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Esittely 

 

Olen toukokuussa 18 vuotta 

täyttävä porvoolainen nuori. Käyn 

toista vuotta Linnankosken 

lukiota, lempiaineitani ovat 

äidinkieli ja matematiikka. 

Perheeseeni kuuluu vanhemmat 

ja kaksi pikkuveljeä. Taide on 

ollut aivan lapsuudesta asti 

elämässäni, olen käynyt 

taidekoulua vuodesta 2006 asti. 

Taidekoulun lisäksi taide näkyy 

elämässäni myös vapaa-ajalla. 

Tykkään piirtää ja värittää, tehdä 

käsitöitä ja viihdyn myös musiikin 

parissa. Musiikin kuuntelemisen 

lisäksi soitan kannelta ja pianoa 

ihan omaksi iloksi kotona. Vapaa-

ajallani pyrin myös harrastamaan 

liikuntaa ja pelaan videopelejä.  

Rakastan liikkua luonnossa, sen 

rauhallisuus ja kiireettömyys tuo 

minulle iloa. Lukion ohella 

työskentelen keikkaluontoisena 

lastenhoitajana ja toimin isosena 

seurakunnan leireillä. 

Seurakunnan nuorten 

toiminnassa tulee muutenkin 

oltua suhteellisen aktiivisesti 

mukana. Vaikka laskenkin itseni 

enemmän introvertiksi, kuin 

ekstrovertiksi, rakastan viettää 

vapaa-aikaani myös kavereiden 

kanssa ja saan voimaa toisista 

ihmisistä. Esimerkiksi tästä 

päättötyöprojektista ei olisi tullut 

mitään ilman ystäviäni. 
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Alkusanat 
 
 
Tein maalauksen akryyliväreillä. 

Ennen päättötyöprojektin 

kunnollista aloittamista, minulle oli 

jo selvää, että halusin työni olevan 

jotain abstraktia ja halusin, että se 

liittyisi vahvasti väreihin. Värit 

ovat kiinnostaneet minua aina. En 

ole pelännyt käyttää niitä ja niiden 

sävyt ja yhteensopivuus ovat olleet 

tärkeitä ja mielenkiintoisia asioita 

minulle aina. Tässä teoksessa 

halusin perehtyä enemmän 

väreihin, niiden erilaisiin sävyihin, 

kerrostumiseen ja 

yhteensopivuuteen. Minua kiinnosti 

myös se, mitä tunteita, mielikuvia 

ja ajatuksissa eri värit ja niiden 

sävyt ihmisissä herättävät.   

Päättötyön tekeminen on aina ollut 

minulle yksi haave tai unelma. Olen 

käynyt taidekoulua aivan lapsesta 

asti, ja muistan ihailleeni valtavasti 

jo silloin päättötyöntekijöitä ja 

heidän teeoksiaan 

päättötyönäyttelyissä. Pienenä 

halusin itsekin valtavasti tehdä 

päättötyön ja varsinkin 

työpajavuosinani minulla oli jo 

palava halu suunnitella ja ideoida 

tulevaa teostani. Muistan vähän 

vanhempana lukeneeni muiden 

portfolioita päättötyönäyttelyssä, 

katsoneeni teoksia ja miettineeni, 

miten joku voi olla niin taitava ja 

itsevarma. 

 

Nyt olen itse samassa pisteessä, 

tämä parivuotinen projektini alkaa 

tulla päätökseen. En tiedä, tunneko 

itseni nyt niin taitavaksi ja 

itsevarmaksi, mutta olen ylpeä 

suorituksestani ja olen todella 

tyytyväinen työhöni. Vaikka nämä 

lukuvuodet päättöyön parissa ovat 

olleet todella mukavia, on matkaan 

mahtunut myös epäonnistumisia, 

stressiä ja hankaluuksia. 

