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PIIRTOLAPUUTARHA

Käytän siirtolapuutarhaelämää ja kasvukautta metafo-

rana taiteilijuudelle, kiireelle sekä kiireettömyydelle. 

Kirjallisessa opinnäytetyössäni keskeisiä käsitteitä ovat 

puutarhaelämä - taiteilijuus - kiirettömyys.  Olen raken-

tanut käsityksen paikastani nykytaiteen kentällä näitä 

teemoja käsittelemällä.

Olen tehnyt graafisen suunnittelijan töitä vuodesta -82 

alkaen. Tänä aikana työ on muuttunut tietokonepohjai-

seksi. Viimeiset parikymmentä vuotta työelämässä ovat 

olleet vanhasta pois oppimisen ja uusien ohjelmien sekä 

järjestelmien oppimisen aikaa. Kiire on joka paikassa ja 

päivittäistä.

Tarkastelen kirjallisessa opinnäytetyössäni näyttelyäni, 

jonka teema oli houkutuslinnut. Houkutuslinnun tehtä-

vä on houkutella. Päämääräni on houkutella katseita ja 
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TITLE OF THESIS: DRAWING GARDEN

I use the living in allotment garden and vegetation peri-

od for the metaphor of artistry, haste and unhurriedness. 

These three concepts are in the central position. I have 

built an idea for my position in the field of contemporary 

art by treating these themes.

I have been a graphic designer since 1982. During this 

time the work has become computer-based. The last 

tweny years have meant cutting loose of the old things 

and learning new programs and systems. Haste and tight 

schedule mark the days.

In my thesis work I  study my exhibition and its themes, 

the decoys. A decoy’s task is to attract a bird. My goal is 

to attract eyes and to provoke thoughts. I observe in-

teresting techniques, drawing, relief printing and video. 

herättää ajatuksia. Tarkastelen myös minua kiinnostavia 

tekniikoita, piirtämistä, kohopainoa ja videota.  

Olen kuvataiteilija, graafinen suunnittelija ja jotain siltä 

väliltä. Graafinen suunnittelu tulee kulkemaan aina käsi 

kädessä kuvataiteilijan tehtäväni kanssa. Mutkittelen 

joustavasti jossain näiden kahden ammatin välitilassa, 

välillä enemmän viihtyen toisen puolella. 

Ensimmäisessä luvussa olen käsitellyt menneitä kasvu-

kausia. Toisessa luvussa käsittelen nykyistä kasvukaut-

ta ja viimeisessä tulevia kasvukausia. Näiden kolmen 

pääotsikon puitteissa olen pohtinut omaa tekemistäni. 

Päätelmäni, että kiireettömyys on välttämätön itses-

täänselvyys kuvataiteilijan työssä. Työnsä merkitystä 

on kunnioitettava ja annettava työlleen tarpeeksi aikaa. 

Tällaisten työolosuhteiden rakentamiseen aion keskittyä 

tulevaisuudessa

Asiasanat: siirtolapuutarha, taiteilijuus, kiire, kiireettö-

myys

I am a visual artist, a graphic designer and something  

between these. Graphic design will always go hand in 

hand with the task of an artist. I am winding flexibly so-

mewhere between these two professions.

In the first chapter I deal with the past. The second chap-

ter explores the current vegetation period and the last 

one the future periods. I reflected these three headings 

in my work. I concluded that unhurriedness is necessary 

in the work of visual artist. An artist must respect the 

importance of his work give enough time to it. Such wor-

king conditions I am going to do in the future. I’m going 

to concentrate on building such working conditions in 

the future.

KEYWORDS: allotmentgarden, artistry, haste, unhurried-

ness
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Tämä kirjoitus käsittelee historiaani, mennyttä, nykyistä, 

tulevaa. Tieteellistä todisteluarvoa kirjoituksellani ei ole. 

Metaforana käytän puutarhaelämää ja kasvukautta. Puu-

tarhassa siemenet kylvetään, autetaan kasvua alkuun ja 

lopuksi korjataan sato. Nuppu - kukoistava - kuihtuva. 

Kiire tuntuu olevan joka paikassa läsnä nykyään. Haluan 

töilläni ottaa kantaa nykyelämän hektisyyteen ja kiireen 

tarpeettomuuteen. 

Puutarhaelämä - taiteilijuus - kiirettömyys. Näiden pää-

käsitteiden varaan teen tämän kirjoituksen. Pyrin raken-

tamaan käsityksen paikastani nykytaiteen kentällä tätä 

kautta.

Kaikki ajallaan. Niin toimitaan puutarhassa ja kaikessa 

viljelyssä. Lisäksi tarpeeksi lämpöä, vettä ja valoa. Oma 

tekemisen aikasyklini ei mene kronologisesti. Se liikkuu 

edestakaisin tai pysyy paikallaan. Mutta aina sillä on alku 

ja loppu. 

Kuvataiteilija kuuluu monelle yllätyksenä Maatalousyrit-

täjien eläkelaitoksen alaisuuteen: tieteen ja taiteen apu-

rahansaajat vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain 

mukaan.  Hengenviljelyyn ja maanviljelyynhän kuuluu 

kasvu. Kirjoituksessani käsittelen näitä teemoja henkilö-

kohtaisesta lähtien.

1. 
johdanto

Pohdin työelämäni perintönä tullutta joka hetkessä tun-

tuva kiireen tuntua, josta en oikein tunnu pääsevän irti. 

