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1 Johdanto

Taiteen kandidaatin opinnäytetyöproduktionani 
olen tehnyt pienen lehtijulkaisun, zinen. Zine si-
sältää opinnäytetyön kokonaisuudessaan, kirjalli-
sen osan ensimmäisellä puoliskolla ja varsinaisen 
produktio-osan toisella puoliskolla. Tarkoitukseni 
on ollut tehdä lehti, joka kuvaa kehitysprosessiani 
kuvittajana ja itseäni listojen tekijänä, sekä kar-
toittaa innoituksenlähteitäni ja antaa sitä kautta 
lukijalle avaimia omien innoituksenlähteidensä 
luo.

Produktion olen tehnyt kuvituksellisena listana 
inspiraationlähteistäni. Olen halunnut etsiä omaa 
paikkaani kuvittajana ja kehittää itseäni sellaise-
na, sekä esittää kehitykseni kuvallisesti. Selvitän, 
miksi koin hyvänä ideana tehdä produktion ku-
vallisen listan muodossa. 

Tulevat luvut käsittelevät lähtökohtiani pro-
duktion teolle, miten ja miksi päädyin tekemään 
produktioni ja mihin työni sijoittuu zinejen ja 
listojen maailmassa. Luvussa 2.1 kerron tavoit-
teestani kehittyä kuvittajana ja siitä, miten olen 
pitkään etsinyt omaa ilmaisuani. Tällä peruste-
len valintani tehdä kuvitusproduktio. Luvussa 
2.2 käsittelen mielenkiintoani listoihin ja miten 
valitsin listan produktioni tekotavaksi parin lu-
kemani teoksen pohjalta. Luvussa 2.3 selvitän 
aihevalintaani inspiraation lähteistä, jonka valit-
sin produktioni aiheeksi, sillä halusin päästä pois 
jumitustilasta, joka esti minua työskentelemästä 

ja kehittymästä kuvittajana. Inspiraation lähteillä 
halusin muistella mistä kaikesta nautin. Luvussa 
2.4 kuvaan, miten päädyin valitsemaan zinen lo-
pullisen produktioni muodoksi haluttuani tehdä 
omakustanne mahdollisimman henkilökohtai-
sessa ja käsin tehdyn oloisessa muodossa. Luvun 
kolme kohdissa 3.1 ja 3.2 käsittelen tapaani tehdä 
produktion kuvituksia sekä kuvaan tarkemman 
työ työltä mistä lähtökohdista kuva on syntynyt 
ja mitä ajatuksia sen teko on minussa herättänyt. 
Luvussa 4.1 arvioin työni onnistumista sekä ke-
hittymistä kuvittajana, jonka jälkeen luvussa 4.2 
pohdin, millaista jatkoa työlleni voisin tehdä sekä 
mitä minun jatkossa pitäisi tehdä edistyäkseni 
vielä kuvittajana. Viimeinen kohta 5 listaa lähteet.

2 Lähtökohtia 
produktion tekoon

2.1 Kehittyminen kuvittajana

Työskentelyni on aina lähtenyt käsillä tekemisestä. 
En ole kokenut olevani kovin syvällä digitaalisen 
kuvituksen maailmassa ja siksi olen vierastanut 
sitä. Toisaalta sileä, Photoshopilla aikaansaatu pinta 
ihastuttaa, mutta jotakin siitä puuttuu. Vektorikuvi-
tuksiakin on tehty paljon. Mihin rakoon itseni tunkisin? 

Pitkään koin, että olen jotenkin puutteellinen, 
kun en saanut aikaan haluamaani siloista lop-
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putulosta. Yritin imitoida ihailemieni kuvittajien 
töitä, mutta tekniikka vaati paljon opettelua ja 
harjaantumista. Loppujen lopuksi aikaansaannok-
seni ei edes näyttänyt minulta, vaan juuri siltä 
mitä se olikin, silkalta imitaatiolta ja vielä melko 
tyhjältä sellaiselta. Pingotin turhaan ja pitkään 
saavuttaakseni ilmaisullisesti lopputuloksen, jota 
en ollut edes oikein ajatellut loppuun asti. Mitä 
edes yritin saavuttaa sillä? 

Yksi kuvituksistani, joka imitoi kiinalaista 

maalaustyyliä (2012)

(2012)

Maailmani laajentui, kun vihdoin tajusin, että tilaa 
on muunkinlaiselle ilmaisulle. Omassa perfektio-
nismissani olin toki arvostanut toisenlaistakin ta-
paa tehdä, kuin tietokoneella aikaansaatua ”täy-
dellistä” pintaa, mutta silti itse pyrkinyt kritiikittä 
juuri vallalla olleeseen, mangasta ja kiinalaisesta 
peitemaalauksesta kauneusihanteensa hakenee-
seen kuvitustyyliin. Sisältöä minulla oli, sanotta-
vaa, mutta se oli pitkälti unohtunut tietyn pinnan 
tavoittelun alle. Kuitenkin, ihailtuani lapsuudes-
sani Henri de Toulouse-Lautrecia ja hänen im-
pressionistisia maalauksiaan, sekä tarkasteltuani 
opiskeluaikanani yliopistossa kuvituksen laajaa 
kirjoa, aloin luopua orjallisesta ajattelutavastani, 
jossa tilaa on vain viimeiseen asti viilattuun jäl-
keen. Luonnostelukurssi myös ajoi asiansa ja sen 
seurauksesta kiinnostuin vapaammasta jäljestä.

Sanotaan, että laiskuus on ideoiden äiti. Omalla 
kohdallani se luultavasti pitää paljon enemmän 
paikkaansa kuin haluaisin edes myöntää. Aluksi 
pyrin täysin pois tietokonekuvituksesta ja tein 
käsin kaiken minkä vain kykenin. Omat rajani 
tulivat kuitenkin nopeasti vastaan, sillä kärsin 
harjoituksen puutteesta ja se näkyi. Totesin, etten 
oikeastaan edes ole vielä niin taitava vesivärien 
kanssa, enkä etenkään akryylien tai muiden no-
peasti kuivuvien maalien kanssa. Kuvituskurssil-
la vastaan tuli kritiikkiä, että osaan kyllä tehdä 
asioita, mutta jos pyrin haluamaani realistiseen 
kuvitustyyliin, tarvitsen paljon harjoitusta. Minun 
pitäisi piirtää joka päivä mallista. 
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Sinänsä moinen vaatimus ei ole lainkaan liikaa. 
Senhetkiselle minulle se kuitenkin sitä oli. En oi-
kein saanut mistään mitään irti ja piirtäminen, 
vaikka onkin oma alani, tuntui rankalta. Oman 
rajallisuuteni takia kuitenkin aloin etsiä vaihto-
ehtoja. Kyllähän jokaisella kuvittajalla on oma 
juttunsa, jossa he ovat todella hyviä, oli se sitten 
lapsekkaasti tai realistisesti ilmaistu. Ryhdyin 
miettimään, mitä tarkalleen osaisin tehdä ja mikä 
tuntuisi omalta. 

Aikana, jolloin yritin väen vängällä saada ai-
kaan mielestäni hienoa jälkeä Photoshopilla 
maalaamalla ja piirtämällä, tulivat vastaani in-
ternetistä tekstuurit. Näin monenlaisilla kuva-
foorumeilla erilaisia tapoja käyttää tekstuureja 
hyväksi muuten digitaalisesti tehdyssä kuvassa. 
Kuva, joka tuntui muuten hieman lattealta tai jon-
ka värit eivät miellyttäneet, sai uutta syvyyttä, kun 
sen päälle asetti kuvatason, jossa oli jonkinlainen 
tekstuuri, esimerkiksi skannattu vesiväripinta tai 
seinäpinnasta otettu valokuva. Tuntui yleisön pet-
tämiseltä parantaa kuvaa jollakin, minkä omassa 
mielessäni luokittelin ”kepulikonstien” arkistoon, 
mutta mitä enemmän tuota tapaa tehdä kokeilin, 
sitä mielenkiintoisemmalta se alkoi tuntua. Enää 
minua ei kiinnostanutkaan virheitteni peittämi-
nen, vaan niiden omaksuminen ja käyttäminen 
kuvituksessa. Totesin, että mikä näennäisesti oli 
paperilla sotkua, oli tietokoneelle skannattuna ja 
korjailtuna mitä mainiointa aineistoa kuvituksii-
ni. Tähän vaiheeseen ehdin päästä opiskellessani 
neljättä vuotta graafisen suunnittelun koulutus-
ohjelmassa.

