mahdollisia nimiä. Eräänä ikään kuin työnimenä oli 

ESTETIIKKA SIELUN ITSEMURHASSA tai englanniksi lyhennettynä pelkkä 

SOULSUICIDE, joka on kyllä käsitteenä mielenkiintoinen, muttei mielestäni lopulta 

kuitenkaan sopinut teoksen nimeksi, vaikka ajatuksena ehkä siitä jollain tavalla 

löytyykin. Yhtenä nimivaihtoehtona mietin myös erilaisia varoituskylttitekstejä, jotka 

voisivat nimenomaan alkaa sanalla HUOMIO tai VAROITUS. Tämän kaltainen nimi 

olisi kuitenkin ehkä lisännyt teokseen mielestäni sille tarpeetonta huumoria.  

 

Nimi VIIMEIN IKUINEN, syntyi aivan viimehetkillä ennen näyttelyä. Se on tulos 

eräänlaisesta automaatiokirjoitussessiosta, jossa kirjoitin vain mieleen tulleita 

lauseita ja sanoja paperille teosta ajatellen. Tästä sekamelskasta poimin sitten sen 

sisältämän ydinajatuksen, joka tiivistyi näihin kahteen sanaan. Nimi sopii mielestäni 

teokselle. Se ei kerro siitä liikaa, mutta kuitenkin selkeästi liittyy sen tunnelmaan. 

Sen voi ymmärtää monella eritavalla, aivan kuten teoksenkin voi.  
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5 LOPUKSI 

 

Mitä olen oppinut tätä teosta tehdessäni? Olenko kasvanut ihmisenä? Onko 

ymmärrykseni kaikesta muuttunut? Oliko tarkoitukseni edes oppia, kasvaa tai 

ymmärtää? Mikä on teoksen tarkoitus tai vaikutus maailmassa? Mikä oli sen 

rituaalinomaisen valmistusprosessin henkilökohtainen vaikutus itseeni? Mikä on 

taiteeni tarkoitus? Mikä on kaiken tarkoitus? Onko tarkoitusta ylipäänsä olemassa? 

Onko kaikkiin kysymyksiin olemassa vastauksia? Jos on, niin onko niitä kaikkia 

tarpeellista tietää? Jos tietää kaikki vastaukset, onko elämä siinä vaiheessa  

menettänyt merkityksensä? 

  

Kysymyksiä ehkä olikin tarkoitus luoda. Kysymykset ovat monesti paljon vastauksia 

tärkeämpiä. Ne motivoivat, ne inspiroivat sekä ne luovat pohdintaa ja mahdollisesti 

loputtoman määrän uusia kysymyksiä. Mielestäni jokainen kysymys ja mahdollinen 

vastaus siihen täytyy jokaisen itse pohtia. Valmiita vastauksia ei ole, eikä kukaan voi 

ajatella asioita toisen puolesta. Niinpä jatkan pohdintojani taiteeni avulla sekä ilman. 

 

Oli tämän teoksen tarkoitus tässä maailmassa sitten mikä hyvänsä, itse olen siltä 

saanut sen mitä halusin ja tarvitsin, sekä sen mitä sillä oli mahdollisesti minulle 

annettavaa.

 


