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Finnish language and communications, senior lecturer

Sari Torvinen  opinnäytetyöt ja aikuiskoulutus, pt. tuntiopettaja 
BA thesis & adult education, lecturer
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BA thesis, senior lecturer
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Outi Aho, Nulla dies sine linea – 
ei päivääkään ilman viivaa
Galleria Å 24.4.–17.5.2015

Jere Alajeesiö, järjestyksen apoteoosi – 
apotheosis of order

Rita Anttila, Hämärän alue
Turun taidemuseo, Studio 13.3.–17.5.2015

Marko Backman, Sisätilat
Vanhan Raatihuoneen Galleria 
24.4.–24.5.2015

Lilli Haapala, Luonnon tila
Ullakkogalleria, 24.4–24.5.2015

Ulrika Hagqvist, 
“97 Days – A Quest for Love Lost”
Fabbes Café 4.5.–29.5. 2015

Mirja Hanikka & Veera Järveläinen, 
Tosi kyseessä
Barker-teatteri 8.–30.5.2015

Johanna Heikkilä & Ulla Kokki, 
Yritys kuvailla horisontti
Titanik-galleria 6.3.–22.3.2015

Jemena Höijer, Vakavasti leikitty
Galleria Å, alakerta 24.4.–17.5.2015

Petri Ikonen, Pilgrimage
Köysiratagalleria 25.3.–10.4.2015

Maria Kojonen, Lätäköt joilla on kiiltävät 
pinnat kiiltävät kirkkaanpunaisessa valossa
Kirja, lisätietoja osoitteessa 
www.mariakojonen.com

Mari Kämäräinen, Tyhjän ääriviivat
Tilateos 8.5.–8.7.2015 Tyks, T-sairaala, 
D-osa. Hissi nro 11, Tilateos. 
Prosessia voi seurata osoitteessa
blogissamarielisabet.blogspot.com 

Lotta Leka, Syöpymätön
Galleria Hoppa, Jyväskylä 7.–27.11.2015

Maria Karoliina Lukala, HETKI-uniikkikirja
Julkaisuajankohta toukokuu 2015, 
lisätietoja: mariapuu@hotmail.com; 
www.mariapuu.com

Sirja Moberg, Määrittämätön läsnäolo
Ruissalon luonnonpuisto, Marjaniemi 
4.–17.5.2015

Rebekka Muntola, Hetkittä
Aboa Vetus & Ars Nova, Omatila 
24.4.–24.5.2015

Essi Orpana, Love is a working title
B-galleria 28.5.2015–21.6.2015

Minna Poikonen, 10 %
Köysiratagalleria, 25.3.–10.4.2015

Anni Saijonkivi, Over and out
Köysiratagalleria 15.4.–30.4.2015

Seija Sainio, Näillä näkymin
Galleria Berner 24.4.–24.5.2015

Tea Tikka, Eloniloja
Verkkonäyttely alkaa joulukuun 2015 alussa 
lisätietoja: teatikka.suntuubi.com

Johanna Turpeinen, Pitkin poikin, 
kaikessa kaikkialla läsnä oleva 
mahdollisuus. Löydettäviä veistoksia 
Turun kaupunkialueella 23.3–17.5.2015 
Kuvamateriaali myös osoitteessa 
http://tinttiturpeinen.wix.com//paatonkana

Andréa Vannucchi, Pyhimys elää
Turun kaupunginkirjasto pääkirjasto, 
5.–31.1.2016

Miia Westerlund, Ketään kotona?
Majakkaranta, Turku 11.–16.11.2014, 
www.miiawesterlund.com 

Opinnäytetyönäyttelyt / BA Exhibitions
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Turun Piirustuskoulu perustettiin 1830, joten tänä vuonna 
Turussa on koulutettu menestyksekkäästi kuvataiteilijoita jo 
185 vuotta. Turun AMK:n kuvataiteen koulutus pyrkii vastaa-
maan kuvataiteilijan ammattikuvan muutoksiin, nykytaiteen 
ilmiöihin ja toimimaan aktiivisesti taiteen ja yhteiskunnan vä-
listen suhteiden kehittämisessä. Katsomme tulevaisuutta avoi-
mesti mutta kriittisesti. Niin kuvataiteilijan kuin taidekou-
lutusta antavan organisaation tulee uskaltaa ottaa riskejä ja 
tehdä rohkeita avauksia. Kuvataiteilijan ammatti on tänä päi-
vänä vahvasti kansainvälinen, mutta samalla myös paikallinen 
ja paikantunut. Tiivistämmekin alueellista ja kansallista yh-
teistyötä mm. muiden kuvataiteen kouluttajien kanssa. 

Saamme arjessa voimaa opiskelijoiden kohtaamisista, kokei-
luista ja onnistumisista. Kuten tämän julkaisun tekstit osoit-
tavat, yhteisöllisyyden merkitystä ei pidä aliarvioida. Opiske-
lijat muodostavat keskenään ainutlaatuisen yhteisön, joka on 
parhaimmillaan sekä kannustava että kriittinen. Merkityksel-
lisen kohtaamisen arvon ymmärtää usein viiveellä. Sama kos-
kee prosesseja. 

Suomalainen kulttuuri- ja koulutuskenttä on murroksessa 
– lukuisia uusia ja yllättäviäkin avauksia on tehty. Muutos-
prosessien keskellä katse saattaa kääntyä sisäänpäin, kun sen 
pitäisi katsoa tulevaan. Turun AMK:n Taideakatemiassa al-
kaa syksyllä 2015 kaksi ylempään AMK-tutkintoon tähtää-
vää koulutusta. Soveltavan taiteen ja luovan tuottajan kou-
lutukset painottavat yhteisöllisyyttä ja uudenlaista luovaa 
otetta. Näitä tarvitaan erityisesti muuttuvassa työelämässä. 
Soveltavan taiteen koulutus on ensimmäisessä haussa suun-
nattu kuvataiteilijoille. Uuden koulutuksen suunnittelutyö ja 
kuvataiteilijoiden täydennyskoulutustarpeiden kartoittami-
nen ovat vauhdikkaasti käynnissä. Vuoropuhelu alumnien, 
taiteen kentän toimijoiden, kansallisten yhteistyökumppani-
en ja kansainvälisten verkostojen kanssa on erityisen arvokas-
ta. Yllättävät näkökulmat ja kriittiset kysymykset edesauttavat 
ajankohtaisen koulutuksen suunnittelussa. Ne auttavat myös 
siinä, miten vapaa taide ja taiteen soveltavat menetelmät kul-
kevat rinnakkain ja risteävät Turun AMK:n kuvataiteen kou-
lutuksessa. 

Tämän julkaisun keskiössä ovat lukuvuonna 2014–2015 val-
mistuvat kuvataiteilijat. Opinnäytetyö on laaja ja taiteellisesti 
vaativa, itsenäisesti ja pitkäjännitteisesti toteutettu teos tai te-
oskokonaisuus. Opinnäytetyöhön kuuluu taiteellinen ja kir-
jallinen osuus. Taiteellinen osuus voi olla taiteellinen teko, 
näyttely, kirja tai muu vastaava tuote. 

Kirjallisessa osuudessa opiskelija pohtii omaa työskentely-
ään, sen taustoja, käytäntöjä ja merkityksiä. Tämän teoksen 
valmistuvat kuvataiteilijat käsittelevät kirjallisissa opinnäyte-
töissään mm. taiteen tekemisen peruskysymyksiä ja prosesse-
ja, valokuvan eksistentialistisia ulottuvuuksia, taiteilijuutta ja 
elämän perusmerkityksiä. Kirjallisten opinnäytetöiden luke-
minen on merkittävä kohtaaminen. Niiden äärellä voi viipyil-
lä omalla työhuoneella. 