Monesti olen saanut senkaltaista palautetta, 
että kuvitukseni lipuu perinteisestä kuvituksesta 
kuvituksen ja kuvataiteen välimaastoon. Tähän 
mielipiteeseen johtavat ilmeisesti tapani käyttää 
symboliikkaa, joka ei aukene heti ensi katsomalla. 
Siellä ne kuvani sitten hämmentävät graafikoita, 
jotka sanovat, että tuo nyt on vähän enemmän 
taidetta, sekä taiteilijoita, jotka sanovat, että tee 
nyt vähän vähemmän kuvituksellista juttua. Tämä 
on niitä harvoja asioita, joita en halua muuttaa, ai-
nakaan paljoa. Kuvitus voi yhtä lailla olla täyden-
tää kirjoitusta, johon se on yhteydessä, tukemalla 
teksin sisältöä kuin herättämällä lisää kysymyk-
siä. Riippuu täysin asiayhteydestä, millaista kuvi-
tuksen tarvitsee olla. En siis voi täysin ymmärtää 
saamaani kritiikkiä.

 En myöskään löydä mitään perustelua sille, että 
taideskene jotenkin kärsisi kuvataiteesta, joka on 
tehty kuvituksen kuvakielellä. Saatan kuulla opet-
tajalta mielipiteen, jonka mukaan kuvataiteessa 
tärkeää olisi materiaalin tuntu. Onko se muka tär-
keää? Enkö itse saa päättää millaista oma taiteeni 
on? Työskentelyni on jatkuvaa tasapainoittelua 
muiden ja omien mielipiteideni kanssa. Yritän 
löytää muiden sanoista sen, mikä on oikeasti tär-
keää ja omista mielipiteistäni sen, joka on hyvän 
mielipiteen sijaan ahdasmielisyyttä ja kokemat-
tomuutta. Helposti en halua antaa periksi. Täytyy 
kuvataiteelliselle kuvitukselle, tai kuvitukselliselle 
kuvataiteelle olla jotain sijaa maailmassa. Tämän 
asian kanssa painin usein.

Opinnäytetyötä suunnitellessani totesin, että 
olen vieläkin kuvittajana eksyksissä. Koin tarvet-
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ta etsiä kunnolla omaa ilmaisuani ja ajatteluani, 
ja päästä pisteeseen, jossa olen enemmän selvillä 
siitä, mihin lokeroon kuvittajana sijoitun. Oli siis 
selvää, että lähtisin tekemään opinnäytetyötäni 
tavoitteenani kehitys kuvituksen saralla. Tähän 
tarpeeseen produktio opinnäytteenä sopi erin-
omaisesti. Seuraavaksi etappini oli löytää itselleni 
ominainen tapa tehdä kyseinen kuvitusproduktio.

2.2 Listat

Olen aina ollut kiinnostunut listoista. Olen tehnyt 
itselleni listoja hallitakseni elämääni, jopa enem-
män kuin niitä olisi ollut tarvetta tehdä. Listoja on 
ollut Post-It-lapuilla, satunnaisilla A4-papereilla 
ja seinillä erilaisina kollaaseina muistuttamassa 
tavoitteista. Lukioaikaan tein paljon listoja asi-
oista, joita minun pitäisi tehdä, ja liimasin niitä 
huoneeni seinille. Yliopistoaikana olen yhdistä-
nyt seinälle nostamalleni isolle pahville Post-It-
lapuilla asioita, joista pidän. Listoja tekemällä 
olen kokenut kykeneväni hahmottamaan asioita 
paremmin sekä pitämään haluttuja asioita muis-
tissani. Olen listojen avulla kyennyt jaottelemaan 
eri elämänalueitteni tavoitteita ja unelmia ja siten 
hahmottamaan koko elämääni paremmin. Asioi-
den listaaminen jo toimituksena itsessään herät-
tää minussa huojentumisen tunnetta ja pidän sitä 
omana henkilökohtaisena terapiamenetelmänäni. 

Oma innoitukseni kandiproduktion tekoon ai-
heesta lähti, kun sain poikaystävältäni kesällä 
lahjaksi kaunokirjalliseen tyyliin kirjoitetun tie-
tokirjan, Asioita jotka saavat sydämen lyömään 

nopeammin (Kankimäki, 2013). Toimittaja Mia 
Kankimäki oli innoittunut Japanilaisen Sei Shôna-
gonin tuhannen vuoden takaisista, Heian-kauden 
hovissa kirjoittamista listoista ja alkoi tehdä tut-
kimusta aiheesta. Hän haki itselleen apurahan 
ja lähti Japaniin tutkimaan menneiden aikojen 
mystistä, vaikeaselkoista kirjailijaa. Sei (nimi, 
jolla Kankimäki tuttavallisesti kirjassa kutsuu 
tätä) oli hovinainen, joka on tullut tunnetuksi 
muistikirjastaan, ”päänaluskirjasta”, jota hän oli 
kirjoittanut ilmeisesti vain itselleen, mutta joka 
oli vahingossa päätynyt levitykseen ja kopioiduksi 
ympäri hovia ihmisten lukuiloksi. Päänaluskirja 
on jäänyt elämään nimenomaan sisältämiensä 
listojen kautta, joihin nykyihminenkin voi helposti 
samaistua. Paljon tietoa hänestä ei löydy ja hän on 
jäänyt aikalaisensa, Murasaki Shikibun, jalkoihin 
tunnettuudessa. 

Murasaki Shikibu on Kankimäen mukaan maa-
ilman vanhimman löydetyn romaanin kirjoittaja, 
hänkin hovinainen, ja hänestä on kirjallisuutta 
joka lähtöön lukuisilla kielillä, siinä missä Seistä 
tietoa ei löydy kunnolla edes Japanista, japaniksi. 
Seitä pidetään tyypillisesti Murasakin kilpailija-
na, vaikka Kankimäen mukaan he eivät olleet 
edes samaan aikaan keisarillisessa hovissa. Sein 
pääasiallinen tuotanto on aiemmin mainittu 
päänaluskirja, jonka lisäksi hänen elämästään ja 
tuotannostaan tiedetään hyvin vähän. Päänalus-
kirja koostuu havainnoista hovin ja Sein oman 
aikakauden elämästä, tämän omista ajatuksista 
ja listoista, jotka saattoivat liittyä mihin tahansa, 
Japanin vuorista ihmisten inhottaviin tapoihin. 
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Selville ei olla saatu, miksi Sei teki listoja ja mitä 
ne tarkalleen merkitsivät hänelle tai hänen aika-
laisilleen.

Listat tuottavat listoja. Internetistä löytyy esi-
merkiksi blogeista listoja, joissa ihmiset kuvaavat 
yksittäisillä sanoilla itseään tai oman bloginsa si-
sältöä. Netissä kulkevat myös ”meemit”, ihmisten 
välityksellä leviävät internet-ilmiöt, jotka voivat 
olla esimerkiksi listoja musiikkimieltymyksistä tai 
vuoden tapahtumista. Näitä täytetään oman maun 
mukaan, ja niin kutsutusti ”tagataan” ystäviä, eli 
merkitään blogimerkintään valitut ystävät täyttä-
mään saman listan omalla tavallaan, ja jälleen le-
vittämään sitä eteenpäin. On myös lähes kokonaan 
muodoltaan listana toimivia blogeja, esimerkiksi 
Tumblr-nimisessä blogipalvelussa, jotka käyttävät 
listoissaan kuvapohjia, joiden päälle kirjoitetaan 
yksi asia kerrallaan ja sen jälkeen ladataan se 
blogiin kaikkien nähtäväksi. Näitä listanpalasia 
tai täytettäviä listoja internet-käyttäjät bloggaa-
vat eteenpäin ja listailmiön leviäminen on taattua. 
Yksi tällaisista blogeista on justlittlethings.net. 
Listaamalla asioita internetissä haetaan ilmeisesti 
kuuluvuutta johonkin ryhmään ja samalla blogin 
lukijat tietävät silmänräpäyksessä, minkälaisen 
kirjoittajan kanssa ovat tekemisissä. 

