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1. Minusta

Heipä hei! Olen Saku Leskinen, 
16-vuotias Kuninkaantien lukiota käy-
vä espoolaisnuori, joka on harrastanut 
kaikenlaista laajalla skaalalla. Mainit-
takoon harrastuksistani jodo, tennis, 
pianon- ja kitaran soitto sekä tietenkin 
kuvis. Espoon Kuvataidekoulussa olen 
ollut viimeiset kymmenisen vuotta, kuu-
si näistä vuosista Leppävaaran opetus-
pisteellä ja neljä Karakalliossa piirus-
tus- ja maalaus-työpajassa. Olin myös 
Viherlaakson yläasteella kuvataidepai-
noitteisella luokalla 2017-2019. 

Harrastusteni lisäksi mielenkiinnon 
kohteisiini kuuluvat eri kielet sekä po-
litiikan seuraaminen. Tykkään seurata 
etenkin Yhdysvaltojen demokraattisen 
puolueen esivaaliväittelyjä. Olen myös 
kiinnostunut diplomatiasta ja vieraista 
kulttuureista. 

Muistan yhtä sen päivän, kun saavuin 
ensimmäiseksi päiväksi työpajaan. Lop-
putyön tekijät tuntuivat hallitsevan hom-
mansa ammattimaisesti. Heidän idean-
sa tuntuivat omalaatuisilta, mitä ihailin 
suuresti. Kolme vuotta myöhemmin, 
pääsin itse tuohon tilanteeseen. Seu-
raavilla sivuilla kerrotaan ja kuvataan, 
miten tämä paljon hehkutettu päättötyö-
projekti sujui.



2. Suunnittelu

Päättötyön aihe ei missään tapauksessa 
ollut mikään itsestään selvyys vaan se 
vaati paljon ajatustyötä ja pohdintaa. Hyl-
käsin vanhoja ja sain uusia ideoita enem-
män kuin jaksan muistaa. Olin, ja olen 
edelleen kuitenkin sitä mieltä, että hyvä 
suunnittelu on kaiken a ja o. 

Kuluneen syksyn aikana olin miettinyt pal-
jon kahta eri asiaa: Japaniin vaihtoon läh-
töä sekä lukion mukana tullutta stressiä. 
Koitin löytää näille asioille yhteisen tee-
man, jotta saisin molemmat liitettyä sa-
maan päättötyöhön. Täksi teemaksi löytyi 
aika.  

Aika on ihmeellinen asia. Aikaa ei voi py-
säyttää, vaikka kuinka haluaisi. Aikaa ei 
voi hidastaa, vaikka nauttisit tästä hetkes-
tä loputtomasti. Aikaa ei voi nopeuttaa tai 
pikakelata huonojen aikojen ohi. Ajassa ei 
voi mennä taaksepäin takaisin rakkaiden 
luo. Aika vaan on. 



2.1 Tämä tuo se: erilaisia ideoita 
Ensimmäinen ideani liittyi harrastuksiini sekä vaihtovuoteen. Kuten ensimmäisessä 
luvussa kerroin, harrastan japanilaisia kampailulajeja iaidoa ja jodoa. Kyseisiä laje-
ja harrastetaan tekemällä erilaisia “katoja” (taistelukohtaamisia) vastaharjoittelijan 
kanssa. Innostuin tästä ideasta. Ajattelin tehdä päättötyön, jossa olen pukeutunut 
iaidossa käytettäviin vaatteisiin sekä kädessäni on harjoittelussa käytettävä miekka. 

Vastustajaksi en aikonut kuitenkaan tehdä niin sanottua tavallista vastustajaa vaan 
hahmon, jonka kasvoilla pyörii kello ja jonka selän takana on suuri punainen ympy-
rä, kuin Japanin lippu. Teoksen nimeksi ajattelin “Aikaa vastaan”. 

Tuo idea ei kuitenkaan lentänyt pitkää matkaa. Ajatus ei tuottanut minulle suurta 
innostusta enkä kokenut sitä aiheeksi, josta haluan tehdä päättötyöni, joten päätin 
keksiä jotain muuta.   