Taiteelliset opinnäytetyöt – tulevat näyttelyt, installaatiot ja 
julkaisut – ovat rajapyykkejä tai kääntöpisteitä tulevassa ku-
vataiteilijan ammatissa. Ne ovat sekä loppu että alku. Opiske-
lijoiden taiteelliset opinnäytetyöt ovat kouluttajille ylpeyden 
aiheita ja tekevät näkyväksi opiskeluajan oppimisprosesse-
ja. Kohtaamiset opinnäytetöiden taiteellisissa osuuksissa ovat 
vuoden kohokohtia. Niissä kiteytyvät opiskeluajan oppimis-
prosessit, ja ne yllättävät katsojansa. Tavoitteena on, että vii-
meistään taiteellista opinnäytetyötä tehdessään opiskelija on 
löytänyt oman äänensä, kuvataiteilijan identiteettinsä ja ra-
kentanut itselleen vahvan visuaalisen osaamisen sekä lukuisia 
muita taitoja. Katsoja saa uusia näkökulmia erilaisiin asioi-
hin, haastaa mahdollisesti arvonsa ja kokee yllättäviä tunteita. 
Nykytaidetta siis parhaimmillaan!

Taina Erävaara
Kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö

KOHTAAMISIA



Yhteistyökumppanit / Associates

Turun Saskiat / Saskia association, TurkuTurku School of Fine Arts was established in 1830, so this year 
visual artists are successfully educated in Turku already for 185 
years. Fine arts education in Turku University of Applied Scienc-
es aims to answer the professional changes of visual artist, phe-
nomena of contemporary art and also to be active in develop-
ing the relationship of art and society. We are looking forward 
to the future openly but critically. Visual artist as well as art ed-
ucational organizations should take risks and make bold open-
ings. The profession of visual artist today is strongly interna-
tional but at the same time local and localized. We are currently 
strengthening local and national cooperation with other visu-
al art educators. 

Everyday encounters with students, experimenting and succeed-
ing, give us strength. The texts in this publication prove that 
the sense of community shouldn’t be underestimated. The stu-
dents form a unique community among themselves which at 
best is both encouraging and critical. The value of meaningful 
encounter is often understood only afterwards. The same con-
cerns processes.

Finnish culture and education sector is at critical stage – numer-
ous new and also surprising initiatives have been made. In the 
middle of changes we look inwards yet we should be exploring 
the future. Two master’s degree programs will be launched in au-
tumn 2015 at Turku University of Applied Sciences Arts Acad-
emy. The education of applying arts and creative producer em-
phasize sense of community and new creative approach. These 
qualities are needed especially in the changing work life. The ed-
ucation of applying arts is in the first application aimed at visu-
al artists. Planning of new education and charting visual artists’ 
needs for continuing training are fast under way. Dialogue be-
tween the alumni, actors in art field, national cooperation part-
ners and international networks is especially valuable. Surprising 
perspectives and critical questions help the planning of current 
education. They also further the coexistence and crossing of free 
art and applied art methods in Turku University of Applied Sci-
ences visual arts education. 

In the center of this publication are the visual artists graduating 
during the academic year 2014-2015. Thesis work is artistical-
ly extensive, independently executed artwork or entirety of work 
and requires perseverance. Thesis work consists of artistic and 
literary parts. The artistic part can consist of artistic act, exhibi-
tion, publication or corresponding product. 

In the literary part the student contemplates his own work, its 
backgrounds, practices and meaning. In their literary thesis 
work the graduating students of this publication deal with the 
basic questions and processes of art making, the existential di-
mensions of photograph, the question of being an artist and the 
basic meaning of art. Reading students’ texts is a remarkable en-
counter. You can linger over them while in your own workroom.  

Artistic thesis works – the upcoming exhibitions, installations 
& publications – are milestones and turning points in visual art 
profession. They are both the end and the beginning. For the 
teachers the students’ artistic thesis works are sources of pride 
and make the study time learning processes visible. Artistic en-
counters as what comes to artistic thesis work are the highlights 
of the year. They capture the study time learning processes and 
surprise the audience.  The aim is that by the time of artistic 
thesis work the student has found his own voice, his visual art-
ist identity, and built himself strong visual skills and numerous 
other skills. The viewer finds new perspectives to various things, 
challenges his values and experiences surprising feelings. Con-
temporary art at its best!

Taina Erävaara
Head of Fine Arts

ENCOUNTERS

T URUN TAIDEMUSEO

ÅBO  KONSTMUSEUM

TURKU ART MUSEUM

Turun taidemuseo
Kuva: Vesa Aaltonen



Turun Saskiat ry.

Turun Saskiat ry. on hyväntekeväisyysjärjestö, joka on saanut 
nimensä Rembrandtin Saskia-puolison mukaan. Turun Saski-
at on perustettu vuonna 1955.

Jäsenistömme koostuu naisista, jotka ovat kiinnostuneita toi-
minnallaan tukemaan taiteilijoita. Yhdistyksemme toiminta 
on aktiivista, jäsenmäärä on noin 200.  Järjestämme esitel-
mätilaisuuksia, tutustumiskäyntejä taiteilijoiden työhuoneil-
le, opastettuja taidenäyttelyitä ja retkiä mielenkiintoisiin koh-
teisiin. Yhdistyksellä on myös ohjelmallisia erikoistilaisuuksia, 
joihin myymme lippuja jäsenistön ulkopuolisillekin, pidäm-
me arpajaisia, myymme pinssejä jne.

Turun Saskiat on jakanut avustuksia, apurahoja ja stipende-
jä heti ensimmäisestä toimintavuodesta lähtien. Tällä hetkellä 
haettavissa on kaksi 2500 euron apurahaa ammatissa jo jon-
kin aikaa toimineille taiteilijoille. 

Olemme tehneet yhteistyötä Turun Piirustuskoulun opetta-
jien kanssa jo vuodesta 1956, jolloin ensimmäisen stipendin 
sai Eila-Maaria Salo.  Kolmasosa kaikista Saskioiden histori-
an aikana jaetuista 200 apurahasta ja stipendistä on mennyt 
Turun Piirustuskoulun oppilaille. Seuraavan kerran stipende-
jä jaetaan keväällä 2015 Turun Taideakatemiasta valmistuvil-
le kuvataiteilijoille oppilaitoksen opettajien tekemän esityk-
sen mukaisesti.

Saskia association, Turku

Saskia association, Turku, is a charity organization found-
ed in 1995 and named according to Rembrandt’s wife Sas-
kia. Our membership consists of women who are interested 
in supporting artists.

Our association is active, the number of members is about 
200. We organize lectures, visits to artist residencies and 
trips to interesting art destinations. We also have special 
events with tickets to general public, we arrange raffles, sell 
badges, etc. 

Since its first operational year Saskia association, Turku, has 
given allowances, scholarships, and grants. At the moment 
there is a 2500 € grant available for professional artists.

We have  cooperated with the teachers of Turku School of 
Fine Arts since the year 1956 when the first scholarship was 
granted to Eila-Maaria Salo. One third of all the 200 grants 
given during the history of Saskia association, Turku, has 
gone to the students of Turku School of Fine Arts. The next 
scholarships are granted  in spring 2015  according to the 
teachers’ proposals to the graduating fine arts students of 
Turku Art Academy.