Tiedostaessani viehtymykseni listoihin huoma-
sin, että se soveltuisi myös produktioni muodoksi. 
Halusin viedä blogeissa tapaamani kuviin yhdis-
tetyn listan hieman pidemmälle. Uskon, että listat 
ovat helppo tapa lähestyä ihmisiä, sillä niihin on 
helppo tarttua ja niiden sisältö on suoraan silmien 
edessä, heti sisäistettävissä. Parhaimmillaan lis-

ta voi olla oivaltava ja innoittaa tarkastelijaansa 
tekemään ja ideoimaan itse. Tein siis päätöksen 
tehdä kuvituksellisen listan produktiokseni.

Etsiessäni muiden listamaisia tuotoksia, löysin 
David Byrnen Arboretum-kirjan (2006). Byrne 
valottaa kirjassaan miellekartoilla muun muassa 
asioiden syy-seuraussuhteita, etsien kytköksiä asi-
oiden väliltä, joiden väliltä näennäisesti yhteyksiä 
ei heti löydä. Esimerkiksi yhdessä miellekartas-
saan hän yhdistää näkyviä ihmistyyppejä nykyajan 
vastaaviin. Hänen tapansa kuvittaa, muodostaa 
listojansa on hyvin minimaalinen ja kaaviomai-

Justlittlethings.netistä 

löytyviä kuvia, ylempi 

julkaistu Marraskuun 

12. päivä, alempi Mar-

raskuun 10. päivä. 

Tämän listablogin ku-

vissa käytetään aina 

värillistä taustaa ja sen 

päällä mustaa tekstiä.
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Kuva kirjasta Byrne 2006. Lista nro. 14, Entropy.

nen. Puumainen tapa kuvata asioita on monesti 
listoissa helppo tapa saada asiat ymmärretyiksi 
ja kyseistä hahmoa Byrne käyttää usein hyväk-
seen. Arboretum yhdistyy aiemmin mainitsemiini 
Sei Shônagonin listoihin kuvaamalla ympärillä 
havaittuja asioita ilman varsinaista logiikkaa. 
Molemmat saavuttavat ”irrational logic” -tyyp-
pisellä ajattelulla lopputuloksensa, kuten Byrne 
kuvaa prosessia: ”Kulkea eteenpäin hölynpölys-
tä, ilmeettömästi, tarkasti ja tarkoituksella, usein 
saapuen uudenlaisen järjen äärelle” (Byrne, 2006, 
esipuhe, sivunumerot puuttuvat kirjasta). Täysin 
järjettömästä lähtökohdasta voidaan siis päätyä 
aivan uudenlaisiin sfääreihin. Omassa produkti-
ossani halusin kytkeä työskentelyni samankaltai-
seen ajatteluun, jossa prosessin ja näennäisesti 
absurdin listan avulla pääsisin syvemmälle itseeni 
ja työmetodeihini, ja siihen, mitä todella haluan 
tehdä alallani.

Tarkastelin listojen mahdollisuuksia. On kaa-
vioita, joissa listattujen asioiden väliset yhteydet 
merkitään väliviivoin. On kaavioita, joissa yhteys 
asioiden välillä kuvataan käyttäen luonnosta tut-
tuja symboleita, kuten puu ja sen juuret. On listoja, 
jotka ovat pelkkiä sanoja peräkkäin. 

Mietin, mihin suuntaan lähtisin listani kanssa, 
jos haluaisin yhdistää siihen kuvaa ja kuvata sillä 
omaa kehitystäni. Aluksi mietin karttaa, Byrne-
mäiseen tyyliin, jossa kuvaisin tarkemmin asioi-
den syitä ja seurauksia. Loppujen lopuksi palasin 
kuitenkin listan yksinkertaisimpaan muotoon, 
listaan, jossa asiat on vain ladeltu peräjälkeen 
paperille. Tähän halusin yhdistää kuvan kuva-
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kirjamaisella tavalla, ja samalla aihe muotoutui 
mielessäni.

2.3 Inspiraation lähteet

Olen hyvin pitkän aikaa potenut tiedottomuut-
ta siitä, mihin suuntaan haluan edetä graafisen 
suunnittelun ja kuvituksen alalla. Päivittäin olen 
kokenut valkoisen paperin kammoa yrittäen et-
siä jotakin punaista lankaa työlleni. Olen käynyt 
terapiassa käsittelemässä syitä miksi tekeminen 
on minulle vaikeaa. Koska olin päättänyt pro-
duktiollani saavuttaa kehitystä kuvituksellisessa 
ilmaisussani, halusin aiheeksi jotakin, joka tukisi 
kehitystäni ja samalla auttaisi minua pois vuosia 
jatkuneesta jumitustilasta. Olin käynyt läpi monta 
potentiaalista aihetta produktiolleni, mutta pääty-
nyt tilanteisiin, jossa en aivan tiennyt mitä työlläni 
halusin sanoa ja miksi edes vauvautuisin teke-
mään sitä. Päädyin joka kerta tilanteeseen, jossa 
mietin, mikä innoittaisi minua tekemään produkti-
oni. Tympääntymiseni elämääni oli edennyt hyvin 
pitkälle ja en tiennyt yhtään, mitä halusin tehdä. 
Kaikki aiemmin mielenkiintoinen ja innoittava 
alkoi tuntua rasittavalta ja mauttomalta. 

Tuossa tilassa ymmärsin, mitä minun todella 
pitää tehdä edetäkseni tilanteestani: etsiä jälleen 
asiat, joista nautin, asiat, jotka innoittavat minua 
tekemään, sekä muistuttavat elämän miellyttä-
vistä puolista. Esimerkiksi nautin kovasti kahvin-
juonnista ja sen vaikutus on minuun voimakas, 
höllentäen kielenkantani ja herättäen päässäni 
runsaasti ajatuksia. Muita inspiraation lähteitä-

ni ovat muun muassa kuunkatselu ja ukkonen. 
Innoittavien asioiden pohtiminen vei minut inspi-
raation lähteideni äärelle ja päätin tehdä aiheesta 
listan: mikä kaikki minua innoittaa tekemään. Sa-
malla produktiolleni muodostui myös uusi tavoite, 
joka ei liittynyt enää minuun itseeni. Toivoin, että 
produktioni innoittaisi ja houkuttelisi kuten blogit. 
Halusin, että joku näkee työni ja ryhtyy mietti-
mään omia innoituksen lähteitään. Halusin, että 
joku lähtee tekemään listoja ja unelmoimaan. 
Työstäni kehkeytyi ikään kuin pieni, omaehtoinen 
terapiasessio, jonka vaikutukset halusin ulottaa 
sen lukijoihin asti.

2.4 Zinet

Lapsuudessani minulla oli tapana tehdä omaksi 
huvikseni lehtiä. Aluksi tein niitä käsin ja niittasin 
ne kasaan, jonka jälkeen esittelin niitä vanhem-
milleni. Vain mielikuvitus oli rajana ja tein myös 
ala-asteella oppituntien aikana niittaamaani vih-
koseen vierustoverilleni ”tasohyppelypelejä”. Näin 
jälkeenpäin en voi aavistaakaan, miten ne pape-
rilla toimivat, mutta tuolloin en edes kyseenalais-
tanut asian toimivuutta. Sen enempää ei kyseen-
alaistanut vierustoverinikaan, joka mukisematta 
mukautui leikkiini.

 Myöhemmin innostuin silloisen parhaan ys-
täväni kanssa tekemään tietokoneella lehtiä 
lempitietokonepelistämme, Petzistä. Keksimme 
kuvitteellisia tarinoita simulaattorin lemmikeistä 
ja osalle kehitimme mielissämme hyvin pitkälle 
kehittyneet persoonallisuudet. Lehtien kertyessä 
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kasaan lemmikihahmoillemme kehittyivät omat 
historiansa. Olimme aloittaessamme ehkä kym-
menvuotiaita. Taitomme olivat myös ikäistemme 
mukaisia laadullisesti ja pääeditointiohjelmamme 
oli Paint Shop Pro. Lehti koottiin yksipuolisista A4-
papereista. Käytössämme oli sentään väritulostin. 
Tyylistämme olimme tarkkoja ja molemmilla meil-
lä oli tietty tapa muokata virtuaalilemmikkiemme 
kuvia. Teimme lehtiä lähinnä kesälomilla, kun oli 
aikaa tuhlattavaksi.