Kokeilin vaihtovuosi-teeman hylkäämistä ja siirtymistä ihailemieni henkilöiden, Suo-
men presidenttien pariin. Olen pitkään ollut kiinnostunut Suomen historiasta ja sen 
merkkihenkilöistä, kuten P.E. Svinhufvudista, G.G.E. Mannerheimista ja K.J. Ståh-
lbergistä. Presidenttien lisäksi arvostan suuresti kulttuurillisia vaikuttajia kuten sä-
veltäjiä, taidemaalareita ja kirjailijoita Akseli Gallen-Kallelasta, Jean Sibeliuksesta ja 
Sakari Topeliuksesta Nastja Säde-Ronkköön, Jenni Vartiaiseen ja Sofi Oksaseen.   

Inspiroivien ja motivoivien ihmisten lisäksi maailmassa riittää henkilöitä, joista et 
pidä. Olin jo yhdeksännellä luokalla tehnyt kuvataidepainotteisen luokan lopputyön 
julkisuuden henkilöstä, joka ei kuulunut suosikkeihini. Teoksesta tuli hieman satiiri-
mainen, mutta olin lopputuloksesta kohtalaisen tyytyväinen.  

Päätin kuitenkin jättää ihmiset tällä kertaa pois työstäni. Halusin tehdä jotakin abst-
raktimpaa ja henkilökohtaisempaa, kuin oman idolin muotokuva. 



2.1.1 Viivojen valtakunta 
Viiva on ainutlaatuinen asia.  Viivan avulla pystytään piirtämään, laskemaan ja ku-
vainnollistamaan kaikenlaista maan ja taivaan väliltä. Siihen turvaudutaan muun 
muassa, kun kyseessä on toisen asteen epäyhtälön havainnollistaminen tai valtion 
rajojen kuvaamiseen  

Eräs seitsemännen luokan fysiikan tunti on jäänyt selväksi muistoksi mieleeni. erään 
hetken. Tuo hetki oli loka-marraskuun vaihteessa kolmisen vuotta sitten. Olin juuri 
tehnyt ensimmäisen fysiikan kokeeni yläasteella. Hieman normaalia suurempi syk-
keeni oli laskenut, olin palannut koepaikalta omalle takarivillä sijaitsevalle paikalleni 
kavereideni viereen. Sitten opettajamme alkoi puhua. Aihe ei ollut uusi vaan kokee-
seen liittyvä. Hän kävi hakemassa luokan sivureunalta lasersäteen tekevät laitteen, 
jolla olimme vielä koetta edeltävällä viikolla tehneet kokeita liittyen valon heijastuk-
seen ja heijastuskulmaan.  

Opettajamme täytti luokan edessä olevan vesitankin. Sen jälkeen hän asetteli la-
serosoittimen sen sivulle ja käynnisti laitteen. Minulla on muistikuvia siitä, mitä ta-
pahtui tämän jälkeen, mutta ne eivät ole tarkkoja. Muistan vain katsoneeni vesisäili-
ön läpi kulkevaa lasersädettä kummastellen, erittäin kummastellen. Ihmetellen vain 
yhtä punaista viiva. Viivaa, joka oli samaan aikaan niin yksinkertainen ja kiinnostava.  

Ajattelin hyödyntää tuota muistoani ja tehdä päättötyön, jossa viiva on keskiössä. 
Ensiksi kokeilin kimpoavaa viivaa, mutta luovuin ajatuksesta, sillä tuo vanha muisto 
ei puhuttanut minua voimakkaasti vuonna 2019.   

