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Maalauksia, kuvituksia… 
Rakkain suhteeni kuvataiteissa on 
syntynyt maalaamiseen. Myös kir-
jagrafiikkaa, julisteita ja sen sellaista 
graafikon hommaa, jota teen free-
lancerina. Lisäksi taiteen opetus- ja 
ohjaustyötä. Toisinaan on yksityis-
oppilaita ohjauksessani. Työni sisäl-
tää myös 3D-muotoilua, kuvituksia 
ja muuta installaatioista määrittele-
mättömiin performanceihin.  
 
Musiikilla on suuri merkitys elämäs-
säni. Maalaussessioissa musiikki an-
taa inspiraatiota ja voimaa tai rau-
haa  tai muuten vaan tuottaa iloa. 
Joskus, aivan huomaamatta käy niin, 
että olen maalannut musiikin idean, 
sen sijaan, että olisin maalannut sen 
mitä olin aikeissa maalata. Tulok-
sena voi olla abstraktimaalaus, jota 
aktiivitajunnassani välttelen, koska 
olen jättänyt tuon vaiheen ja palan-
nut esittävään kuvaan.  

Maalaus: Matkalla lintujen pelastamisen juhlaan 2019,  
sarjasta Tapahtumia savannilla. 

 

Mistä kaikki sai alkunsa? No, ei oikeastaan mis-
tään. Kiinnostus taiteeseen oli minussa virinnyt jo 
valmiiksi, saamatta kuvantekemiseen mitään eri-
tyistä, ulkopuolelta tulevaa sysäystä. Tiesin sen 
niin aikaisin kuin vaan pieni ihminen voi ymmär-
tää jotain itsensä ulkopuolisesta maailmasta.  

Kotona sain hyvät mahdollisuudet omiin taide-
harrastuksiin. Värejä ja työvälineitä oli paljon. 
Kuvien maailma oli minun maailmani. Tärkeintä 
oli uppoutuminen värien lumottuun maailmaan. 

Suunnittelemattomasti musiikin  
pohjalta syntynyt maalaus. 

 
 



Teini-ikäisenä siirryin öljyväreihin väheksymättä remontti- tai kalustemaaleja. Kaikki välineet, materi-
aalit ja tekotavat otin vastaan innokkaasti. Maalaukset syntyivät yhtä lailla myös Empirellä ja Mi-
ranolilla. Maalien ja liuottimien vahvat hajut eivät haitanneet, nehän suorastaan kuuluivat asiaan.  
Myös kahvi, tee, muste ja mustikka olivat käytössä. Kuvituksia syntyi myös kenkiin, saappaisiin ja nah-
katakkeihin. 

Maailman politiikka alkoi kiin-

nostaa 70-luvun kouluvuo-

sina. Tein usein kuohuttavista 

poliittisista tapahtumista pii-

rustuksia ja maalauksia. Viet-

namin sota kauhistutti ja kiin-

nosti. Tuosta aiheesta maala-

sin paljon. Joskus aiheena oli 

nähty lehtikuva, joskus kuva 

syntyi omien tunnekokemuk-

sien pohjalta, usein näiden 

yhdistelmänä. Löysin jokin 

aika sitten kokonaisen nipun 

vanhoja töitä, joita ei ole tul-

lut hävitettyä. Niitä katsoessa 

ihmettelin, miten vahvasti 

olen nuorena kokenut Vietna-

min sodan ja koko sen ajan 

poliittisen kuohunnan. 

Maalauksia, postikortti-, lehti- ja kirjakuvituksia vuosien varrelta. 

Koko 70-luku meni kuvien ääressä, koulu jyrättiin loppuun, ja taideopintojen kautta syöksyin työelä-

mään, ensin piirtäjäksi, mainosgraafikoksi ja siitä edelleen visuaaliseksi suunnittelijaksi. Opiskelin Tai-

kissa ja sittemmin Lahden muotoiluinstituutissa. Vuosien tiukkatahtisen työn jälkeen vaihdoin ad:n 

työt suunnittelutoimistossa freelanceriyteen ja jatko-opiskeluihin. Jossakin vaiheessa havahduin ym-

märtämään mikä on tärkeää tai vähemmän tärkeää ja sen myötä järjestyi aikaa jälleen maalaamiselle. 

Jaksottain opiskelin enemmän ja tein kuvitus- ja muita graafisen suunnittelun töitä vähemmän, sitten 

taas töitä enemmän ja opintoja vähemmän. Työ ja opiskelu ovat aina kulkeneet rinnakkain elämäs-

säni, edelleenkin. Opiskelun ohessa osallistuin muutamiin näyttelyihin, ja sen jälkeen töitä on ollut 

näyttelyissä lähes vuosittain. Useimmiten osallistun ryhmänäyttelyihin, mutta silloin tällöin olen pitä-

nyt myös yksityisnäyttelyitä. 