Lehtientekoharrastukseni jäi sikseen, mutta 
haave omakustanteen teosta säilyi. Mielessäni olin 
kehitellyt ajatusta ns. ”coffee table bookista”, jon-
ka tekisin täyteen yhden aiheen ympärillä pyöriviä 
kuvituksia. Asia tuli jälleen ajankohtaiseksi, kun 
olin saanut kandidaatin produktiooni ajatuksen 
inspiraationlähdelistasta. Koska kirja olisi ollut 
liian laaja produktio kandityöksi, etenkin nimik-
keellä coffee table book, joka herättää ajatuksia 
paksusta, kuvarikkaasta teoksesta, päädyin teke-
mään zinen. Työn määrä olisi silloin hallittavissa 
ja koko produktion saisi siististi samojen kansien 
väliin lehtimuodossa. 

Tarkemmin asiaa mietittyäni zine formaattina 
osoittautui myös kahvipöytäkirjaa mielenkiintoi-
semmaksi. Zinet, yleisesti luonnehdittuna pienen 
levikin omakustannelehdet, tuntuivat henkilö-
kohtaisemmilta. Tekniikka olisi huomattavasti 
vapaampi kuin kahvipöytäkirjaa tehdessä. Oli 
helppoa samaistua maailmaan, jossa tuotoksia 
tehdään muun muassa kopiokoneella ja käsin si-
toen. Loppujen lopuksi pieni oli mielestäni myös 
kauniimpaa. Kandidaatin produktioni aihe oli sen 

verran henkilökohtainen, että senkin vuoksi koin 
zinen olevan oikea tapa toteuttaa se.

Vaihtoehtoja zinen tekemiseen on runsaasti. 
Tapoja painaa zinejä on monenlaisia, muun mu-
assa valokopiointi (monesti erivärisille papereille 
sekä, halutessa lisää karkeutta, saman kuvan 
useasti kopointi aiemmista kopioista), litografia, 
tavallinen nelivärinen off-set-tulostus, Risograph-
printterillä tulostus ja käsinmaalauksella off-set-
tulosteen muunto uniikiksi. Zinejen maailma on 
valtava ja syitä niiden teolle on useita. Kirjassa 
Behind the Zines: Self-Publishing Culture (Com-
mentz ja Silus, 2011) Printtitalo Rollo Pressin Urs 
Lehni kuvailee omakustanteiden teon lähtökohtia:

”Aluksi Rollo Press oli enemmänkin itsemää-
rättyä terapiaa. Tuolloin löysin itseni tekemästä 
epätyydyttäviä institutionaalisia kollaboratioita 
ja taidekatalogiprojekteja, missä politiikka pelasi 
liian isoa roolia ja asiakkaan arvostus kunnon 
suunnittelutyötä kohtaan oli vaatimatonta.” (2011, 
s. 11)

Monet yksittäiset tekijät ovat tuottaneet zine-
muodossa itsenäisiä taiteellisia projektejaan. Löy-
tyy painotaloja, jotka kutsuvat mukaansa taiteili-
joita tekemään yhteistä zineä löyhästi määritellyn 
aiheen mukaisesti. On näyttelyiden pohjalta teh-
tyjä zinejä, sekä online-julkaisujen kooste-zinejä. 
Erityisen mielenkiintoisena lähtökohtana zinen 
tekoon koin Sumi Ink Clubin Pasadena Museum 
of California Artissa pitämän Sumi Room -näytte-
lyyn liitetyn zine-nurkkauksen, jossa museon kä-
vijöitä kannustettiin editoimaan, printtaamaan ja 
tuottamaan oma zinensä heijastamaan näyttelyn 
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tavoitteita, yhteistyötä, avoimuutta ja itsejärjes-
täytymistä (Commentz ja Silus, 2011, s. 40). 

Oma lähtökohtani zinen tekoon muodostui 
kuvittamistyylini pohjalta. Halusin, että jälki on 
käsintehdyn näköistä kuten kuvanikin. Halusin 
yhdistää zineen kouluympäristön käsintehtyjen 
infolehtisten estetiikkaa ja maustaa sitä käsinteh-
dyillä yksityiskohdilla, joka tekisi kustakin kap-
paleesta loppupeleissä uniikin. Samaa estetiikkaa 
tavoitellessani päädyin A5-formaattiin, joka tuo 
mieleeni harrasteyhdistysten pienet uutisniteet. 
Printatun median ja käsinteon ajatus yhdistyy 
myös Café Royal Booksin kustantamassa, Craig At-
kinsonin tekemässä Invasion-kirjassa (Commentz 
ja Silus, 2011, s. 40). Siinä muuten tavallisena 
digitulosteena tuotetun kirjan kansi on maalattu 
käsin. Tekniikka soveltuu hyvin teokseen, sillä se 
on kokoelma Atkinsonin piirroksia. Teoksesta sain 
innoituksen yhdistellä käsintehtyä printattuun 
mediaan omassa työssäni.

Sisällöllisiä samankaltaisuuksia oman zineni 
kanssa löysin Rawraw Edizionin julkaisemasta 
zinestä Pillow. Zinen kuvaus on seuraavanlainen:

”Mitä asioita ihminen voi löytää arkielämäs-
sään, jotka herättävät samankaltaisia lempeyden 
ja pehmeyden tunteita kuin tyyny tai lepopaikka? 
Pillow on valokuvallinen projekti, joka etsii, löy-
tää ja dokumentoi tällaisia asioita.” (Commentz ja 
Silus 2011, s. 29)

Kyseessä on siis lista, kuten omassa työssäni. 
Tekniikkana työlle on valokopio, joten myös se 
käyttää hyväksi samansuuntaista itsetekemän 
estetiikkaa kuin oma työni. 

Toinen omaa työtäni läheltä liippaava tuotos, 
ja Arboretum-kirjaa vieläkin lähemmäs tuleva, 
on Studiolo Haasin Rhizom of a Text-Collection. 
Kyseinen zine siteeraa kuvauksessaan Ernst 
Schleetä, sanoen ”produktiivinen keräily tarkoit-
taa kykyä nähdä yhteyksiä siellä, missä niitä ei ole 
nähty aiemmin” (Commentz ja Silus, 2011, s. 108). 
Zine koostuu teksteistä, jotka käsittelevät keräilyn 
ja järjestelyn metodiikkaa. 

Vertaillessani zinejä keskenään, huomasin 
miten monet niistä olivat yksittäisten tekijöiden 
taiteellisia tuotoksia. Tähän tarkoitukseen zine 
tuntuu olevan ideaali formaatti. Luokittelisin oma-
nikin tähän taideproduktioiden genreen, vaikka 
lopullinen työni onkin myös taiteen kandidaatin 
opinnäytetyö. Havainnoin myös huomattavan osan 
tarkastelemistani taide-zineistä olevan täysin 
kuviin perustuvia, vailla tekstiä tai hyvin pienellä 
määrällä tekstiä. Idea on hyvä ja tuollaisenaan 
zine toimii ikään kuin yleisessä myynnissä toi-
mivana portfoliona. Äänensä voi saada kuuluviin 
ilman sanojakin. Kuten aiemmin mainitsin, tai-
deproduktioita tehdään myös ryhmissä ja kaikki 
eivät rajoitu yhteen numeroon, vaan projekti voi 
olla luonteeltaan jatkuva. Tällainen zine on Mar-
tin Schuster, Patrick Heypeter, Konstantin Wolf & 
Jan Ziegner -nimellä kulkevan kustantajaryhmän 
tuottama lehti, Rang & Namen Magazin, joka on 
Saksan Weimariin sijoittuvan Bauhaus Universi-
tyn projekti (Commentz ja Silus, 2011, s. 102). Sillä 
pyritään säilyttämään taidetta, joka muuten olisi 
jäänyt huomiotta.