Marita Vaiste
puheenjohtaja / Chair of Saskia association, Turku

Turun taidemuseo

Maamme johtaviin taidelaitoksiin lukeutuva Turun taidemu-
seo on tunnettu laadukkaista näyttelyistään ja omaperäises-
tä ohjelmastaan. Kansallisesti merkittävä Gustaf Nyströmin 
suunnittelema museorakennus vihittiin käyttöön 1904. Tu-
run Taideyhdistys ry:n hallinnoiman museon ohjelma koos-
tuu vanhemman ja modernin taiteen näyttelyistä sekä tun-
nettujen ja uransa alussa olevien nykytaiteilijoiden tuotannon 
esittelyistä. Kotimaisten näyttelyiden lisäksi museo esittelee 
kansainvälisten tekijöiden sekä varsinkin Pohjoismaista ja lä-
hialueen taidetta. 

Museo tekee kotimaista ja paikallista taidetta tunnetuksi ulko-
maisten partnerimuseoiden kanssa tuotetuissa näyttelyissä se-
kä lainaa kokoelmansa teoksia merkittäviin ulkomaisiin ja ko-
timaisiin näyttelyihin. Museon kokoelma lukeutuu Suomen 
merkittävimpiin ja koostuu yli 6 500 taideteoksesta, joiden 
joukkoon kuuluu monia kansallisia ikoneita. 

Museon jo perinteellinen yhteistyö Turun Taideakatemian 
kanssa on monimuotoista ja jatkuvaa. Siihen lukeutuvat niin 
museon tuottamat taitelijatapaamiset koulun tiloissa kuin 
vuosittaiset erikseen valittavalle opiskelijalle tarjottu loppu-
työnäyttelymahdollisuus museon Studiossa.     

Turku Art Museum

Turku Art Museum is among the leading Finnish art spaces 
with an international reputation for inspirational and inno-
vative program. The nationally eminent museum building – 
by architect Gustaf Nyström – was inaugurated in 1904 and 
the museum is governed by Turku Art Society. 

The exhibitions present classical and modern art, established 
and up-and-coming contemporary artists, both from Fin-
land and abroad with a strong Nordic reach. In addition 
to its own premises museum works actively by presenting 
Finnish Art abroad either by co-producing larger exhibitions 
to international partner museums or by lending out semi-
nal works to selected exhibitions. The collection is noted for 
its quality and consists of over 6 500 works including many 
iconic works of international importance. 

The museum co-operates actively with Turku Art Academy 
by providing a graduation exhibition space to selected grad-
uates and organizes an ongoing artists’ talk-series by distin-
guished contemporary practitioners in Arts Academy.  

Kari Immonen
Turun taidemuseon johtaja /
Director of Turku Art Museum

www.turuntaidemuseo.fi
www.facebook.com/turkuartmuseum
pinterest.com/turkuartmuseum/
instagram.com/turkuartmuseum# 
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Valmistuin Taideakatemiasta valokuvauksen linjalta ke-
väällä 2010. Taustani on kuvataiteen puolella, eikä ollut 
mitenkään itsestään selvää, että työvälineekseni valikoi-
tuisi juuri valokuva. Olin käynyt kuvataidelukion ja ku-
vataidepainotteisen yläasteen. Ennen Taideakatemiaa en 
hallinnut käytännössä yhtäkään työkalua, joita nyt käy-
tän jatkuvasti.

En tiennyt keskikoon fi lmin olemassaolosta enkä ollut 
avannutkaan kuvankäsittelyohjelmaa. Nautin Taideaka-
temiassa siitä, että käytännön taitoihin suhtauduttiin työ-
välineinä, mystifi oimatta niiden hallintaa ja oppimista. 
Studion ja laadukkaiden työvälineiden vapaa käyttö mah-
dollisti itselle sopivien työtapojen löytämisen.

Erityisen arvokkaana koin tiiviin luokkayhteisön sekä sal-
livan ja kokeiluun kannustavan ilmapiirin Taideakatemi-
assa. Ilmaisuvoima ja oman äänen löytäminen tuli ennen 
tekniikkaa. 

Valmistumiseni jälkeen olen pitänyt muutamia taidenäyt-
telyitä, elättänyt itseni keikkakuvauksilla ja julkaissut yh-
den kirjan. Innostuin kirjaprojektin luotsaamisesta niin 
paljon, että perustin juuri oman kustantamon. Toimin-
ta on alkutekijöissään, ja työn alla oleva uusi kirja vie-
lä salaisuus. Saa nähdä mihin tämä tie johtaa, suhtaudun 
täysin avoimesti tulevaan. Pidän ensi syksynä näyttelyn 
Turussa Galleria Titanikissa. Avajaiset ovat perjantaina 
30.10.2015. 

I graduated from Arts Academy, the degree program of 
photography, in spring 2010. My background is in fi ne 
arts and it wasn’t obvious that photograph would be se-
lected as my tool. I had graduated from art high school 
and before that completed an art-oriented secondary 
school. Before Arts Academy I couldn’t handle any of the 
tools I now use all the time. 

I didn’t know medium format fi lms existed and I had 
never opened an image processing programme. In Arts 
Academy I enjoyed that practical skills were seen as tools, 
learning to use and master them wasn’t mystifi ed. Free 
use of studio and high-quality tools enabled fi nding work 
methods that would be suitable for me. Especially valua-
ble for me in Arts Academy were  the tight class commu-
nity and the atmosphere that encouraged to experiments. 
Power of expression and fi nding one’s own voice became 
before technique.

After graduating I have had a few exhibitions, support-
ed myself with occasional photography and published a 
book. I got so excited with the book project that I estab-
lished my own publishing house. Th e operation is fi nding 
its shape and the new book under work is still a secret. It 
remains to be seen where this leads, the future is open to 
me. I have an exhibition in Gallery Titanik. Th e opening 
is on Friday 30.10.2015.

IINA ESKO

www.iinaesko.com



Opiskelin valokuvausta vuosina 2008–2012. Tullessani 
Turun Taideakatemiaan ajattelin opiskelevani 
valokuvaajan ammattiin, mutta heti ensimmäisenä 
päivänä piti kirjoittaa aiheesta Minä taiteilijana. 
Vähitellen totuin ajatukseen, ja sen jälkeen kaikki 
on soljunut eteenpäin sekä omalla painollaan että 
työnteolla. Koulun lämmin kannustava ilmapiiri ja 
omistautuneet opettajat antoivat tilaa oman ilmaisun 
löytämiselle. 

Opinnäytetyöstäni lähtien olen työskennellyt tyttärieni 
kanssa ohjatun improvisaation metodilla ja tutkinut 
muotoa yhdistettynä henkilökohtaisen elämän aineksiin. 
Lopputyönäyttelyni jälkeen olen pitänyt useita 
yksityisnäyttelyitä ja osallistunut lukuisiin ryhmänäyt-
telyihin sekä Suomessa että ulkomailla ja lisäksi 
julkaissut kirjan. Tänä keväänä valmistun kuvataiteen 
maisteriksi Kuvataideakatemian tila- ja aikataiteen 
osastolta. Tärkeimmät neuvonantajani ja kriitikkoni ovat 
kuitenkin yhä luokkatoverini Taideakatemiasta.

I sudied photography in the years 2008–2012. When 
I came to Arts Academy I aimed at becoming a 
photographer but right on the fi rst day I was asked to 
write about the topic “I as an artist”. Gradually I got 
used to the idea and after that everything has fl owed 
forward by itself and by work. Th e warm, encouraging 
atmosphere of the school and the dedicated teachers 
gave space to students’ self expression. 

