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Tiivistelmä
I’m fine on kaksiosainen taiteellinen tutkimus, joka sisältää kirjallisen ja taiteellisen osuuden. Tutkimuksen aiheena on puupiirrossarjan vedostaminen erilaisina variaatioina ja tästä syntyvä taiteellinen kokemus tekijälle. Tutkimuksen tavoitteena on syventää taiteellisen prosessin laatua etsimällä vedostamisesta uusia puolia. Tutkimuksen tuloksia ovat puupiirrosvedokset, jotka ovat
variaatioita. Teokset ovat uniikkeja vedoksia ja samoilta laatoilta keskenään erivärisiksi vedostettuja sarjoja. Kirjallinen osuus on pohtiva ja taiteilijalle henkilökohtainen.
Tutkimus on lisäksi kertomus ystävän poismenosta sekä koetusta surutyöstä. Ystävän poismeno
oli äkillinen ja järkyttävä käänne, ja siitä muodostui tutkimuksen toinen aihe variaatioiden vedostamisen oheen. Taiteellinen prosessi ja surutyö ovat kulkeneet käsi kädessä lähes koko tutkimuksen ajan ja niillä on ollut merkittäviä vaikutuksia toisiinsa.
Tutkimuksen aineistoa ovat eletty kokemus variaatioiden vedostamisen äärellä ja päiväkirjat, joihin kokemus on pyritty tallentamaan variaatioiden vedostamisen näkökulmasta. Tutkimuksen
aineistoa on analysoitu laadullisesti hermeneuttis-fenomenologisesti.
Tutkimuksen laadullisiksi tuloksiksi nousevat hiljaisen tiedon kehittyminen sekä taiteen teosta
saatu henkinen hyvinvointi. Henkiseen hyvinvointiin liittyviä merkityksellisiä teemoja tutkimuksessa ovat kutsumuksen toteuttaminen, jännitys kokemuksen äärellä sekä surun käsittely.
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Johdanto
Opinnäytteeni on kaksiosainen taiteellinen tutkimus nimeltään I’m fine. Opinnäytteeni taiteellinen osuus koostuu puupiirroksista, jotka esitin näyttelyssä huhtikuussa 2015
Lumeen galleriassa Helsingin Arabiassa. Näyttely I’m fine sisälsi 24 isokokoista puupiirrosta, jotka ammentavat inspiraationsa alitajunnasta, unimaailmoista ja symbolismista.
Tavoitteenani oli tehdä näyttelykokonaisuus variaatioiden vedostamisen näkökulmasta.
Taiteellinen tavoitteeni on ollut kuvata elämästäni nousevia itselleni merkityksellisiä teemoja. Teen sen tavalla, joka tuntuu minulle luonnolliselta, puupiirtäen. Opinnäytteeni kirjallinen osuus on pohtiva taiteellinen tutkimus variaatioiden vedostamisesta. Tutkimuksen
yllättäväksi seikaksi nousi ystäväni poismeno. Tämä teksti kertoo myös tarinan surutyöstä
taiteen tekemisen prosessissa.
Grafiikan tekeminen on minulle intohimo. Olen valmistunut kuvataiteilijaksi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulusta vuonna 2003. Myös tuolloin lopputyöni tekniikka oli
puupiirros. Tämän jälkeen olen tehnyt kuvataidetta eri muodoissa, lähinnä maalaten ja
etsaten. Opinnäytteeseen astuin avoimin mielin, mutta osittain aloittelijan asemasta, niin
tutkijana kuin puupiirtäjänäkin. Puupiirroksia koskeva osaaminen palasi mieleen tekemällä ja kokeilemalla. Jo tekemisen alkumetreillä huomasin, kuinka positiivisesti puupiirroksien tekeminen ja variaatioiden vedostaminen vaikuttaa henkiseen hyvinvointiini
monella tasolla.
Näyttelyn I’m fine teosten aihemaailma käsitteli rakkaan ystäväni viime syksynä tapahtuneen poismenon johdosta syntyneitä tunteita. Teokset kertovat rakkaudesta, ikävästä,
surusta, luopumisen kivusta, sekä ajan parantavasta ja lohduttavasta voimasta. Ystäväni
poismeno vaikutti merkittävästi taiteelliseen tekemiseeni. Se oli yllättävä käänne, jota ei
voinut ohittaa opinnäytteessäni, koska teosten aiheet ovat nousseet nimenomaan omasta
elämästäni. Opinnäytettäni aloittaessa en voinut edes kuvitella, ettei ystäväni kuuluisi elämääni täällä maan päällä. Hänen kuolemansa vaikutti opinnäytteeseeni, aluksi sivupolkuna, lopulta toisena pääteemana variaatioiden vedostamisen ohella.
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Tutkielmani lähtökohtana on itselleni uudenlainen tapa vedostaa. Tavoitteenani on
ollut löytää uusi into vedostamiseen, jonka olen kokenut raskaaksi työvaiheeksi grafiikan
tekemisessä silloin, kun tavoitteena on tehdä sarja samanlaisia vedoksia. Tutkielmassani
vedostan variaatioita, keskenään erilaisia vedoksia puupiirroslaatoilta, jolloin vedostamisen tylsyys, joka johtuu tehdasmaisesta saman toistosta, poistuu.
Tutkin taiteellisen työskentelyn avulla, miten variaatioiden vedostaminen vaikuttaa
taiteelliseen prosessiini ja grafiikan tekemiseeni. Löydänkö uutta intoa vedostamiseen
variaatioiden vedostamisen kautta? Kysyn myös, miten variaatiot näyttäytyvät teoksina?
Lisäksi pohdin, miten tutkimuksesta saatu tieto vaikuttaa pedagogisiin ratkaisuihini
vedostamista opettaessa. Prosessin aikana olen pitänyt päiväkirjaa, joka on tutkimukseni
aineistoa. Tämä teksti sisältää otteita päiväkirjoista sekä näyttelyn vieraskirjasta.
Vaikka tutkimukseni analyysi tapahtuu osittain fenomenologisesti, haluan esittää
hypoteesin. Hypoteesinani on, että variaatioiden vedostaminen on antoisampaa, mukavampaa, luovempaa innostavampaa, motivoivampaa ja kaikin puolin positiivisempi kokemus, kuin samanlaisten vedosten vedostaminen. Oletan, että variaatioiden vedostaminen
tekee taiteellisesta prosessista mielekkäämmän. Uskon myös, että valmiit teokset, jotka
ovat variaatioita, eivätkä samanlaisia, omaavat enemmän mielenkiintoisia puolia, ja että
näiden esittäminen sarjoina avaa aiheesta uusia mielikuvia ja merkityksiä niin tekijälle
kuin taiteen kokijallekin.
Opinnäytteeni I’m fine on taiteellinen tutkimus. Taideprosessin yhteydessä olen havainnoinut tilannetta, tekojani ja ajatuksiani ja siirtänyt ne päiväkirjamerkintöihin. Päiväkirjamerkintöjä olen tehnyt kirjoittamalla eri pituisia tekstejä ja kuvaamalla prosessia. Olen
analysoinut päiväkirjamerkintöjä laadullisesti hermeneuttis-fenomenologisesti. Analysointia on tehty koko prosessin ajan huomioiden merkittäviä ja usein toistuvia asioita ja
tapahtumia kokemuksen äärellä. Analysoinnin jälkeen olen koonnut pääasiat yhteen kahden merkittävimmän asian ympärille. Analysoinnissa esiin tulleet merkittävimmät seikat
ovat hiljaisen tiedon kehittyminen taidetta tehdessä, sekä henkinen hyvinvointi, johon
kuuluvat kutsumuksen toteuttaminen, jännitys kokemuksen äärellä ja surun käsittely.
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Keskeisiä käsitteitä tutkimuksessani ovat taiteellinen tutkimus, variaatiot, taidegrafiikka, puupiirros, vedostaminen, uniikki vedos, muunneltu sarja, hiljainen tieto, taiteen
teosta saatu henkinen hyvinvointi, surun käsittely ja taidekasvatus.
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Teoreettinen
tausta
Keskeisten käsitteiden määrittelyä
Taiteellinen tutkimus
Opinnäytteen edetessä olen yrittänyt määritellä itselleni, mikä erottaa taiteellisen tutkimuksen tavallisesta taiteen tekemisestä ja mikä perustelee taiteelliseen tutkimukseen
ryhtymistä. Mika Hannulan, Juha Suorannan ja Tere Vadénin mukaan taiteellisessa tutkimuksessa taiteilija luo taidetta ja lisää tietojaan ja taitojaan taiteellisen prosessin kautta
(Hannula ym. 2005, 5). Heidän mukaansa taiteellista tutkimusta voi perustella samoin
kuin tiedettä muutenkin; se lisää ymmärrystämme. Taiteellisessa tutkimuksessa voi yhdistyä tieteen ja taiteen hyvät puolet. Taiteellisella tutkimuksella voidaan saada aikaan jotain,
mitä muuten ei pystyisi. Taiteellista tutkimusta voi perustella myös sillä, että se tekee taiteilijoista parempia taiteilijoita. (Hannula ym. 2014, 52.) Taiteellinen tutkimus kehittää
taiteellisia taitoja, taiteellista ajattelua ja käsitteellistämisen taitoja. Se kehittää taiteilijan
taitoja puhua ja kirjoittaa taiteestaan. (Hannula ym. 2014, 167.)
Pirkko Anttilan mukaan tutkijan tarkoitus on kehittää kulttuurisesti uutta ymmärrystä
aidosti luovan taiteellisen työn avulla. Tämä on se piirre, joka erottaa tutkijan käytännön
tekijästä. (Anttila 2006, 66.) Vadénin mukaan tutkimus, joka sisältää taiteellisen osuuden,
lähtee aina olemassa olevasta. Taiteilija on tietyn taidekontekstin toimija, joka tekee taidemaailmaan kuuluvia osia, taidetta. Tämä prosessi tuotetaan hieman eri tavalla ja tulokset
tuodaan tutkimusjulkisuuteen. Näin on tehty taiteellista tutkimusta. (Hotakainen 2014,
43.) Omalla kohdallani taiteen teko muuttuu tutkimukseksi, kun kuvaan astuvat lukeminen ja ajatus tutkimuksen teosta, päiväkirjan pitäminen, sen analysoiminen ja tutkimuksen kirjoittaminen.
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Suurimpana ryhmänä taiteellisen tutkimuksen tekijöissä ovat taiteilijat, jotka tutkivat
jotain oman tekemisensä puolta (Hotakainen 2014, 42). Itse lähdin tähän tutkimukseen
nimenomaan taiteilijana. Aloitin prosessin lähtökohtana variaatioiden, eli muunnellun
sarjan ja uniikkien vedosten vedostaminen. Prosessissa eletty elämä avasi ovia, joita en
osannut aavistaa tutkimukseen ryhtyessä.
Taitelija luo itse kontekstin, jossa taiteellinen tutkimus syntyy. Taiteellinen tutkimus
tuottaa pikemminkin oivalluksia, kuin välittää tietoa. (Anttila 2006, 9.) Taiteellinen tutkimus omassa tutkimuksessani on uuden etsimistä ja löytämistä taiteen tekemisen avulla.
Anttilan mukaan tutkivan taiteellisen toiminnan todellinen tarkoitus on tuottaa taidetta.
Tutkiva taiteellinen työ on aito luomistapahtuma, jonka tavoitteena on tuottaa uutta
ymmärrystä kohteesta. (Anttila 2006, 66.) Opinnäytteessäni olen halunnut kokea aidon
taiteellisen luomistapahtuman, joka itsessään luo vastauksia kysymyksiini ja joka synnyttää taidetta.