Viimeiset parikymmentä vuotta työelämässä ovat olleet 

vanhasta pois oppimisen ja valtavan määrän uusien oh-

jelmien ja järjestelmien oppimisen aikaa. Pääsenköhän 

koskaan siitä irti? Jääkö se ainaiseksi kumppaniksi?  

Kirjailija Milan Kundera on sanonut kiireestä kirjassaan 

Kiireettömyys:

Kun asioita tulee liian nopeasti, kukaan ei 

voi olla varma mistään, ei yhtään mistään, ei 

edes itsestään. 1

Haluan tulevaisuudessa olla kuin Lapin äijä, hötkyilemä-

tön, mutta aikaansaava. Ja välillä voisin istuskella puu-

tarhassani filosofoimassa ja mietiskelemässä.

1 Kundera 1995, 114.

Ensimmäinen luku on menneet kasvukaudet. Toinen luku 

nykyinen kasvukausi ja viimeisenä tulevat kasvukauteni. 

Näiden kolmen pääotsikon puitteissa pyrin pohtimaan 

omaa tekemistäni. 

Niin kuin kesät ja kasvukaudetkin seuraavat toisiaan, 

niin myös ilmaisuni lähtee kasvuun, kukkii hetken ja 

lakastuu. Kunnes taas uusi erilainen siemen istutetaan 

odottamaan itämistään.  Siemenien lailla ideat kehittyvät 

ja kasvavat mielessäni. Lopputuloksesta en kylläkään voi 

olla niin varma kuin tarkalleen nimetystä siemenpussista 

maahan laitetut.

Haastaa? Kommentoida? Yksityisen ja yleisen raja? Vuo-

rovaikutus? Sanoja näyttelyiden esittelyissä. Mitä ne tar-

koittaa? Pitäisikö minunkin käyttää? Kaikki tietäminen 

alkaa kysymisellä ja sitä kysymistä tämä totisesti on. 

1 . 1 . 
HALUAN 
KIRJOITTAA 
KI IREEN POIS

1 .2 . 
JA  MITEN AION 
TÄSSÄ ONNISTUA 
ELI  KUINKA 
TEKSTINI  ETENEE?



10

Siirtola sanasta tulee mieleen kesäsiirtola, siirtomaat, 

työsiirtola, pelottavammalta nimeltään keskitysleirit. 

Työsiirtolalla ei ole mitään tekemistä nykypäivä siirtola-

puutarhan kanssa. Päinvastoin. 

Siirtolapuutarhat ovat puutarhaviljelykseen varattuja 

alueita joilla on sijaitsee mökki ja usein puutarhavaja. 

Palstat ovat kooltaan 250 - 500 m2. Mökkien ulkonäkö on 

määritelty saman tyyppiseksi, mikä tekeekin koko alu-

eesta ryhdikkäämmän näköisen kuin jos joukkoon raken-

taisi esim. hirsimökkejä. Värityksellä ja persoonallisilla 

yksityiskohdilla mökit yksilöityvät. Ne sijaitsevat taaja-

massa tai sen liepeillä ja puutarhakylän "asemakaava" 

on monesti ruutukaavassa. Siirtolapuutarhat ovat usein 

kunnalta vuokratulla maalla ja mökin omistaa puutarha-

viljelijä. Hän maksaa vuosivuokraa palstan koon mukaan. 

Alue on yleensä kunnan yleistä puistoaluetta ja avoinna 

kaikille asukkaille. Palstoille mennään vain kutsusta.

Siirtolapuutarha toimii yhdistyksenä. Maa-alasta sovi-

taan vuokra kunnan kanssa. Yhdistys puolestaan sopii 

vuokrasopimuksen palstasta mökin omistajan kanssa. 

Mökkiä myytäessä yhdistys siirtää palstan vuokraoikeu-

den ostajalle ja yhdistys hyväksyy ostajan jäsenekseen.

Tiivis rakenne ja sosiaalinen kanssakäyminen on omi-

aan edistämään yhteisöllisyyttä jonka katoaminen on 

heikentänyt monien elämänlaatua. Siirtolapuutarhat 

edistävät maankäytöllisesti ja ympäristönsuojelullisesti 

kestävän kehityksen periaatteita ja on todella ekologista 

vapaa-ajan asumista.

Siirtolapuutarha ei ole viljelyä eikä mökkeilyä. Se on siir-

tolapuutarhaelämää. Täällä asutaan ja eletään aivan kuin 

tavallisissa kotioloissa, samoja arkisia touhuja. Ympäris-

tö ja tunnelma vaan on aivan toinen, kauniimpi, ajaton, 

kiireetön ja yksinkertaisempi.

Luodon siirtolapuutarha ilmasta katsottuna. Tämä meidän 

pikkuparatiisimme sijaitsee kahden veden välissä samoin kuin 

Danten maallisessa paratiisisakin. Danten paratiisissa toinen 

vesi auttaa unohtamaan kaikki synnit ja hairahdukset, toisen 

vesi palauttaa mieleen hyvät teot.

valokuvat: Visa Vehmanen

1 . 3 . 
S I IRTOLA-
PUUTARHAELÄMÄÄ
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2 . 1 . 
TOSI  LYHYT 
TAIDEHISTORIANI

Suomessa kasvukausi määritellään alkaneeksi silloin, kun 

lumipeite on kadonnut aukeilta paikoilta, vuorokauden 

keskilämpötila on vähintään viitenä päivänä peräkkäin 

yli +5°C ja paikallinen lämpösumma ylittää 20 vuorokau-

siastetta sitä seuraavan viiden päivän aikana. Vastaavasti 

kasvukausi määritetään päättyneeksi, kun vuorokausien 

keskilämpötila on alle +5°C viidestä kymmeneen päivää 

peräkkäin. Myös syksyn kovat yöpakkaset (jolloin läm-

pötila on ollut alle –10°C monta yötä peräkkäin) tai lu-

mipeite saattavat katkaista kasvukauden. Näin tapahtuu 

toisinaan eri puolilla Suomea.