JUNK ART. En halua jumiutua mihinkään menetelmään tai materiaaliin. Kokeilen, otan riskejä epäon-

nistua, tärkeää on etsijän mieli. Olematta kuvanveistäjä teen silti veistoksia, materiaaleina betoni, ke-

ramiikka, kipsi, romumetalli ja joskus myös puu. Aikoinaan työstin myös kiveä. Tulin käyneeksi myös 

jalokivihiontakursseja. Kivenhionta jäi vaikeiden työolosuhteiden vuoksi. Materiaalien yhdistäminen 

kiinnostaa. Kiinnostavinta on  rakennella junk art -veistoksia, joissa käytän koneiden vanhoja osia, 

luita, sarvia…lähes kaikki käy. Yhdistän niitä betoniin, kipsiin, muuhun metalliromuun. Materiaalin 

mukaan teoksien koot vaihtelevat, mitä painavampi materiaali sen pienempiä teokset ovat.  

 



 

Työskentely romujen parissa on hidasta. Maalaaminen on helpompaa, 

mutta romuissa on enemmän haastetta. Aina työt eivät valmistu vaan jää-

vät ikuisuusprojekteiksi. Hyvän tuulen puhaltaessa voi jokin vanha ja hau-

dattu teos virota eloon ja muutamien jatkotyöstövaiheiden jälkeen val-

mistua.  

Parhaimmillaan abstraktitaide on kiehtovaa ja mielikuvitusta kutkuttavaa, 

usein myös haasteellista. Yleensä työni esittävät jotakin. Abstraktisuus voi 

joskus näkyä töissäni siten, että yhdistän erilaisia määrittelemättömiä pin-

toja ja muotoja jonkin selvästi esittävän ja tunnistettavan kohteen kanssa.  

                     

 

                Ensimmäisiä kirjaveistoksiani -80-luvulta. 

 
Yleensä teoksissani esiintyy erilaisia eläviä olentoja, erityisesti 
lintuja. Myös kissaeläimet kiehtovat. 
 
IDEAT. Unet, uutiset, varjokuvat, oma vilkas mielikuvitus, kuvio 

rapakossa tai hullut tilanteet ympärillä  tarjoavat ideoita loppu-

mattomiin. Usein piirrän nopeasti tilannenäkymän, jota työstän 

myöhemmin. Piirtämällä yritän pitää ranteen 

notkeana ja havaintokyvyn kirkkaana. 

DIGIMAALAUS. Olen työkseni käyttänyt pal-

jon kuvankäsittelyohjelmia ja soveltanut nii-

den mahdollisuuksia eri tavoin. Ohjelmilla 

saa helposti aikaiseksi melkein mitä vaan.  

Valkopäämerikotka, akryylimaalaus 2017 

Kuvien muokkaus on tätä päivää ja manipulointiohjelmat ovat  

lähes kaikkien ulottuvilla. Graafikkona sekä opetustyössä se 

on osa työnkuvaani, mutta taidemenetelmänä se ei ole mi-

nulle tärkeä. Mitä enemmän maailma pursuaa digitaidetta 

sitä enemmän inspiroidun perinteisistä menetelmistä. 

 



VALOKUVAUS kulkee muun tekemisen rinnalla, mutta ei 

merkitse enää sitä mitä ennen. Digitekniikka helpottaa ku-

vaamista, mutta ennen digikameroita kuvaaminen oli paljon 

haasteellisempaa ja jännittävämpää, myös kuvien vedosta-

minen pimiössä. 1970- ja 80-luvulla reprokamerakuvama-

nipulaatioissa ja surrealistisessa värikopiosurffailussa oli uu-

tuuden viehätystä. Filmit ja valokuvat kehitettiin itse ja pimi-

össä leikittiin taikuria. Mitä ihmeitä siellä saikaan aikaiseksi. 

Kemikaalilitkujen kanssa olen häärännyt myöhemminkin 

enkä vieläkään ole hävittänyt vanhaa, linnan tornia muistut-

tavaa suurennuskojetta, tuota ihanaa, mustaa apparaattia.  

Valokuviani on ollut näyttelyissä vuosien varrella, viimeksi 

yksityisnäyttelyssäni 2018. 

HARMAA viehättää niin karussa erämaassa, kallioissa, kelo-

hongissa, rujossa ladon seinässä kuin varjoina asfaltilla. Väri-

ilottelun vastapainona työstän harmaata, niin mv-kuvissa 

kuin maalauksissakin. Harmaa on muutakin kuin mustan ja 

valkoisen sekoitus. Harmaa on enemmän. 

Viime vuosina olen yhä enemmän uppoutunut värien syvimpään olemukseen mitä se sitten ikinä tar-

koittaakaan. Erityisesti syvä ultramariini tai indigon sininen aiheuttavat joskus täysin ennalta aavista-

mattomasti iholla selittämättömän väreilyn. Ikuinen väriseikkailu jatkukoon viimeiseen henkäykseen 

saakka. Taide ei ole erillinen osa elämääni, vaan sen luonnollinen, koko elämää ruokkiva osa. 
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