Toinen yleinen genre zinejen parissa olivat tut-
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aukeama Rollo Pressin kustantamasta 16-sivuisesta lehtises-

tä Ingo Giezermannin a.k.a. GRRRR:n tekemänä. Koko zine 

koostuu yksityiskohtaisista kuvista.
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kimukselliset zinet. Lehteä varten valitaan tietty aihe, 
jota koko numero käsittelee. Esimerkiksi Pol Pérezin 
kustantama Gardening for a Living tutkii elokuvan, 
tanssin, kerronnan, kirjallisuuden ja valaistuksen alo-
ja, käsitellen aihetta taika (Commentz ja Silus, 2011, s. 
117). Mielenkiintoista tällaisissa lehdissä on se, että ai-
heiltaan ne ovat yleensä hyvin erikoisia ja ne keskittyvät 
hyvin rajattuihin aihealueisiin kerralla. On selvää, että 
tällaisia tuotoksia olisi vaikea saada kustannettua muu-
toin kuin itse. Näen tällaisetkin tuotokset hyvin tärkeinä, 
sillä aikaisemmin mainitun irrational logic -ajattelun 
mukaan näennäisesti turhien aiheiden käsittelystä 
ja tutkimisesta voidaan päästä uudenlaisen järjen ja 
keksintöjen äärelle. Toki tutkimuksien joukossa on 
maanläheisempiäkin aiheita, jotka nekin tosin olisivat 
saattaneet jäädä tuottamatta, ellei kyseessä olisi ollut 
omakustanne. Oma työni ei oikeastaan tutki kuvituksen 
alaa, vaan ainoastaan kuvaa omaa työskentelyäni, joten 
en luokittelisi sitä edes häilyvästi tähän luokkaan.

Zinejä käytetään myös omien mielipiteiden kertomi-
seen ja yleistä on poliittisesti värittyneiden zinejen teko. 
Ne saattavat sisältää tekstiä tai pelkästään kuviakin, 
josta sanoman voi tulkita. 

Formaatin kaikki eri sävyt viehättävät minua ja 
niiden katoavaisuus, pieniä painoksia kun ovat, tun-
tuu lisäävän niiden arvoa. Tällä maaperällä kaikki on 
sallittua, tuntui olevan päällimmäinen viesti. Seuraava 
lainaus kuvaa mielestäni erinomaisesti zinejä koko 
kauneudessaan:

”Stripped of the hype and emperor’s new clothes 
of trend-based exclusivity, the printed result is all that 
counts -- with all it’s flaws and unique beauty.” (Com-
mentz ja Silus, 2011, s. 7)

3 Prosessikuvaus

3.1 Työskentelymetodit

Prosessia dokumentoidakseni pidin työpäiväkir-
jaa, josta olen siivonnut tähän tarkoituksenmu-
kaisemman prosessikuvauksen. Esittelen työni 
välivaiheita ja tekniikkaani, sekä ajatustyötäni 
kuvituksia tehdessäni. Väritysvaiheista en vali-
tettavasti tajunnut ottaa kuin kuvakaappauksia 
ja nämä kuvat ovat laadultaan hieman muita 
huonompia.

Alun alkaen olin ottanut kuvituksilleni lähtö-
kohdaksi käsintehdyn jäljen. Halusin myös yh-
distää siihen tietokonegrafiikkaa siltä osin, ettei 
se muuta kuvituksia täysin tietokoneella tehdyn 
näköisiksi, mutta kuitenkin tuo työhön jotakin li-
sää. Kuten aiemmin mainitsin kohdassa 2.1, olin 
jo kokeillut tekstuurien käyttöä tietokonekuvituk-
sessa ja jälki oli itseäni miellyttävää. Halusin ottaa 
tämän tekniikan ja kehittää sitä eteenpäin. Väliä 
ei ollut sillä, millä tavalla käsin teko näkyi, sillä en 
halunnut asettaa itselleni rajoja siinä vaiheessa, 
kun olin muutenkin vasta hyvin alkupisteessä sen 
suhteen, miten ja millaisia asioita haluaisin tehdä. 
Aiemmin olen käyttänyt paljon vesiväritekstuureja 
kuvituksissani, mutta halusin kokeilla muutakin.

Aloitus työskentelylle oli hankala ja en oikein 
tiennyt mihin edetä. Maistelin tekstuurien tuntua 
tekemällä niitä itse käsin vesiväreillä ja lyijyky-
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nällä. Tekstuurien teko on minulle ollut aina te-
rapeuttista ja mekaanista työtä tehdessä kehittyy 
uusia ajatuksia. Paperille tehdystä tekstuurista voi 
syntyä kokonaan uudenlainen ajatus kuvituksen 
teolle.

Usein on käynyt niin, että teoreettisella tasol-
la mietin asioita hyvin pitkälle ennen kuin edes 
kokeilen mitään käytännössä. Monesti ideointini 
tapahtuu lähinnä pääni sisällä ja sitten viime hä-
dässä rykäisen jotakin paperille. Työtäni edistäisi 
kummasti, jos lisäisin tekemiseeni välivaiheita. 
Luonnostelu on minulle ollut pitkälti mörkö, jota 
en halua löytää sänkyni alta. Täydellisyydentavoit-
teluni on mennyt siihen pisteeseen, etten tykkää 
luonnostella, sillä silloin joutuisin näkemään epä-
täydellistä lopputulosta (vaikka välivaihettahan 
se on). Jos paneudun luonnostelemaan, vaihe jää 
helposti hutaistuksi ja siirryn siitä varsin nopeasti 
varsinaisen työn tekoon. Silti koen, että hidasta-
malla tahtia ja maistelemalla eri vaihtoehtoja 
saisin paljon paremman lopputuloksen aikaan. 

Hidastaminen on minulle ongelma. Joko olen 
täysin jumissa, tai sitten rymistelen eteen päin 
vauhkoontuneen villieläimen lailla. Kaikki tämä 
on seurausta lähinnä siitä, etten uskalla ottaa 
rauhallisesti. Hermoilu johtaa tuohon nimenomai-
seen jumitustilaan, jossa kuvittelen aikaa olevan 
huomennakin tai etten vain itse asiassa kykene 
mihinkään. Helpottaisin omaa tekemistäni huo-
mattavasti, jos vain antautuisin ideoinnille myös 
paperilla, enkä pyörittelisi asioita turhan pitkään 
mielessäni. Ne etenevät siellä kyllä, mutta paineet 
ovat täysin erilaiset, kun paperilla ei ole mitään ja 

päässä on vaikka kuinka, olkoonkin sekalaisesti. 
Tähän tapaani halusin lähteä hakemaan muutos-
ta. 

Produktiota varten minun piti ottaa heti alus-
ta jokin tietty tapa lähtökohdaksi työskentelylle, 
että kykenin etenemään lainkaan. Yllättäen tek-
niikkani yhdistellä tekstuuria ja kuvaa sai uuden 
käänteen, kun kokeilun vuoksi lähdin tekemään 
paperille kuvapalasia, en kokonaisia kuvia, joita 
sitten värittäisin koneella. Ajatuksenani oli, että 
yhdistelisin eri kuvaelementtejä ja saisin niistä lo-
pullisen kuvan aikaiseksi. Olen vahvasti ääriviivan 
varassa toimiva ihminen ja tässäkin tapauksessa 
kuvaelementit olivat ääriviivapiirroksia sekä piir-
telemiäni tekstuureja. 

Tällä kertaa lyijykynän jälki päätyi kuvituste-
ni väliseksi punaiseksi langaksi. Lyijykynällä oli 
helppoa saada kuvaa aikaan sekä skannattuna ja 
värjättynä siitä tuli mukavan rouheaa ja elävää. 
Mieleeni putkahtivat lapsuudessani ihastelemat 
lyijykynäluonnokset ja pari ensimmäistä kuvitus-
ta tehtyäni päätin mukavissa nostalgian tunteissa 
pitää lyijykynän kuvitusten päävälineenä. Lisää 
rouheutta kuviin sain piirtämällä lähinnä vesivä-
rikäyttöön tarkoitetulle bambupaperille. Kyseisen 
paperin valitsin, koska juuri sen tekstuuri miellytti 
minua eniten.

Kuvien sisällöllinen suunnitelma lähti täysin 
yllätyksettömästi listasta. Koska olin valinnut 
aiheekseni inspiraation lähteet, listasin paperille 
peräjälkeen asioita, joiden olin huomannut aiem-
min lisäävän luovuuttani ja ideoitteni määrää. 
Listattuani asiat rajasin aiheiden määrän kymme-
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neen, sillä olin suunnitellut tekeväni kymmenen 
kuvan sarjan. Myös kymmenkohtainen lista tuntui 
sopivalta. Seuraavaksi oli vuorossa miettiä, mihin 
järjestykseen listaamani asiat laittaisin. Loppu-
jen lopuksi päätin, että laittaisin kuvat siihen 
järjestykseen missä ne syntyisivät. Samalla lukija 
pystyisi näkemään mahdollisen kehityksen, mitä 
kuvien syntyessä tapahtuisi.

Käyttämiäni itsetehtyjä 

tekstuureja, joilla elä-

vöitin useammankin 

teoksen pintaa.