Vedostamisesta
Rakastan piirtämistä ja puun ja metallin muokkaamista. Ongelmaksi aiemmissa grafiikan tekemisen prosesseissa on kuitenkin muodostunut vedostusprosessi, jossa on pyritty
samanlaisten vedosten sarjalliseen toteutukseen. Olen kokenut samanlaisten vedosten
vedostamisen raskaaksi ja rasittavasti työksi, joka eroaa luovasta tekemisestä toiston takia
ja muistuttaa pikemminkin käsityötä tai jopa tehdastyötä. Tutkimuksessani olen halunnut
keskittyä ainutlaatuisempaan toimintaan vedostamalla variaatioita ja uniikkeja vedoksia,
jotka eivät sisällä samanlaisia sääntöjä, kuin perinteisesti sarjaa vedostaessa. Tavoitteenani
on ollut saada vedostamisesta mahdollisimman paljon mielenkiintoisia kokemuksia ja elämyksiä, joita en ole saavuttanut samanlaisten vedosten vedostamisessa.
Tuula Moilanen, Kari Laitinen ja Antti Tanttu kuvailevat perinteistä prosessia näin.
Ensin painetaan koevedoksia ennen varsinaisen sarjan ottamista. Kun värit ja paperilaatu
ovat kohdallaan, aloitetaan sarjan vedostus. Sarjan ensimmäinen vedos on lopullinen
vedos. Työtä ei voi korjailla kesken sarjan vedostamisen. (Moilanen ym. 1999, 124).
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Grafiikan opinnoissani vedostamista on opetettu sekä perinteisesti että kokeilevuutta
painottaen. Taidegraafikoksi opiskellessa on syntynyt tarve hallita grafiikan perinne sääntöineen. Olen toiminut taiteilijana vuosina 2010-2012 ja tuolloin tein mm. metalligrafiikkaa. Vedostin laatoistani samanlaisten vedosten sarjoja. Päädyin tähän ratkaisuun,
koska halusin todistaa itselleni pystyväni toimimaan myös vedostajana. Vedostusprossissa
esiin nousi suorituspakko. Tällä tarkoitan toimintaa, joka pyrkii vaan lopputulokseen, eli
asian valmiiksi saattamiseen, eikä prosessissa esiinny nautintoa tekemisestä. Samanlaisten vedosten vedostaminen muodostui lopulta kauhukuvaksi, ahdistavaksi asiaksi, jonka
tajusin pahimmillaan vievän innon grafiikan tekemisestä kokonaan. Tässä tutkimuksessa
haluankin tutkia voisiko minulle variaatioiden vedostamisen kautta löytyä parempi suhde
vedostamiseen.
Oma tekniikkani on hyödyllistä selittää vedosmerkintöjen kautta. Jokainen vedokseni
on erilainen, variaatio, joka ilmaistaan myös vedosmerkinnöissä. Grafiikan vedosmerkinnöissä Suomeen on yleistynyt kansainvälinen ranskankielinen merkintätapa ja sitä itsekin
käytän. Tämän lisäksi Suomessa graafikot käyttävät myös omankielisiä termejä. (Moilanen
ym. 1999, 148.) Omissa vedoksissani merkitsen esimerkiksi toisen sarjan kirjoittamalla
vedosmerkinnän lopuksi ”sarja II”.
Jokainen vedosmerkintäni alkaa merkinnällä T.p.l’a (tirée par l’artiste). Tämä tarkoittaa, että taiteilija on itse vedostanut vedoksen. Toinen merkintäni on E.v. (édition variée),
suomeksi muunneltu sarja. Tämä tarkoittaa tapauksia, joissa vedokset eivät ole täysin
identtiset, vaan muunnellut. Merkintä sopii omiin vedoksiini silloin, kun sarjan muuttujana on vain väri, vedostustapa ja paperi, tai kun jokainen vedos väritetään käsin toisistaan
erilaisiksi. (Moilanen ym. 1999, 151). Nämä vedosvariaatiot ovat mielenkiintoisia olemukseltaan. On olemassa sarja vedoksia, jossa jokaisella on kuitenkin omat erityispiirteensä.
Ne ovat toisaalta samanlaisia ja toisaalta erilaisia.
Ne vedokseni, jotka eivät ole merkitty sarjaksi E.v., ovat 1/1 vedoksia, eli uniikkivedoksia, monoprittejä. Näitä ovat vedokset, joissa leikatulta laatalta on otettu vain yksi vedos.
(Moilanen ym. 1999, 151). Koska vedos on otettu leikatulta laatalta, voisi siitä ottaa halutessaan useamman samanlaisen vedoksen. Uniikki vedos monoprintin kohdalla on näin
ollen taiteilijan päätös siitä, että hän on halunnut tehdä vedoksen jota on vain yksi. (Leh9

tinen 2010, 78.) Joissakin tapauksissa päädyin uniikin vedoksen tekemiseen laatalta, josta
olisi voinut ottaa useamman vedoksen, koska minua ihastuttaa ajatus uniikista vedoksesta,
se tuo lisäarvoa teokselle ja myös vedostuskokemukselle taiteilijana.

Surutyö ja taiteesta saatu henkinen hyvinvointi
Anttilan mukaan taiteilijan henkilökohtaisessa prosessissa kyse on itseymmärryksestä,
koska siinä tekijä tarkastelee omaa työskentelyään, ajatuksiaan ja mielikuviaan. Taidetta
tehdessä luovan työn prosessi on koko ajan muuttuva, muutoksen kohteena ovat sisältö,
käsiteltävät asiat, kiinnostuksen kohteet ja tulosten väliset suhteet. (Anttila 2006, 77-79.)
Jouko Pullinen kirjoittaa taiteilijan uskottavuudesta. Tässä hetkessä elävä taiteilija, joka
on itse kokenut teoksissaan käsittelemiään ajatuksia, on uskottavampi, kuin taiteilija, joka
on asettautunut ulkopuoliseksi tai muiden yläpuolelle. Taideteoksesta tulisi välittyä eletty
elämä sellaisena kuin se on, kaikessa karheudessaan. Näin se aukeaa katsojallekin helpommin. (Pullinen 2003, 22.) Hannulan, Suorannan ja Vadénin mukaan prosessissa esiin tulleita asioita ei voi rajata tutkimuksen ulkopuolelle, jos prosessissa halutaan säilyttää kokemuksellisuus (Hannula ym. 2003, 17).
Opinnäytteeni yllättäväksi muutokseksi nousi ystäväni poismeno. Tunnen, ettei minulla
ollut muita vaihtoehtoja, kuin ottaa tämä yllättävä ja järkyttävä käänne osaksi taiteellista
tekemistäni ja taiteellista tutkimustani. Ystäväni poismenosta muodostui niin kokonaisvaltainen asia, etten olisi voinut erottaa sitä opinnäytteestäni, teosten aiheiden koskiessa
sitä, mitä minusta aidoimmillaan irtoaa. Kun idea syntyy, se syntyy oman elämäni lähtökohdista. Surutyöstä tuli siis osa taiteellista tutkimusta ja siitä muodostui loppujen lopuksi
pääteema näyttelyn I’m fine teoksien aiheissa.
Anttilan mukaan luovan työn tekijällä on tarve tehdä taidetta ilmaisun välineenä. Tämä
voi olla jopa pakottava tarve taitelijalle, ainakin itselleni se on. (Anttila 2006, 63.) Koen taiteen teon olevan välttämättömyys elämässäni, se on jotain, mitä ilman en voi elää. Tämä
johtuu taiteen teosta saadusta henkisestä hyvinvoinnista, joka välittyy onnellisuutena ja
tasapainona kaikille elämän osa-alueille. Taiteellinen prosessi on vaikuttanut henkiseen
hyvinvointiin myös surun käsittelyn välineenä. Voisi sanoa, että taiteen tekeminen on ollut
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minulle terapeuttista. Terapeuttisuus voi olla mukana sellaisissakin tilanteissa, jotka eivät
ole hoitotilanteita, vaan kuten tutkimuksessani oppimistilanteen ja taiteellisen prosessin
yhteydessä (Mantere 1991, 113). Taiteesta saatua henkistä hyvinvointia pohdin enemmän
tuloksissa.

Hiljainen tieto
Tutkimukseni yhdeksi tulokseksi nousee hiljaisen tiedon kehittyminen taiteellisen
prosessin aikana. Kerron omasta kokemuksestani hiljaisen tiedon kehittymisen näkökulmasta lisää tuloksissa. Käytännön toiminnassa, kuten taiteellisessa prosessissa hiljainen
tieto voidaan käsittää osaamiseksi, joka pitää sisällään kokemuksia ja tietoja (Toom ym.
2008, 237). Kokemuksista oppiminen mahdollistaa hiljaisen tiedon syntymisen (Toom
ym. 2008, 238).
Hiljaisella tiedolla on kaksi puolta; tekninen ja kognitiivinen. Tekninen puoli ohjaa
nimensä mukaisesti yksilön taitoja. Kognitiivinen puoli koostuu itsestään selvänä pidettävistä asioista, kuten ihanteista, arvoista ja mielikuvista. Se on tapamme hahmottaa maailma. (Anttila 2006, 75.) Hiljainen tieto ja tietäminen on taitavan yksilön henkilökohtainen ja mielensisäinen prosessi (Toom ym. 2008, 52).
Taiteissa on aina sovellettu periytyvää tietoa, hiljaista ammattitaitoa, hiljaista tietoa.
Tällaista tietoa on mahdotonta hankkia kirjoista, mutta sitä voi oppia tehden ja toisen
henkilön taitavaa suoritusta seuraten. Taitoa on vaikea määritellä loogisella kielellä. Hiljaisesta tiedosta puhuttaessa tarkoitetaan sellaista tietoa, joka on hankittu kokemuksen
kautta, havainnoiden aistien avulla, sekä tekemällä erilaisia asioita. Tätä kosketusta on
vaikea kuvailla sanoin, mutta sen voi näyttää toiselle. Taitava ammattilainen ei ajattele taitoaan sinällään, vaan pikemminkin sitä, mitä tällä taidolla voi tehdä. (Anttila 2006, 73-74.)
Voisikin sanoa, että hiljaiseen tietoon kuuluu kosketus, jossa näkyy esimerkiksi taidegraafikon käden herkkyys.
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Lähteistä
Taiteelliseen tutkimukseen, laadulliseen tutkimukseen, hermeneutiikkaan ja fenomenologiaan olen ottanut yhdeksi tärkeäksi lähdeteokseksi Pirkko Anttilan teoksen Tutkiva toiminta ja ilmaisu, teos, tekeminen vuodelta 2006. Olen lainannut Juha Varton kirjoja Uutta tietoa: Värityskirja tieteen filosofiaan vuodelta 2000 ja Laadullisen tutkimuksen
metodologia vuodelta 2005. Taiteellista tutkimusta käsittelevät myös Mika Hannulan, Juha
Suorannan ja Tere Vadénin tekstit vuosilta 2003, 2005 ja 2014, sekä Markus Hotakaisen
artikkeli vuodelta 2014. Laadullisen tutkimuksen lähteenä olen käyttänyt myös Jari Eskolan ja Juha Suorannan vuonna 2003 ilmestynyttä teosta Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Lisäksi olen lainannut Jouko Pullisen väitöskirjaa Mestarin käden jäljillä: Kuvallinen
dialogi filosofisen hermeneutiikan näkökulmasta vuodelta 2003.
Puupiirtäjälle hyvä lähdeteos taidegrafiikan puolelta on ollut Tuula Moilasen, Kari Laitisen ja Antti Tantun Puupiirroksen taito: öljyväripuupiirros ja japanilainen vesiväripuupiirros vuodelta 1999. Olen käyttänyt taidegrafiikkaa koskevana lähteenä myös vuonna
1981 ilmestynyttä teosta The Complete Guide to Prints and Printmaking: Techniques and
Materials, jonka tekijä on John Dawson ja Tuula Lehtisen kirjaa Syväpaino: metalligrafiikan uudet ja perinteiset menetelmät vuodelta 2010.
Taiteen teosta saatua hiljaista tietoa sekä henkistä hyvinvointia olen käsitellyt Pirkko
Anttilan ja Jouko Pullisen tekstien kautta. Olen lainannut Meri-Helga Mantereen vuonna
1991 ilmestynyttä teosta Mielen kuvat määritellessäni terapeuttisuuden käsitettä. Lisäksi
olen käyttänyt lähteenä Auli Toomin, Jussi Onnismaan ja Anneli Kajannon kirjaa Hiljainen
tieto, tietämistä, toimimista, taitavuutta vuodelta 2008. Pertti Kansasen ja Kari Uusikylän
toimittamaa vuonna 2002 ilmestynyttä teosta Luovuutta, motivaatiota, tunteita: Opetuksen
tutkimuksen uusia suuntia olen käyttänyt pohtiessani omaa työskentelyä sekä pedagogista
puolta. Olen käyttänyt lähteenä myös Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita vuodelta 2014.
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Tutkimusongelman tarkempi määrittely,
tutkimuskysymykset
Tässä tutkimuksessa olen halunnut tutkia vedostamista variaatioiden eli muunnellun
sarjan ja uniikkien vedosten vedostamisen näkökulmasta taiteellisena tutkimuksena. Tutkimuksessa hylkään ne taidegrafiikan vedostussäännöt ja tavat, jotka olen kokenut ahdistaviksi aiemmissa grafiikan tekemisen prosesseissani. Tutkimuksessani pyrin löytämään
uuden innon vedostamiseen. Tutkimuskysymyksiäni ovat:
Millainen prosessi variaatioiden vedostaminen on minulle taiteilijana?
Löydänkö motivaatiota vedostamiseen variaatioiden vedostamisen kautta?
Miten variaatiot näyttäytyvät teoksina?
Miten tutkimuksesta saatu tieto vaikuttaa omaan pedagogiseen näkemykseeni opettaessani vedostamista?
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Menetelmä
Aineiston keräämisen keinot ja vaiheet,
tutkimusmenetelmästä
Opinnäytteeni menetelmä on taiteellinen tutkimus, jota on johdattanut intohimoni
grafiikan ja puupiirrosten tekemiseen. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Menetelmän avulla olen hakenut syvempää ymmärrystä tutkimuskohteestani. Aineistoa tutkimuksessani ovat päiväkirjat taiteellisesta prosessista. Aineistoa on analysoitu laadullisesti
hermeneuttis-fenomenologisesti.