Puutarhan olemus nivoutuu erottamattomasti aikaan. 

Kasvukausi on se aika vuodesta jolloin kasvit kasvavat. 

Hankimme siirtolapuutarhapalstan mökkeineen 2006 

Porin Hevosluodosta. Alusta asti se on tuntunut yhdeltä 

elämäni parhaimmista ostoista. Ja vuosi vuodelta tunne 

vahvistuu. Palsta on 330 neliön puutarha, meille sopiva. 

Pystymme pitämään sen hallinnassa tai paremminkin 

semmoisena viittä vaille villinä. 

Olen nyt 56-vuotias ja koko elämäni olen tehnyt taidet-

ta, tavalla tai toisella. Graafista suunnittelua vuodesta 

-78, opiskellut ja työskennellyt alan firmoissa ja omalla 

toiminimellä.  Graafinen suunnittelu on ilmaisuna aina 

alisteinen tilaajalle ja tilaajan tarpeelle. Tässä olen itse 

tilaajana itselleni tehdessäni ulkoasun tälle kirjoituksel-

le. Näin pystyn käyttämään graafista suunnittelua ilmais-

uni välineenä.

Olen kuvataiteilija, graafinen suunnittelija ja jotain siinä 

välissä. Graafinen suunnittelu tullee kulkemaan aina kä-

sikädessä kuvataiteilijan tehtäväni kanssa. Mutkittelen 

joustavasti jossain näiden kahden ammatin välitilassa, 

välillä enemmän viihtyen toisen puolella. Hyviä naapu-

reita ovat keskenään.

Muutin takaisin Poriin kahdenkymmenen Tampereen 

vuoden jälkeen 2003. Aloin silloin miettimään mitä halu-

an loppuelämältäni. Liityin  Porin taiteilijaseuraan jossa 

olen toiminut varapuheenjohtajana. Seuran kautta saan 

tietoa apurahoista, koulutuksesta, gallerioista ja tutus-

tuin paikallisiin taiteilijoihin. 

Pidin ensimmäisen oman näyttelyn vuonna 2009. Se sai 

hyvän vastaanoton, arvostelukin oli rohkaiseva. Omia 

näyttelyitäni olen pitänyt vuosittain.  Erilaisiin ryhmä-

näyttelyihin ja tempauksiin olen osallistunut ahkerasti. 

Ulla Rantanen valikoitui nuorena esikuvakseni ja olen 

seurannut hänen tekemistään. 

1980-luvun kuluessa maisema ja luonto tuli-

vat yhä keskeisemmäksi aiheeksi Rantasen 

työskentelyssä  ja ne ovat säilyneet hänen 

tuotantonsa kiinnekohtana. Luonto on tut-

tu ympäristö, jossa konkreettinen kohde 

ilmentää myös jotakin yleispätevää. Kivet 

toimivat Rantasen teoksissa sommittelullisi-

na elementteinä, mutta ne voivat olla myös 

tunnetilan metaforia, tapahtumia tai koke-

muksia. Kokonaisuuden elementtien väliset 

suhteet nousevat tulkinnan kannalta keskei-

siksi. Luonnossa vallitsevat suhteet ovat osa 

ihmistä ja tämän mieltä. 1990-luvulla kuvaus 

on laajentunut viitteellisesti urbaaniin ympä-

ristöön ja ihmisen siihen jättämiin jälkiin.2

Olen vuodesta 2004 käynyt Kökarissa piirtämässä ja 

maalaamassa. Kökarissa asuva taiteilija, kuvataiteen 

pedagogi Satu Kiljunen on järjestänyt jo vuosikymmeniä 

saarella workshoppeja. Näissä työpajoissa löysin tekemi-

seeni emotionaalisuuden, sellaisen tunneilmaisun jota ei 

ennen ollut. Saaren luonto teki vaikutuksen heti ensim-

mäisellä käynnillä. Ja se että koko maailma, 360 astetta 

on siinä ympärillä, meren keskellä, maata jalkojen alla 

parinkymmenen kilometrin säteellä. Saari on ymmärret-

tävä. Kaikki mitä viet mukanasi saarelle on sieltä pois 

tuotava.  Saarta täytyy suojella.

2. 
aiemmat 

kasvukauteni

2  FORUM BOX, tila taiteelle, 2007.
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Suomessa on saaavutettu EU:n kirein työtahti; 

osallistumista lisäävät uudistukset kaatuvat 

entisten töitten päälle. Tehokkuusvaatimus-

ten, tulosvalvonnan ja tiimityön sivutuoteina 

ovat tiukentuneet aikataulut. Suomessa ei pi-

detä siestaa eikä kahden tunnin lounaita eikä 

ruotsalaiseen tapaan sairauslomia pienistä-

kin syistä, vaan sopimukset pidetään työteki-

jän hyvinvoinnin kustannuksellakin. ”Vähän 

flunssa päällä ja pieni kuume, mut kun on 

luvattu tehhä, niin tehään.” Tekniikka ei ole 

keventänyt vaan voimapeiräistänyt työtä.  3

Olen tehnyt graafisen suunnittelijan töitä valmistumises-

tani, vuodesta -82 alkaen, tänä aikana työ on muuttunut 

tietokonepohjaiseksi. Työpaikallani suurin muutos on ta-

pahtunut 2000-luvun aikana. Uusien tietokonejärjestel-

mien tuleminen, työntekijämäärän väheneminen/töiden 

lisääntyminen ja organisaatiomuutoksia. Erilaisten työ-

hön liittyvien vaatimusten lisääntyminen ja tulospalkki-

oiden ilmestyminen. 