Kuvitusten teko lähtee minulla aina kynästä, 
sitten skannerista. Skannerilla pyrin skannaa-
maan kuvat mahdollisimman suurina, mutta kos-
ka tällä kertaa olin muutenkin päättänyt jättää 
opinnäytteeni kooltaan pieneksi, skannasin vain 
600 dpi:llä. Normaalisti olisin saattanut valita 
isommankin resoluution. Skannattuani kuvan 
siirryin Photoshopiin, jossa vein kuvan loppuun. 
Ensiksi siivosin kuvasta roskat ja sen jälkeen kor-
jasin sen kontrastia Levels-maskilla. Viivan ollessa 
tarpeeksi mustaa kopioin kuvan ja tein viivalle 
oman Alpha-channelin Channels-osioon. Kopioi-
malla kokonaan valitun Alpha-channelin uudelle 
tasolle Layers-osioon sain itselleni taustaltaan 
läpinäkyvän ääriviivakuvan, jonka taakse pystyin 
tämän jälkeen laittamaan värejä. Pehmentääkseni 
ääriviivan vaikutelmaa värjäsin myös sen lukit-
semalla läpinäkyvät pikselit ja maalaamalla sen 
jälkeen Brush-työkalulla ääriviivojen päälle.

Tämän tehtyäni toistin saman rutiinin kuvan 
muille osasille, jonka jälkeen liitin ne yhdelle ku-
vapohjalle. Tekstuurit liitin kuviin yleensä Over-
lay-layerille, jolloin niitä ei tarvinnut siistiä erik-
seen, vaan tekstuuri asettui siihen, missä kuvaa 
sen alla oli. Muualle jäi yhtä siistin valkoista tilaa 
kuin aiemminkin. Lopputuloksesta yritin saada 
yhtä aikaa raikkaan ja värikkään.
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3.2 Prosessi kuva kuvalta

Ensimmäinen kuva, jota lähdin työstämään, oli 
kuva kahvista. Kuvasta tuli kenties työni yksin-
kertaisin kuva, mutta siitä oli hyvä lähteä. Kahvi 
on varmasti monelle tärkeä aine, jotta jaksaisi 
työskennellä tai herätä. Minulle se on voimakas 
huumausaine, jonka alaisena alan nauraa tai ide-
oida täysin päättömiä. Tämän vuoksi se oli myös 
kuva-aiheistani ensimmäinen ja itsestäänselvin. 
Koska kyseessä oli ensimmäinen kuva, yksinker-
taisuudestaan huolimatta siihen meni kohtalaisen 
paljon aikaa, sillä en ollut aivan varma mitä teks-
tuureilla halusin tehdä. Lopulta päädyin tulok-
seen, jossa yhdistelin koneella tehtyjä väripintoja 
ja laitoin jokaiselle väripinnalle oman tekstuurin. 
Lisäksi lisäsin kuvaan pienet valkoiset korostukset 
luomaan hieman kolmiulotteisuutta. Lopputulos 
oli silti melko kaksiulotteinen, jollaisena sen ha-
lusinkin pitää.

Toinen kuvitukseni käsittelee absurdeja ker-
tomuksia tai romaaneja. Absurdismi on minulle 
hyvin läheinen aihe, sillä vastaantullessaan se 
kiihottaa mielikuvitusta käymään kovemmilla 
kierroksilla. Mielenkiintoisimmat tarinat mie-
lesäni liittyvät aina jotenkin arkipäivään, jossa 
absurdit tapahtumat lähtevät liikkeelle. Tarinat, 
kuten Barnes & Noblen kustantama kokoelmapai-
nos Lewis Carrollin kirjoista Alice’s Adventures in 
Wonderland ja Through the Looking-glass (2012) 
tai Haruki Murakamin kolmiosaisen 1Q84:n en-

simmäinen osa (2011) ovat tällaisia kertomuksia. 
Omaan kuvitukseeni lainasin kuva-aihetta Liisan 
seikkailuista ihmemaassa ja lisäsin siihen oman, 
henkilökohtaisen näkökulmani. Kuvaa tehdessä 
anatomian saaminen oikein oli vaikeaa. Värejen-
kin kanssa minulla oli ongelmia ja olisin mielelläni 
pyrkinut hieman kauemmas pastellinsävyisestä 
imelyydestä.

Kolmas kuvitukseni liittyy kuun katseluun. Pi-
dän itseni ajan tasalla kuun eri vaiheista ja odotan 
joka kuukausi täysikuuta kuin, no, kuuta nouse-
vaa. Kuun katselu johdattaa minut mietiskelyyn 
ja sen kautta herättää ajatuksia piirroksille. Par-
haimmillaan se on meditointia. Tässä kuvitukses-
sa halusin vihdoin ottaa näkyvästi käyttööni myös 
tekemäni vesiväritekstuurit, joita sitten laitoinkin 
kuvan taustalle. Myös ilmaisullisesti halusin ko-
keilla jotakin uutta ja hieman karkeampaa. Aluksi 
piirsin bambupaperille itse kuun ja sen jälkeen 
pienet yksityiskohdat, jotka liitin kuun pinnalle. 
Tarkoituksenani oli hakea samaa mystistä tunnel-
maa, mikä ainakin mielessäni herää, kun tarkas-
telen yötaivasta ja tähtikarttoja.

Neljänneksi kuvitusaiheekseni valitsin vaatteet. 
Käsitteenä se on laaja, mutta minulle vaatteet ovat 
moniin kuviin innoitus. Piirrän paljon ihmisiä ja 
tykkään luoda omia hahmoja. Etsin heille luon-
teenpiirteitä tiettyjen vaatekappaleiden kautta, 
toisin sanoen hahmosuunnitelmani lähtevät aina 
vaatteiden suunnittelusta. Sen avulla pystyn mie-
lessäni kehittämään henkilölle tarinaa ja ympä-
ristöä. Vaatteiden viehätys minulle on juuri siinä, 
mitä se kuvaa ihmisen päällä. Jokaisessa rievussa 
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Kymmenennen kuvitustyöni 

kehitysvaiheita. Lähtökohta oli 

lyijykynäpiirros, jonka väritin 

koneella Photoshopin avulla. 

Pinnalle lisäsin tekstuurin luo-

maan verivärimäistä vaikutelmaa.
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Seitsemännen kuvituk-

sen prosessia. Vasem-

malla olen tehnyt ääri-

viivan alle väripinnan, 

joka rajaa, mihin väri 

rajautuu.  Alla kuva-

kaappaus ihonvärjäus-

prosessista.
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on jonkinlaista symboliikkaa, jonka perusteella voi 
tulkita ihmistä. Erityisesti minua kiinnostavat eri 
kulttuurien kansallisvaatteet, joiden pukemiseen 
poikkeuksetta liittyy paljon sääntöjä. Säännöt te-
kevät minusta lopputuloksien tarkastelusta entis-
tä mielekkäämpiä, kun kykenee tarkastelemaan, 
miten ihminen on kyennyt käyttämään luovuut-
taan tarkkojen rajojen sisällä. Kuva-aiheekseni 
valitsin japanilaisen asukokonaisuuden, jota pai-
kalliset naiset käyttävät valmistuessaan yliopisto-
opetuksen alemmalta tasolta. Tällä kertaa jätin 
bambupaperin sivuun ja kokeilin tarkemman 
viivan käyttöä kuvassa. Mielestäni se oli tarkoituk-
senmukaista, sillä halusin, että vaatteesta saa hy-
vin selvää. Otin myös tietoisesti voimakkaammat 
värit käyttöön päästäkseni eroon pastellisävyjä 
tursuavasta peruspaletistani.

Viides piirros kuvaa sairautta. Sairauden aika-
na joutuu olemaan turhankin paljon itsekseen ja 
tylsyyttä pyrkii täyttämään millä tahansa teke-
misellä, johon vain kykenee. Kuumeen alaisena 
ideoita pukkaa tavallista enemmän, jos vain on 
jossain määrin tolpillaan. Kuvassa halusin esittää 
kuumeen aiheuttamaa olotilaa. Siihen mennessä 
tekemistäni kuvista se oli mielestäni ehdottomas-
ti toimivin ja ilmaisuni oli saanut jo paremman 
muodon. Yhdistelin ääriviivassa sekä leveää ja 
pehmeää jälkeä että terävää ja kovaa.

