
 
HTY tiedottaja Marianne Matikka havainnoi Tellervon teosten 
aiheista näkyvän aidon vahvat kokemukset ja merkitykselli-
set elämykset. Hänen vesiaiheet koen olevan symbolismia… 
lailla ihmismielen peili. Teoksista suorastaan tihkuu tunnelma 
ja puhutteleva esteettisyys. Tellervo tunnetaan ehkä parhai-
ten juuri näistä tunnelmallisista merimaalauksistaan, mutta 
hänen taito yltää taiteellisen luovasti runolliseen kuvakerron-
taan. Teknisesti suunnattoman taitava taiteilija löytyy Teller-
vosta. Hänen hallitun hillitty tyyli saa katsojan rauhalliseen 
olotilaan, vaikka aihe olisi myrskyävä valtameri. Pysähdyttä-
vän kauniiden teoksien äärellä katsojat näyttää viipyvän 
pitkään nauttien jokaisesta teoksen runollisista elementistä. 
Kun luin Tellervon tarinan ensi kertaa, ymmärsin oitis mistä 
tunteeni kumpuaa juuri hänen maalauksia tukittaessa. Hä-
nen kuvat puhuvat puolestaan, eikä kaipaa selittelyä ja niillä 
on paikkansa jokaisen katsojan ”käsikirjoituksessa”.  
 

 

 
TELLERVO ROUHIAINEN  Kuvittelua… 

 
Kuvien luominen niin tekstinä kuin visuaalisena ilmaisuna on 
ollut osa elämääni ihan siitä lähtien, kun oman olemassa 
oloni muistan. Nautin suunnattomasti satukuvien omituisista 
olioista ja tarinoiden värikkäistä ilmaisuista, joita arkikielessä 
ei juurikaan viljelty. Omat sadut jäivät parin lauseen mittai-
siksi, mutta kuvat korvasivat sanat. 
 

 
Isoäitini mielestä piirtely jokaiseen saatavilla olevaan pape-
rinpalaan vei aikaa tärkeämmiltä asioilta kuten tiskaamiselta 

ja koruompelulta. Niinpä piirtelimme sisareni kanssa salaa 
talon autiolla vintillä.   
 

 
Alakouluikäisenä perustimme oman sanomalehden uskoen, 
että piirustuksemme ja kirjoituksemme tekisivät meistä kuu-
luisia ja näin välttyisimme ikäviltä kotitöiltä. Lehden käsin 
tehty kolmen kappaleen painos ja yhtä suuri levikki palautti 
meidät pikaisesti tiskialtaan ääreen. Päätös kuitenkin oli, että 
isona sitten… 

 
 
Alle teini-ikäisenä päätin tulla mainospiirtäjäksi. Olin nähnyt 
vanhan lehtikuvan, jossa kolme valkoisiin teurastajantakkei-
hin pukeutunutta  mainostaiteilijaa seisoi maalaustelineitten-
sä takana. Vaikuttavaa. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vuosia kului työtä tehden ja oppia hakien, kunnes sitten 
eräänä päivänä kävelin maan arvostetuimman mainostoimis-
ton ovesta sisään. Siitä alkoi pitkä taival, joka tarjosi mahdol-
lisuuden työskennellä yhdessä mainonnan ja markkinoinnin 
tunnetuimpien osaajien kanssa. Tiimityöskentely tarjosi 
mahdollisuudet liikkua tekemisen kentässä laidasta laitaan, 
ilmoituksista esitteisiin, sloganeista tv-spotteihin ja erilaisiin 
markkinointitapahtumiin. 
 

 
 
Päivät oli mielikuvien saattamista näkyvään muotoon sellai-
sina, että ne puhuttelisivat kohderyhmää ja johdattaisivat 
toivottuun toimintaan, myyntitapahtumaan.  Jotenkin luontai-
sesti ajauduin sanalliseen ilmaisuun, tekstisuunnitteluun, 
joka  visuaalisen ilmaisun vahvistajana ja avaajana rakentaa 
mahdollisuudet sanoman maksimaaliseen huomioarvoon. 
Luomisen tarve johti myös muutaman kirjan toimittamiseen 

ja kirjoittamiseen, sekä lähinnä sukellusharrastukseen liitty-
vien juttujen tekemiseen kaupallisiin julkaisuihin.  
 

 
 
Kuvat olivat kaikissa olomuodoissaan läsnä joka hetki, mutta 
oma piirtäminen ja maalaaminen jäivät pitkien päivien ja 
hektisen, joskus hulvattomankin menon vuoksi unholaan.  
Kun järki sai äänensä kuuluviin, pudottauduin nääntyneenä,  
sopivan nuorena/vanhana oravanpyörästä, ja aloitin oman 
elämän. Palasin alkujuurilleni nauttimaan kuvan ja tekstin 
tekemisestä ilman reunaehtoja  ja vaatimuksia kassan kilinäl-
le. Hain vapaampaa kuvallista ilmaisua mm. Helsingin Taitei-
lijaseuran koulutuksesta ja eri kuvataidekursseilta,  mutta 
vieläkin, pitkän ajan jälkeen, tekemisiäni hallitsee pikkutark-
kuus ja jonkinlainen pakko saada mielikuvan luomasta ku-
vasta ”oikean näköinen”.  Luonto, ja etenkin joka hetki muun-
tuva vesi, jaksavat kiehtoa hallitsemattomuudellaan. Ihan 
kuin nappaisin kiinni jotain, mitä ei enää sellaisena uudelleen 
kohtaa.   
 

 
Ei ole mitään heureka-hetkeä, jolloin olisin tuntenut sisälläni 
pidättelemättömän taiteellisen palon ja tarttunut pensseliin. 
Kaikki on ollut aina, elämä vain on ajoittanut esiintulot. 
Tellervo Rouhiainen 27.12.2019 