Asia joka pysäytti oli sydämeeni tullut rytmihäiriö, li-

sälyönti. Olen ikäni ollut perusterve ihminen. Perhosen 

siiven väpätyksen kaltainen tuntu rinnassa pelästytti. 

Suurimpana syynä itse pidän rasitusta joka syntyi liian 

pitkistä työmatkoistatkat, alituinen aikataulujen tuijotta-

misesta ja tyytymättömyydestä.

Talvisodan sankaruutta siirrettynä nykytyöpaikoille, 

ihaillaan niitä jotka selviytyvät ja jaksavat. Ja työnantaja 

jaksaa kiitellä työntekijöiden sitoutumista. Ylitöitä teh-

dään korvauksetta. Plus kaikki se omaehtoinen opiskelu 

kotona, kun ei töissä ehdi ja pärjättävä on.

Tehokkaammin, nopeammin ja halvemmalla. Raha ja kii-

re. Ne ovat tämän hetken avainsanoja työmailla. 

Voikohan kiireestä invalidisoitua? Kela ei ainakaan hy-

väksy sitä syyksi...

Hektinen työtahti on vaatinut veronsa. Työpaikassani, 

samoin kuin monessa muussakin työpaikassa Suomessa, 

vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän pienemmäl-

lä tekijämäärällä. Ihmiset väsyvät ja riittämättömyyden 

tunne on yleistä. 

Tavaroita ja palveluita myydään ihmisille vedoten heidän 

elämänsä kiireeseen. Ilman tavaraa tai palvelua eivät he 

pysty toimimaan kaiken kiireen keskellä. Television ruo-

kaohjelmia tehdään lähtökohdasta että ruuanlaittoon on 

aikaa vain 5 minuuttia. 

Nopeatahtinen elämä kertoo sen että olet tärkeä henki-

lö? Aikaa on, mutta sen käyttö on valinta. Tätä valintaa 

monet eivät halua ottaa vastuulleen, vaan vetoavat eri-

laisiin pakkoihin – vaikka usein nekin ovat itse valittuja. 

Kiireiseen liittyy  ajatus, että aikaa on loputtomasti.

Työmaailmassa kiireinen ihminen juoksee tavoitteiden 

perässä näkemättä ympärilleen  - puuttuu aika välittää 

itsestään ja ympäristöstään. Uutisista tulee päivittäin 

tietoa uusista yt-neuvotteluista. Ihmisiä laitetaan pihal-

le urakalla. Samaan aikaan osa tekee hullun lailla töitä 

pärjätäkseen. 

Vai onko kiire valinnan seurausta? Aikaahan on kaikilla 

ja sitä tulee koko ajan lisää. Mutta vain toistaiseksi. Ym-

märrys ajan rajallisuudesta on kadonnut.

Taiteellinen työ, uusien asioiden tekeminen 

ja vanhojen uudelleen ajattelu vaatii aikaa. 

Luovaa työtä ei ole mahdollista tehdä ajatto-

massa ajassa, sillä uudet asiat syntyvät vain 

kokemuksista ja eletystä elämästä. Yleensä 

tärkeät asiat ovat hitaita ja aikaa vieviä. 4

2 . 1 . 
K I IREESTÄ

3  Seppänen 2004, 243.
4 Neuvonen 2009.
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Ihmisille ja siirtolapuutarhoille on yhteistä se, että den 

olemassaolo on syntymisen, muutoksen ja häviämisen 

alaista. Tässä syklissä vertautuu oma prosessiini kuvatai-

teilijana, nuppu - kukoistava - kuihtuva.  Jokin kasvi elää 

vain yhden kesän, toiset jatkavat eloaan vuosikausia ja 

vuosikymmeniä.

Siirtolapuutarhurit ja muutkin alueilla vierailevat vertaa-

vat usein aluetta paratiisiin. Siellä on tuoksuvia kukkia. 

Ja paratiisissa on eläimiä, livertäviä lintuja ja - käärme. 

Paratiisissa ihmiset elävät sovussa koko luomakunnan 

kanssa kimmeltävässä valossa. 

3 . 1 . 
YHTEISÖLLISYYS
S I IRTOLAPUUTARHASSA

Kaikki me ihmiset olemme sosiaalisia olentoja. Pätee 

myös niihinkin meistä jotka yritämme välillä möllöttää 

omissa oloissamme. Tällainen konkreettinen sosiaali-

suus joka siirtolapuutarhoissa on, auttaa kasvussa ihmi-

syyteen ollessamme elävässä kanssakäymisessä toisiin 

ihmisiin. Omissa oloissaan voi kyllä olla, mutta terveh-

timinen ja kuulumisten vaihtaminen tapahtuu huomaa-

matta. 

Tämä kaikki oppi ihmisten kanssa on tärkeää taidetyös-

säkin. Kaverien kanssa toimeen tuleminen ja ajatusten-

vaihto kulloisestakin projektista on täysin verrattavissa 

puutarhaelämän kokemuksiin.

Puutarhatyöt eivät olleet kovinkaan tuttuja minulle os-

taessamme palstan ja mökin. Tampereen Pispalassa asu-

essani minulla oli kasvimaa puoliksi ystäväni kanssa joka 

minua neuvoi. Mutta työ opettaa tekijäänsä, niin meitä-

kin. Ja hyvät naapurit puutarhassa. Taidetyötä parhaim-

millaan.