Kuudes kuvitus on nettisivusta, mapcrunch.
comista. Se on Googlen Street Viewn pohjalta 
tehty sivusto, joka napin painalluksella heittää 
käyttäjänsä Googlen tallentamaan katukuvaan 
satunnaiseen paikkaan satunnaisessa maail-

mankolkassa. Maan voi myös halutessaan valita, 
mutta paikka , johon päätyy, on silti satunnainen 
maan rajojen sisällä. MapCrunchista on muodos-
tunut minulle tapa tappaa aikaa, mutta sen sisällä 
tapahtuvasta mielukuvamatkailusta saan aina 
ideoita, jotka johtavat tekemiseen. Mielikuvamat-
kailu tekee hyvää ihan muutenkin, kun ei muuten 
pääse ulkomaille. MapCrunch on minulle sopivaa 
pakoa arjesta. Kuvassa ongelmaksi minulle muo-
dostuivat rakennukset, joiden piirtämisessä en ole 
kovinkaan hyvä. Lopputulos ei miellytä silmääni 
ja vähintäänkin kannustaa harjoittelemaan myös 
elottomien kohteiden piirtämistä.

Seitsemäs kuvitus liittyy Japanissa sijaitsevaan 
Takarazuka-revyyseen. Kyseinen musikaalire-
vyy koostuu täysin naisista ja sillä on historiaa 
jo sadan vuoden verran. Urakehitys lähtee poh-
jalta ja näyttelijät tähtäävät teatterin huipulle 
kovalla työllä. Näyttelijöille on pysyvästi annettu 
joko mies- tai naisrooli, jota he pyrkivät urallaan 
viemään kohti ideaalia. Revyyseen kiinnitykseen 
johtaa kaksivuotinen tutkinto teatterin omassa 
musiikkikoulussa, jonne vuosittain pyrkii noin 
2000 toiveikasta nuorta naisenalkua. Sisään pää-
see noin 40. Itse pystyn kuluttamaan teatterin tuo-
tantoa heidän julkaisemiensa DVD-nauhoitusten 
avulla, joita tilaan Japanista saakka. Jokaisesta 
suurella lavalla esitetystä tuotannosta ilmestyy 
DVD-nauhoitus, ellei tekijänoikeuksien saaminen 
tuota teatterille ongelmia. Hinta on valitettavan 
suolainen, noin sata euroa nauhoitusta kohden.

Kuvituksen kohdalla halusin tietoisesti päästä 
vielä aiempia kuvia kauemmas ääriviivapiirrok-
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seen perustuvasta kuvasta. Kuvaa tehdessäni 
häivytin ääriviivoja erityisesti taustalla olevasta 
hahmosta. Yritin saada kontrastia kahden eri hah-
mon välille. Etualalla on teatterin musiikkikouluun 
vasta pyrkivä oppilas, taustalla päärooliesittäjän 
asemaan kavunnut näyttelijä, niin kutsuttu huip-
putähti. Se on korkein asema mitä revyyn sisällä 
voi olla. Teatterin jokaisella viidellä ryhmällä on 
omat näyttelijänsä, nousevat tähtensä ja huippu-
tähtensä. Kokoonpanojen vaihtuvuus on teatterin 
perinne ja sitä mukaa kun revyyseen tulee uutta 
väkeä musiikkikoulusta valmistuneina, ”valmis-
tuu” revyystä näyttelijöitä. Jokaisen näyttelijän on 
jossain vaiheessa erottava revyystä. Piirroksellani 
pyrin kuvaamaan tätä vaihtuvuutta. Tällä kuvalla 
pääsin jo lähemmäs jälkeä, jota haluan muiden 
tyylien lomassa käyttää. Myös valaistukseen ku-
vassa olen tyytyväinen, vaikka se piti repäistä 
täysin omasta päästä. Kykenin mielestäni yhdistä-
mään digitaalista ja käsintehtyä niin, että kuvassa 
säilyy orgaanisuus ja sattuma.

Kahdeksannen kuvan kohdalla halusin vielä 
maistella kuunkatselukuvituksessani käyttämää 
hieman litteämpää tekniikkaa ja isoa väripintaa. 
Tämänkaltainen jälki miellyttää itseäni yhtä lailla 
kuin seitsemännen kuvituksen semi-realistinen 
puuväriä ja vesiväriä yhdistelevä tekniikka. 

Aiheena on ukkonen ja sen katselu sekä kuun-
telu. Ukkonen herättää minussa aina outoa rau-
hallisuutta ja pystyn sen aikana keskittymään niin 
luovaan työhön kuin lukemiseenkin erinomaisesti. 
Keskittymiskykyni on huomattavasti parempi kuin 
esimerkiksi soittaessani taustalla klassista musiik-

kia. Uskon, että keskittymiskyvyn tarkentuminen 
on seurausta jostakin alkukantaisesta selviytymis-
vietistä ukkosen iskiessä päälle. Suojassa istuksi-
vana nykyajan ihmisenä pelko jää taka-alalle ja 
pystyn tarkastelemaan ukkosta silkan nautinnon 
kautta. 

Kuvaan halusin sydäntä sykähdyttävän tun-
nelman ja jotakin hieman makaaberia. Pyrin 
pitämään väriskaalan kirkkaana ja rajattuna. 
Digitaalista maalausta yhdistin luurankohahmon 
kumisaappaisiin kontrastiksi muun kuvan koneel-
la värjättyihin, mutta käsin tehtyihin piirroksiin ja 
tekstuureihin. Luurangon varren laitoin ”värähtä-
mään” salamaniskusta kahdentamalla piirroksen 
niin, että tummansininen versio piirroksesta on 
alla, valkoinen päällä. Lopputulos on silmääni 
miellyttävä ja uskon, että tulen kokeilemaan tek-
niikkaa jatkossakin. Se on myös täysin erilaista, 
mitä olen tottunut tekemään, joten uskon, että tut-
kimalla tekniikkaa löydän uusia välineitä kuvien 
tekoon.

Yhdeksäs kuva käsittelee sarjallisuutta ja jatku-
vuutta. Sarjallisia asioita tarkastellessa mieliku-
vitus kiihottuu ja alkaa pyrkiä keksimään jatkoa 
jo suunnitellulle sarjalle. Samalla se innoittaa te-
kemään itse. Halusin yhdistää kuvaan vaihteeksi 
ääriviivapiirrosta, huolettomuutta ja tarkkaa 
kuvaa keskenään. Nalleaiheen sain kuvaan, kun 
mietin mistä sarjallisista asioista pidän. Mielee-
ni tuli japanilainen suosikkihahmo Rilakkuma, 
rennosti ottava nallekarhu, josta on tehty kaiken-
laista oheismateriaalia pehmolelujen lisäksi. Otin 
nallehahmosta mallia ja loin neljän nallen sarjan 
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kuvitukseen. Taustalla on ote solmuohjeesta, joka 
on kuvaamassa jatkuvuutta. 

Lopputulokseen en ole kovin tyytyväinen. Väri-
maailma on mielestäni liian mielikuvitukseton ja 
imelä, ja nallet ovat karmivia. Söpöyden kuvaa-
minen kuvissa on hyvin hankalaa, sillä se valuu 
helposti pelottavan puolelle. Myös kuvan idea on 
heikko ja taustan solmu tuntuu irralliselta täyt-
tökuvalta. 

Kymmenes ja viimeinen kuva käsittelee aihetta 
historia. Historiasta lukeminen ja historiallisten 
dokumenttien katselu on minusta äärimmäisen 
mielenkiintoista. Saan inspiraatiota töihini van-
hahtavista tapakulttuureista ja esineistä, joita ei 
ole enää käytössä nykyaikana. Kaikenlaiset histo-
rialliset faktat kiinnostavat minua. 

Kuva-aiheeksi valitsin yhden mielestäni mie-
lenkiintoisimmista historiallisista naishahmoista, 
Marie Antoinetten. Naisessa yhdistyy monta ajan 
naurettavuutta, kuten ylimystön tuhlailevaisuus ja 
Antoinetten naimakauppa kuningattareksi ilman 
kunnon valmiuksia asemaan, sekä asenteet häntä 
kohtaan, jotka heijastivat aikalaisten näkemyksiä 
niin yhteiskunnan tilasta kuin naisistakin. Kuvaan 
otin mallia Jean-François Janinetin vuonna 1777 
tekemästä muotokuvasta Marie Antoinettesta 
(Fraser, 2001, kuvaliite sivujen 266 ja 267 välissä, 
liitteen viimeinen sivu). Kirkastin värejä, mutta 
yritin pysyä muotokuvan pehmeässä ilmaisussa. 
Erottaakseni hahmon mistä tahansa valistuksen 
ajan aatelisnaisesta piirsin kaulan kohdalle leik-
kuuviivan, jonka avulla historiaan hiemankin pe-
rehtynyt katsoja ymmärtää heti kuka on kyseessä. 