Taiteellinen tutkimus
Hannulan, Suorannan ja Vadénin mukaan taiteellinen tutkimus suosii etsintää, rohkeutta, vapautta ja tutkimuksen nautintoa (Hannula ym. 2003, 13). Taiteellisessa tutkimuksessani intressi liittyy tekniseen toteutukseen ja ilmiön tulkintaan. Anttilan mukaan
taiteen teosta saatu tieto on peräisin omista subjektiivisista sisäisistä tuntemuksista, elämyksistä ja kokemuksista ja prosessista saaduista oivalluksista. Taiteen avulla voi hahmottaa ihmisen ja maailman uudenlaista pohtimista ja ymmärtämistä. (Anttila 2006, 63.)
Lähdin opinnäytteen tekemiseen avoimin mielin, uskoen prosessiin ja sen synnyttämiin tuloksiin. Kuten Anttila toteaa, laadullisessa työssä on vaikea tietää tarkalleen, mitä
etsii (Anttila 2006, 275). Oma taiteellinen tutkimukseni on syntynyt vaiheittain, jossa
alussa on tehty taiteellinen työ pitäen päiväkirjaa merkittävistä tapahtumista ja ajatuksista, sekä lukien omaan tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta ja kirjoittaen tekstiä kirjallista osuutta varten. Toisena olen järjestänyt näyttelyn sekä kirjoittanut näyttelyyn liittyvät
tekstit, kuten tiedotteen. Lopuksi olen kirjoittanut kirjallisen osuuden valmiiksi. Samanaikaisesti olen jatkanut vedostusprosessia suunnitelmissa seuraava näyttely. Päiväkirjaa eli
aineistoa on analysoitu tekemisen yhteydessä sekä jälkikäteen poimien tekstistä esiin usein
toistuvia ja merkittäviä tapahtumia.
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Tutkimusta tehdessäni olen pohtinut omaa asemaani tutkijana. Eskolan ja Suorannan
mukaan suurin osa tieteellisestä tutkimuksesta koostuu maalaisjärjestä ja aiemmista kokemuksista (Eskola ym. 2003, 21). Tämä näkökulma on mielestäni innostava aloittelevalle
tutkijalle. Varton mukaan tutkimusta tehdessä tutkijaa ohjaa mielenkiinto, intressi, josta
voidaan erottaa eri puolia. Tutkijaa ohjaa omaksumansa tiedekäsitys, sekä tutkimuksellinen viitekehys, johon hänet on koulutettu. Tiedekäsitykseen vaikuttaa myös kulttuurinen
käsitys. Tutkimuksellinen viitekehys on aikaan ja paikkaan sidottu. Tutkijaa ohjaa myös
tietoinen maailmankäsitys, jota hän edustaa. Se sisältää monentasoisia tekijöitä, kuten tieteellisiä, esteettisiä ja eettisiä. Nämä vaikuttavat tutkijan esioletuksiin ja ratkaisuihin tutkimusta tehdessä. Tutkijaa ohjaa myös teoreettinen käsitys tutkimustyöstä, joka on syntynyt
koulutuksessa sekä tutkimuskokemuksessa, sekä käsitys tutkijan käsitys tiedon luonteesta.
(Varto 2005, 37-39.)
Hannulan, Suorannan ja Vadénin mukaan taiteellisessa tutkimuksessa tutkija hakee
suhdetta tutkimuksen kohteen kanssa niin avoimesti kuin mahdollista. Tutkiminen on hiljalleen esiin tuleva tapahtuma, jossa pyritään hahmottamaan mitä esiin tulleet asiat merkitsevät ja ottamaan huomioon omat esioletukset. Tutkijan on uskallettava ottaa kantaa ja
esitettävä mielipide, jota perustella. (Hannula ym. 2003, 46.)
Pidän itseäni kysyvänä tutkijana. Varto luonnehtii kysyvän tutkijan maailmankuvaa
näin; kysymykset nousevat tutkijan omasta elämästä ja tutkimuksessa haetaan merkityksiä, joilla on vaikutusta omaan elämään ja inhimillisiin käytäntöihin. Tutkija ja tutkittava
kohde kuuluvat samaan elämysmaailmaan ja todellisuuteen ja tutkimus on elämänkäytäntöihin kuuluvaa toimintaa. Tosiasioiden arvottaminen on tutkijalle ymmärtämistä. Tutkimustyön tavoitteena kysyvälle tutkijalle on rikastaa inhimillistä olemassaoloa, syventää ymmärrystä maailmastamme ja itsestämme ja tästä muodostuu tutkimuksen eettinen
merkitys. (Varto 2005, 17).
Taiteellisen tutkimuksen tekijällä pitää olla avoin mieli kokemuksille ja erehdyksille,
sekä uskallusta heittäytyä prosessiin. Rohkeutta tarvitaan, koska taiteellisen tutkimuksen
tulokset ovat yllättäviä. Työn tulokset, taideteokset ja se mihin prosessissa päädytään on
yllätys tekijälle. Taide kokemuksellisena ja kokeellisena toimintana jättää mahdollisuuden
sille, että prosessissa tapahtuu jotain odottamatonta. (Hannula ym. 2003, 8-9.)
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Tutkimukseni tarkoitus on edesauttaa taiteellista työtäni nyt ja jatkossa testaamalla
olettamusta variaatioiden tekemisen mielekkyydestä käytännössä. Olen halunnut säilyttää prosessissa avoimuuden ja rohkeuden uusien asioiden äärellä. Prosessi on ollut osa
elämääni ja vahvasti siihen sidottu. Varton mukaan laadullista tutkimusta tehdessä tutkija
ja tutkittava ovat kietoutuneet samanlaiseen merkitysten maailmaan ja tätä ei voi millään
erottaa ihmisenä olemisesta, teoista, tavasta ymmärtää ja tämä näkyy tutkimuksessa alusta
loppuun, aiheenvalinnasta analyysiin (Varto 2005, 15). Itselläni ystävän kuolema oli vaikuttava tekijä tutkimuksessani, niin taiteilijana kuin tutkijanakin.

Kokonaisvaltaista tarkastelua
Anttilan mukaan taiteellisen tutkimuksen voi suorittaa kahdesta eri näkökulmasta;
ulkoapäin tai sisältä päin. Olen tarkastellut prosessia kokonaisvaltaisesti, sekä ulkoa että
sisältä päin, eli tutkimusote on subjektiivinen, itseään, kokemuksiaan ja prosessiaan tarkasteleva ja toisaalta perinteinen ulkoa päin tarkasteleva (Anttila 2006, 100). Myös valmiita
teoksiani tarkastelen sekä ulkopuolisen silmin että henkilökohtaisista lähtökohdistani.
Myös Hannula, Suoranta ja Vadén kirjoittavat kahdesta näkökulmasta. Taiteelliseen
tutkimukseen sitoutunut taiteilija tarkkailee prosessiaan intensiivisesti sisältä päin, sekä
pohdiskelevasti ulkoapäin (Hannula ym. 2014, 16).
Varton mukaan ihminen voi valita joko oman tai objektiivisen näkökulman, mutta
kumpikaan näistä ei ole luonnollinen asenne, joka tietävällä jo on. Molemmat tuovat välimatkan. (Varto 2000, 18.) Tutkimuskohdetta tulkitaan, tematisoidaan ja ymmärretään aina
tutkijan oman kokemuksen valossa, joten ei ole oikeastaan edes olemassa mitään objektiivista tasoa, jolla tutkimuskohdetta voisi ymmärtää, vaan lukutapa on aina riippuvainen
tutkijan omista lähtökohdista (Varto 2005, 97).
Ystävän menetys taideprosessin ohessa oli kokemus, jonka valossa taiteellinen tutkimus syntyi. Taiteellista tutkimusta tehdessä taiteilijan henkilökohtainen prosessi on subjektiivista itsereflektointia, tarkastelun kohteena ollessa oma työskentely, ajattelu ja mielikuvat (Anttila 2006, 78).
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Ote päiväkirjasta 12.5.2015
Taiteellinen tutkimus on henkistä extreme-urheilua.

Valinnat puupiirrostekniikan suhteen
Subjektiivisen taiteellisen prosessin tutkimisessa on kolme tekijää, jotka toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Nämä ovat luovan työn tekijä eli taiteilija, luovan työn teko eli
taiteellinen prosessi ja teon tulos, artefakti, taideteos. (Anttila 2006, 101.) Tutkimuksessani halusin vapautua tekemisen äärellä, nauttia työskentelystä. Pyrin siihen, että näiden
kolmen tekijän vuorovaikutus olisi mahdollisimman palkitsevaa ja antoisaa, positiivinen
prosessi.
Käyttämässäni tekniikassani pääpaino on uniikin luonteen teossa jokaiselle vedokselle
yksilöllisellä tavalla. Pääpaino muissa kuin 1/1 vedoksissa, oli nimenomaan erilaisissa
väreissä. Nykyään yhä useammat taiteilijat vedostavat teoksensa monivärisinä ja menetelmiä on useita (Moilanen ym. 1999, 127). Moniväripuupiirroksia voidaan vedostaa painamalla useita värejä samanaikaisesti laatalle (Moilanen ym. 1999, 146).
Olen käyttänyt teoksissani tekniikkaa, jossa pohjaväri on tummempi kuin päälle painettava väri. Pohjavärin olen tehnyt tasaisena yhtenä värinä ja päälle olen painanut monivärisen laatan, jossa eri värialueet on telattu tai maalattu siveltimellä laatalle. Tässä tekniikassa erilaiset materiaali- ja välinekokeilut korostavat työn uniikkia luonnetta (Moilanen
ym. 1999, 146). Tekniikkaa voi sanoa ”valkoisen viivan tekniikaksi” (The White Line Method) (Dawson 1981, 73). Ideana on, että kuvaan tehdään ääriviiva kaivertamalla, joka
rajaa kuvan eri värialueisiin, jotka maalataan laatalle siveltimellä. Omissa teoksissani kyse
on pikemminkin mustan tai tumman viivan tekniikasta, koska pohjavärinä on tummempi
väri tai musta paperi. John Dawsonin mukaan tämän tekniikan avulla pystyy luomaan
rikasta jälkeä ja variaatioiden mahdollisuudet ovat suuret (Dawson 1981, 73). Olen valinnut teosten tekniikan niin, että se tukee mahdollisimman hyvin tavoitetta, eli sitä, että
laatasta voi vedostaa monivärisiä tai muuten erilaisia variaatioita.
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Päiväkirjamerkinnöistä
Opinnäytteen taiteellinen osuus ei esittäytynyt edellisistä taiteellisista teoistani poikkeavana tutkimuksesta huolimatta. Koin kuitenkin haasteena päiväkirjan pitämisen prosessista. Toisinaan se oli innostavaa ja merkityksellistä jo kirjoittaessa, toisinaan kirjoittaminen oli pakkopullaa. Päiväkirjan pitämisestä jäi tapa. Olen kirjannut ylös ajatuksia, joita
on syntynyt aivan muina aikoina, kuin itse tekoprosessin yhteydessä ja olen kirjannut ylös
ajatuksiani myös näyttelyn jälkeen.
Päiväkirjamerkinnät on kirjoitettu käsin päiväkirjaan sekä koneelle tekstinkäsittelyohjelmaan ja kännykän muistiinpanoihin. Lisäksi päiväkirja sisältää kännykällä ja järjestelmäkameralla otettuja kuvia prosessin eri vaiheista. Koska en halunnut liittää prosessiin
negatiivisia tunteita tieteellisistä vaatimuksista, päädyin tekemään päiväkirjamerkinnöistä
itselleni miellyttäviä ja helposti toteutettavia. Päiväkirjamerkinnät ovat tästä syystä eri
muodoissa tallennettuja, välineenä on käytetty kulloinkin sitä, mikä on tuntunut hyvältä.

Aineiston kuvaamisen ja analyysin tekniikat
Laadullisen aineiston analysointi
Aineisto on analysoitu laadullisesti hermeneuttis-fenomenologisesti. Laadullisen
aineiston analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja näin tuottaa tutkimuskohteesta uutta tietoa. Aineisto pyritään tiivistämään kadottamatta sen sisältämää informaatioita. Aineisto analysoidaan pikemminkin tuottamaan lisää tietoa tekemällä hajanaisesta
aineistosta selkeää ja mielekästä. (Eskola ym. 2003, 137.) Laadullisessa tutkimuksessa analyysi alkaa aineiston reflektiivisellä lukemisella, tavoitteena ymmärtää aineiston todellinen
sisältö. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tulee olla aidosti kiinnostunut tutkimuskohteestaan, sekä perillä sisällöstä niin, että siitä pystyy helposti havaitsemaan olennaiset tutkittavan ilmiön piirteet. (Anttila 2006, 276.)
Päiväkirjojeni analysointi tapahtui osittain samanaikaisesti aineistonkeruun kanssa.
Tämä on kvalitatiiviselle aineistolle on tyypillistä, asioita poimitaan esiin esimerkiksi sen
perusteella toistuiko jokin asia usein (Anttila 2006, 276). Prosessin analyysin avulla olen
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pyrkinyt saamaan esille ”tapahtuman luonteen” kuten Anttila toteaa tavoitteeksi (Anttila
2006, 278). Tarkoitus on ollut etsiä ja löytää tunnuspiirteitä, joiden avulla voi käsitteellistää
kohteena olevan ilmiön, kuten laadulliselle analyysille on tyypillistä (Anttila 2006, 282).
Aineisto on analysoitu nostaen sieltä esiin merkityksellisiä ja usein toistuvia asioita.
Nämä asiat on yhdistetty kokemukseen variaatioiden vedostamisesta ja sen määrittelemiseen, mistä teemoista kokemus rakentuu. Aineistosta nousi esiin tärkeimpinä teemoina
hiljaisen tiedon kehittyminen taiteen tekemisen prosessissa, sekä taiteen teosta saatu
hyvinvointi.