Päättötyönteko on ollut erittäin 

opettavainen ja ihana prosessi, 

tulen muistamaan nämä vuodet 

varmasti pitkään. Olen silti myös 

onnellinen siitä, että prosessi alkaa 

tulla nyt päätökseen.   
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Prosessikuvaus 
Suunnittelu 

 

Koko päättötyön idea lähti 

yksinkertaisesta ajatuksesta, 

halusin työn liittyvän vahvasti 

väreihin. Heti toisena asiana 

minulle oli selvää, että halusin 

tehdä jotain abstraktia, joka 

kuitenkin olisi jollain tavalla 

syvällistä ja synnyttäisi ihmisissä 

tunteita ja ajatuksia.   

 

Lähdin pohtimaan tekniikkaa. 

Maalaus oli luonnollinen valinta, 

kun halusin tutkia värejä ja niiden 

käyttäytymistä. En ole ikinä 

kovastikaan pitänyt vesiväreistä tai 

sen tyyppisitä maaleista, joten 

akryylivärit olivat luonnollinen 

valinta. Olen aina pitänyt niillä 

maalaamisesta.   

 

 

 

 

 

Sitten alkoikin varsinainen 

päänsisäinen taistelu. Mitä halusin 

konkreettisesti tehdä? Halusinko 

tehdä yhden isomman vai monta 

pienempää maalausta? Halusin 

työhöni eri värejä ja niiden sävyjä, 

joten valitsin tekeväni maalaukseen 

täyteen värejä liukuvärityyppisesti.  

 

Monen pienemmän maalauksen 

tekeminen karsiutui pois, koska 

yhden suuremman tekeminen 

yksinkertaisesti tuntui 

mieluisemmalta ja halusin työssä 

myös eri värien olevan 

lähekkäisessä vuorovaikutuksessa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohdin kauan, miten toteuttaisin 

tämän idean. Laittaisinko niin 

sanotun keskipisteen, josta eri värit 

erkaantuisivat, maalauksen 

keskelle, kulmaan vai johonkin 

muuhun paikkaan? Entä halusinko 

värien lähtevän tummasta vaaleaan 

vai vaaleasta tummaan?   

 

Mitä värejä haluaisin käyttää? 

Mietin pelkkiä päävärejä, punaista, 

sinistä ja keltaista, mutta se tuntui 

liian pelkistetyltä. Minulla oli kaksi 

eri vaihtoehtoa. Ottaisin pää- ja 

välivärit: punaisen, sinisen, 

keltaisen, oranssin, violetin ja 

oranssin. Tai mielessäni oli myös 

vuodenaikateemainen 

lähestymistapa. Jos maalaisin 

jokaiseen neljännekseen oman 

vuodenaikansa niille tyypillisin 

värein ja päälle tulisi vuodenaikaan 

usein liittyviä pieniä symboleja tai 

kuvia.  
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Vuodenaikateemaa en ottanut, 

koska se tuntui todella yleiseltä ja 

halusin tehdä jotain vähän 

erilaista. Symboliajatus kuitenkin 

jäi pää- ja väliväri-idean kanssa.   

 

Päätin tekeväni värien 

kohtaamispisteen työn kulmaan ja 

maalata sektoreihin kuusi eri pää- 

ja väliväriä. Värien liukuminen 

tummasta vaaleaan tuntui 

paremmalta vaihtoehdolta, koska 

usein vaaleat värit mielletään 

kirkkaammiksi ja positiivisimmiksi. 

Halusin symboloida tällä sitä, että 

vaikka elämässä ja ihmismielessä 

on myös tummia ja synkkiä 

ajatuksia ja asioita, silti valoisia ja 

kirkkaita ajatuksia, asioita ja 

unelmia on myös paljon, ne 

ansaitsevat suuremman pinta-alan 

elämästä ja niitä kohti mennään 

jatkuvasti. 

 

Mietin värien päälle tulevia pieniä 

symboleja. Halusin toisistaan 

erottuvat, yksinkertaiset ja usein 

siihen tiettyyn värin liitetyt kuviot. 

Pääväreihin keksin hyvin nopeasti 

hyvät kuvat, keltaiseen tähti, 

siniseen vesipisara ja punaiseen 

sydän. Violettiin kukka tuntui 

hyvältä vaihtoehdolta, vihreää ja 

oranssia joutui pohtimaan vähän 

enemmän.  