Tähän työhön olen erityisen tyytyväinen. Tyy-
lillisesti se yhdistää lastenkirjojen ja poliittisten 
lehtiartikkelien kuvitusta. Myös värimaailmassa 
olen mielestäni onnistunut hyvin. Kuva-aiheena se 
sopii mielestäni hyvin listan loppuun viimeiseksi 
kuvaksi, sillä se viittaa Marie Antoinetten elämän 
loppuun giljotiinin terän alla.

4 Loppumietteitä

4.1 Työn arviointi

Opinnäytetyöni avulla olen päässyt hieman pidem-
mälle tutkimuksessani siitä, millaiseksi kuvitta-
jaksi haluan kehittyä. Olen vakuuttunut, että käsin 
teko on minulle edelleen ominaisin tapa ja aion 
jatkossakin harjoitella realismia töitteni tueksi. 
Haluan silti irrottautua käsinteosta siinä määrin, 
että sen lisäksi kokeilen mitä muuta tietokoneella 
voi tuottaa. Haluaisin enemmän yhdistellä selväs-
ti käsin tehtyä ja koneella tehtyä toisiinsa, kuten 
kahdeksannessa kuvituksessani. Kehityksen va-
raa on edelleen valtavasti, mutta produktion teon 
seurauksesta olen sentään käynyt vaihtoehtojani 
läpi.
Kuvallinen ilmaisuni kehittyi jonkin verran työn 
aikana ja sain kuviini varmempaa otetta. Silti 
kymmenen kuvan sarja oli hieman liian suppea 
suuren kehityksen aikaansaamiseksi. Koen silti, 
että se hoiti tehtävänsä. Tekeminen johdatti mi-
nut jälleen piirtämisen ääreen, jota olen kartellut 
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pitkään ja uskon, että tästä lähtien pystyn teke-
mään töitä paljon vähemmällä tyhjän paperin 
kammolla. Aiemmin minulta puuttuivat rutiinit, 
mutta nyt olen kehittänyt jo jonkinlaista rutiinia 
työskentelyyn. Olen päässyt myös siinä määrin hy-
vään vauhtiin piirtämisessä, että on helppo jatkaa 
eteenpäin. Kuvien suunnittelu ei herätä minussa 
enää aiemman kaltaista stressireaktiota. Olen 
löytänyt piirtämisen ilon uudelleen.
Listassa onnistuin mielestäni hyvin alun ja lopun 
muodostamisessa. Lista alkaa kahvilla kuten aa-
munikin alkavat ja se loppuu kuolemaan kuten 
elämä. Kuvien välille olisin vielä enemmän ha-
lunnut luoda yhtenäisyyttä, mutta koska kyseessä 
on kehityskaari ja kehitystä on vaikea arvioida 
etukäteen, on lopputulos mielestäni tyydyttävä. 
Inspiraation aiheilla ei välttämättä ole myöskään 
mitään tekemistä toistensa kanssa ja koska ky-
seessä on lista, sen vaikutelma satunnaisuudesta 
ei haittaa. Työnä produktio on myös hyvin kehi-
tystäni kuvaava, sillä se sisältää sekä epäonnistu-
miset että onnistumiset kuvien muodossa matkan 
varrelta. 
Muiden arvioitavissa on se, miten hyvin kuva-
sarjani ilahduttaa ja herättää ajatuksia, mutta 
mielestäni olen onnistunut siltä osin melko hyvin. 
Parantamisen varaa on siinä, että tällä kertaa 
kuvituksistani tuli melko ilmeisiä, kun pyrin pois 
liian monimutkaisesta symboliikasta tai taiteelli-
suudesta.

4.2 Jatkoa produktiolle

Olen edelleen kiinnostunut isomman kuvakirjan 
teosta ja aion vielä jossakin vaiheessa päästä 
tekemään sellaista. Mielessäni on kytenyt myös 
sarjakuvaromaanin teko, joten voisi olla mielen-
kiintoista yhdistää nämä kaksi jollakin tavalla. Sii-
nä voisin yhdistää suuria värillisiä kuvia ja musta-
valkoista sarjakuvaa. Toinen suunta, johon voisin 
lähteä kirjan suhteen, olisi aikuisille suunnattu 
kuvakirja. Pidän paljon epäsovinnaisista aiheista 
ja lastenkirjoihin sellaisia ei pahemmin voi laittaa. 
Mielestäni aikuisille suunnattua, kuviin pohjaavaa 
kirjallisuutta on myös liian vähän. Tässä genressä 
olisi paljon työstettävää. 
Luultavasti teen jatkossakin listoja ja tutkin niitä 
vielä enemmän. Aiheena ne ovat mielenkiintoisia 
ja niistä voi ammentaa vaikka mitä. Tutkittavaakin 
niissä on ja minua kiinnostaisi tietää lisää listojen 
tekijöistä sekä erilaisista listoista, joita on tehty.
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1. Kahvi
Kahvi aloittaa 
aamuni ja virkistää 
minua. Se herättää 
mielikuvitukseni 
ja saattaa minut 
mielentilaan, jossa 
mikä tahansa on 
mahdollista.
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2. Absurdit kertomukset
Absurdismi kiihottaa 
mielikuvitusta 
käymään kovilla 
kierroksilla. 
Mielenkiintoisimmat 
tarkinat liittyvät 
arkipäivään, jota 
maustaa absurdi 
fantasia.
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3. Kuun katselu
Seuraan kuun 
eri vaiheita 
kännykkäsovelluksella 
ja täysikuun tullessa 
katselen taivaalla 
möllöttävää palluraa 
antaumuksella. 
Parhaimmillaan kuun 
katselu on meditointia 
ja mietiskelyn kautta 
saan inspiraatiota 
kuvien tekoon.
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4. Vaatteet
Saan hahmosuunnitelmiini 
innoitusta vaatteista ja 
niiden avulla muodostan 
hahmojen persoonat. 
Vaatteisiin liittyy 
aina mielikuvitusta 
herättelevää 
symboliikkaa.
Kuvassa japanilainen 
alemman 
yliopistotutkinnon 
suorittaneen 
valmistujaisasu.
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5. Sairaus
Sairauden aikana 
vallitseva yksinäisyys 
pistää miettimään ja 
kuumeisena ideoita 
pukkaa tavallista 
enemmän. 
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6. MapCrunch.com
Google Street 
View:n pohjalta 
tehty, käyttäjänsä 
satunnaiseen 
Googlen kuvaamaan 
katukuvaan heittävä 
sivusto on addiktoiva. 
Mielikuvamatkailu 
virkistää ja antaa 
inspiraatiota.
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7. Takarazuka-revyy
Japanilainen 
pelkästään naisista 
koostuva musikaaleja 
ja revyitä tuottava 
teatterikokoonpano 
on lempiasioitani. 
Löydän aina sopivan 
hetken mainita muille 
jostakin teatteriin 
liittyvästä. Takarazuka 
on minulle tärkein 
innoitukseni lähde! 
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8. Ukkonen
Ukkosen kuuntelu ja 
katselu on minulle 
yllättäen rauhoittavaa 
ja keskittymiskykyä 
antavaa toimintaa. 
Ukkosella saan 
parhaiten piirrettyä 
kuvituksia tai luettua 
tylsääkin kirjaa.
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9. Sarjallisuus
Kun näen sarjallisia 
asioita tai esineitä, 
ryhdyn mielessäni 
jatkamaan sarjaa 
kuten itse sen 
haluaisin jatkuvan. 
Mikä olisikaan 
parempi saada 
uusia ideoita!
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10. Historia
Oli sitten kyse 
historiallisista 
hahmoista, esineistä 
tai tapahtumista, 
minua kiinnostaa! 
Mikään ei voisi olla 
mielenkiintoisempaa 
kuin kurkistaa 
maailmaan, jossa on 
oman maailmansa 
kanssa paljon samaa, 
mutta joka on loppujen 
lopuksi niin erilainen.
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