Since my thesis I have worked with my daughters 
using instructed improvisation method and studied 
form combined with the ingredients of personal life. 
After my thesis work exhibition I have had several 
private exhibitions and participated in numerous group 
exhibitions both in Finland and abroad, as well as 
published a book. Th is spring I will graduate as Master 
of Fine Arts from Academy of Fine Arts, the department 
of Time and Space Arts. My most important advisors 
and  critics are still my class mates from Arts Academy.

HERTTA KIISKI

www.herttakiiski.com

Jawbreaker, 2015, 200 x 160 cm, diasec, akryyli, punainen koralli 



Opiskeluaika Turussa merkitsi haaveeni toteutumista. 
Alle kouluikäisestä lähtien olen toivonut olevani joskus 
taiteilija. Lähipiirissäni ei tuolloin ollut esikuvia; 
taiteilijuus oli vain jokin vahva tunne. Teimme kerran 
päiväkotiretken Wäinö Aaltosen museoon. Koin silloin 
tulleeni ennestään tuttuun paikkaan, aivan kuin olisin 
kohdannut vanhan hali-nallen. Koin samoin päästessäni 
opiskelemaan valokuvausta vuonna 2008 Turun 
Taideakatemiaan. 

Kuvataiteilijaksi valmistuin vuonna 2012, jonka 
jälkeen onkin tapahtunut paljon. Toisaalta arkeni on 
samanlaista kuin ennenkin, mutta suurin muutos on 
siinä, että ihmiset tietävät ja tunnistavat taiteeni. Tällä 
hetkellä valmistelen Kuvataideakatemiassa kuvataiteen 
maisteriopintojen lopputyönäyttelyä. Tulevaisuudessa 
taide pysyy elämässäni tavalla tai toisella, koska kukapa 
hali-nallensa hylkäisi.    

www.iiususiraja.com/

Studentship in Turku meant my dreams coming true. 
Since I was under school age I had wished to be an 
artist one day. My inner circle didn’t include such role 
models at the time; to become an artist was only a 
strong inner feeling I had.  Our day care group once 
went on excursion to Wäino Aaltonen Museum of Art. 
I experienced coming to a place previously familiar to 
me, just like coming across the old care bear. I had this 
same feeling when I was accepted to study photography 
in the degree program of Fine Arts in Arts Academy in 
the year 2008. 

I graduated as visual artist in 2012 after which a lot 
has happened. My everyday life is much the same as 
before, but the greatest change is that people know and 
recognize my art. At the moment I’m preparing my 
master’s degree diploma exhibition. In the future art 
will stay in my life one way or other, since who would 
abandon the old care bear.

IIU SUSIRAJA



Muutin Rovaniemeltä Turkuun 2005, kun aloitin 
opiskelun Taideakatemiassa. Olin innoissani sekä uuteen 
kaupunkiin muuttamisesta että koulun alkamisesta. 
Ensiksi asuin opiskelijaboksissa Yo-kylässä, myöhemmin 
kimppakämpissä opiskelukavereideni kanssa. Olin nuori, 
levoton, ahdistunut, epävarma ja itseilmaisun tarve oli 
suuri. 

Opiskelumotivaatio karkaili välillä omille teilleen. 
Kerran minä ja kaksi luokkatoveriani löysimme itsemme 
johtavan kuvataideopettajan puhuttelusta. Siellä 
keskusteltiin aiheesta ”onko tämä koulu teille oikea 
paikka olla”. Emme tienneet sitä aina itsekään. Lopulta 
kuitenkin nyt jo muistoissa kultautuva opiskeluaika 
hujahti nopeasti ohi ja valmistuin syksyllä 2009. Koulun 
jälkeen olen jatkanut kuvien ja laulujen tekemistä, 
näyttelyiden järjestämistä ja bändeissä soittamista. Kiitos 
ja terveisiä kaikille!

I moved from Rovaniemi to Turku in 2005 and 
started my studies in Art Academy. I was excited about 
moving to a new town and starting in a new school. 
First I lived in a student gaff  in Student Village, later 
I shared common lodgings with my fellow students. I 
was young, restless, anguished, insure and my need for 
self-expression was great. 

My motivation to study kept running away. Once our 
fi ne arts teacher gave us a serious talking-to. “Is this 
school the right place for you to study” was the topic of 
the reprimand. We didn’t always know it even ourselves. 
In the end the years passed quickly and memories 
grew sweeter with time. I graduated in fall 2009. After 
graduation I have continued making painting and songs, 
arranging exhibitions and playing in bands. Th ank you 
and greetings to everyone!

VILLE VUORENMAA

www.villevuorenmaa.com

Ville Vuorenmaa: Paperikivi (sekatekniikka, noin 120 x 120 x 100 cm. Sorbus-gallerian 
näyttelyssä ”Paperikivi ja sakset” kesäkuussa 2014. (Kuva: V.V.)
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Piirrän ympyrää ympyrän viereen, viivaa viivan viereen. 
Piirrettyäni ensimmäisen viivan jatkan piirtämällä uuden 
jäljen suhteessa jo piirrettyyn. Näin edeten piirros syn-
tyy tekemisen hetkellä, kuvastaen sen hetkisiä ajatuksiani, 
energiaani ja mielentilaani. Minulle piirtäminen on asen-
ne, lähestymistapa uuden löytämiseen ja kokemiseen. Se 
on samanaikaisesti ajattelemista ja toimintaa, mutta myös 
kehollista tuntemista. Välitön yhteys materiaaliin – ky-
nään ja paperiin – on tärkeää. Piirtäessäni neuvottelen ra-
tionaalisen ja irrationaalisen ajatteluni, intellektuaalisen 
ja intuitiivisen mieleni, pään ja käden kanssa. 

I make marks after marks, lines after lines. Each new 
stroke is drawn in relationship to previous mark refl ecting 
my thoughts, unconscious impulses and my feelings. For 
me drawing is a way to explore and to discover the new. It 
is a process of thinking and physical experience – feeling 
the mark. Direct relationship to material – pen and paper 
– is important. While I am drawing I am negotiating with 
my rational and irrational thinking, with my intellectu-
al and intuitive mind, and with my head and my hand. 

OUTI AHO

outi.aho@kolumbus.fi 
www.outiaho.fi 



Sanat määrittelevät ajattelumme rajat käsittämättömään 
pisteeseen asti. Määritämme olemassaolomme sanoin. 
Lopulta katsoessamme niiden pohjalle koemme tyhjyy-
den ja hengettömyyden, sillä ne irtoavat yksilön luomasta 
luonnollisesta merkityksestä. Sanojen laitamilla kuvan ja 
tilan metaforallisuus luo haasteen ihmisyyden sitoutumi-
seen maailmaan sellaisena, mitä yksikään kokemus ei voi 
osoittaa todeksi. Autenttinen kohtaaminen sellaiseen, mi-
tä yksikään määritelmä ei rajoita…

Th e words defi ne the limits of our thinking even up to 
an incomprehensible dot. We determine our existence 
with words and a fi nal look to their bottom makes us 
experience the emptiness and the lifelessness. Th ey 
have come off  the natural signifi cance created by the 
individual… On the wings of words the metaphor of 
a picture and a state creates the challenge such for the 
commitment of the humanity to the world at which not a 
single experience can point true. Authentic meeting such 
that not a single defi nition restricts…

JERE ALAJEESIÖ

jere.alajeesio@gmail.com



Hämärän alue on paikka, väistämättömän ruumiillinen, 
jossa visuaalinen sijaitsee. Valokuvaan jäsentääkseni ole-
massaolon rytmiä, hahmottaakseni tuntematonta, oma-
lakista ja rajallista. Kuvan tekemisen prosessin lähde on 
hämärän ja kirkkaan rajamailla, kesyttämättömissä lähel-
lä unta. 