 

Kyselin kavereilta hyviä ideoita ja 

päädyin valitsemaan vihreälle 

timantin ja oranssille kalan. 

Piirtäessäni kuvioita paperille kala 

tuntui jotenkin erottuvan joukosta, 

mutta se oli myös hyvin 

samanmuotoinen kuin vesipisara. 

Päädyin siis vaihtamaan oranssiin 

kalan sijasta karkin.   

  

 

 

Halusin vastavärit vierekkäin 

kontrastia tuomaan, mutta en 

halunnut värejä kuitenkaan 

sateenkaaren tavoin järjestykseen, 

siksi tämä lopullinen värijärjestys. 

Pitkään en halunnut rajata värejä 

toisistaan, mutta työn edetessä 

alkoi tuntua yhä paremmalta 

vaihtoehdolta rajata värit toisistaan 

mustalla. Ilman rajoja työ tuntui 

jotenkin vaillinaiselta ja 

keskeneräiseltä.  

 

Suunnitelmissani näkyy myös 

mandalan tyyppinen kuvio työn 

kulmaan. Päädyin jättämään sen 

pois, koska en halunnut kuitenkaan 

täyttää työtä liikaa, väreille oli 

jätettävä tilaa.   
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Alun suunnittelua: Mitä teen lopputyöksi? 
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Vasen kuva: Ensimmäinen suunnitelma, vuodenaikoihin perustuva jako. 

Oikea kuva: Ylhäällä toinen suunnitelma kolmella päävärillä, alhaalla kolmas ja toteutettu suunnitelma kuudella värillä.  
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Toteutus 

 
Ideoinnin jälkeen aloitin varsinaisen 

työn tekemisen marraskuussa 2018. 

Taidekoululta löytyi valmis 

hyvänkokoinen maalauspohja, johon 

joku oli jo aloittanut työtään, mutta 

jättänyt sen kesken. Tällainen 

kierrättäminen sopi minulle 

mainiosti, joten pohjustin kankaan 

uudelleen muutamalla kerroksella 

gessoa. Hahmottelin lyijykynällä 

sektoreiden rajat ja aloin 

maalaamaan.   

 

Aloitin maalaamalla keltaista. Siinä 

meni todella kauan, kun piti 

hahmottaa, miten haluamani 

liukuvärin saisi parhaiten toteutettua. 

Totesin parhaaksi tekniikaksi 

maalata aivan pienellä siveltimellä 

aina vähän eteenpäin. Halusin saada 

väriin mahdollisimman paljon 

syvyyttä ja eri sävyjä, joten värejä 

ainakin on tullut sekoiteltua 

enemmän kuin tarpeeksi tämän työn 

aikana.   

 

Seuraavaksi aloin maalata violettia 

keltaisen viereen, mutta en ollut 

siihen millään tyytyväinen. Oli todella 

vaikeaa yrittää saada väriä 

vaalenemaan kauniisti ja saada eri 

sävyjä häivyttymään yhteen. 

Huomasin tämän ilmiön muissakin 

väreissä, päävärit olivat 

huomattavasti helpompia saada 

näyttämään siltä, miltä halusin. 

Välivärien kanssa jouduin 

taistelemaan enemmän, tein violettia 

muutamaankin kerran uudestaan, 

koska en ollut siihen tyytyväinen. 

