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Samuli Halén  
Picturing the word: irrelevant

Installaatio ja kirja 
Even Share, ryhmänäyttely,

Viron nykytaiteen museo, Tallinna
7.3.–19.3.2017 

Jussi Haro 
Rekonstruktio  

Turun taidemuseo, Studio  
7.4.–21.5.2017  

Salka Ritva Karela 
Nojaa 

Galleria Å 
7.4.–30.4.2017 

Eetu Kevarinmäki 
Vihapuheen estetiikka 

Creat Space  
Albertinkatu 12, 00120 Helsinki 

11.5.–22.5.2017 

Annika Kivi 
Pinnalla 
Näyttely 

Galleria Å
10.2.–5.3.2017

Paula Korhonen 
Kumulaatio

Näyttely 
Aboa Vetus & Ars Nova, Omatila 

27.4.–21.5.2017 

Kristiina Korjonen 
Atlas 

Seinämaalaus 
Neuvotteluhuone Siilo,

ICT-talo, Turku 
Avajaiset 21.4. klo 18–20 

Riikka Kupsala
To be seen

Näyttely 
videoinstallaatioita 

Köysiratagalleria 
19.–30.4.2017 

OPINNÄYTETYÖ(NÄYTTELY)T

BA EXHIBITIONS

 
Maija Käyhkö 
Näyttely 
Tilallinen installaatio 
B-galleria 
3.5.–19.5.2017 

Emma Larkovuo 
Smaragdiaamu 
Kirja 
Julkaisu 24.3.2017 Kosminen,
Eerikinkatu 1–517, 00100 Helsinki 

Aleksi Liimatainen 
Talo Galtseilla 
Paikkasidonnainen installaatio,
yhdessä Mauno Leppäsen kanssa  
5.5.–19.5.2017 

Sallamari Rantala 
LOVE MY CAR 
Galleria Å 
7.4.–30.4.2017 

Mira Roivainen 
Näyttely 
installaatio, video ja veistoksia 
Brinkkalan Galleria 
26.5.–10.7.2017 

Eero Saarikoski 
Tree Of Life 
Valokuvakirja

Annaleena Telasmaa 
Valokuvakirja 

Lauri Tujula 
Walden 
Omakuvallinen näyttelykokonaisuus 
Galleria Titanik 
31.3.–16.4.2017  

Tiina Vainio 
Ulkosalla 
graafisia installaatioita 
2.3.–10.3.2017   

Sonja Vainionpää  
Pieces from Eden 
Installaatio 
Even Share, ryhmänäyttely
EKKM, Viron nykytaiteen museo, 
Tallinna
7.3.–19.3.2017
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MUUTTUVA 
TAITEILIJUUS
Yhteisöllisyys 

Kuvataiteen koulutuksessa yhteisön merkitys on korostunut 
kuluneena vuonna. Saimme 16.1.2017 suruviestin, että opiskelija 
Jere Alajeesiö on menehtynyt äkilliseen sairauteen. Jere oli 
valmistumassa kuvataiteilijaksi tänä keväänä. Järjestimme Jerelle 
muistotilaisuuden Köysiratagalleriassa, jossa surimme yhdessä 
yhteisöstämme poistunutta, sen lahjakasta jäsentä. Jere Alajeesiön 
muistonäyttely, Muotokuva kuvataiteilija Jere Alajeesiöstä, on esillä 
29.4.–14.5.2017 Titanik-gallerian studiotilassa. Yhteisöllisyys on ollut 
tukenamme sekä surussa että arjen toiminnassa. 

Kuten tämän julkaisun alumnien teksteistä voi lukea, on koulun 
ilmapiirillä, opettajilla ja opiskelijakollegoilla huomattava merkitys 
opintojen aikana, ehkä suurempikin kuin osaamme siinä hetkessä 
tunnistaa. Hyvin toimiva, avoin ja keskusteleva yhteisö on myös opiskelu- ja 
työhyvinvoinnin perusta. Kuvataiteen yhteisö muodostuu monialaisesti, eri 
koulutusten opiskelijoista ja henkilökunnasta.  