Hermeneuttinen tulkinta
Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellista prosessia ja kokemusta lähestytään hermeneuttisesti. Kokemus tarkastelee kokemusta ja tuottaa uusia kokemuksia. (Hannula ym.
2003, 31.) Taiteellisen tutkimuksen lähtötilaksi avautuu hermeneuttinen suhtautuminen
itseemme ja ympäristöömme sekä siihen mitä tutkimme, miten tutkimme ja miten siihen
suhtaudumme (Hannula ym. 2003, 70). Hermeneutiikka ilmenee taiteellisessa tutkimuksessa kokonaisvaltaisuutena, pohjattomuutena ja loputtomien kokemusten kehinä (Hannula ym. 2014, 21).
Hermeneutiikka tarkoittaa hypoteeseihin ja kokonaisvaltaiseen kehämäiseen päättelyyn perustuvaa tulkintaa todellisuudesta. Hermeneuttinen kehä on spiraali, jossa yksityiskohdat, jotka ovat kokonaisuuden osia, keskustelevat kokonaisuuden kanssa ja vaikuttavat
siihen. Hermeneutiikka on myös maailman yleistä tulkintaa. Juuri tulkinta onkin merkityksellistä. Tulkintaa seuraa ymmärtäminen, jossa muodostan tutkittavasta ilmiöstä kokonaisuuden. Tämä muodostaa uuden mielen, jossa on mukana myös tutkijan ymmärrys
asiasta. (Anttila 2006, 305-307.) Hermeneuttisesti tulkinta voi koskea taiteellista, luovaa
ilmaisua, kuten työssäni I’m fine.
Itselläni ystävän poismenon aiheuttama surutyö astui keskustelemaan muun kokemuksen kanssa. Varton mukaan hermeneuttinen lukutapa edellyttää asioiden ymmärtämistä jo muuttuneista lähtökohdista ja muuttuneena ihmisenä. Nämä uudet rajat avaavat
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mahdollisuuksia uusien mielten löytämiseen, sekä tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja laajentavat rajamme uudelleen. (Varto 2005, 98.)
Tulkintaan liittyy aina myös esiymmärrys tulkinnan kohteesta ja odotuksia merkityksistä (Anttila 2006, 310). Itselläni hypoteesini on varmasti vaikuttanut tulkintaan, odotukset ovat olleet suuret. Varton mukaan tulkinnalla tarkoitetaan empiirisesti tavoitettujen
merkityssuhteiden avaamista. Intuitiolla on merkitys tulkinnan muodostamisessa. Hermeneutiikan mukaisesti on olennaista pitää yllä useampia ja eri kokoisia merkityskokonaisuuksia tulkinnassa ja ymmärtämisessä. (Varto 2005, 99.) Omassa tutkimuksessani tulkintaan ja ymmärtämiseen on vaikuttanut myös intohimo aihetta kohtaan, joka sinällään
on tehnyt tutkimuksesta mielekkään, sekä ystäväni poismeno.
Ymmärtämisellä tarkoitetaan tutkimuskohteen luomista uudeksi kokonaisuudeksi.
Tulkinnassa esille tulevat osat muodostetaan kokonaisuudeksi, merkitysyhteydeksi,
josta muodostuu tutkimuskohteesta saatu mieli. (Varto 2005, 99-100.) Hermeneuttiseen
ymmärtämiseen vaikuttaa maailma ja sen merkitykset, jotka ilmenevät eri ihmisille eri
tavoin eri aikoina. Me ymmärrämme tutkimuskohdettamme usein niin, että tutut asiat
siinä korostuvat. Tutkimuskohteen ymmärtämiseen vaikuttaa mielenkiinto ja jokaisen
oma alustava ymmärtämisen tapa. Nämä tekijät ovat lähtökohta ymmärtämisen hermeneuttiselle kehälle, joka palaa takaisin niiden oivaltamiseen ja ymmärtämiseen. Tavoitteena olisi myös pystyä erottamaan näiden tekijöiden vaikutus ymmärtämisessä, jotta
pääsisimme lähemmäs tutkimuskohteen mieltä. Tästä muodostuu taas uusi ymmärtämisen hermeneuttinen kehä. Jokaisesta uudesta lukutavasta löytyy kaksi puolta, se, joka vie
lähemmäksi tutkimuskohteen mieltä ja se, joka auttaa ymmärtämään itseään ja syventää
näin itseymmärrystä. (Varto 2005, 105-108.)
Taiteellisessa tutkimuksessani hermeneuttinen tulkinta on ollut läsnä jatkuvasti syventäen ymmärrystä aiheesta. Se myös muistuttaa analysoimaan itsestäni lähteviä tulkintoja,
joihin vaikuttaa oma persoonani, jotta pääsisin lähemmäs tutkimuskohteen mieltä. Ajatus hermeneuttisesta kehästä kulkee koko ajan mukanani ja hiljaisen tiedon karttuessa ja
surutyön kanssa eläessä huomaan muuttuvani koko ajan. Se että ajattelen asiakokonaisuudet hermeneuttisiksi kehiksi, auttaa minua teemoittamaan asioita, ja näin ne muodostavat jonkinlaisia otsikoituja kokonaisuuksia, joihin on helpompi tarttua tutkimuksellisesti.
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Taiteellisen tutkimuksen kautta tuotettu taideteos voidaan myös ajatella hermeneuttiselle
kehälle keskustelemaan kokonaisuuden, eli näyttelyn muiden teosten kanssa. Variaatioiden olemus on muuttuva, verratessa sitä toiseen variaatioon samasta teoksesta tai variaatioiden kokonaisuuteen. Myös yksittäinen teos saa uusia merkityksiä, kun sitä tulkitaan
rinnastettuna toisiin teoksiin tai osana kokonaisuutta.