Viivat eivät ole mitään ilman pisteitä. Niitä ei yleensä näy, mutta siellä ne ovat. Mut-
ta kun pisteen tekee pisteeksi eikä viivan osaseksi, saa se heti huomiota. Esimer-
kiksi kaikki leikkauspisteet huomioidaan välittömästi. Ajattelin seuraavaksi kokeilla 
leikkauspistettä. Tutkin samaan aikaan Karakallion opetuspisteeltä löytyviä kirjoja 
maailmankaikkeudesta ja huomasinkin pian lukevani Einsteinin todellisuuskäsitystä, 
yrittäen saada siitä jotain kiinni. 

Silmäni osuivat hetken kuluttua kirjahyllyssä olevan symbolikäsikirjaan. Poimin sen 
käsiini ja mieleeni tulvi taas uusia lopputyöideoita.



Tässä luonnos, jonka tein viiva-ajatuksen ollessa pinnalla. Teoksessa näkyy vihai-
nen Japanin punainen pallo. Pallon alapuolella lukee hiraganamerkeillä kirjoitettuna 
”ei”. Värikkäät viivat muodostavat ikään kuin pallolle ruumiin ja muodon



2.1.2 Symbolikielestäkö ratkaisu? 

 Symbolit ympäröivät meitä. Töihin lähtiessä näemme Suomen lipun liehumassa 
lipputangossa merkkipäivän vuoksi, työmatkalla avaamme kännykän numeroyhdis-
telmällä ja kotona ollessamme kirjoitamme nimemme ystävälle annettavaan onnit-
telukorttiin. Tuntuu siltä, että osa symboleista on kadottanut symbolisuutensa, kun 
pidämme aakkosia ja numeroita itsestäänselvyyksinä.  

Merkit ja symbolit ovat aina kiehtoneet minua. Niiden ymmärtäminen vaati tietoa 
siitä, mitä symboli kuvaa tai mitä se tarkoittaa. Symboleita ympäröi ikään kuin verho, 
jonka voi heilauttaa sivuun tiedolla. Myös niiden avulla luotavat salaviestit ovat mie-
lenkiintoisia.  

Kuten varmaan tiedättekin, japanissa on eri merkkijärjestelmä kuin suomessa. Ja-
panissa on itse asiassa käytössä kolme eri kirjoitusjärjestelmää, joista jokaista voi 
esiintyä samassa lauseessa. Välin merkitys on myös hyvin erilainen näissä kahdes-
sa kielessä, sillä japanissa kaikki sanat kirjoitetaan putkeen, ilman välilyöntejä. Väli-
lyönnittömästä suomesta on vaikea kuvitella saavansa selvää.  

Pitäessäni silloin tällöin pieniä taukoja Karakallion opetuspisteellä, en käyttänyt aikaa 
sosiaalisessa mediassa olemiseen (mikä on valitettavan yleistä nykypäivänä) vaan 
japanin harjoitteluun testaamalla kuinka monta merkkiä minulla oli muistissani. Silloin 
mieleeni juolahti ajatus siitä, ettei päättötyössä olevan mahdollisen tekstin tarvitse 
välttämättä suomea.  

Edellisellä sivulla näkyy tosiaan luonnos, jonka tein syksyn taittuessa talveksi. Vii-
vat olivat tuolloin mieleni pinnalla, kuten oli myös tuleva vaihtovuosi. Punainen pallo 
symboloi Japanin lippua ja siinä olevaa nousevaa aurinkoa. Tällä auringolla on tuima 
katse, sillä luonnoksen tekohetkellä arkeni oli kiireistä ja stressintäyteistä. Päiväni oli 
täynnä tehtävää, josta leijonanosan vei lukio-opiskelu, japanin kielen itsenäinen opis-
kelu, työt ja harrastukset. Keskelle sivua on kirjoitettu japanilaisilla hiraganamerkeillä 
“ei”. 

Japani ei suinkaan ole ainoa aihe, joka sisältää merkkejä, joiden todellista merkitystä 
moni ei tiedä. Olin juuri käynyt symboleiden aikaan käymässä pitkän matematiikan 
“polynomifunktiot ja -yhtälöt”-kurssia. Kurssilla käytiin läpi pääasiassa yhtälöiden 
ratkaisemista opetellen niin diskriminantin kuin toisen asteen yhtälön ratkaisukaa-
vankin. 

