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Minusta
Luultavasti joku toinen olisi parempi 
kuvailemaan minua tai taitojani, mutta ehkä 
tässä tilanteessa on kyse enemmän 
ajatusmaailmasta ja tunteista. Olen 17-vuotias, 
opiskelen Tapiolan lukiossa musiikkilinjalla 
toisen vuoden opiskelijana. Teen paljon, 
vaikkei se siltä aina tunnu. Kaikenlainen taide 
on minulle elintärkeää. Soitan ja laulan, 
maalaan ja piirrän, muotoilen ja kirjoitan. 
Kaikki käy, kunhan vaan mun tavalla. Mua 
kiinnostaa siis keskenään tosi erilainen taide ja 
erilaiset taiteenmuodot, mikä värittää elämää. Kuva: Eeva-Liina Luukkanen



Työ
Työ koostuu kahdesta isosta 
paperipohjasta, joille olen 
piirtänyt ja maalannut tussilla. 
Toisella pohjalla on monet 
kasvot, kuvastaen erilaisia 
tunteita ja toisella kahdet eri 
ikää kuvaavat kasvot. 



Lähtökohdat ja työn aloittaminen 
Lähdin liikkeelle ideasta ilman kunnollista suunnitelmaa. 
Idea tuli jo hyvin aikaisin, ennen koko päättötyön 
aloittamista. Tarkoituksena oli alunperinkin kuvata 
erilaisia tunteita ihmiskasvojen avulla. Ajattelin, että 
suunnittelen työn niin, että jokaisella kuviskerralla teen 
yhden kasvot, jotka kuvaavat omaa fiilistä sinä päivänä 
tai samalla viikolla. Suunnitelma ei kuitenkaan pitänyt, 
koska tekotahtini oli niin tiuha ja tuntui, ettei fiilikseni 
välttämättä muuttuneet mitenkään kovin radikaalisti - 
halusin vaihtelua ja erilaisuutta. Ideana on, ettei 
kasvoista tunnista ikää taikka sukupuolta. Halusin myös 
kokeilla, miten tunnelma muuttuu, jos jätän hiukset 
kokonaan pois. 



Ongelmia matkan varrella?
Monesti tuntui, ettei työ ole kunnollinen päättötyö tai olisin 
voinut tähdätä korkeammalle, mutta huomioiden tämän 
vuoden työmäärää koulussa ja muissa harrastuksissani, saan 
olla ylpeä. En myöskään koe, että päättötyönkään tekemisen 
pitäisi olla suorittamista, vaan pikemminkin omaa 
taiteellista kehittymistä ja erilaista oppimista. 

Missään vaiheessa työtä ei käynyt kuitenkaan niin, että 
olisin esimerkiksi pilannut jotain tai jokin olisi mennyt eri 
tavalla, mitä halusin. Tiedän, että tämä kuitenkin johtuu 
omasta asennoitumisesta työtä kohtaan. En ottanut sitä liian 
vakavasti ja ajattelin, että jos “epäonnistumisia” tapahtuu, 
ne ovat yhtä lailla tärkeä osa työtä kuin ne suunnitellut 
“onnistumiset”.





Huonot puolet

Ei työn tekemisessä ole ollut oikeastaan huonoja puolia - ehkä sitten omassa 
asennoitumisessa ja aikatauluissa. 

Monelta keskiviikkoillalta jäi käymättä kuvistunnilla muiden pakollisten menojen takia, 
joka tietenkin aiheutti hieman painetta ja stressiä työstä suoriutumisesta. 

Työ ei kuitenkaan ole ainoa, mikä tässä vuoden aikana on ollut projektina. Ehkä mulla 
tilannetta helpotti se, etten ottanut tätä projektia liian tosissaan tai niinkään suorituksena. 
Mulle pitäisi riittää se, mitä saan näillä resursseilla aikaan - mitä muutakaan voisin itseltä 
vaatia?



Hyvät puolet

Kuten kaikista projekteista, tästäkin opin paljon monella eri tavalla. Taiteen tekeminen on 
tietenkin aina mieluisaa ja itselle tärkeää. Tällaisissa projekteissa oppii myös paljon 
aikatauluttamisesta, suunnittelusta ja pitkäjänteisen työskentelyn taidoista. 

Varsinkin se, että työtä tekee koko lukuvuoden aikana, puskee systemaattista ajattelua 
tulevaisuuteen. 

Mielestäni oma asenteeni oli kokonaisuudessaan prosessin kohtuullisen armollinen, mutta 
kuitenkin kunnianhimoinen. 



Omat fiilikset ja jälkiviisastelua

Rehellisesti voin sanoa, etten ole ihan niin tyytyväinen, mitä ajattelin ensin olevani. 
Jotenkin työ ei tunnu niin omaa tyyliä edustavalta, vaikka siinä on käytännössä kaikki 
kohdallaan. Piirustusmateriaali oli karheaa, joten työskentely saattoi välillä olla raskasta 
ohuella tussilla. 

Itse ehkä se, mikä tuntuu kaukaiselta työssä, on sen kliineys - se, että se on yksityiskohtia 
myöten viimeisen päälle tehty. Se ei välttämättä aina ole tapa, millä lähestyn töitäni. Usein 
parhaimmat työni valmistuvat tavallaan vahingossa, tai kokonaan suunnittelematta. 
Hauska kuitenkin oppia se tämän työn myötä. Ja erilaisia asioita pitääkin tehdä, jotta oppisi 
tuntemaan itseään paremmin. 



Ehkä suurempia tavoitteita ei työprosessin 
aikana ollut, mutta koen sen matkan olevan 
paljon tärkeämpi, kuin päämäärän - tässäkin 
asiassa. 

En tiedä tekisinkö mitään kuitenkaan toisin, 
jos aloittaisin päättötyön uudestaan. 
Silloinhan siitä tulisi aivan eri työ!

 Koen, että osa työtä voisi olla myös reaktio 
siihen, kun se kuitenkin tulee esille. Ehkä 
silloin saan vielä jonkinlaista mielenrauhaa 
ja uutta näkökulmaa koko prosessiin. 



Kiitokset !

Kiitoksia läheisille, jotka ovat olleet 
lähempänä tai kauempana projektin 
aikana. 

Kiitos erityisesti kuvataiteen opettaja 
Aleksi Toloselle ja piirustusryhmälle, 
joiden kanssa ollaan vietetty pitkiä 
keskusteluja maasta taivaaseen 
keskiviikkoiltaisin. 

Ja kiitos kuvien ottajille :)