Fenomenologinen asennoituminen ja analyysi
Fenomenologisesti tutkittava tilanne avautuu tutkijalle aitona ja ennakkoluulottomana
sekä monimuotoisena. Prosessin pitäisi tuntua eletyltä todellisuudelta. Tutkimuskohteeseen suhtaudutaan etsien uutta ja unohtaen aiemmat teoriat. (Anttila 2006, 329.) Eskolan
ja Suorannan mukaan fenomenologisesti tutkittava ilmiö pyritään näkemään mahdollisimman pelkistettynä ilman etukäteisoletuksia ilmiön luonteesta (Eskola ym. 2003, 146).
Olen asennoitunut omaan tutkimukseeni avoimesti ja ennakkoluulottomasti hypoteesin
tekoa lukuun ottamatta. Prosessi on ollut fenomenologisesti aito ja tapahtunut osana elämääni. Varto toteaa, että fenomenologiassa ilmiön tärkein tehtävä on saada tutkija suoraan
itse asiaan, ilman että lukkoon lyödyt teoriat ja käsitykset vaikuttavat asiaan. Kun tutkija
havainnoi ennakkoluulottomasti, ilmiö pääsee antautumaan tutkijalle sellaisena kuin se
on. (Varto 2005, 135.) Fenomenologinen ote tuntuu juuri oikealta prosessini äärellä, joka
on ikään kuin hyppy tuntemattomaan.
Fenomenologinen tutkimusmenetelmä sisältää eri vaiheita. Ensimmäisenä menetelmä
lähtee liikkeelle yhdestä ilmiöstä, oivaltavasta havainnoinnista. Kohdetta voi kuvailla
useilla eri tavoilla, joista jokin näyttäytyy myöhemmin parhaimmaksi. Kuvailu on analyysin ensimmäinen vaihe. Kuvailussa käytetään arkikieltä. Kuvailun perusteella voidaan
tehdä yleistyksiä ja analysoidaan seikkoja, joissa laadut ilmenevät. Seuraavana etsitään
merkityksellisiä suhteita, joissa ilmiö esiintyy. Lopuksi määritellään sitä millä tavoin ilmiö
ilmenee ja rakennetaan merkityssuhteita. (Anttila 2006, 329.) Fenomenologisesti olen
pyrkinyt yksittäisten ilmiöiden oivaltavasta havainnosta tilanteeseen, jossa on mahdollista nähdä ilmiöön liittyviä syvempiä merkityksiä (Eskola ym. 2003, 146). Fenomenologinen analyysi on tuntunut hyvältä lopputyössäni, joka on syntynyt pikku hiljaa, vähitellen,
muokkautuen siksi kokonaisuudeksi ilman määrättyjä tavoitteita tai ennakko-oletuksia.
Ilman ennakkokäsityksiä tapahtuva prosessi on innostava; kaikki on mahdollista.
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Valintojen perustelut suhteessa
tutkimustehtävään
Halusin toiminnan muistuttavan mahdollisimman paljon tavallista taiteellista työskentelyä. Ainoana erona tutkimuksessani oli päiväkirjamerkintöjen tekeminen ja analysoiminen, sekä prosessin yhteydessä että jälkikäteen. Päiväkirjat ja niiden analysointi
syvensivät omaa suhdetta tekemiseeni. Kirjoittamisella on ollut suuri merkitys prosessin
käsitteellistämisessä, sen muistamisessa ja sen ymmärtämisessä.
En pysynyt tiukasti kiinni alkuperäisessä suunnitelmassani koskien tutkimustani, vaan
työ on elänyt sen mukaan, mitä elämässäni on tapahtunut. Tutkimustapani on sopeutunut
hyvin siihen muutokseen, jonka ystäväni poismeno toi mukanaan.
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Taiteellisen
prosessin
kuvaus
Taustaa ja tavoitteita
Aloitin taiteellisen työskentelyn opinnäytettäni varten kesällä 2014. Tavoitteenani oli
valmistaa puupiirroslaattoja, joista olisi innostavaa vedostaa erilaisia variaatioita.
Ensimmäisenä syntyivät teokset R-sana ja V-sana. Tuolloin minulla oli hyvin erilaisia
tai ainakin häilyvärajaisia ajatuksia opinnäytteestäni. Polku on johdattanut mutkien kautta
tähän lopputulokseen. Kaikki on kuitenkin samaa tarinaa.
Kesällä 2014 halusin tehdä opinnäytteenäni puupiirroksia, joissa malleina olisi minulle
läheisiä ihmisiä. Ajatuksena oli, että jokainen malli kertoisi yhden asian, mitä toivoisi
maailmaan ja tavoitteenani oli kuvata näitä asioita käyttäen kunkin aiheen kohdalla mallina jotain toista itselleni läheistä ihmistä. R-sana on syntynyt poismenneen ystäväni vastauksesta kysymykseen, ”Mitä toivoisit maailmaan?”. Ystäväni vastaus tuli varmasti ja sen
suurempia pohtimatta, ”Rakkautta tietenkin.” V-sana syntyi R-sanan pariksi, kun kuvaussessio inspiroi kuvaamaan malliani suurin kontrastein ja tuotti innostavan tuloksen, jonka
halusin toteuttaa puupiirroksena.
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R-sana, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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R-sana, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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R-sana, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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R-sana, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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V-sana, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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V-sana, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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V-sana, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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V-sana, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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Syyskuussa 2014 saapui viesti ystävän kuolemasta. Tämä muutti myös opinnäytteeni
suunnan. Seuraavat päivät menivät shokissa. Kun jäin yksin ensimmäisen kerran uutisen
saatuani, koin, etten pysty mihinkään muuhun tekemiseen, kuin piirtämiseen. Elämäni oli
vallannut niin suuri suru, ettei päässä pyörinyt mitään muita kuin siihen liittyviä ajatuksia.
Tämä kesti viikkoja ja kuukausia. Oli elettävä asian kanssa, niin vaikealta kuin se tuntuikin. Piirtäminen tuntui yhdeltä niistä asioista, joista todella sai lohtua surun keskellä.
Päätin, että työskentelen niin kuin luonnollisesti hyväksi koen. Taiteen teosta muodostui
pakotie raskaassa elämäntilanteessa ja lohduttauduin tekemällä; piirtämällä, kaivertamalla
ja vedostamalla ystäväni muotokuvaa. Tavoitteena ystäväni muotokuvan kohdalla oli prosessin lohduttava luonne, ja ajattelin, ettei tästä tarvitse koskaan tulla valmista teosta. Loppujen lopuksi muotokuva päätyi kuitenkin I’m fine- näyttelyyn.
Ote päiväkirjasta 9.9.2014
Ville on kuollut. Mä en voi käsittää sitä. Suru. Mä alan piirtää Villee, en mä voi
muutakaan tehdä.
Ote päiväkirjasta 29.9.2014
Vedostin Villen kuvia. Aattelin eka, etten tee ees sitä loppuun, mutta sain tilauksen siitä. Tähän työhön E.v. on ihan must. Tää sai nyt olla ”terapeuttinen työ”, en
tiiä esittelenkö tätä missään.
Ote päiväkirjasta 5.11.2014
En haluaisi puhua kuolemasta tekstissäni, mutta pakko kai, jos puhun siitä teoksissanikin.
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Ville, puupiirros, 77 x 57 cm, 2014
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Ville, puupiirros, 77 x 57 cm, 2014
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Ville, puupiirros, 77 x 57 cm, 2014
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Työskentelystä ja surun vaikutuksesta
tekemiseen
Opinnäytteen taiteellisen osuuden parissa työskentely on sujunut kovan ja palkitsevan
työn merkeissä. Työskentelyn aikana on syntynyt valtavasti uutta tietoa kaikista grafiikanvedoksen vaiheista ja erityisesti vedostamisesta, pääteemastani. Työskentelyn ajan olen
kirjannut päiväkirjaan, miltä työskentely on tuntunut. Olen myös tehnyt teknisiä huomioita, joista on syntynyt aina uudelleen uusia tutkimisen kohteita. Olen pohtinut paljon
käyttämiäni värejä. Päiväkirjateksteissäni olen pyrkinyt viittaamaan variaatioiden vedostamiseen.
Jo alkumetreillä hahmottui variaatioiden tekemisen tuottama nautinto työskentelystä.
Näin olen pohtinut ensimmäiset R-sanat ja V-sanat vedostettuni.
Ote päiväkirjasta 8.8.2014
Onnistumisia tuli kyllä. Vedostaminen on ihanaa :) Jännittää vaan niin paljon
tehdessä. Tooni oli mielenkiintoinen löytö. Siitä ei vaan yhtään tiedä, miten se
käyttäytyy. Tuntuu kyllä hyvältä työskennellä näin. Ei oo mitään paineita. Jos
joku menee pilalle, niin sitten menee, kaikesta oppii.
Surun keskellä havaitsin, että työskentely tuntuu todella hyvältä, palkitsevalta ja lohduttavalta surun käsittelyn yhteydessä ja taiteellinen osuus tuntui syntyvän ilman sen
kummempia paineita, pikemminkin rauhallisesti edeten. Nautin grafiikan tekemisestä ja
surusta huolimatta olin onnellinen, koska taiteellinen prosessi sujui niin hyvin ja toimi
lohduttavana tekijänä surun käsittelyssä. Vedostaessa korostui värien käytön merkitys.
En ainoastaan valinnut värejä esteettisin tavoittein, vaan myös sen perusteella, mitä väriä
himoitsin tunnetasolla. Värit vaihtelivat prosessissa suuresti. Vedostaessa huomasin käyttäväni sellaisia värejä, joista tunsin saavani voimaa tai joiden avulla tunsin voivani pienentää kokemaani tuskaa. Henkisen hyvinvoinnin saaminen taiteen teosta muodostui merkittäväksi.
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Ote päiväkirjasta 2.10.2014
Vedostin pohjavärejä. Ruskeaa ja oranssia ja keltaista. Muutama vaaleanpunainen. Surun suojavärejä. Mitä kirkkaampia, sitä parempia. Huomasin että, noi eri
merkkiä olevat värit on totaalisesti erilaisia. Tooni muuttui tässä myös. Toi perusöljyväri mitä käytän puskee yli kaikesta. Ja keltainen on kinkkisin väri kaikista.
Tuntuu hyvältä vaan tehdä päätöksiä värin suhteen fiiliksen mukaan, onneks en
oo vedostamassa sarjaa, missä kaikki ois samanlaisia. Ei oo mitään pakkoja. Toki
toteutan omaa suunnitelmaani.
Prosessissa on ollut myös tilanteita, kun kaikki ei ole sujunut niin kuin pitäisi, esimerkiksi muutama teos on jäänyt kesken piirustusvaiheessa. En ole kuitenkaan tuhonnut
keskeneräisiä teosten alkuja, niihin voi palata joku päivä, jos ja kun aika on kypsä. Vastoinkäymisiä on tullut eteen myös eri materiaaleja käyttäessä. Toisaalta virheet ovat olleet
yhtä lailla opettavia, kuin onnistumisetkin, joten prosessissa oli mukana jatkuva tiedon
karttuminen ja hiljaisen tiedon kehittyminen.
Näyttelykokonaisuuden luominen tuntui helpolta näitä takapakkeja lukuun ottamatta
ja huomasin, että käsittelen kaikissa töissäni ystävän poismenon aiheuttamia tunteita,
jotka olivat monimutkaisia ja ulottuivat laidasta laitaan menetyksen aiheuttamasta surusta
ja katkeruudesta onneen ja kiitollisuuteen ystävyydestä, josta sain nauttia kymmenisen
vuotta. Suru ulottui myös tekemiseeni ja käyttämiini teknisiin ratkaisuihin.
Ote päiväkirjasta 23.10.2014
Vedostin mustalle. Musta tuntuu hyvältä. Kaipaan mustaa. Oon käyttänytkin
vaan pelkkää mustaa Villen kuoleman jälkeen, pukeutunut päästä varpaisiin
mustaan.
Syksy kului laattojen tekemisessä ja vedostamisessa. Viimeiset laatat näyttelyteoksista tein tammikuussa 2015. Tekeminen tuntui hyvältä ja oli hyvin kokeilevaa. Sattuma
oli mukana tekemisessä, koskaan ei voinut tietää etukäteen, miltä lopullinen vedos tulee
näyttämään. Työskentelyssäni oli mukana tavoitteet, mutta jos niihin ei päädytty, päädyttiin erilaisiin tuloksiin, jotka sinällään olivat jopa parempia kuin itse olisin osannut kuvi-
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tellakaan. Lopullinen vedos näyttäytyy vasta, kun väri on kuivunut, mikä vei prosessissa
käyttämieni materiaalien kanssa useamman kuukauden.
Ote päiväkirjasta 12.12.2014
Värit vaativat luovuutta. Jokaisesta tulee erivärinen. Oon siis suunnitellut kaiken
about valmiiks, mut aion luottaa siihen fiilikseen, joka tulee oikeasta väristä. Mä
luulen, että meen vaaleanpunainen ja vihreä –linjalla. Osa on vaaleita ja osa
tummia. Noi värit nyt vaan tuntuu hyviltä. Jännittää koko ajan tehdessä, että
onko ne nyt täydellisiä. Rankkaa tuo pyrkimys täydellisyyteen, mutta kun siitä
vaan saa kiksit. Tai toisaalta parhaat kiksit saa, kun sattuma tuo eteen jotain,
mitä et osannut edes kuvitella.
Ote päiväkirjasta 18.12.2014
Kokeileminen on niin kivaa. Vedostaminen tuntuu itse asiassa nyt kaikkein
kivoimmalta työvaiheelta. Ja se on paljon sanottu, koska piirtäminen on upeaa.
Mutta kaikki perustuu epäilemättä siihen, että kaikki on mahdollista tekemisessä
nyt, kun teen E.v. sarjaa ja uniikkeja. Naurattaa melkein, kun ajattelen niitä pakkoja, mitä grafiikan säännöt on sisältäneet historiassa.
Joissakin tapauksissa teoksen syntyprosessi on ollut pitkä. Teokset Up ja Down on
vedostettu samalta laatalta niin, että laatasta on ensin vedostettu Down ja perhosten kaivertamisen jälkeen Up. Olen piirtänyt kuvan laatalle jo kesällä 2014. Laatta on kuitenkin
kaiverrettu vasta tammikuussa 2015. Tuolloin syntyi lopullinen ajatus teoksen aiheesta
ja teknisestä kuvaustavasta ja tämä toimi inspiraationa teoksen jatkamiselle ja valmiiksi
tekemiselle. Inspiraatio on asia, jota ilman en voi työskennellä. Tällä tarkoitan sitä, että sen
vain tuntee, kun aika on kypsä ja on itse valmis ryhtymään seuraavaan vaiheeseen, esimerkiksi piirtämisestä kaivertamiseen. Jokainen kaiverrettu jälki laatalla on lopullinen, joten
kaivertaessa täytyy olla täysin keskittynyt ja varma liikkeistään, sekä varma kuvastaan, jota
on kaivertamassa.
Ote päiväkirjasta 19.1.2015
Vihdoinkin se on valmis. Onneks päätin jatkaa sitä. Se on erilainen, kaksiulotteinen. Tykkään jäljestä. Ja oon niin halunnut toteuttaa tän. Kesti kauan, mutta
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onneks se tuli sieltä. Ja sitä on niin kiva vedostaa. Tässä toimii yksinkertaisuus.
Tästä jaksaisin vedostaa miljoona variaatiota. Vedostaessa tulee olemaan niin
paljon mahdollisuuksia.
Työskentely oli kokeilevaa, opettavaa ja inspiroivaa. Kuitenkin tekemistä varjosti suru
ja sen rankkuus henkisesti. Teosten aihemaailma syntyi nimenomaan oman koetun surun
ympärille. Tekemisessä pyrin aitouteen tutkijana, taiteilijana ja ihmisenä.
Ote päiväkirjasta 5.1.2015
Syksy on ollut niin rankka. Vaihdoin vähän suunnitelmia, ja nyt pitäis taas vedostaa pohjavärejä. Muutama punainen ja vihreä lisää. Luulen että nää on nyt mun
turva- tai suojavärit. Ihan kamalalta tuntuis tehdä sinistä, varmaan hukkuisin
siihen. (Au, tuo sattui). Onnellista telata väriä vanerin pintaan. Ja aina vaan
uusia värejä, ei toistoa.
Työskentelyn aikana pyrin kirjoittamaan ja kuvaamaan päiväkirjaa avoimena kokemukselle, merkiten muistiin itselleni tärkeäksi esiin nousseita asioita. Tekemisen yhteydessä analysoin aineistoani tutkimusta varten, pohdin prosessia ja esiin nousseita asioita
laadullisesti, hermeneuttisesti ja fenomenologisesti.
Koko prosessin ajan olen elänyt symbioosissa teosteni kanssa, niin valmiiden kuin keskeneräisten, jo senkin takia, että olen tehnyt taiteellisen osuuden kotonani. Kotonani ei
ole ruokapöytää vaan prässi, eikä tauluja seinillä, vaan keskeneräisiä ja valmiita vedoksia
kuivumassa näiden paikoilla. En tiedä kutsuisinko tilaa työhuoneeksi vai kodiksi. Ajoittain on ollut tarve lähteä, sulkea ovi perässäni samalla sulkien kuvat pois mielestäni, ajoittain taas yksiöni on ollut paras, mielenkiintoisin ja innostavin paikka maailmassa. Taiteen
tekemisen prosessi sujui hitaasti ja suhteellisen pitkän ajan, eli noin puolen vuoden sisällä.
Toisaalta jatkan variaatioiden vedostamisen parissa myös jatkossa, joten varsinaisesti prosessissa ei ole loppua.
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Up, puupiirros, 57 x 77 cm, 2015
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Down, puupiirros, 57 x 77 cm, 2015
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Uniikeista vedoksista ja tekniikasta
Minulle paras hetki grafiikan teossa on se, kun vedos on vedostettu ja näkee teoksen
ensimmäisen kerran.
Ote päiväkirjasta 15.1.2015
Onnentunne onnistumisissa ja se paperin nostaminen laatalta! Mä en oo ikinä
kokenut vastaavaa tunnetta.
Variaatioita vedostaessa tämän tunteen sai aidosti kokea jokaisella kerralla, kun teki
omanlaistaan variaatiota. Jos tekisi sarjallista työtä, tämän mahtavan tunteen saisi kokea
vain kerran, ja sen jälkeen kaikki olisi toistoa. Tekemisen parissa sain kokea tämän konkreettisesti nauttien jokaisesta onnistuneesta vedoksesta.
Minulle valmiin laatan vedostaminen on palkinto kovasta työstä, tuntikausien fyysisestä ja luovasta suorituksesta, jota on tehty muokkaamalla puusta laatta taideteoksen painamista varten. Vedostaminen oli opettavaa, tietoa kartuttavaa, ongelmanratkaisemista,
onnistumisen ja epäonnistumisen tunteita. Jokainen vedos sisälsi suunnitteluvaiheen
ja toteutuksen avoimin mielin. Työskentely oli hyvin kokeilevaa, koska minulla ei ollut
tekniikka täysin hallinnassa työskentelyn alkaessa. Päädyin kokeilemaan erilaisia asioita.
Käytin vedostaessa erilaisia papereita, värin seassa erilaisia aineita, tutkin värin levittämisen erilaisia tapoja ja muita vedostamisen mahdollisuuksia variaatioihin.
Työvedoksia prosessissa tein suuren määrän, useamman kappaleen jokaista keskeneräistä laattaa kohden. Työvedokset olivat tarpeellisia, kun seurasin kaiverrusjäljen etenemistä. Työvedoksia tehdessä syntyi automaattisesti myös materiaalikokeiluja, koska käytin
pääasiassa samoja materiaaleja työvedoksien tekemiseen, kuin varsinaisiin vedoksiin.
Vedostin teokset öljypohjaisilla väreillä, joten vedokset kuivuivat hyvin kauan. Joissain
tapauksissa jatkoin työskentelyä vedosten parissa useammalla vedostuskerralla. Käyttämäni väri kuivui hyvin pitkään, joten vedostuskerroilla voi olla useamman kuukauden
väli. Muutamassa tapauksessa olen tehnyt kuvan yhdellä painokerralla mustalle paperille.
Asetin tavoitteet ennen kuvan vedostamista, mutta usein myös sattuma astui peliin. Val42