Nimi “ratkaisukaava” pyöri pitkään mielessäni teoksen nimeksi ja olin pitkään ha-
lukas ujuttamaan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavan (x=(-b•neliöjuuri luvus-
ta((b^2)-4•a•c) jaettuna luvulla (2•a). Ratkaisukaava ei selvinnyt teoksen nimeksi tai 
edes teokseen kokonaisena, mutta jos katsoo tarkkaan puun runkoa, huomaa pala-
sia siitä. 



Eräs idea oli roomalaisten 
numeroiden muodostama 
pyramidi, mutta ajatus oli 
mielestäni liian “insinöö-
rimäinen” ja selkeä. Vaik-
ka kasvoteema oli vielä 
pinnalla, halusin tehdä 
uudenlaisen luonnoksen. 
Luonnoksen, jossa ei ollut 
pelkästään numeroita tai 
tekstiä. Näin puuteema sai 
lähtölaukauksensa.

Tässä luonnoksessa ratkai-
sukaava näkyy käsin kirjoi-
tettuna ja helpommin hah-
motettavassa muodossa 
puun kaulaliinana (HUOM: 
Kyseinen luonnos ei ole 
vanhin, vaan ”uudempaa 
sorttia”)



2.2 Toteuttamisen arvoinen idea 
Puu on erittäin arkinen asia. Näemme elämämme aikana puita vähintään tuhansia. 
Olen asunut neljätoista vuotta samassa osoitteessa ja kotiovemme edestä avautuu 
pienmetsä, paikka, jossa olen “grillaillut” ruokaa tarhaiässä kivien äärellä, pitänyt jos 
jonkinmoisia leikkejä kavereideni kanssa sekä viettänyt kymmeniä metsäretkiä. En 
varmastikaan ole ainut suomalainen, jolla on omakohtaisia kokemuksia ja muistoja 
metsästä.  

Kun metsässä katsoo puita tarkkaavaisesti ja havainnoiden, huomaa jokaisen puun 
olevan erilainen. Koivut ovat valkomustia, kun taas männyt ovat puolestaan rus-
keita. Osa puista on paksuja ja vuosisatoja vanhoja, osa kaatuneita ja lahoja sekä 
toiset juuri istutettuja ja pieniä. Ei menisi siis kauheasti metsään, jos väittäisi puun 
ja ihmisen olevan samankaltaisia. Ihmisiäkin on erilaisia. Jokainen ihminen on ai-
nutlaatuinen. Kaupungilla kävellessämme tapaamme kaikenikäisiä, niin nuoria kuin 
vanhojakin ihmisiä. Metsät voidaan rinnastaa kaupunkeihin. Molempien asukkaissa 
on kaikenlaisia lajinsa edustajia. 

Vuodenajat kuvataan usein kasveilla, ja erityisesti puilla. Esimerkiksi jos elokuvissa 
pikakelataan vuosi, näytetään syksy usein sateena ja puuna, joka pudottaa lehtensä 
yksitellen märkään maahan. Talvi kuvataan syksyyn verrattuna tyynenä vuodenaika-
na. Talven jälkeen saapuu vuodenajoista mahtavin eli kevät. 

Synkän syksyn ja tyynen talven jälkeen koittaa uudelleensyntyminen. Kukat puh-
keavat taas kukkaan, aurinko paistaa hullun lailla, loskat sulavat, pääsiäinen koittaa, 
vappu saapuu, ilma on parhaimmillaan. Talviturkki heitetään pois ja kelloja siirre-
tään. Kevätflunssa hidastaa menoa, muttei pysäytä.  

Kevään jälkeen saapuu monien mielestä paras vuodenaika eli kesä. Todistukset 
annetaan käteen, toivotetaan heipat työ/koulukavereille ja suunnataan lomille. Valoa 
riittää aamuvarhaisesta yömyöhään. Sytytetään juhannuskokko. Nautitaan elämäs-
tä.  