Yhteistyökumppanimme ovat osa laajennettua yhteisöä. Olemme osa turkulaista 
nykytaiteen kenttää, ja kehitämme koulutustamme dialogissa taiteen toimijoiden 
kanssa. Vakiintuneiden kumppanuuksien ja yhteistyömuotojen lisäksi tulee 

vuosittain uusia avauksia. Esimerkiksi Aboa Vetus & Ars Novan Turku Biennaalin 
2017 yhteydessä museon Omatila toimii opiskelijoidemme nykytaiteen 

laboratoriona. Uudet yhteistyömuodot ja erilaiset taiteen pedagogiikat 
mahdollistavat moninaisen vuoropuhelun taiteilijoiden ja taiteen kentän 

toimijoiden kanssa. Opiskelijoille nämä ovat ainutkertaisia ja mitä 
parhaimpia oppimisen foorumeja.

Keskeneräisyydestä ja uudistumisesta

Turun Piirustuskoulu NYT 2017 -julkaisu esittelee lukuvuonna 
2016–2017 kuvataiteilija (AMK) tutkinnolla valmistuvien 

opiskelijoiden teoksia ja ajatuksia nykytaiteen 
tekemisestä. Emma Larkovuo kirjoittaa kirjallisessa 

opinnäytetyössään (2016) seuraavasti: ”Ilman 
keskeneräisyyttä en kasvaisi, en oppisi, en tuntisi. 

Minun, kuten taiteenkaan, ei ole tarkoitettu 
olemaan ikinä valmis; se muuttuu 

jatkuvasti ja juuri sen takia se on niin 
mystistä, erityistä. Keskeneräisyys 

antaa sille äänen. Se antaa minulle 
äänen.” Keskeneräisyys, kokeilu 

ja uudistuminen ovat myös 



kuvataiteen koulutuksen kehittämisen ytimessä. Tavoitteita, toimintaa ja oppimisympäristöjä 
kehitetään alinomaa.

Olemmekin aloittaneet yhden suurimmista uudistusprosesseista vuosiin, nimittäin 
taiteellisen opinnäytetyön uudistuksen. Aloitimme työn jo tänä keväänä avaamalla  
nytt.fi-sivuston, joka kokoaa yhteen kuvataiteen taiteelliset opinnäytetyöt. Ensi 
keväänä esitämme kaikki taiteelliset opinnäytetyöt samassa paikassa samaan aikaan. 
Näin valmistuvien opiskelijoiden teokset ovat aiempaa laajemman yleisön 
saatavilla yhdellä kertaa.  Lisäksi järjestämme erilaista oheisohjelmaa, kuten 
kuraattoritapaamisia ja taidekierroksia. Olemme sellaisen äärellä, joka on 
vielä keskeneräistä ja kokeilevaa mutta ensi keväänä valmista – osana 
taiteen muuttuvaa kenttää. 

Samalla luovumme, osittain surullisinakin, useista 
vakiintuneista yhteistyön muodoista. Erityinen ja 
sydämellinen kiitos kaikille vuosien varrella taiteellisen 
opinnäytetyön esittämispaikan tarjonneille 
yhteistyökumppaneillemme! 