Vihreänkin jouduin tekemään 

kertaalleen uudestaan, mutta oranssi 

alkoi jo sujua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maalaamisen ohessa piirsin myös 

päälle tulevia symboleja. Halusin 

piirtää ne käsin hyvin tarkkaan ensin 

suuremmassa koossa, josta sitten 

pienentäisin ne tietokoneella 

sabluunoiksi. Yksinkertaistenkin 

kuvioiden piirtäminen oli yllättävän 

monimutkaista. Teinkin paljon 

laskelmia siitä, minkä kokoisia 

esimerkiksi kulmien tulisi olla 

kuvioissa, jotta saisin niistä 

mahdollisimman hyvän näköisiä.   
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Rakastin työn maalaamista. Väreihin 

perehtyminen ja niiden maalaaminen 

oli todella terapeuttista. Se oli todella 

hyvää vastapainoa hektiselle 

kouluarjelle ja varsinkin koeviikoilla 

parituntinen maalaussessio oli 

todellakin tarpeen. Odotin yleensä 

paljon viikoittaista taidekoulupäivää, 

jolloin pääsi tekemään työtä 

mahtavassa seurassa kavereiden 

kanssa. Ilman juuri ystäviä en olisi 

selvinnyt tästä projektista, he tukivat 

ja tsemppasivat minua, sain heiltä 

paljon hyviä ideoita ja mielipiteitä. 

Töitä tehdessä ei todellakaan ollut 

tylsää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toki oli myös niitä vaikeita hetkiä, 

kun esimerkiksi oli tehnyt violettia jo 

pari kertaa uudestaan, eikä 

lopputulos millään miellyttänyt 

minua. Annoin sitten sen värin olla, ja 

siirryin tekemään muita värejä. 

Aikataulutus varsinkin alussa oli 

toinen haastava asia, kun ei oikein 

tiennyt millä tahdilla työtä pitäisi 

tehdä. Aikaa oli kuitenkin lähes pari 

vuotta, ja uppouduinkin välillä vähän 

liikaa väreihin ja niiden tutkimiseen 

netistä. Tosin kyllähän siitäkin oppi 

paljon, siitä oli varmasti hyötyä työn 

tekemiseen ja ainakin tätä portfoliota 

varten.   
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Vasen kuva: Päällä olevien symbolien käsin piirretyt suurennokset.  

Oikea kuva: Viimeisin suunnitelma. 
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Värit
 

Päättötyöni aiheena oli värit. Halusin myös tietää enemmän 

siitä, miten värit ihmisiin vaikuttavat, mitä ajatuksia ja 

tunteita ne herättävät. Etsin paljon tietoa netistä ja sen 

lisäksi toteutin itse pienen tutkimuksen aiheeseen liittyen.   

 

Kysyin tutkimuksessani ihmisiltä heidän mielikuviaan 

kuudesta väristä: sininen, punainen, keltainen, vihreä, 

oranssi ja violetti. Pyysin heitä myös mainitsemaan jonkin 

ensimmäisenä mieleen tulevan värin ja järjestämään nämä 

kuusi väriä mielipidejärjestykseen. Sain 223 vastausta 

hyvin eri ikäisiltä ihmisiltä, tutuilta ja tuntemattomilta. 

Vastausten lukeminen ja analysointi oli ehdottomasti yksi 

mielenkiintoisimpia asioita koko lopputyöprosessissa.   

 

Värien näkemiseen vaikuttaa paljon valaistus ja se, minkä 

muiden värien kanssa väri tilanteessa tai kuvassa esiintyy. 

Netissä pyörivät ihmisiä kuohuttavat illuusiomaiset kuvat 

perustuvat usein juuri tähän ilmiöön. Vaaleat ja tummat 

värit aiheuttavat erilaisia mielikuvia, yhdestä väristä on 

ääretön määrä eri sävyjä. Kun ihmistä pyytää ajattelemaan 

jotain tiettyä väriä, osalle ihmisistä tulee mieleen jokin 

esine, osalle jokin tunne. Ensimmäinen mielikuva samasta 

väristä voi olla hyvinkin erilainen eri ihmisten välillä. 
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Mikä asia tulee ensimmäisenä mieleen tietystä 

väristä? (yleisimmät vastaukset) 

 

Sininen: taivas, meri, vesi, rauha 

Punainen: joulu, veri, rakkaus, tuli 

Keltainen: aurinko, ilo, auringonkukka 

Vihreä: ruoho, metsä, luonto 

Oranssi: appelsiini, lämpö, tuli, porkkana 

Violetti: kukka, iltarusko, orvokki, kirkko 

 

 

 

 

Mitä tunteita tietty väri herättää? 