Aikaa ei voi pysäyttää kesään, vaikka kuinka haluttaisiin. Muistetaan päässä Valvo-
mon “Mikä kesä”-kappaleen sanat “syksysateet alkaa, laita kumpparit jalkaan, mut 
vielä viljaa vihreänä kasvaa” ja se tosiasia että syksy on tulossa. Ja näin kierto jat-
kuu vuodesta toiseen.



2.2.1 Kourallinen metsää, hyppysellinen vaih-
tovuotta ja aimo kasa symboleita 
Puu-aihe oli syksyn puoleen väliin mennessä lukittuna. Se oli aihe, josta en ollut 
missään vaiheessa valmis luopumaan. Tunsin kuitenkin tarvitsevani vielä jotain 
omakohtaisempaa, jotain mikä tekisi teoksessa olevasta puusta minun puuni.  Vaik-
ka olin hylännyt vaihtovuosi-teeman jo pariin otteeseen, ei se jättänyt ajatuksiani. 
Kävin edelleen japanin tunneilla ja opettelin omatoimisesti lisää nousevan auringon 
maan kieltä. Iltaisin mietin, pommitin itseäni kysymyksillä vaihtoon ja lukioon liittyen. 
Yhtenä iltana ajattelin ottavani lisää kursseja, toisena taas vähentäväni niitä, kol-
mantena päivänä mietin mistäköhän päin saisin isäntäperheen. 

Tulin siihen lopputulokseen, etten voinut olla käyttämättä ajatuksia, tuntemuksiani ja 
mietintöjäni vaihtoa kohtaan. Se olisi ollut kuin tärkeän johtolangan piilottelu murha-
tutkinnassa.  

Onneksi Japanin symboli on punainen pallo, jonka voi ujuttaa teokseen monella eri 
tavalla. Selvimmin tuo punainen pallo voi olla aurinko. Lokakuussa mietin tekeväni 
teoksen, jonka keskiössä on puu, jonka takana on punainen laskeva aurinko. Tämä 
olisi voinut olla kelpo idea ja olisin voinut lähteä työstämään sitä, mutta en vienyt 
asiaa luonnosta pidemmälle. Sisimmässäni ajattelin, että auringonlaskuja on nähty 
jo tarpeeksi.  

Aloin miettimään muita punaisia asioita. Aku Ankka-kansio, punainen liikennevalo, 
sireeni, punaisia objekteja löytyy maailmastamme useita. Valitsin niistä lopulta sen 
tärkeimmän, sydämen. Oikeastihan sydän ei ole mikään teräväkärkinen objekti, jol-
laisen näemme ystävänpäiväkorteissa ja rakkauden tunnustuksissa vaan omanmuo-
toisensa elin ihmisen sisällä.  

Ajattelin, että mitäpä jos puun voima kumpuaisikin sydämestä ja jatkaa matkaansa 
verisuonistoon eli oksastoon. Puolet oksista olisivat sinisiä (laskimot) ja puolet pu-
naisia (valtimot). Päättötyöni alkoi hahmottua, kun keksin yhdistää verisuoniston ja 
oksaston. Viimeinen ripaus omaperäisyyttä tuli sinä hetkenä, kun päätin muuttaa 
sydämen punaiseksi palloksi symboloimaan Japania.  

Olin pitkään nähnyt Japanin lähdön jännittävänä asiana, johon en tuntunut olevan 
ikinä täysin valmis, mutta jonka halusin tehdä. Mieleeni juolahti tässä vaiheessa 
muuttaa tapaa, jolla kuvaan vaihtovuotta: “Miksi tehdä haluamastani asiasta vihai-
nen?” ajattelin. Päätin elävöittää pallon tehden sille tyytyväisen ja positiivisen il-
meen.  