Twilight is the zone where the visual hides. It avoids 
pointing with words feeling like a corporeal necessi-
ty. With photography I seek to sense the rhythm of be-
ing, to outline this unknown, subjective and restricted.
Th e spring of the process of making a picture locates at 
the crossroads of bright and unknown near the logic of 
dream appearing. 

RITA ANTTILA

ritasonjamaria@gmail.com



Maalarina tavoittelen hyvää työskentelytuntumaa ja toi-
mivaa, jatkuvasti kehittyvää avointa prosessia. Todelli-
suus, maailma, elämä sekä ihmisen toiminta ovat kaikki 
prosessimaisia, aina tulossa joksikin. Taiteellinen proses-
si ja taiteilija osana sitä ovat siten jo olemukseltaan ai-
na kehittymässä. Taiteen tekemisessä olennaisinta on 
pitää prosessi käynnissä. Taide pitää huolen itsestään. An-
noin taiteellisen opinnäytetyönäyttelyni nimeksi Sisätilat. 
Maalauksien aiheena olevat arkiset huonetilat näyttäyty-
vät erityisinä.
 

As a painter I am aspiring to continuingly developing and 
open process. Reality, world, life and human action are all 
a process, always developing into something. Th e artistic 
process and the artist as part of it are always developing. 
Th e most essential for the artist is to keep the process in 
progress. Art takes care of itself. I named my artistic the-
sis exhibition as Interiors. Everyday interiors as the theme 
of the paintings appear special.

MARKO BACKMAN

www.markobackman.com



Taiteellinen tekemiseni perustuu tarpeeseen yrittää ym-
märtää mitä on olla ihminen. On niin monia kysymyksiä, 
joihin ei ole vastauksia. Kysymykset ja omat kokemukseni 
toimivat teosteni pohjina.

Luonnon tila

Opinnäytetyöni Luonnon tila on installaatiopainotteinen 
valokuvallinen tutkimusmatka, jonka pääroolissa esiinty-
vät erilaiset kasvit. Millainen on ihmisen ja luonnon vä-
linen suhde nykypäivänä ja millainen se on ennen ollut?  
Luonnon tila viittaa myös aikaan ja muodonmuutokseen. 
Jokainen hetki on erilainen, mutta laajemmassa mittakaa-
vassa asiat usein toistuvat samankaltaisina.

My artistic working is based on my need to try to under-
stand what it means to be a human. Th ere are so many 
questions and no answers. Th ese questions and my own 
experiences are the base of my art.

State of nature

My thesis State of nature is an installation based on pho-
tographic exploration with diff erent plants in the main 
role. What is the relationship between human and na-
ture today and what has it been before? State of nature 
also refers to time and transformation. Every moment is 
special but in wider perspective the things often repeat 
themselves. 

LILLI HAAPALA

www.lillihaapala.com

Ipomoea (Elämänlangat). 
Ristiin katsomalla kuva näkyy kolmiulotteisena.



21. tammikuuta uurnalehdolla
ajattelin sinua joka tanssit isäsi haudalla
en unohda sinua koskaan
tällaisena päivänä
jona olen saanut tarpeekseni
kaikista paremmista huomenista
rivien väleistä
piirrän päivät
sinusta sinuun
27. huhtikuu

on the 21st of January
at the cemetery I thought of you
who danced on your father´s grave
I will always remember you
on a day like today
when I´m tired of 
perhaps tomorrow will be fi ne
so I´ll draw the lines
between the days
from you to you 27th of April

ULRIKA HAGQVIST

ulrikahagqvist@gmail.com



Maalaukseni kertovat tärkeistä asioista: vapaudesta, 
rentoudesta, omasta tiestä ja tietenkin myös kauneudesta 
– mutta ensinnäkin maalaaminen on hauskaa ja siksi 
tärkeää.
 

My paintings tell about important things: freedom, 
relaxation, your own way and of course about beauty - 
but above all, painting is fun and therefore important. 

MIRJA HANIKKA

www.mirjahanikka.wix.com/artist 



----
Katsomme merta. Se näyttäytyy meille kuvana. 
Näissä kuvissa toistuu kokemus ainutlaatuisuudesta.

Valokuva voi olla aamunkoitto tai se voi olla kuolema.
-----------

We are watching the sea. It appears to us as an image. 
In these images the experience of singularity is repeated.

Photography can be dawn or it can be death.

JOHANNA HEIKKILÄ

hei.johanna.katariina@gmail.com
 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.com



Aikoinaan leikki valmisti meitä tulevaan, mutta se leik-
ki ei koskaan loppunutkaan. Se vain muutti muotoaan.  

Olen kiinnostunut grafi ikan menetelmistä, leikin vedos-
tusprosessin yllätyksellisyydellä ja väreillä. Niin kuin lap-
sena käsittelin maailmaa lelujen kautta, on välineenäni 
nyt taide. 

Minusta on ihanaa, että taiteen kautta voi tuoda näkyväk-
si jotain, mitä me emme muuten näe.

Jokaiselle eliölle leikillisyys on elintärkeää, me kaikki 
piehtaroimme täällä yhdessä, yhteydessä. 
Onhan elämä tavallaan vakavasti leikitty leikki. 

jemena.hoijer@gmail.com

Once playing prepared us for the future. But the play 
never ended. It just changed its form.

I am interested in printmaking methods and playing with 
the surprise factory of the printing process and with the 
colors. As a child we deal with our world through toys but 
now my tool is my art. 

I fi nd it wonderful to bring through art something we 
wouldn’t otherwise see.

For every creature playfulness is vital, we all wallow here 
together and connected. In a way life is a seriously played 
game. 

JEMENA HÖIJER



Olen kuullut jossain vaiheessa, että Einsteinin määritel-
mä hulluudelle on tehdä sama asia uudelleen ja uudelleen 
odottaen eri lopputulosta.

I’ve heard at some point that Einstein’s defi nition of in-
sanity is doing the same thing over and over again expect-
ing a diff erent result.  

PETRI IKONEN

kooprah.wordpress.com
ikonen380@gmail.com



Jos teosteni tunnelma pitäisi tiivistää johonkin paikkaan, 
olisi se Riistavesi–Kuopio-väliä ajava kaukoliikenteen lin-
ja-auto, jonka kuski hönkii ja röhisee mikrofoniin kaikki 
taajama-alueen pysäkit.

Etsin tasapainoa traagisuuden ja hauskuuden välillä. Ku-
vat naamioituvat hölmöiksi, jotta ne harmittomuudes-
saan jäisivät salaa mieleen. 

Minua kiinnostaa ihmisen käytös ja mieli mielettömäs-
sä maailmassa. Hupaisuus kohdissa, joista sitä joutuu vä-
hän kaivelemaan.

If i should locate the atmosphere of my artwork in some 
place, it would be a bus driving between Riistavesi-Kuo-
pio, its bus driver croaking in microphone all the subur-
ban bus stops.

I looking for a balance between drama and comedy.Paint-
ings are disguised in stupidity to secretly remain in mind 
in their harmlessness. I’m interested in human behavior 
and human mind in the crazy world.

Humor at those points where it is diffi  cult to fi nd.

VEERA JÄRVELÄINEN

www.jarvelainenveera.wix.com/hehheh
jarvelainenveera@gmail.com



Katsoin maisemaa ja totesin vierustoverilleni: Kaluźe 
blyskają. Lätäköt kiiltävät.