mis kuva näyttäytyi joissain tapauksissa vasta useamman kuukauden päästä vedostamisesta, kun väri oli kuivunut ja väri saanut lopullisen muotonsa.
I’m fine –teosten 1/1 vedokset on tehty erilaisin ratkaisuin uniikeiksi vedoksiksi. Olen
tehnyt kaikki teokset yhden laatan tekniikalla ja yhdellä tai kahdella painokerralla. Useassa teoksessa on käytetty menetelmää, jossa laatan kaiverrusta jatketaan vedostamisen
jälkeen. Näin ovat syntyneet teossarjat, joissa jokainen vedos eroaa edellisestä. Teossarja
muodostaa kokonaisuuden, johon jokainen vedos luo oman osansa.
Alku ja Kasvu ovat 1/1 vedoksia. Nämä vedokset on otettu laatan kaiverruksen vaiheista ja sinällään ne ovat omia teoksiaan. Viimeisen kaiverruksen jälkeen käyttöön jää
laatta, josta voi ottaa useamman vedoksen. Tämä teos on teossarjan viimeinen eli lopullinen kaiverrettu laatta. Myös teokset Up ja Down sekä How are you? Ja I’m fine on tehty
tällä menetelmällä. Näistä kyseisistä laatoista voin siis vedostaa isomman sarjan teoksia
Aika, Up ja I’m fine. Näiden uniikkien vedosten tekeminen oli nimenomaan sarjallisesti
mielenkiintoista.
Ote päiväkirjasta 23.01.2015
Eka vedos otettu! En jaksa odottaa, että näen kolmen kokonaisuuden!
Ote päiväkirjasta 27.01.2015
Huh, nyt se on siinä. Hyviä vedoksia tuli 3 ja koevedoksia tuli 4. Ne on nyt sit 1/1
vedoksia. Olipa tuskien ja vastoinkäymisten taival. Mut oli kivaa, ihan parasta
:) En vois olla onnellisempi, kuin silloin kun teen grafiikkaa. Tai silloin kun se
onnistuu. Mut nyt voi olla tyytyväinen, työ on tehty. Sit seuraavaks käydään miettimään onko ne tarpeeks hyviä ja jännittämään miten ne kuivuu, apua!
Muissa teoksissa variaatioiden olemus syntyy paperin struktuurista ja väristä, maalin
paksuudesta ja läpikuultavuudesta, eri väreistä ja erilaisista tavoista vedostaa. R-sana ja
V-sana sekä Ville teokset esittelin näyttelyssä erivärisinä versioina kolmen ja neljän vedoksen sarjoina. Viiden kuvan sarja, joka sisältää teokset Ystävyys, Henkäys, Poissa, Outo kohtaaminen ja Ikävä, ovat tekniikaltaan monoprittejä, eli samasta laatasta on otettu keskenään erilaisia vedoksia. Näissä teoksissa olen käyttänyt laatan lisäksi muita materiaaleja
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niin, että kaiverretun laatan lisäksi on käytetty kertakäyttöisiä erilaisista papereista tehtyjä
muotoja, laatan tapaan, kuva-aiheiden teossa. Tätä tekniikkaa on käytetty teoksissa Ystävyys, Henkäys, Poissa ja Outo kohtaaminen. Sarjan viimeinen teos, Ikävä, on kaiverrettu
vedos, johon on telattu ja maalattu väriä monotypian tapaan.
Ote päiväkirjasta 19.1.2015
Jokainen vedos on uusi löytö jostain asiasta. Variaatio. Tuntuu, että olen oikealla
tiellä.
Teoksien nimeäminen tapahtui pikku hiljaa tekemisen lomassa. Lopullisen muotonsa
teokset saivat näyttelyssä I’m fine. Suunnittelin ripustuksen niin, että siinä näyttäytyisi
variaatioiden ajatus. Syksyn ja talven aikana syntyneet teokset muodostivat mielestäni
kokonaisuuden, josta oli helppoa koota näyttely.
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Ystävyys, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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Henkäys, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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Poissa, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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Outo kohtaaminen, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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Yksin, puupiirros, 57 x 77 cm, 2014
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Tulokset
Tutkimukseni tuloksia ovat prosessissa tuotetut teokset sekä kokemusten pohjalta
tehtyjen päiväkirjamerkintöjen analysoinnissa esiinnousseet tärkeimmät teemat, joiden ympärillä kokemus tapahtui, eli hiljaisen tiedon kartuttaminen taiteellisen prosessin
äärellä, sekä henkinen hyvinvointi, jonka prosessista sain.

Valmiit teokset
I’m fine näyttelyn teokset ovat syntyneet pitkän prosessin aikana. Prosessissa on ollut
vaiheita, jotka ovat tyypillisiä luovalle teolle. Teko on ottanut aikansa. Luovien prosessien
aikataulua ei voi kiihdyttää, ensin syntyvät ongelmat ja ideat, sitten ne hautuvat alitajunnassa ja lopulta ratkaisut tulevat aikanaan (Kansanen & Uusikylä (toim.) 2002, 47).
Teosten tekemisen tavoitteena oli tehdä kaikista vedoksista yksilöllisiä ja erilaisia
keskenään, olettaen, että jokaisen vedoksen vedostuskokemus myöskin on erilainen ja
ainutlaatuinen minulle taiteilijana. Tutkimuksessani saavutin tämän tavoitteen. Teokset
näyttäytyvät toisistaan erilaisina erilaisten variaatioiden ansiosta ja jokaisen vedoksen syntyprosessi on ollut yksilöllinen, antoisa ja positiivinen kokemus.
Ote päiväkirjasta 6.11.2014
Mahtavaa, kun jokainen saa olla erilainen ja erivärinen. Käytän eri papereitakin.
Ote päiväkirjasta 15.1.2015
Koko ajan oon kiitollinen siitä, ettei tarvii tehdä samanlaisten vedosten sarjaa.
Ote päiväkirjasta 19.1.2015
Tällä hetkellä tuntuu todella helpottavalta se, ettei tarvitse tehdä samanlaisia
vedoksia. Kokeileminen on niin kivaa. Joka kerta tulee suunniteltua työ uudelleen, sehän on ihan huikeeta. Suunnittelu, piirtäminen ja vedostaminen, ihania
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asioita. Oon mä tykännyt aiemminkin vedostamisesta, mut siis toki myös kokenut
sen ahdistavaksi, nyt se ahdistus on poissa, kun ei tunnu, että pitää tehdä työtä
jossain lokerossa.
Jo prosessin alussa minulle oli selvää, että haluan esitellä teokset nimenomaan variaation ajatuksen kautta sarjoina, jossa on useampi vedos samasta laatasta. Värivariaatioiden vedostaminen oli mielenkiintoista, palkitsevaa, innostavaa ja motivoivaa. Erilaisten
värien käytön avulla olen pyrkinyt saamaan samasta laatasta vedostettuun kuvaan erilaisia
merkityksiä. Halusin luoda samalla kuvalla erilaisia tarinoita ja käyttämäni värit kulkivat
rajuista pehmeisiin. Teoksissani pyrin siihen, että variaatioiden keskinäinen vertailu luo
tunnetasolla monia ulottuvuuksia. Esimerkiksi teoksen V-sana variaatiolla pyrin luomaan
keskenään erilaisia merkityksiä, joihin vaikuttaa pääasiassa teoksen väri. Myös teoksen
nimi antaa katsojalle mahdollisuuden merkitysten luomiseen. Mitä sinulle v-sana voisi
tarkoittaa?
Muunnellun sarjan variaatioiden kautta syntyi ajatus teossarjojen toteuttamisesta,
joissa variaationa olisikin itse kuva. Syntyi tarve kertoa tarinoita kuvasarjoilla, joissa
tapahtui graafista toistoa. Variaatiot samasta laatasta, mutta eri kaiverrusvaiheista, loivat
mielestäni mielenkiintoisia kuvakokonaisuuksia. Pyrin siihen, että teoksien vuorovaikutus on toimiva ja kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Uniikit vedokset, jotka
muodostavat sarjan ja on tehty laatan eri kaiverrusvaiheista, muodostivat jo tekniikkana
tarinan. Nämä teokset voi irrottaa toisistaan, mutta kokonaisuutena ne toimivat parhaiten
juuri tarinallisuutensa ansiosta.
Teokset kertovat minulle ystäväni poismenosta, mutta halusin ilmaista käsittelemiäni
asioita aiheen kautta niin, että katsojalle teos voi näyttäytyä monin eri tavoin tai toisin
kuin itselleni. Teoksissani käsittelen asioita, joilla voi olla monenlaisia merkityksiä. Teoksien lopullinen muoto on syntynyt surevan taiteilijan tuotoksena. Mielenkiintoista taiteen
tulkinnassa on se, että kokija voi saavuttaa syvemmän ymmärryksen taideteoksesta kuin
tekijä itse. (Anttila 2006, 309.)
Taiteilijana haluaisin teoksistani mahdollisimman paljon palautetta. Palautteen
ansiosta oma näkemys teoksia kohtaan voisi muuttua edelleen monipuolisemmaksi ja sen
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ansiosta esiin voisi tulla asioita, joita en itse ole havainnut. I’m fine teoksista sain palautetta
vieraskirjan kautta. Useat kommentit ovat onnentoivotuksia, toiset ovat palautetta, toiset
koskettavat minua taiteilijana erityisesti. Näyttelytekstissäni kerroin näyttelyn aihemaailman käsittelevän ystävän poismenoa ja saamani palaute liittyi myös kokemaani suruun.
Ote vieraskirjasta 7.4.2015
Kiitos. Kaunista ja vaikuttavaa. Rakkautta <3
Ote vieraskirjasta 7.4.2015
Kiitos! Hieno ”kädenjälki”! …Niin ja kauniit jäähyväiset. You are fine!
Ote vieraskirjasta 15.4.2015
Tärkeä aihe ja kaunis toteutus! Tein itse omaa opinnäytetyötäni toisenlaisesta
surusta ja kriisistä valokuvaamalla ja kirjoittamalla. Aikaa on tarvittu ja aikaa
on kulunut, nyt minullakin on jo ”kaikki hyvin”. Hyvä että sinullakin. Voimia &
aurinkoa!
Kun kuva on valmis, tulee kuvan tekijästä kuvan kokija. Teos saa ajan kuluessa uudenlaisia merkityksiä myös tekijälle, koska tällöin teosta tarkastellaan uudesta horisontista.
(Pullinen 2003, 58.) Itselläni tämä horisontti on muuttunut ja muuttuu pikku hiljaa. Toisiin teoksiin liittyy tuskaa enemmän kuin toisiin. Subjektiivisen näkökulman haltuunotto
vie aikaa. Itselläni alussa eli juuri kun vedos on otettu, tunteet ovat pääpainotteisesti iloisia
uudesta teoksesta, sekä halua tutustua tämän uuden teoksen olemukseen. Toisena vedoksesta alkaa kuultamaan siihen upotettu surun tuska. Lopulta teoksia oppii katsomaan
ulkopuolisen silmin, kun tunnekuohu on laantunut. Uskon, että vuosien saatossa kokemus
teoksen äärellä tulee muuttumaan ja muutos jatkuu samalla, kun oma maailma muuttuu.
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Alku, puupiirros, 57 x 77 cm, 2015
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Kasvu, puupiirros, 57 x 77 cm, 2015
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Aika, puupiirros, 57 x 77 cm, 2015
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Näyttely I’m fine
Esittelin opinnäytteeseeni kuuluvat teokset yksityisnäyttelyssä valoisassa Mediakeskus
Lumeen galleriassa. Galleria on suurikokoinen käytävätila ja mielestäni tila sopi hyvin
teoksilleni, sekä teokset tilaan. Tilan puuseinät korostivat teoksien värejä tuoden kokonaisuuteen pehmeyttä.
Rakensin näyttelystä tarinallisen kokonaisuuden. Halusin kuljettaa katsojan näyttelyssä
tarinasta toiseen, jotka muodostivat osina yhden suuremman tarinan. Halusin herättää
tunteita ja tarjota elämyksiä kuvien äärellä. Mielestäni näyttelyssä toteutui ajatus tarinallisuudesta ja teokset tarjosivat monipuolisia viitteitä elämästä. Alku ja loppu kietoutuivat
yhteen teosten How are you? ja I’m fine kautta, ensimmäisen aloittaessa näyttelyn ja toisen
lopettaessa. Ripustus tuki tarinallisuutta tavoitteena mm. toiston ja yllättävän järjestelmättömyyden avulla.
Ote vieraskirjasta 17.4.2015
Haurasta (harrasta) tarinallisuutta. Vei mukaan! (Johtunee siitä, että olen yksin
käytävällä…) Alku, keskikohta, loppu… :)
Näyttelyä rakentaessa pääpaino oli sillä, kuinka saisin parhaiten esille ajatuksen variaatioista. En esitellyt mitään teosta yksinään, vaan aina rinnastettuna toisiin variaatioihin.
Teokset muodostivat sarjallisia kokonaisuuksia ja mielestäni tämä antoi monipuolisuutta
jokaiseen teokseen, verrattuna siihen, jos teoksia olisi esitellyt vain yhden vedoksen kustakin laatasta.
Näyttelytöiden kehystyksen halusin jättää töissä mahdollisimman pienelle huomiolle,
joten kiinnitin teokset metallikiinnittimillä kapalevyyn. Tämä ripustus edesauttoi sarjallista ripustusta ja ajatusta variaatioista, koska teokset pääsivät keskustelemaan toistensa
kanssa ilman tilaa rajaavia kehyksiä. Mielestäni ripustus vaikutti merkittävästi tähän teoksien väliseen vuoropuheluun.
Taiteilijalle näyttelyn ripustus on mielenkiintoinen hetki. Kun teokset on ripustettu ja
näkee teoksien luoman kokonaisuuden, syntyy teoksien lopullinen muoto, mikä minulle
56