Puun runko oli vielä pohdintaa vailla. Kauneushan on usein katsojan silmässä, eikö 
vain? Jokainen ihminen siis näkee metsässä olevan puun erilaisena. Osa voi nähdä 
pitkän matemaattisen laskun jälkeen plus- ja miinusmerkkejä ja toinen, vasta luke-
maan opetellut lapsia oppimiaan aakkosia. Puun rungosta tuli siis paikka, johon voi 



ujuttaa toinen toistansa henkilökohtaisempia symboleita ja merkkejä. 

Päätin käyttää tämän rungon tuoman tilaisuuden hyväksi ja aloin pohtimaan minulle 
merkityksellisiä symboleita, joita voisin ujuttaa teokseen. Japanilaiset hiraganamer-
kit, joita olin opetellut koki syksyn, olin pakko saada työhöni. Toinen aihepiiri, jonka 
halusin ehdottomasti mukaan, oli matematiikka. Voimavaroistani suurehko osa kului 
polynomifunktioihin, geometriaan ja vektoreihin. Siksi neliöjuuri, alfa ja beeta oli uju-
tettava teokseen.  

Kuten jo alussa kerroin, harrastan pianon- ja kitaransoittoa. Näissä kahdessa asias-
sakin on omia symboleitaan ja merkkejään, kuten nuottiavaimia ja ylennys- ja alen-
nusmerkkejä. Toivoin musiikillisten merkkien ja symbolien tuovan vastapainoa “pai-
naville” matematiikan symboleille ja monelle tunnistamattomille kirjoitusmerkeille.

Tässä yksi ensimmäisistä luonnoksista, 
jotka tein puuaiheesta. Tässä luonnok-
sessa on vielä se erikoisuus, että kes-
kiössä on sydämen muotoinen objekti. 
Myöhemmissä luonnoksissa se on nimit-
täin muuntanut muotoaan palloksi.



3 Työn tekeminen 

Toivoisin voivani sanoa työn tekemisen olevan yksinkertaista, 
mutkatonta ja stressitöntä, mutta en voi, sillä sitä se ei ollut.  

Olin jo puolisen vuotta ennen päättötyövuoden aloittamista tajun-
nut tosissani olevani ikäni ja kuvataidekoulussa olleiden vuosien 
perusteella valmis aloittamaan lopputyön.  Tuolloin aloitin hataran 
suunnittelutyön, mutta periaatteessa voin sanoa aloittaneeni kun-
nollisen suunnittelun elo-syyskuussa.  

Olisin voinut aloittaa päättötyön tekemisen jo syys-lokakuussa, 
mutta ensimmäisen siveltimen vedon vetäminen tapahtui vasta 
marras-joulukuun vaihteessa. Halusin nimittäin suunnitella erittäin 
tarkasti työni, ennen kuin aloin tekemään sitä. Käytin elokuun ja 
marraskuun väliset kuvataidekoulukerrat suunnitteluun eli esimer-
kiksi luonnosten piirtämiseen. En tuohon aikaan käyttänyt työn 
tekemiseen tai suunniteluun juurikaan Karakallion opetuspisteen 
ulkopuolella aikaa.  

Hyvä ja tarkka suunnittelu oli mielestäni kuitenkin varma tapa 
edetä. Tarkka suunnittelu antoi minun myös toteuttaa työtäni 
omalla tavalla. Huomasin eräällä kerralla opetuspisteessä olevan 
kopiokoneen ja otin luonnoksestani muutaman kopion. Tykkäsin 
tästä tavasta, sillä nyt minun ei enää tarvinnut piirtää luonnosta 
aina uudestaan vaan pystyin erittäin helposti ja nopeasti teke-
mään luonnokseen erilaisia taustoja ja valitsemaan niistä par-
haimmat.  

Pohdin pitkään eritoten taustaa. Tumma tausta oli monen ker-
ran ajan päällimmäisenä ideana ja olin lähes varma, että tekisin 
taustan mustaksi ja mustaan pieniä aukkoja, jotka ajattelin värjätä 
vaaleiksi. Kokeilin kuitenkin myös esimerkiksi geometristä taus-
taa, jossa tausta jaettaisiin ikään kuin erikokoisiin ja erivärisiin 
paloihin ja taustaa, jossa numerot leijailisivat puun takana eriväri-



sinä ja –kokoisina. Uuden vuoden aikoihin ajattelin myös ilotulite-
maista taustaa.  