Mietin kieltä. Omaa äidinkieltäni, sinun äidinkieltäsi, hä-
nen äidinkieltään, heidän äidinkieliään. Kaikkien äidin-
kieliä. 

Mietin rajoja ja kohtaamisia. Mietin kuvaa ja kieltä. 

Kuuntelen vierasta kieltä ja otan mykkiä valokuvia. Kir-
joitan muistikirjaani valosta, talojen katoista, tavarakon-
teista ja horisontista. Mielessäni kuvattomuus on musta 
aukko ja kielettömyys valkoinen kohina. Yritän tehdä te-
osta, joka vaikenee täysin mutta puhuttelee silti.

I looked at the view and noted to the person sitting next 
to me: Kaluźe blyskają. Th e puddles shine.

I think about language. My own mother tongue, your 
mother tongue, his and her mother tongue, their mother 
tongues. Everyone’s mother tongues.

I think about boundaries and encounters. I think about 
picture and language.

I listen to a strange language and take mute photographs. 
I write about light, roofs of the houses, shipping contain-
ers and horizon. In my thoughts it is a black hole with-
out pictures and a white noise without language. I’m try-
ing to make a work that falls silent and yet speaks to you.

MARIA KOJONEN

www.mariakojonen.com



Mutta auringonlasku ei ole mielivaltaista, se on tapahtu-
va ja minä luotan sen tapahtuvan. Mutta ei koskaan tiedä, 
milloin auringonlasku on täydellisin, siksi se pitää kuvata 
joka kerta. Päätän kuvata seuraavan auringonlaskun, jon-
ka näen. Huomenna, koska tänään aurinko laski kolme 
tuntia sitten. (Koskaan ei tule olemaan enää samanlaista.)

But sunset isn’t arbitrary, it will happen and I know it 
will. But you never know when the sunset is the most per-
fect, that’s why it should be captured every time. I decide 
to take a photograph of the next sunset I witness. Tomor-
row, because today the sun set three hours ago. (It will be 
never like this ever again.)

ULLA KOKKI

www.ullakokki.com



”Tyhjän ääriviivat” on tilateos. Kokeilen erilaisia tapoja 
kuvata rajallisen ja rajattoman tilan välistä suhdetta. Väli-
neinä ovat perspektiivioppi ja tietoinen läsnäolo. Tavoit-
teena on eheä muoto, joka käyttää hyväksi arkkitehto-
nista tilaa ja kuljettaa katsojaa siinä. Teeman taustalla on 
kiinnostukseni absoluuttista tyhjyyttä kohtaan.

Näkökenttäni ulkopuolella oleva tyhjyys, 
Kokemusmaailmani ja käsityskykyni ulkopuolella oleva tyhjyys, 
Yhteisen todellisuuden ja tiedon ulkopuolella oleva tyhjyys,
Tyhjyys josta synnyn ja johon katoan. 
Tyhjyys joka limittyy olevaan ja on osa sitä.

Prosessia voit seurata blogissani osoitteessa: 
marielisabet.blogspot.com. 

”Guidelines of the void” is an installation. I´m working 
with diff erent ways to depict the relationship between 
enclosed and infi nite space by means of perspective and 
mindfulness. My goal is to achieve complete form that 
can be included in architectural space and benefi t from it 
guiding the observer. 

Emptiness outside my � eld of vision,
Emptiness outside limits of my consciousness,
Emptiness around shared reality and knowledge,
Emptiness from which I was born and where I will disappear.
Emptiness overlapping the existing as part of it. 

You can follow the process on my blog: 
marielisabet.blogspot.com. 

MARI KÄMÄRÄINEN



Teen taidetta grafi ikan menetelmillä. Kuvitan ihmissuh-
teita, olosuhteita ja tunnetiloja. Aiheet nousevat omaku-
vallisista lähtökohdista. Ideoinnissa pyrin jättämään ra-
tionalisoinnin taakseni ja luottamaan tunteeseen. Teen 
taidetta mielelläni yhteistyönä erilaisissa ryhmissä, järjes-
tän taideprojekteja ja opetan grafi ikkaa.

Opinnäytetyössäni siirryin omakuvasta sinäkuvaan. 
Suunnittelimme teoksia yhdessä ystäväni kanssa, jota ku-
vaan. Käytimme runsaasti aikaa kuvien merkityksistä kes-
kusteluun. Kuvausten ja päivien tunnelmassa oli jotakin 
hyvin liikuttavaa: herkkää, mutta vahvaa. Projektin tee-
mat liikkuvat hauraalla maaperällä, jolla käsitellään yh-
dessä mm. sairastumista, läheisten ja omaa jaksamista, 
luopumista, kuolemaa, ihmissuhteita ja ystävyyttä. Ai-
heet ovat perustavanlaatuisia, mutta dramaattisia. 

I am a printmaker. I illustrate relationships, circumstanc-
es and emotional states. Th e themes rise from self-portrai-
ture basis. While creating I tend to leave rationalization 
behind and trust the feeling. I enjoy working in collabo-
ration, organizing art projects and teaching graphic arts.

In my thesis I moved from self-portraiture to “you-por-
traiture”. We planned works together with my friend 
whom I´m photographing. We spent a lot of time dis-
cussing the importance of various pictures. Th e atmos-
phere was very touching and the mood strong and sensi-
tive. Th e fundamental but dramatic themes of the project 
are dealing with illness, death, giving up, relationships, 
the managing of your own and your dearests, but also the 
themes of force and healing. 

LOTTA LEKA

lotta.leka@gmail.com
www.lottaleka.fi 



Valokuvan esineellisyys on sen puku, jonka voi ajatella 
paljastavan sen todellisen minän ja tarkoituksen. Puku ei 
siis ole pinnallinen asia, vaan sidostuu siihen hetkeen, jo-
ka valokuvalla on katsojan katseessa. Mitä siinä hetkessä 
tapahtuu, on taiteen kaanon ideoiden ja keskustelun lo-
puton kiertokulku ja metamorfoosi. 

Eikä tuo hetki ole vähän, vaan se on kaikki.

Th e objecthood of an art photograph is like a dress and as 
such shows its true self and purpose. Th e dress is far from 
superfi cial and is forever linked to the moment when the 
photograph is seen by the viewer. What happens in that 
moment is the endless metamorphosis of ideas and con-
versation which is the true essence of art. 

Because it is not just a moment it is everything. 

MARIA KAROLIINA LUKALA

mariapuu@hotmail.com
www.mariapuu.com



Määrittämätön läsnäolo

Miltä mielen sisällä näyttää? Todellisuus täyttyy valoku-
vissani runollisista hetkistä, joita muistot ja tunteet vä-
rittävät. Valokuvan syntyessä uusien todellisuuksien luo-
minen tulee mahdolliseksi. Minua kiehtoo valokuvan 
monipuolisuus, sen olemuksen pohtiminen, yhdistämi-
nen muihin taiteen tekniikoihin sekä vaihtoehtoiset esit-
tämistavat. Tavanomaisuuden säännöstöistä irtautumi-
nen.

Mitä tapahtuu, kun valokuva viedään jossain sen perin-
teisestä poikkeavassa muodossa teoksena luontoon näh-
täväksi? Työskentelyssäni pidän ajatuksesta, jossa ideat 
valitsevat itselleen oikeanlaiset työvälineet; olivat ne sit-
ten valokuvaa tai veistämistä. Opinnäytetyönäyttelyssäni 
suunnittelen teokset itselleni merkitykselliseen paikkaan: 
metsään, joka on myös työskentelylleni inspiraation läh-
de. Pohdin mitä valokuvan läsnäolo luonnossa tarkoit-
taa. Toivon samalla löytäväni yhteyden luonnon ja teos-
teni välille.