Siirtolapuutarhurit tekevät mökeistään ja palstoistaan 

itsensä näköisiä. Alueella kulkee paljon kaupunkilaisia 

ulkoilemassa, ihmisiä jotka ihailevat idyllistä pikku-

maailmaa. Palstoja rajaavat korkeat, jopa parimetriset 

vadelmapensaat. Siellä voi viettää halutessaan omissa 

oloissaan vaikka koko kesän. Kukaan tai mikään ei pa-

kota olemaan tekemisissä muiden puutarhurien kanssa. 

Kiinni oleva portti on merkki siitä että ei saa häiritä.

Siirtolapuutarha on vakiinnuttanut paikkansa suomalai-

sessa elämäntyylissäkin. Se edustaa ekologista elämän-

tyyliä parhaimmillaan. Mekin kuljemme mökille kau-

punkiasunnostamme pyörillä, autoa emme edes omista. 

Meillä on palstallamme pieni kasvimaa, 3 m x 5 m. Tänä 

kesänä teimme neliön kokoisen mansikkamaan. Omalta 

pellolta saa supertuoretta ruokaa, missä on kaikki maku 

ja vitamiinit tallella. Suomessa avomaalla voi kasvattaa 

yrttejä, sipuleja, salaattia, perunaa, porkkanaa, kaaleja, 

kurpitsaa, kurkkuja, retiisiä, punajuurta, papuja... Todel-

lista lähiruokaa. 

Viihdymme puutarhassamme koko kesän, kesäkuun alus-

ta elokuun loppuun, joskus pitempääkin. Vaatimattomis-

sa oloissa ymmärtää hyvin kuinka vähällä pärjää.  

Väkisinkin nousee mieleen ajatus että ihminen hankkii 

3. 
nykyinen 

kasvukauteni

Ja siitä käärmeestä:

Siellä (siirtolapuutarhassa) kukkivat kateus, 

ylpeys, tyhmyys ja ennakkoluulot, jotka le-

viävät yhteisöön kuin rikkaruohot, jos niik-

seen  tulee. Vastapainona siellä kukoistavat 

uskomattomat ystävyyden siteet, avuliaisuus 

ja ilo ihmisten lahjana toinen toisilleen. Kesä 

Peltolassa (siirtolapuutarha Turussa) on kurs-

si yhteiselosta, diplomatian seminaari, tasa-

painoilua itsekkyyden ja empatian välillä. 

Yhteisössä eläminen on terveellistä, eikä se 

voi koskaan olla tylsää. 5

5  Jung 2012, 22.
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nyt rahalla sitä minkä on kerran menettänyt halutessaan 

parempaa elintasoa ja taloudellista kehitystä.  

Pienellä palstallamme kanssamme elelevät siilit, samma-

kot, koppakuoriaiset, perhoset, madot, oravat, hyttyset, 

kärpäset, kottaraiset, lokit, varikset, lepakot, sepelkyyh-

kyt, hämähäkit, leppäkertut, hiiret, myyrät, pöllöt, jänik-

set... Plus lukematon määrä muita otuksia ja möttiäisiä, 

joita en tunnista tai pysty näkemään. Mikähän olisi ko-

konaismäärä? Tuhat? Kymmenentuhatta? Naapurimökin 

kivijalassa on asustellut parina talvena lumikko. Kasvus-

tomme ovat pysyneet lumikon ansiosta myyriltä rauhas-

sa. 

Ihmiset ja ihmisen teot kuuluvat oleellisesti siirtola-

puutarhakulttuuriin, maan muokkaus ja kasvien istut-

taminen. Kasvukauden aikana pitää lannoittaa, auttaa-

kasvuun käyntiin lähtemistä, lannoittaa kasvukauden 

aikana jotta sato tuottaisi parhaimman tuloksen tai kukat 

kukkisivat runsaammin ja kauniimmin. 

Parhaimmillaan taidekin toimii juuri niin.  Riittävästi va-

loa, vettä ja sopivasti huolenpitoa.

3 .2 .
HOUKUTUSLINNUT

Houkutuslinnun tehtävä on houkutella. Joko lajitoverei-

ta ansaan tai ulkomuodoltaan kutsuvana. Saaden näin 

toimimaan metsästäjän toivomalla tavalla. Minun tarkoi-

tukseni on metsästää katseita ja herättää ajatuksia. 

Viime kesänä piirsin Kökarin museossa vanhoja houku-

tuslintuja eli kaaveja. 

Ne ovat viime vuosisadan alkupuolelta, osa puusta ja 

osa täytettyjä.  Tarkoituksenani ei ollut tehdä linnuista 

lajinäköisiä, ne ovat lintupersoonia, syntyneet ihmisen 

käsittelyssä.  Veistokselliset, arkaaiset puukaavet ovat 

hieno esimerkki kädentaidoista joita entisaikaan tarvit-

tiin arkipäivässä. Haahkakaaveja käytettiin kevätlinnus-

tuksessa jota vielä nykyäänkin Ahvenanmaalla harraste-

taan.