En halunnut lopulta taustastani synkän mustaa tai harmaata. Koin 
tarvitsevani jonkin iloisen oloisen värin ja lämpimän värin taus-
taksi. Päädyin keltaiseen. Olin aikaisemmissa töissäni käyttänyt 
kohtalaisen vähän tätä väriä, joten halusin kokeilla miten se istuisi 
teokseen.  

Aluksi minun oli tarkoitus käyttää keltaista väriä ainoastaan aivan 
pohjimmaiseksi väriksi, joka tulisi peittymään suurilta osin muilta 
väreiltä, mutta saatuani levitettyä kirkkaan keltaisen taustan koko 
100 cm korkealle ja 80 cm leveälle kankaalle, huomasin sen kau-
neuden ja hienouden. Siten päätin jättää taustan keltaiseksi.





3.1 Oksat 
Taustan tehtyäni, tein pienen punaisen pallon kutakuinkin keskelle maalausta. Tuo 
pallo oli pää, josta oksat lähtevät. En ollut tekohetkellä vielä päättänyt, tulisiko sinis-
ten ja punaisten oksien lisäksi myös violetit oksat. En myöskään ollut täysin päät-
tänyt sitä, sekoittuisivatko oksat toistensa sekaan vai olisiko niin, että siniset oksat 
olisivat toisella puolella ja punaiset toisella. 

Luonnoksissani olin tehnyt pallosta lähtevät oksat siten, että kaikki, punaiset, sini-
set, ja violetit oksat sekoittuvat ja kulkevat lomittain. Tämän onnistuin siirtämään itse 
maalaukseen melkein samanlaisena. Tein kuitenkin yhden kohtalaisen suuren muu-
toksen: päätin jättää violetin värisen oksat pois teoksesta.  

Koin sinisten ja punaisten oksien riittävän. Halusin myös jättää oksaston kohtalaisen 
täyteläiseksi, mutten niin täydeksi, etteikö taustaa olisi erottanut. 

Oksien tekeminen oli mukavaa. Oli mukavaa nähdä viimeinkin maalauksen synty-
vän. Ja niin tammikuu olikin jo kulunut.



3.2 Runko 
Pohdin pitkään, minkä värisen rungon tekisin puulle. Mielessäni kävi lähes kaikki 
muut värit, paitsi sininen ja punainen (ja keltainen tottakai).  Päävärit olivat siis pois-
sa laskuista ja ajatuksista, sillä punainen ja sininen olivat saaneet merkittävän osuu-
den jo teoksesta. Keltaista ei ajatellutkaan, sillä, kuten tiedämme, keltainen ei näy 
hyvin keltaisesta. 

Jäljelle jäi välivärit sekä musta ja valkoinen. Mietin seuraavaksi, mikä väri kuvastaisi 
ja/tai sopisi puuksi. Musta tai valkoinen eivät täyttäneet tätä vaatimusta. Toki olisin 
voinut tehdä rungosta mustan tahi harmaan, mutta kun en halunnut tehdä teoksesta 
jännittävää, pelottavaa, jäi ajatus mustasta ja valkoisesta puun rungosta. 

Vihreä sen sijaan iski heti mustan ja valkoisen hylkäämisen jälkeen päähäni. Vihreä 
on kohtalaisen rento väri, joka liittyy myös puihin lehtien värin kautta. Nämä oli tär-
keimmät syyt, miksi valitsin juuri vihreän värin.  

Rungon pohjavärin maalattuani, valtasi ajatukseni taas uusi kysymys: “Vahvistanko 
juurien ja rungon ääriviivat jollakin värillä vai en?”. Tähän kysymykseen löysin kui-
tenkin kohtalaisen nopeasti vastauksen, sillä koin viivan olevan tarpeellinen erotta-
maan runko taustasta selkeäksi, omaksi kokonaisuudekseen. 