Undefi ned presence

What it looks like inside the mind? In my photographs 
the reality is fi lled by poetic moments which are color-
ed by memories and emotions. As a photograph is being 
born it becomes possible to create new realities. I am fas-
cinated by the diversity of a photograph, pondering over 
its essence, combining it with other art techniques and al-
ternative ways of presenting photography. Coming loose 
from the codes.

What happens when a photo is seen in the nature in a 
form that is anomalous from the traditional way? In my 
work I am fond of the thought where ideas choose the 
right tools for themselves: whether they are photography 
or sculpting. In my thesis exhibition I design the artwork 
into a place that is meaningful to me: a forest which is al-
so a source of inspiration to my working. I ponder what 
the presence of a photograph in the nature signifi es. At 
the same time I am hoping to fi nd a connection between 
the nature and my artwork.

SIRJA MOBERG

moberg.sirja@gmail.com
http://cargocollective.com/ruutana



Mietin aikaa. 

Sen olemattomuutta. 
Sen puutetta.

Sen eri kulkusuuntia ja muotoja. 
Sen mahdollista kolmijakoisuutta.
Toisia ulottuvuuksia ja tilavuutta.

I contemplate time.

Th e non-existence.
Th e lack of it.

Th e diff erent directions and the shapes of it.
Th e possibility of threefold.
Other dimensions and volume.

REBEKKA MUNTOLA

rebekka.muntola@gmail.com



Love is a working title

Päätös on tehty, lähden matkaan ilman rakastamaani hen-
kilöä. Halutessaan olisi hän voinut lähteä mukaani. Jakaa 
matkan, kokemuksen, muiston. Löysin inspiraation ikä-
västä, surusta ja epävarmuudesta ja matkalla syntyi ky-
symyksiä. 

Th e decision has been made. I’m leaving without my 
loved one. He could have gone with me if he had desired. 
Share a journey, experience, a memory. I found inspira-
tion from sorrow, grief and uncertainty and on the way 
questions arose.

ESSI MAARIA ORPANA

essi.orpana@gmail.com



Opintojeni aikana olen valmistanut teoksia naiseuden 
teemoista: ikääntymisestä, ulkonäköpaineista, lapsetto-
muudesta ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. 

Viimeisessä työssäni, ennen valmistumistani Turun Tai-
deakatemiasta, annan äänen kolmelle rintasyövän koke-
neelle naiselle. Millaiset heidän kehonkuvansa ja koke-
muksensa omasta naiseudestaan ovat?

During my studies I have created works of art from the 
themes of womanhood: aging, pressures on appearance, 
childlessness and sexual self-determination. 

In my last work before graduating from Turku arts acade-
my I give a voice to three women who have suff ered from 
breast cancer. What kind of body image they have and 
how do they experience their womanhood? 

MINNA POIKONEN

minnamatilda.wix.com/minnapoikonen



Yleensä en itsekään tiedä, missä kohtaa menee tosissaan 
olemisen ja huumorin raja.

Usually I don’t know even myself where the line between 
seriousness and humor goes.

ANNI SAIJONKIVI

http://annisaijonkivi.wordpress.com/
anni.saijonkivi@gmail.com
http://annisaijonkivi.tumblr.com/



Näillä näkymin

Ajan kuluttama pinta on kaunis. Koen sen puhuttelevana 
kuvana ihmisestä ja ajasta. Kiinnostavana muistutuksena 
siitä, miten hetkellistä kaikki on. Miten syntymästä alkaa 
kuolema ja kuoleman hetkestä syntymä. 

Työskentelyni on prosessimaista. Nautin kerroksellises-
ti rakentuvasta lopputuloksesta, tapahtumista maalauk-
sen materiaalisuudessa – tilassa, jossa olen omien ajatus-
teni kanssa. Esittävyyden koen pintana, johon katsojan 
on helppo tarttua. Yhdistelmätekniikoilla saavutan par-
haiten päämääräni.

Tämänhetkisissä maalauksissani ajan kuluminen ilmen-
tyy lähes purkukuntoisina rakennuksina. Haikeana näen, 
miten eilispäivän ladot sulautuvat pellonsyrjiin yksinäi-
sinä ja turhina. Entisajan heinälatoromantiikan symbo-
lit lahoavat pelloilla hohtavien muovitettujen pyöröpaa-
lien syrjäyttäminä. 

 

For Th e Foreseeable Future

Surface which has the marks of time is beautiful. To me 
it depicts a person or an era more deeply. It reminds me 
how momentary everything is. Death begins from the 
moment of birth and birth from the moment of the 
death.

My way of working is a process. I enjoy building the end 
result layer by layer,  everything that happens in the mate-
riality of painting when I am alone with my thoughts and 
ideas. I experience the representational as a level to which 
the spectator can easily crab. I reach this goal best by us-
ing mixed techniques.

In my contemporary paintings I depict the aspect of time 
through worn-out buildings. I feel sad looking at old 
barns standing abandoned, alone and vain in the fi elds. 
Th e symbols of once hay barn romanticism lie rotten on 
the meadows beside the gleaming plastic wrapped round 
bales of hay. 

SEIJA SAINIO-HAGERLUND

www.seijasainio.fi 



Teen grafi ikkaa ja teoksia julkisiin tiloihin.

Olen työskennellyt pitkään yhteisötaiteilijana mm. van-
hainkodeissa. Haluan käyttää osaamistani siellä, missä 
koen olevani eniten avuksi. 

Koululaisten kanssa rakennamme miellyttävämpää oppi-
misympäristöä valmistaen yhdessä teoksen koulun tilaan. 
Lapset oppivat, kuinka omilla teoilla voi vaikuttaa yhtei-
siin asioihin, varsinkin yhteisvoimin. 

Vanhainkotiosastoja muutan kotoisammiksi elämyspai-
koiksi, joissa on mukava vierailla, asua ja tehdä töitä. 
Olen maalannut Vuodenaikapuita vanhainkotiosastoille 
sekä valmistanut tunto- ja näköaistia aktivoivia aistipeit-
toja vuodepotilaille.

I make graphic art and art works to public facilities. 

I have worked long as a community artist including re-
tirement homes. I want to use my skills to improve things 
and circumstances.
                                 
At schools with pupils we build better learning environ-
ment by making together art works to school facilities. 
Children learn how to eff ect on common things with 
their own hands, especially together.

I try to change retirement home departments to more 
homelike experience places which are cozy to visit, live 
and work. I have painted”season trees” and made”vision 
and touch blankets” which activate old people lying in 
bed.

TEA TIKKA

www.teatikka.suntuubi.com



Pitkin poikin, kaikessa kaikkialla läsnä oleva 
mahdollisuus.

Here and there, everywhere a chance present in 
everything.

JOHANNA TURPEINEN

http://tinttiturpeinen.wix.com//paatonkana



Toimin pääasiassa valokuvan parissa, mutta käytän myös 
muita tekniikoita yhteisötaiteen ja julkisten tilojen teos-
ten luomisessa.

Minua kiinnostavat ihmiset, kulttuuri, tiede ja käsityö-
läisyys. Minulla on tapana työskennellä yhteistyössä. Vii-
meisimmät työni olen toteuttanut antropologin, eloku-
vaohjaajan, näyttelijän ja muiden alojen taiteilijoiden 
kanssa.