tarkoittaa taiteellisen prosessin lopullista valmistumista. Tämä hetki on juhlallinen ja sen
lopullisuus herättää tunteita. Pääpainona on onnellisuus valmiista työstä, mutta mukana
on myös haikeutta, joka aina liittyy asioiden loppumiseen, tässä tapauksessa taiteellisen
prosessin valmiiksi tulemiseen. Itselleni opinnäytteen taiteellisen osuuden esittely näyttelyn muodossa kasvatti kohti tulevaisuutta ja taiteilijaksi tulemista.
Ote päiväkirjasta 2.4.2015
Nyt se on valmis. Jännittää minkälaisen vastaanoton näyttely saa. Oon kyllä aika
tyytyväinen, en voi muutakaan, koska parhaani tein. Nyt jotenkin tajuaa, miten
nää teokset on kuin päiväkirjamerkintöjä omasta elämästä. Näkeeköhän näistä
sen tuskan, mitä näihin on valutettu? Toivottavasti ei. Mut toivottavasti näkee
sen rakkauden.
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How are you?, puupiirros, 77 x 57 cm, 2015
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I’m fine, puupiirros, 77 x 57 cm, 2015
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Kuva näyttelyripustuksesta teoksista Up ja Down
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Ripustuspäivänä Lumeen galleriassa
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Näyttelyjuliste

62

Hiljaisen tiedon kehittyminen
Vedostamista kokemuksena analysoidessani esiin nousee hiljaisen tiedon kehittyminen. Päiväkirjamerkinnöissäni on paljon mainintoja teknisten havainnoiden syntymisestä, jotka ovat kehittäneet teknistä taitavuutta, hiljaista tietoa.
Ote päiväkirjasta 1.9.2014
Pitää muistaa miten pienestä toi kontrasti on kiinni. Ja väri muuttuu sit kuitenkin, kun se kuivuu. Pitää oppia ennakoimaan. Jokainen paperi on erilainen, värit
käyttäytyvät eri tavalla. Nyt alkaa muistamaan ja näkemään värin määrän.
Ote päiväkirjasta 15.11.2014
Uusi paperi testissä. Ihana, musta, pehmeä. Nyt voi jo tehdä vertailuja edellisiin
kokeiluihin, on jo vertailukohtaa. Värit näyttää tässä paperissa pehmeämmiltä,
mutta mustaa vasten tietenkin voimakkaammilta.
Ote päiväkirjasta 3.12.2014
Oon oppinut aika paljon jo noiden värien käyttäytymisestä. Sen kuulee milloin
väriä on sopivasti. Kun telaa väriä alustalla, siitä kuuluu ääni, joka muuttuu
värin määrän mukaan. Näkeminen auttaa tietenkin myös, mutta olen alkanut
kuuntelemaan väriä.
Olin prosessissa mukana kaikilla aisteillani. Kuten päiväkirjatekstissäni kerron, aloin
määrittelemään öljyvärin paksuutta ja määrää kuuloaistin perusteella näkö- ja tuntoaistin
lisäksi. Kun väri on levitetty alustalle ja sitä alkaa telaamaan, maalista lähtee ääni, jota on
vaikea kuvailla. Se on kostea, liimamainen. Jos väriä on liian vähän, ääni on liian hiljainen
ja jos väriä on liikaa, se muuttuu lätiseväksi. Pullisen mukaan hiljaista tietoa voi saavuttaa
taiteellisen työn kautta. Tämä tieto on sellaista, joka mahdollistaa mutkikkaatkin operaatiot, mutta jota on vaikea selittää. Prosessin vaiheet tapahtuvat sormituntumalla ja menetelmän ja kokemuksen ohjaamana. Tämän selittäminen sanallisesti on mahdotonta. (Pullinen 2003, 26.) Olen oppinut vedostamisesta nimenomaan oman tekemisen yhteydessä.
Tämä tieto karttuu henkilökohtaisen kokemuksen myötä (Toom ym. 2008, 37). Asiantun63

tijuudessa ihanne onkin vaihtumassa henkilökohtaisten merkitysten etsintään tarkkojen
faktojen ihanteesta (Toom ym. 2008, 12).
Ote päiväkirjasta 13.1.2015
Vedostan pohjavärejä. Pyrin tekemään mahdollisimman vähällä värillä peittävää jälkeä. Vedostan mieluummin pari kertaa haaleana, kuin kerralla paksuna.
On kyllä paljon rohkeampaa tää tekeminen ku puoli vuotta sit. Jotain oon oppinut. Asioita alkaa olla lihasmuistissa.
Hiljainen tieto on henkilökohtainen asia, joten siitä on vaikea muodostaa täsmällistä
keskustelua ja se on vaikea kohde keskinäiselle kommunikaatiolle, koska hiljaiselle tiedolle
on tyypillistä subjektiivisuus, intuitio ja aavistuksenomaiset ideat. Hiljainen tieto ilmenee
ihmisen mielen ja ruumiin toimiessa yhdessä ja muodostaa ihmisen persoonallisuuden.
(Anttila 2006, 75.)
Ote päiväkirjasta 25.1.2015
Koko ajan tulee vastaan uusia ideoita. Tuntuu että oon oppinut niin paljon vedostamisesta. Oon oppinut ratkaisemaan ongelmia, pelastamaan pilalle menneitä
vedoksia uusin ideoin. Eikä oo mitään rajoja, kaikki on sallittua! Haluisin testata
vaikka mitä. Mut aika loppuu, näyttely lähenee. No, prosessi jatkuu joka tapauksessa tietenkin näyttelyn jälkeen, rakastan puupiirrosten tekoa. Nyt tuntuu, etten
enää harjoittele, vaan teen.
Variaatioiden vedostaminen kasvatti taitoa jokaisen vedoksen myötä. Varton mukaan
taito on sitä, että osaa ja ymmärtää yhtä aikaa (Varto 2000, 159). Prosessi ei ole ollut vain
tekemistä, se on ollut myös oppimista. Jokainen virhe, kuten myös onnistuminen, on johdattanut tekniikan ymmärtämiseen. Taito ja osaaminen ovat kehittyneet hiljaisen tiedon
kanssa käsikkäin prosessin myötä. Variaatioiden tekeminen on mahdollistanut oppimisen
moninkertaisesti samanlaisen sarjan vedostamiseen verrattuna, koska jokaisen vedoksen
yhteydessä on syntynyt kullekin vedokselle ominaisista piirteistä uutta tietoa. Itselleni taiteellinen prosessi on synnyttänyt viisautta, joka kehittyy kokemuksen ja hiljaisen tiedon
karttumisen myötä (Toom ym.2008, 13).
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Ote päiväkirjasta 20.2.2015
Vikat vedokset otettu. Huh, tää taitaa olla nyt tässä. Seuraava askel on sit näyttelyn ripustus. Oisin voinut jatkaa vielä, mutta uudet vedokset ei ehtis kuivua
näyttelyyn, joten nyt on pakko lopettaa. En ois uskonut vuosi sitten, kun aloittelin
puupiirrosten tekoa, että tässä oon. Ei oo tunnit menny hukkaan, oon oppinut
niin paljon. Yleensä. Tekemisestä, materiaaleista, elämästä. Tuntuu, että oon niin
kotonani ton vanerilevyn kanssa työskennellessä.