Vesilintuja on pyydetty käyttäen houkutus-

lintuja eli kaaveita, tavan oletetaan olevan 

peräisin ainakin 1500-luvulta. Ensimmäiset 

itse tehdyt houkutuslinnut ovat luultavas-

ti olleet heinillä täytettyjä vesilintuja, joilla 

on houkuteltu niiden lajikumppaneita pyyn-

tietäisyydelle. Ne olivat ankkuroitu veteen 

laudankappaleeseen kiinnitettyinä. Lintuja 

valmistettiin myös eri materiaaleista, kuten 

puusta, korkista, pellistä ja myös kankaas-

ta. Houkutuslintujen käyttäminen kehittyi 

aikojen kuluessa hyvin monimuotoiseksi, 

kokeneilla vesilintujen pyytäjillä oli kulle-

kin lajille niiden käyttäytymiseen perustuvat 

niksit, joiden mukaan lintujen käyttötapa 

määräytyi. Houkutuslintujen ulkonäkö, lu-

kumäärä ja asettelu olivat myös kutakin lajia 

varten omanlaisensa. Allia ja telkkää varten 

oli oltava hyvin ”näköiset” kaaveet, kun taas 

pilkkasiipi eli vartti ei ollut niin tarkka – 

saaristolaiset ovat kertoneet, että pilkkasiipi 

laskeutuu vaikka vanhalle kalossille. Myös 

tukkakoskelon huijaamiseen riitti hyvinkin 

tökerö kuvatus. 6

Uroshaahkojen määrä on vähentynyt hälyttävästi 

viime vuosina Itämeren alueella. Saaristolaisilla on 

mahdollisuus metsästää haahkakoiraita kesäkuun 

alusta lähtien. 

Maa- ja metsätalousministeriö pitää tärkeä-

nä, että kevätmetsästystä voidaan edelleen-

kin harjoittaa, vaikka nykyisellään vain 

erittäin rajoitetusti. Kevätmetsästyksen jat-

kumista saaristossa tukevat sekä kulttuuri-

set, sosiaaliset, ekologiset että taloudelliset 

vaatimukset. Kevätmetsästys kuuluu hyvin 

vahvana perinteenä saaristolaiskulttuuriin, 

jonka arvo elävälle saaristolle, saariston ih-

6 Kuukauden esine - Elokuu 2006. Linnunkuvat eli kaaveet.
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misille ja yhteisöille sekä myös koko saaris-

toluonnolle on hyvin tärkeä. Kevätlinnustus 

on osa saaristolaisten elämäntapaa ja osa 

luonnonvarojen hyödyntämistä samoin kuin 

marjastus ja sienestys kuuluvat monien suo-

malaisten elämäntapaan. 7

Tein hiilipiirroksia. Käytin tekniikkana frottaasia.  Frotta-

ge (ransk.) eli frottaasi on surrealistien kehittämä piirus-

tustekniikka. Tehdään laittamalla paperi epätasaisen ja 

karhean pinnan tai litteän esineen päälle. Paperia han-

gataan hiilellä tai pehmeällä lyijykynällä niin, että kohol-

la olevat osat saavat väriä. Minä laitoin paperin kallion 

päälle ja hiersin kiven pintakuviota. 

Frottaasin historiasta: Varhaisimmat silkille hierretyt 

työt ovat peräisin Kiinan Han-dynastian ajalta, noin kah-

den tuhannen vuoden takaa. Paperin keksimisen (105 jKr) 

jälkeen puupiirros syrjäytti hierrevedoksen. 

Olen tietämättäni kulkenut historian kaaren mukaan 

kesän työskentelyssäni ja näin lähestynyt puupiirrostek-

niikkaa. Surrealistit sovelsivat frottaasia myös öljymaa-

lauksissa.

Frottagen kehitti Max Ernst vuonna 1925. Hän käytti pa-

perin alla muun muassa kasvien lehtiä, maalausimpas-

toja ja säkkikangasta. Surrealistit suosivat muutenkin 

erilaisia automaattisia ja sattumanvaraisia tekniikkoja, 

joiden avulla he etsivät tietä alitajuntaan. Frottaasia 

vastaavaa tekniikkaa käytetään myös arkeologiassa kal-

liopiirrosten, riimukivien ja vastaavien dokumentointiin.

Max Ernst on kirjoittanut käyttämästään frottage teknii-

kasta seuraavasti:

Ernst kertoo, että ajatus frottagesta syntyy 

hänen asuessaan 1925 majatalossa, jossa oli 

kulunut lautalattia. Hän huomasi, että latti-

alaudan syykuvio oli esteettisesti kiehtova ja 

hän levitti sen päälle paperipalan ja väritti 

sen toiselta puolelta lyijykynällä, kuten kai 

kaikki olemme lapsuudessamme tehneet siir-

täessämme markan leijonakuvion paperille. 

Myöhemmin hän valmisti tällä tavoin säkki-

kankaasta ja puun lehdistä kuvia, jotka hän 

sitten saattoi siirtää varsinaisiin maalauk-

siin kuvan osana. Frottageista syntyi metsiä, 

eläinhahmoja, ihmispäitä. Hän julkaisi niitä 

vuonna 1926 Pariisissa nimellä Histoire natu-

relle.  8

Kivipintaa, 65 x 50 cm

2012, hiili

Kaave, 42 x 30 cm

2012, hiili

7 Allimuistio 2012. 8 Usvamaa-Routila 2011.
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Annu Vertasen töissä miellyttää graafiset elementit ja 

ihana raikkaus.  Ja Järjestys, jolla on vissi tarkoitus. Hä-

nellä on mielenkiintoinen tapa yhdistellä puupiirrosta ja 

videota.

Vertasen teokset ovat usein suurikokoisia. 