Opinnäytetyöni Pyhimys elää -valokuvakirja on kuvat-
tu Brasiliassa ja käsittelee kuminkerääjäyhteisöä Amazo-
nissa.

I’m a Brazilian visual artist based in Finland. My practice 
is mostly photographic, with community art and non-
photographic art pieces for public spaces included.

I’m interested in people, culture, science and crafts. I tend 
to work collaboratively and recent pieces have been pro-
duced with anthropologists, fi lm directors, actors and 
other visual artists.

My graduation work, Th e Saint is Alive, is a photogra-
phy book about a rubber tapper community in the Bra-
zilian Amazon.

ANDRÉA VANNUCCHI

 avannucchi@hotmail.com



Minussa tekstiilitaiteilija, maalari, valokuvaaja ja video-
taiteilija taistelevat päivittäin paikasta kuvantekijänä ja 
tarinankertojana. Vaikka teokseni ovat vuosien myötä 
muuttaneet muotoaan, ja edelleen niin tekevät, on taitee-
ni keskeisin sisältö: ihmiset ja yhteiskunta, säilynyt sama-
na. Kiinnostus ihmisiin on erakoksi tunnustautuvalle vä-
lillä äärimmäisen hämmentävää.  

Valmistuin Turun AMK:n Taideakatemiasta joulukuussa 
2014. Lopputyönäyttelyni oli kokeellinen taidenäyttely 
tyhjässä asunnossa Turun Majakkarannassa marraskuus-
sa 2014. Ketään kotona? näyttelyn teokset koostuivat va-
lokuvista ja videoinstallaatioista ja pohdin niiden kaut-
ta yksinäisyyttä ja yksinäisyyteen ajautumisen mahdollisia 
syitä.

Asun Porvoossa ja työskentelen tällä hetkellä pääasiassa 
valokuvan ja videotaiteen parissa.

Within me, a day-to-day fi ght continues between a textile 
artist, a painter, a photographer and a video artist for the 
position of image maker and story-teller.  Although my 
artwork has varied somewhat over the years, the essence - 
people and society – remains. For a person devoted to sol-
itude, this can be extremely confusing.

I graduated from Turku University of Applied Sciences 
(Taideakatemia) with a Bachelor’s degree in December 
2014. My fi nal project was an experimental exhibition in 
an empty apartment in Majakkaranta suburb in Turku, 
in November 2014. Th e artwork in my exhibition, called 
Anybody at home? mainly consists of photographs and 
video installations refl ecting loneliness in our society. 

I live and work in Porvoo, currently mainly with photog-
raphy and video art.

MIIA WESTERLUND

www.miiawesterlund.com



T URUN TAIDEMUSEO

ÅBO  KONSTMUSEUM

TURKU ART MUSEUM

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT 2015!

Taina Erävaara   koulutus- ja tutkimuspäällikkö 
   head of fi ne arts

Erika Adamsson   maalaus, pt. tuntiopettaja 
   painting, lecturer

Renja Leino   valokuva, lehtori 
   photography, senior lecturer

Ismo Luukkonen   valokuva, suuntautumisvastaava 
   photography, head of dep.

Eero Merimaa   kuvanveisto, pt. tuntiopettaja 
   sculpture, lecturer

Laura Miettinen   grafi ikka, pt. tuntiopettaja 
   printmaking, lecturer

Susana Nevado   maalaus, pt. tuntiopettaja 
   painting, lecturer

Antero Paavola   piirustus, lehtori 
   drawing, senior lecturer

Ilona Tanskanen   suomen kieli ja viestintä, lehtori 
   Finnish language and communications, senior lecturer

Sari Torvinen   opinnäytetyöt ja aikuiskoulutus, pt. tuntiopettaja  
   BA thesis & adult education, lecturer

Tiina Vainio   opinnäytetyöt, lehtori 
   BA thesis, senior lecturer

Otto-Ville Väätäinen  valokuva, pt. tuntiopettaja 
   phography, lecturer

Henkilökunta / Staff  2014–2015

Th e Turku School of Fine Arts, NOW 2015!

Outi Aho, Nulla dies sine linea – 
ei päivääkään ilman viivaa
Galleria Å 24.4.–17.5.2015

Jere Alajeesiö, järjestyksen apoteoosi – 
apotheosis of order

Rita Anttila, Hämärän alue
Turun taidemuseo, Studio 13.3.–17.5.2015

Marko Backman, Sisätilat
Vanhan Raatihuoneen Galleria 
24.4.–24.5.2015

Lilli Haapala, Luonnon tila
Ullakkogalleria, 24.4–24.5.2015

Ulrika Hagqvist, 
“97 Days – A Quest for Love Lost”
Fabbes Café 4.5.–29.5. 2015

Mirja Hanikka & Veera Järveläinen, 
Tosi kyseessä
Barker-teatteri 8.–30.5.2015

Johanna Heikkilä & Ulla Kokki, 
Yritys kuvailla horisontti
Titanik-galleria 6.3.–22.3.2015

Jemena Höijer, Vakavasti leikitty
Galleria Å, alakerta 24.4.–17.5.2015

Petri Ikonen, Pilgrimage
Köysiratagalleria 25.3.–10.4.2015

Maria Kojonen, Lätäköt joilla on kiiltävät 
pinnat kiiltävät kirkkaanpunaisessa valossa
Kirja, lisätietoja osoitteessa 
www.mariakojonen.com

Mari Kämäräinen, Tyhjän ääriviivat
Tilateos 8.5.–8.7.2015 Tyks, T-sairaala, 
D-osa. Hissi nro 11, Tilateos. 
Prosessia voi seurata osoitteessa
blogissamarielisabet.blogspot.com 

Lotta Leka, Syöpymätön
Galleria Hoppa, Jyväskylä 7.–27.11.2015

Maria Karoliina Lukala, HETKI-uniikkikirja
Julkaisuajankohta toukokuu 2015, 
lisätietoja: mariapuu@hotmail.com; 
www.mariapuu.com

Sirja Moberg, Määrittämätön läsnäolo
Ruissalon luonnonpuisto, Marjaniemi 
4.–17.5.2015

Rebekka Muntola, Hetkittä
Aboa Vetus & Ars Nova, Omatila 
24.4.–24.5.2015

Essi Orpana, Love is a working title
B-galleria 28.5.2015–21.6.2015

Minna Poikonen, 10 %
Köysiratagalleria, 25.3.–10.4.2015

Anni Saijonkivi, Over and out
Köysiratagalleria 15.4.–30.4.2015

Seija Sainio, Näillä näkymin
Galleria Berner 24.4.–24.5.2015

Tea Tikka, Eloniloja
Verkkonäyttely alkaa joulukuun 2015 alussa 
lisätietoja: teatikka.suntuubi.com

Johanna Turpeinen, Pitkin poikin, 
kaikessa kaikkialla läsnä oleva 
mahdollisuus. Löydettäviä veistoksia 
Turun kaupunkialueella 23.3–17.5.2015 
Kuvamateriaali myös osoitteessa 
http://tinttiturpeinen.wix.com//paatonkana

Andréa Vannucchi, Pyhimys elää
Turun kaupunginkirjasto pääkirjasto, 
5.–31.1.2016

Miia Westerlund, Ketään kotona?
Majakkaranta, Turku 11.–16.11.2014, 
www.miiawesterlund.com 

Opinnäytetyönäyttelyt / BA Exhibitions

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia
Kuvataiteen koulutus

Arts Academy at Turku University of Applied Sciences 
Degree Programme in Fine Arts
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