Henkinen hyvinvointi taiteellisen prosessin
äärellä
Surun kokemuksen äärellä olen saanut opinnäytteeni tekemisestä voimaa, joka on auttanut jaksamaan elämää muuten. Olen kokenut taiteen tekemisen pakkona, jota ilman
minulta puuttuu jotain. Kokemus ei liity pelkästään surun kokemiseen, vaan olen kokenut
taiteen tekemisen pakon jo lapsuudesta lähtien, minulla on aina ollut suuri tarve piirtää ja
ilmaista itseäni kuvataiteen keinoin. Kuvataiteen teon koen siis kutsumuksenani.
Olen ollut hyvin motivoitunut prosessiin. Kun yksilö on sisäisesti motivoitunut, hän
ryhtyy toimintaan siitä riemusta ja tyydytyksestä, jonka tekeminen tuottaa. Tällöin yksilö
toimii vapaasta tahdostaan ja on äärimmäisen kiinnostunut siitä. Motivaatio kohdistuu
kolmeen seikkaan, tiedon lisäämiseen, asioiden loppuun saattamiseen ja elämysten kokemiseen. (Kansanen & Uusikylä (toim.) 2002, 28-29.) Itselläni prosessissa toteutuivat nämä
kaikki kolme sisäisen motivaation puolta. Henkistä hyvinvointia olen saanut erityisesti
taiteellisen prosessin elämyksellisyydestä.
Prosessissa olen kokenut luovuuden tärkeäksi. Luovuus antaa elämälle sisältöä ja syviä
onnen ja nautinnollisuuden tunteita silloin, kun oma kiinnostus, taidot ja tehtävän haasteellisuus ovat sopusoinnussa keskenään. Luovuus on keino kypsän persoonallisuuden
rakentamiseen. (Kansanen & Uusikylä (toim.) 2002, 43). Luovuus on vaatinut rohkeutta
ja riippumattomuutta, koska sen olemukseen kuuluu aina riski (Kansanen & Uusikylä
(toim.) 2002, 46). Parhaimmillaan taiteellinen prosessi on mahdollistanut flow-tilan syntymisen. Flow-tilalle on tyypillistä syvä eheyden ja tyytyväisyyden tunne ja se edellyttää,
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että tehtävän vaikeus ja yksilön taidot ovat keskenään tasapainossa (Kansanen & Uusikylä
(toim.) 2002, 48).
Ote päiväkirjasta 11.8.2014
Mä oon niin onnellinen kun vedostan. Yleensäkin taiteen tekeminen tuntuu taas
niin hyvältä. Ihan hirveesti opittavaa. Mutta jos tää on jo nyt näin kivaa nii mitä
tästä voikaan tulla.
Ote päiväkirjasta 10.10.2014
Piirtäessä huomasin, että on pakko tehdä. Tää on mun elämää.
Ote päiväkirjasta 19.11.2014
Tekiessä en ajattele mitään, oon vaan minä ja teen työtäni. Ja oon onnellinen. Tosi
varma olo siitä, että tää on mun paikka maailmassa.
Surutyö on ollut osa taiteellista prosessia. Taiteesta olen saanut voimaa jaksaa surun
keskellä ja se on tarjonnut mahdollisuuden paeta todellisuutta tekemällä prosessia, joka
vaatii täyden keskittymisen. Se on tarjonnut lohtua myös muuten elämässä jaksamiseen.
Taiteen tekeminen on ollut terapeuttista. Käsittelemäni aiheet ovat syntyneet suoraan henkilökohtaisten tarpeiden käsittelystä. Taiteellinen prosessi ja surun käsittely ovat kulkeneet
käsi kädessä, eikä niitä ole voinut erottaa toisistaan.
Ote päiväkirjasta 10.9.2014
Piirrän. Sattuu niin paljon ja valutan sen tuskan tohon vaneriin. Puu lohduttaa.
Ote päiväkirjasta 3.10. 2014
Tekeminen on niin lohduttavaa. Tunnen eläväni täysin, niin että voin olla kiitollinen tästä kaikesta sitten, kun kuolen. Sydän on onnea täynnä kun teen, vaikka
se nyt onkin särkynyt.
Taiteellista tutkimusta tehdessä taiteilijan henkilökohtainen prosessi on subjektiivista
itsereflektointia, tarkastelun kohteena ollessa oma työskentely, ajattelu ja mielikuvat (Ant-
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tila 2006, 78). Itsereflektion piiriin kuuluu se, miten taiteilija tuntee kehonsa reagoinnit,
esim. jännittyneisyyden tai rentouden luovan prosessin eri tilanteissa (Anttila 2006, 82).
Ote päiväkirjasta 6.11.2014
Vedostin pohjavärejä. Aika rentouttavaa touhua.
Ote päiväkirjasta 20.11.2014
Vedostin eilen ja sain ainakin purettua paineita. Hyvä keino tuottaa itselleen
hyvä mieli. Tuntuu hyvältä toi tekeminen.
Päiväkirjastani löytyy monia merkintöjä siitä, kuinka tekeminen on jännittänyt.
Kokemukseni on ollut positiivinen, eli jännitys on pikemminkin antanut prosessiin lisää
panostusta, kuin pilannut sitä. Jännittämisen kokemuksen tiivistyvät nimenomaan lopullisen vedoksen vedostamiseen, eli hetkeen ennen kuin tapahtuu itselleni mieluisin vaihe
vedostamisessa, kun vedospaperin saa nostaa laatalta ja näkee valmiin vedoksen. Vedostamisessa pelataan kovin panoksin, lopputuloksena voi olla parempi vedos kuin mikään
aiempi, tai toisaalta pilalle mennyt vedos. Vedostaessa moni asia voi mennä pieleen. Paperi
voi revetä tai mennä ruttuun, väri voi käyttäytyä odottamattomasti, laatta voi mennä tukkoon. Toisaalta vedos voi onnistua niin kuin toivoin, tai paremmin, kuin osasin kuvitellakaan, jos sattuma astui peliin positiivisella tavalla odottamattomalla hetkellä. Minä koen
tämän kaiken hyvin jännittäväksi.
Ote päiväkirjasta 19.11.2014
Taas jännitti niin paljon vedostaessa. Olin taas suunnitellut kaiken hyvin, mutta
silti toi tilanne vie mennessään. Pakko luottaa omaan vaistoon tuossa tehdessä.
Ja sattuma, sitä ei voi poistaa tästä prosessista, kun materiaalit on vielä niin tuntemattomia. Sattuman olemus aiheuttaa jännitystä, tapahtuuko jotain mitä en
osannut edes kuvitella.
Ote päiväkirjasta 2.10.2014
Tuntuu hyvältä keskittyy nyt tähän vaan. Jännittää mitä näistä vedoksista tulee.
Nyt tavoitteena on nähdä lopullinen vedos, että pääsee tästä jännityksestä.
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Pohdinta
Tulkinta ja johtopäätökset
Variaatioiden näkökulmasta tutkimus toteutui hyvin ja hypoteesini täyttyivät. Prosessin alussa kysyin, löydänkö uutta intoa vedostamiseen variaatioiden vedostamisen kautta?
Mielestäni voin rehellisesti vastata tähän löytäneeni uutta intoa. Ja enemmänkin. Prosessin myötä on avautunut myös ainutlaatuinen mahdollisuus jokaisen vedoksen kohdalla
omanlaiseen kokemukseen suunnittelussa ja vedostamisessa. Variaatioiden tekeminen oli
opettavaa siinä mielessä, ettei kyse ollut toistamisesta vaan uuden luomisesta. On asioita,
kuten värien vuorovaikutus, telaustapa ja materiaalien valinta, jotka olivat yksilöllisiä
jokaisen vedoksen kohdalla ja joista näin ollen oppi paljon enemmän kuin samanlaisten
vedosten sarjan vedostamisesta olisi oppinut. Myös tekemisen nautinnollisuus samanlaisten vedosten sarjan vedostamiseen verrattuna oli prosessissa ilmeinen.
Ystäväni poismenon käsittelemiselle ja surutyölle taiteellisella prosessilla oli suuri
merkitys. Jos ystäväni ei olisi kuollut, teokseni, aineistoni ja koko tutkimukseni olisivat
varmasti hyvin erilaisia. Jälkikäteen ajattelen koen taiteellisen prosessin auttaneen minua
eteenpäin elämässäni ja surussani ja ystäväni kuoleman vieneen opinnäytteeni uusille
vesille koko tunteen kirjolla. Taiteilijan ja tutkijan rehellisyys on merkittävää hänen työlleen ja tässä prosessissa olen pyrkinyt avoimesti ottamaan vastaan esiin nousseita seikkoja,
sekä liittämään ne osaksi tutkimusta.
Tämä tutkimus on ollut minulle hyödyllinen taiteilijana. Tutkimuksen aikana kehittynyt hiljainen tieto ja siitä saatu henkinen hyvinvointi ovat merkittäviä ja painavia asioita.
Niistä on minulle hyötyä niin taiteilijana kuin ihmisenä. Lisäksi prosessi on opettanut
hakemaan merkityksiä ja analysoimaan, sekä kirjoittamaan ja puhumaan omasta taiteesta.
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Menetelmässä esiin tulleet rajoitukset ja
puutteet
Taiteellisen tutkimuksen haasteena on tiedon tavoittelun ohella subjektiivisuus ja intersubjektiivisuus, kokemuksellisuus ja elämyksellisyys, käytännön hankkeiden prosessointi
sekä tunteen ja taidon lähestyminen tutkimuksellisin keinoin (Anttila 2006, 8). Tämä tutkimus keskittyy subjektiiviseen kokemukseeni, enkä voi väittää, että sillä olisi yleistettäviä
piirteitä. Kuitenkin mielestäni variaatioiden vedostaminen sarjan sijaan voisi olla parempi
tapa esimerkiksi peruskoulussa grafiikkaa opettaessa. On mahdollista, että taiteellisessa
tutkimuksessa tiedon, kokemuksen ja tutkimuksen alueet ovat periaatteessa intersubjektiivisia (Hannula ym. 2003, 42). Luotettavuuden pääasiallinen merkitys on nimenomaan
intersubjektiivisuus, eli se, että tutkimus kommunikoi lukijan kanssa (Hannula ym. 2003,
86).
Kuten Vadén toteaa, taiteellinen tutkimus on usein hyvin rajattu ja keskittyy johonkin tiettyyn taiteen käytäntöön. Kun tulokset ovat taiteenalan sisäisiä, ne eivät ole yleistettävissä laajemmin. Jos tutkimus koskee taiteellista prosessia tai taiteellista kokemusta
yleensä, on tuloksilla enemmän yleistettäviä piirteitä. (Hotakainen 2014, 42.) Varton
mukaan kokemus on aina tilanne, joka on sidottu aikaan, paikkaan ja kokijaan. Vaikka
kokemisen kuvaamiseen on keinoja, ei ole kuitenkaan mitään tapaa, millä kokea samoin
kuin toinen. (Anttila 2006, 77.)
Hannulan, Suorannan ja Vadenin mukaan taiteellinen kokemus voi olla ainutkertainen
niin, ettei sitä voi toistaa, hallita tai ennustaa. Näin taiteelliselta kokemukselta ei voi edellyttää manipulatiivisiä ohjeita tai tilastotietoja. (Hannula ym. 2003, 39.)
Haasteena tässä prosessissa on ollut jaksaminen surutyön ohessa. Vaikka taiteen tekeminen on ollut kaikin puolin positiivinen kokemus, on ollut hetkiä, kun senkään tekeminen ei ole tuntunut mahdolliselta. Surun kokonaisvaltainen ote on ajoittain vaatinut kaikki
voimat. Suru on myös vaatinut paljon aikaa.

69

Tulosten hyödyntäminen teoriassa ja
käytännössä
Tällä taiteellisella tutkimuksella on suuri merkitys omalle taiteelliselle työskentelylleni
jatkossa. Variaatioiden vedostaminen on avannut uusia ovia taiteelliselle ajattelulleni etenkin sarjallisuuden huomioimisessa. Prosessissa olen oppinut paljon tekniikasta ja materiaaleista ja erityinen merkitys on ollut värien kanssa työskentelyssä, etenkin värien keskinäisen vuorovaikutuksen.
Taiteesta saatu hyvinvointi on ollut eheyttävää surun keskellä. Variaatioiden vedostamisella on ollut merkittävä vaikutus tähän hyvinvointiin. Kuten sanotaan, vaihtelu virkistää, ja tässä prosessissa olen saanut nauttia erilaisista kokemuksista jokaisen vedoksen vedostamisen yhteydessä. Prosessi on ollut antoisa. Oletan, että kun lähden liikkeelle
seuraaviin taideprosesseihin yllätyksinäkin tulevat tapahtumat avoimin mielin vastaanottaen, saan prosessista positiivisia kokemuksia. Kaikenlaisten sääntöjen poistaminen taiteen teosta avaa mahdollisuuden luovalle kokemukselle, ja aion jatkossakin työskennellä
raja-aidoista vapaana.
Prosessi on ollut minulle positiivinen kokemus ja tämä tulee vaikuttamaan tekemiini
ratkaisuihin jatkossa myös opettajan työssäni. Mielestäni vedostamista kannattaisi opettaa
variaatioiden vedostamisen kautta, kuten varmasti usein tapana onkin. Se ettei työskentely
tapahdu rajojen ja sääntöjen sisällä, avaa mahdollisuuden vapaaseen luomiseen, joka on
mielestäni yksi kuvataiteen opetuksen merkittävimmistä tehtävistä.

Tutkimuksen merkitys minulle
kuvataideopettajana
Tutkimukseni vaikutus grafiikan opettamiseeni on selkeä. Aion opettaa vedostamista
nimenomaan variaatioiden tekemisen kautta, koska tämä vahvistaa oppimista erilaisten
ja uniikkien kokemusten kautta. Uskon variaatioiden vedostamisen lisäävän mahdollisuutta luovuuden esiin tulemiseen jokaisen vedoksen kohdalla ainutlaatuisesti, sekä teke70

vän kokemuksesta rikkaan tekniikan oppimiselle ja tiedon ja taidon syventämiselle eri
aihealueissa, kuten värien käytössä.
Koulua on usein kritisoitu siitä, että se tukahduttaa oppilaiden luovuuden (Kansanen
& Uusikylä (toim.) 2002, 29). Haluaisin olla opettaja, joka saa oppilaiden luovuuden esille.
Ratkaisuna voi nähdä oppilaiden sisäisen motivaation herättämisen, jolloin tapahtuu käsitteellistä oppimista ja luovaa ajattelua. On tutkittu, että oppilaiden sisäistä motivaatiota
voi kehittää antamalla heille autonomian tunnetta. Tämä vahvistuu aikuisikää lähestyvillä
oppilailla, koska heidän autonomian tarpeensa muutenkin kasvaa. (Kansanen & Uusikylä
(toim.) 2002, 31). Nautinto syntyy uuden, vaikean tai haastavan asian oppimisesta ja oppiminen tehostuu, kun oppilaalle annetaan mahdollisuus itse päättää, mitä hän opiskelee.
Koulumaailmassa tämä on tietoinen riski, joten liian suuret vapaudet voivat tuoda epätyydyttäviä ratkaisuja. Valinnanvapautta osoittavat asiat voivat olla tehokkaita, vaikka ne
olisivat vain näennäisiä ja pieniä asioita. (Kansanen & Uusikylä (toim.) 2002, 30.)
Näen variaatioiden vedostamisen olevan tällainen pieni, mutta merkittävä asia. Variaatioiden vedostamisen prosessissa oppilas pääsee itse valitsemaan värejä, tutkimaan värien
vuorovaikutusta, tekemään erilaisia värikokeiluja ja valitsemaan materiaaleista itselleen
mieluisimmat vaihtoehdot. Asiaa voi lähestyä joko tarkan suunnitelman kautta, josta
ilmenee erilaisten variaatioiden ratkaisut ja suhde toisiinsa, tai kokeilevammin, jolloin
testataan erilaisten ratkaisujen toimivuutta tai tehdään nopeita ratkaisuja prosessin yhteydessä. Tällöin edellisistä vedostuksista opitut asiat vaikuttavat merkittävästi myöhemmin
tehtäviin vedoksiin.
Oppilaiden taiteellisessa prosessissa ei välttämättä tarvitse kiinnittää huomiota luovan prosessin tuotoksen tasoon. Pääasia on, että luovuus antaa iloa ja sisältöä elämään.
(Kansanen & Uusikylä (toim.) 2002, 49.) Variaatioiden vedostaminen saa aikaan tällaisen
luovuuden, etenkin kun asiaa lähestytään kokeilevasti. Kokeileminen mahdollistaa virheidenkin tekemisen ilman, että sillä olisi mitään peruuttamattomia merkityksiä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 arvioinnin ohjeissa mainitaan, että myös
virheet ovat osa oppimisprosessia, eivät pelkät onnistumiset (Pops 2014, 47). Tämä on
mielestäni hyvä suunta, kohti avoimempaa ja kokeilevampaa oppimista.
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Jatkokysymykset
Taiteellista työtäni haluan jatkaa aitona luomisen kokemuksena, joka saa syntynsä
omasta koetusta elämästäni. Oma elämäni ei ole vain minä itse, se on myös sosiaalinen
elämä ympärilläni. Haluan kertoa mm. tämän sosiaalisen läheisyyden merkityksestä ja
jatkan teemaani, joka keskittyi ystäväni poismenoon, kysymällä, mitä ystävyys merkitsee?
Haluan nostaa esiin sen arkipäiväisen kanssakäymisen, jota usein pitää itsestään selvänä ja
jota ei voi liikaa arvostaa.
Teknisesti haluan jatkaa uniikkien vedosten ja muunnellun sarjan vedostamisen
parissa juuri ainutlaatuisuuden takia. Haluan jatkaa myös sarjallisuuden ideaa, joka syntyy, kun laattaa kaiverretaan uudeksi teokseksi. Lisäksi haluan tehdä E.v. vedoksia ja tutkia
värin tuomia merkityksiä erivärisille vedoksille samasta laatasta. Jatkaminen taiteellisen
prosessin parissa tuntuu erittäin mielekkäältä, koska olen kokenut tämän prosessin tulokset niin positiivisiksi.
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I’m fine.
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