Vertanen itse luonnehtii työtapaansa ”tape-

toinniksi”. Se kertoo ironisesta suhteesta kä-

sityöhön, ”ei taidegrafiikan ja tapettipainon 

välillä ole paljonkaan eroa”. Ajan mittaan 

Vertanen on hyväksynyt graafikon roolinsa 

ja päättänyt tehdä itse senkin, minkä voisi 

teettää muilla. Taidegraafikko on käsityöläi-

nen. Mutta kuka sanoo, miten teos määritel-

lään? Graafinen teos, jonka luonteeseen on 

kuulunut litteys, paperi, vedosten tai repro-

duktioiden suuri mutta rajattu määrä ja al-

kuperäinen, graafiseen teokseen kuuluva 

sommittelu? Vertasen maailmaan kuuluvat 

edelleen värillä telatut laatat, kuin sämplä-

rin vinyylit. Teos valmistuu kuitenkin vasta 

konsertissa. Vertanen löysi maalaustaiteesta 

graafisen ilmaisunsa periaatteet, jotka halu-

aa siirtää vedoksiin. Se että värejä voi painaa 

päällekkäin, ei vierekkäin, on lainaus maala-

uksen maailmasta. Vihreää ja punaista pääl-

lekkäin, alumiinia, lyöntimetallia ja ”verta”. 

Sen miten yksi väri siirtyy toiseksi, viipyy 

muodoissaan, tarttuu uuteen pintaan, jakau-

tuu, leviää, valuu. Empimiselle, hidastelulle, 

katseen viiveelle suodaan Vertasen teoksissa 

täydet oikeudet. 9

Vertasen sivuilla on animoitu versio työstä Wallpaper 

Experience,. Teoksessa on japaninpaperille vedostettu 

erivärisiä väritäpliä. Niiden päälle on ensiksi projisoituu 

kurkkivia silmiä jotka feidaantuvat kiinni oleviksi suiksi. 

Viimeinen metamorfoosi on kärpänen joka taas muuntuu 

silmäksi ja samat metamorfoosi jatkuu looppina. Joskus 

seinillä oli korvat, nyt ne katselevat ja ovat puhumatto-

mia. 

Puupiirroksen ja videon yhdistäminen kiehtoo, ja puu-

piirroksen ja valokuvan. Olen tehnyt vuosikausia video-

grafiikkaa YLE:ssä ja olen miettinyt kuinka voisin yhdis-

tää graafisen ilmaisuni johonkin uuteen. 

Wallpaper Experience, Vision Beata, 2005

animoitu video projisoituna puupiirrosvedoksille

180 x 180 cm 10

3 .3 . 
ANNU VERTANEN

9 Weckman, 2011. 10 Vertanen 2011.
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Kasvukaudet seuraavat toisiaan ja vaikuttavat tuleviin.  

Olen avoin muutokselle, se rauhoittaa. Tulevaisuudessa 

aion oppia elämään Lapin äijän kaltaisesti, hötkyilemät-

tä. Ja syventyä. Ja tehdä. 

Nykytaiteen oivaltavuus, ideat ja jopa vaikeaselkoisuus-

kin haastaa ymmärtämään jotain enemmän. Taidekäsi-

tykseni on viimeisen vuoden aikana ollut mullistusten 

kourissa. Uusia asioita ja mahdollisuuksia on ilmestynyt 

maailmaani niin että tuntuu vaikealta ja tarpeettomalta 

ryhtyä tekemään mitään lopullista, juhlallista julistusta 

omasta taidekäsityksestäni. 

4 . 1
UUTTA ILMAISUA

Kohopainokurssi aukaisi portin puupiirroksen mahdol-

lisuuksille jotka ovat erityisesti vedostamisvaiheessa  

tuntuvat rajattomilta. Viimeksi olen ollut tekemisissä 

puupiirroksen kanssa 70-luvulla, taidegraafikko Sievä 

Kauppisen kurssilla Porin Piirustuskoulussa. Silloin se 

ei herättänyt mitään intohimoja. Mieleen on jäänyt vain 

työläs ja hikinen kaiverrusprosessi ja lusikalla hierrys 

laatalta japaninpaperiin. Toista on nyt. Puupiirrokset 

antavat uusia mahdollisuuksia teosten esittämiseen ja 

vaihtoehtoisia vedostusmateriaaleja. 

Kiireetön, ikivanha tekniikka pakottaa rauhoittumaan. 

Molemmat tärkeät työvaiheet, kaivertaminen ja vedosta-

minen, vaativat keskittymistä ja rauhaa. Kokonaisen läs-

näolon. Kohopainon vedostuskeinotja yhdistely muihin 

tekniikoihin antavat rajattomat mahdollisuudet kokei-

luille. Vedostusjälkeä jota voi varioida vedos vedokselta 

jolloin se ei tunnu monistamiselta.. 

Aion toteuttaa opinnäytetyönäyttelyni keväällä 2013 

grafiikan ja hiilipiirroksen yhdistelmällä. Liitän hiilipii-

rustuksiin jollakin grafiikan menetelmällä toteutettuja 

vedoksia liimaamalla ne piirrosten päälle tai suoraan hii-

lipiirrokseen vedostaen. Vedostamalla saan kaipaamaani 

väriä töihini. 

Olen saanut vastauksia. Vaikka kysymyksiä on syntynyt 

vähintään tuplasti. Työskentelyyni vaikuttaa se että teen 

taidettani ja esittelen sitä  Porissa, koti- ja synnyinkau-

pungissani. Haluan olla ymmärrettävä, itselleni ja ym-

päristölleni. Lähitaide, mitä kaikkea se onkaan, on yhtä 

tärkeää kuin lähiruokakin. 