(yleisimmät vastaukset) 

 

Sininen: suru, pelko 

Punainen: rakkaus, viha 

Keltainen: ilo, hämmästys 

Vihreä: ilo, inho, hämmästys 

Oranssi: ilo, hämmästys 

Violetti: suru, pelko, hämmästys 
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Itsearviointi 
 

Olen tyytyväinen työhöni ja 

portfoliooni kokonaisuudessaan, en 

olisi oikeastaan enempää pystynyt 

tekemään. Pidän paljon työstäni ja 

pystyn iloiten sen esittelemään myös 

muille. Olen keskittynyt tähän 

projektiin viimeiset kaksi lukuvuotta. 

Teos on vaatinut paljon työtunteja ja 

vielä enemmän tunteja 

ajatusprosessiin.   

 

Koen, että työ on kasvattanut minua. 

On pitänyt suunnitella kokonainen 

projekti itse, on pitänyt suunnitella 

aikataulua ja siitä on pitänyt pitää 

kiinni. Työ on opettanut minulle 

pitkäjänteisyyttä ja keskittymistä.  

 

 

 

 

 

Jos aikataulusta ei pidä kiinni, 

tekemätön työ kostautuu 

myöhemmin. Luovuttaminen ei johda 

valmiiseen lopputulokseen. Vain 

uudestaan yrittäminen ja harjoittelu 

johtaa tähän pisteeseen, valmis työ ja 

tyytyväinen tekijä.  

 

Projektin alussa asetin itselleni 

tavoitteeksi, että työprosessi opettaisi 

minua ja toisi minulle iloa. 

Tavoitteenani oli, että myös muut 

ihmiset saivat iloa katsellessaan 

työtä. Kahden vuoden takaiselle 

minälleni ja kaikille tuleville 

päättötyöntekijöille haluaisin sanoa, 

että stressaa vähemmän, nauti 

tekemisestä ja kyllä se työ ja 

portfoliokin lopulta hyvin muotoutuu, 

vaikka työmäärä tuntuu aluksi 

hirveän suurelta.   
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Loppusanat 
Olen valtavan onnellinen siitä, että 

työ on nyt valmis. Päättötyö on 

nimensä veroisesti minulle päätös 

taidekoulussa, on aika keskittyä 

tuleviin yo-kirjoituksiin ja uusiin 

seikkailuihin. Aloitin taidekoulussa 

vuonna 2006 ollessani neljävuotias, jo 

lapsena unelmana oli tehdä ihan oma 

lopputyö. Nyt se on tehty, unelma on 

saavutettu. Päättötyö on ollut 

ehdottomasti tähänastisen elämäni 

yksi parhaita kokemuksista ja 

saavutuksista. Olen ollut lähes koko 

ikäni taidekoulussa, olen oppinut 

valtavasti, saanut paljon mahtavia 

kokemuksia ja tutustunut moniin eri 

ihaniin ihmisiin. Haluan kiittää 

erityisesti taidekoulua, sen opettajia 

ja ystäviäni, ilman heitä ei olisi näitä 

kaikkia kokemuksia tai saatikka tätä 

päättötyötä.   

Valitsin teokseni nimeksi 

“Loputtoman unen alku”.  Värit ovat 

kuin uni, loputon uni. Niitä on 

rajattomasti kaikkialla, niiden avulla 

kaikki on mahdollista. Niin 

arkipäiväinen asia kuin uni tai värit, 

mutta samalla niin ihmeellinen 

asia. Jokainen väri aiheuttaa meille 

varmasti erilaisia mielikuvia ja 

tunteita. Ihmisen on hyvä välillä vain 

pysähtyä ja katsoa sitä, kuinka 

värikäs ja avoin maailma meillä on 

ympärillämme. Toivon, että teos 

herättää katsojassaan tunteita ja 

ajatuksia, se pysäyttää ja tuottaa iloa. 

Teos on loputtoman unen alku, 

elämän värikkyyden alku.  
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Valmis työ 
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