Ääriviivat tehtyäni oli aika hypätä erittäin mielenkiintoisen asian pariin eli symbolei-
hin. Kuten olen aiemmin jo kertonut, pidän kaikenlaisista erikoisista symboleista ja 
merkeistä. Minun tuli vielä päättää väri, jolla symbolit tehtäisiin, ennen kuin pystyin 
alkamaan maalaamaan.  

Mustan ja valkoisen tilaisuus oli viimeinkin tullut. Päädyin käyttämään näitä värejä, 
sillä olin varma niiden erottuvan muusta rungosta. En kuitenkaan halunnut päästä 
aivan helpoimmalla tavalla, minkä vuoksi käytin molempia: mustaa ja valkoista sym-
boleiden tekemiseen. Osan merkeistä tein siten, että laitoin ensin valkoista väriä ja 
sitten mustaa päälle. 

Symbolit liittyvät kaikki minun elämääni. Osa niistä on hiraganamerkkejä, kuten 
merkki, joka on ensimmäisenä pallon alapuolella (sa-merkki) ja osa puolestaan ma-
tematiikkaan liittyviä (alfa, todistuksen päättävä merkki, beeta). Kreikkalaiset symbo-
lit eivät suinkaan ole käytettyjä ainoastaan matematiikassa vaan myös muun muas-
sa uskonnossa, joten osa niistä saattaa myös viitata vakaumukseeni...



4. Jälkipyykki 

Mistä aloittaisinkaan. Maailma on muuttunut paljon viimeisten 
viikkojen aikana. Tätä kirjoittaessani kello on 18:39 ja elän vuo-
den 2020 huhtikuun kolmanneksi viimeistä päivää.  

Tämä tiistai on ollut hyvin erilainen, kuin olin kuvitellut muutama 
kuukausi sitten. Fyysiset sosiaaliset kontaktimme ovat vähenty-
neet lähes nollaan. Kuten arvata saattaa, ei vaihtoon lähteminen 
onnistunut aikataulun mukaan. Tällä hetkellä odotan ja seuraan 
covid-19-taudin etenemistä. Näillä näkymin minun pitäisi lähteä 
vaihtoon elokuussa 2020, mutta voi olla, etten pandemian takia 
pääse tuolloinkaan matkaan. 

Teoksen tekeminenkin on ollut todella erilaista. Viime päivinä olen 
viimeistellyt maalausta omassa huoneessani. Vesikippoina olen 
käyttänyt aamulla syömieni viilien purkkeja (toki putsasin ne en-
nen käyttöä). 

Omasta mielestäni työni onnistui suht hyvin. Joudun myöntä-
mään, ettei aikataulutukseni työn suhteen ollut ideaali, mikä mie-
lestäni näkyy lopullisessa teoksessa. Suurin virhe näin jälkikäteen 
teosta katsoessani, on pallon sijainti. Olisin voinut sijoittaa sen 
alemmas, jolloin oksasto olisi saanut suuremman tilan, eikä sen 
alareunasta olisi tullut yhtä tasainen kuin lopullisessa teoksessa. 
Muuten oksasto onnistui mielestäni hyvin.  

Puun rungon vihreä taustaväri onnistui myös hyvin. Merkkien ja 
oksien oikeanlaisessa asettamisessa ja sovittamisessa näen suu-
rimman virheen. Mielestäni itse merkit ovat onnistuneita, mutta 
kenties olisi ollut parempi, mikäli olisin tehnyt merkit samalla väril-
lä, jolloin ne olisivat sopineet paremmin toistensa kanssa. 

Asia, josta olen ylpein, on tausta. Keltainen väri on tyylikäs ja rau-
hallinen samaan aikaan. Työni on elävä esimerkki siitä, että niin



sanotusti puskista tulleesta ideasta saattaakin tulla teoksen paras 
asia. 

Saku Leskinen kiittää ja kuittaa!