Tämä kirjoitus on vahvistanut tietoisuuttani tekemiseni 

tavasta. Piirtäminen ja grafiikan eri menetelmät ovat 

minulle ominaisin ilmaisunmuoto.  Ne ovat tekemiseni 

kivijalka.

Kiireettömyys on välttämätön itsestäänselvyys kuvatai-

teilijan työssä. Työnsä merkitystä, totuutta ja kauneutta 

on kunnioitettava ja annettava työlleen tarpeeksi aikaa. 

Tällaisten työolosuhteiden rakentamiseen aion keskittyä 

tulevaisuudessa

4. 
tulevat 

kasvukauteni
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4 .2 . 
DEREK JARMANIN 
PUUTARHA

Jarmanin täysin ennakkoluuloton tapa toteuttaa puu-

tarhansa on innoitava ja inspiroiva. Kaikki se roina mitä 

meri on huuhtonut rannalle ovat Jarmanin puutarhassa 

paikallaan. Vierekkäin ovat atomivoimala ja puutarha. 

Englannin kanaalin rannalla sijaitseva Dungeness on laa-

ja sora-alue. Noin 1600 hehtaarin kokoinen niemi koos-

tuu lähes pelkästään kivikosta. Jarman ryhtyi luomaan 

puutarhaa 1980-luvulla saatuaan tietää sairastuneen-

sa aidsiin. Maja on nimeltään Prospect Cottage. Majan 

yhdelle seinälle on on naulattu runo (The Sunne Rising, 

John Donne), jonka kirjaimet on tehty rannalta kerätystä 

puusta. 

Aurinko, sinä kuriton,

Mitä urkkimaan

raoista vanha hupsu, tulitkaan?

Rakastaville aika yhtä on!

Pedantti kurja, torumaan

menehän laiskaa koululaista,

       Herätä jahtirengit kuninkaan,

       hoputa heinään maamies-muurahaista!

Ei vuodenaikaa, säätä rakkaus tiedä,

saa aika lumppunsa, kuut, päivät viedä.

Kovinpa näytät mahtavalta!

Vaan miksi noin? 

Jos käden nostan, valon peittää voin,

pois armaasta vain kääntyä en malta.

Jos siedät nähdä, katsohan,

ja huomenna tuo tieto siitä,

        jätitkö taakse aarteet Intian

        vai etkö näe vieressäni niitä.

Kuninkaat missä ovat eiliset?

Vuoteessa edessäsi, huomannet.

Minä olen prinssi jokainen:

hän joka maa;

muut prinssit näyttelevät vain: alkemiaa

maailman rikkaus on, eleitä on kunnia sen.

Aurinko, saatpa onnestamme puolet, 

kun pienentyy maan piiri näin:

       Sinullahan on lämmityksen huolet

       ja ikä vaivaa – 

  paista siis vain meihin päin!

Silloinpa peität kaiken säteinesi;

kehäsi ovat seinät, vuode keskuksesi.

  (suom. Aale Tynni) 12

Rubber glove and stone 13

11

12 Jarman 1996, 117.11 Jarman 1996, 116. 13 Jarman 1996, 92.
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lopuksi              
Pois pyyhkiminen on yhtä merkityksellistä kuin lisää-

minenkin töissäni. Samalla tekniikalla olen toteuttanut 

tämän kirjoituksenkin. Lisään ja poistan lukemattomia 

kertoja.

Lagercrantz kirjoittaa hetkestä jolloin teks-

tin kirjoittaminen seisahtuu eikä eteenpäin 

pääse. Hän tunsi itsensä noidutuksi; niin kuin 

vanhassa sadussa, jossa hevonen kieltäytyy 

etenemästä ja myöhemmin havaitaan että 

juuri siihen paikkaan tienvarteen oli haudat-

tu murhamies. 16

Näitä haudattujaan joutuu selvittelemään kirjoittaessaan 

ja muussakin taidetyössä.

Kirjaimet ovat kuin kudelman silmukoita joita luon au-

tomaattisesti. Jossain kohtaa huomaan että kirjainsilmu-

koista alkaa muodostua jonkinlainen lopputulos, villa-

sukka tai villapaita. Ei aina tiedä. Alussa aika harmaita 

tuotoksia, myöhemmin saisi tulla kuvioita ja väriraitoja.

Pienen puutarhan ainekset ovat samat kuin parhaissa 

ruokaresepteissä: muutama yksinkertainen ainesosa, 

mieluiten lähiseudun maasta nostettuna.

Puutarha on  täysin sopusoinnussa hänen 

muun taiteensa kanssa - puutarhaa on pidet-

tävä osana hänen taiteellista toimintaansa - 

itsenäinen, provokatiivinen ja uutta luova. 

Kauniin, nautittavan luominen luotaan työn-

tävään ympäristöön, kauniin esille tuominen 

siellä, siellä missä sitä ei näennäisesti ole, on 

kuin taistelu, jota hän kävi parantumatonta 

sairauttaan vastaan

Jarmanin puutarhan aines on kiviä, paikalli-

sia kasveja ja merestä nostettua romua. De-

rek Jarman oli alunperin taidemaalari josta 

kypsyi yhteiskunnan epäsovinnaisuutta ra-

visteleva elokuvaohjaaja ja lopulta puutarhu-

ri. Taudin sokeuttama Jarman ohjasi viimei-

senä työnään elokuvan Blue. Elokuva päättyy 

sanoihin - ...asetan ritarinkannuksen - sini-

sen - haudallesi. 14

14 Routio 2007, 75. 16 Lagerkrantz 1995, 46.

One of the gorse circles. 15

15 Jarman 1996, 20.
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