Myös muita muutoksia ja uusia avauksia on 
tullut ja tulossa. Taideakatemiassa alkoi 
syksyllä 2015 kaksi kulttuurialan YAMK-
tutkintoon johtavaa koulutusta: luova 
tuottaja ja soveltava taide. Nämä 
koulutukset suunnattiin toimijoille, 
joilla on vahva motivaatio 
oman osaamisen kehittämiseen 
ja soveltamiseen. Koulutukset 
pyrkivät vastaamaan kulttuurityöelämän 
uusiin tarpeisiin. Taideakatemian YAMK-
opiskelijoiden ajatuksia ja tekstejä voi seurata 
esimerkiksi SOLU – Soveltavaa taidetta ja luovaa 
tuotantoa -blogissa ja lukea syksyllä 2017 ilmestyvästä 
julkaisusta.  Tänä keväänä uudistimme myös kulttuurialan 
YAMK-tutkintojen sisältöjä, ja vuoden 2018 yhteishaussa on 
kaksi uutta koulutusta: media- ja kulttuuriyrittäjyys sekä taiteen uudet 
kontekstit. 

Yhteistyö ja verkostot

Kansainvälisyys ja kansainväliset verkostot ovat tämän päivän kuvataiteen toimijoiden arkea, 
niin meilläkin. Kuvataiteen koulutus liittyi vuoden alusta Nordplus-verkostoon nimeltään 
KUNO – An Art Academy Without Walls. Verkosto tuo uusia mahdollisuuksia kuvataiteen 
ja Taideakatemian YAMK-koulutusten opiskelija- ja opettajaliikkuvuuteen. Samalla saimme 
yhteistyökumppaneiksi parhaat kuvataiteilijoita kouluttavat taidekoulut Pohjois- ja Baltian 
maista. Ensimmäiset KUNO-verkoston omat työpajamme järjestettiin keväällä 2017, ja 
palaute niistä oli erinomainen. Odotan ilolla tulevia seminaareja ja tapahtumia, joissa 
pääsemme keskustelemaan kuvataiteen koulutuksesta uusien 
 yhteistyökumppanien kanssa.   

Koulutuksen kehittäminen vaatii erilaisia yhteistyön muotoja, kuten esimerkiksi hankkeita. 
Taideakatemia koordinoi tällä hetkellä kahta kuvataiteen hanketta: valtakunnallista ESR-

hanketta Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) ja kansainvälistä 
EU:n Creative Europe -ohjelman In Public, In Particular (IPIP) -hanketta. Kumpikin 

käynnistyi syksyllä 2015. Valtakunnallisessa TaideART-hankkeessa ovat mukana 
kaikki kuvataiteilijoita kouluttavat ammattikorkeakoulut, ja In Public, In Particular 

-hankkeessa on mukana kansainvälisiä kumppaneitamme Belgiasta, Irlannista ja 
Kroatiasta. Tässä julkaisussa esitellään kummassakin hankkeessa tapahtunutta 

toimintaa. 

TaideART-hankkeen puitteissa järjestettiin Turussa keväällä 2017 
Kohti julkisempaa taidetta -seminaari, ja huhtikuussa alkaa 

ammattikuvataiteilijoille suunnattu Työpaikkana julkinen taide 
-koulutus. Hankkeet ovat mahdollistaneet seminaarien ja työpajojen 

lisäksi esimerkiksi lyhyiden kansainvälisten opiskelijavaihtojen 
järjestämisen ja taidepedagogiikan hyvien käytäntöjen jakamisen.

Lisäksi olemme mukana Taideakatemian koordinoimassa 
Suomi 100 -hankkeessa nimeltään 2017 tulevaisuuden 

kuvaa Suomesta. Hankkeen taidelähtöisissä 
tulevaisuustyöpajoissa visioidaan yhdessä tulevaisuutta. 

Työpajojen tuotoksina syntyy esimerkiksi digitaalisia 
tulevaisuuskortteja, jotka esitetään yleisölle Turussa 

marraskuussa 2017.

Kuvataiteilijuus on monin tavoin muutoksessa. 
Kuvataiteen koulutuksesta valmistuu hyvin 

erilaisia tekijöitä, jotka löytävät oman tiensä 
esimerkiksi nykytaiteen, kirjallisuuden, sarjakuvan, 

kuratoinnin, yhteisötaiteen, digitaalisen tai julkisen 
taiteen ääreltä. Näemme, että julkinen taide on yksi 

potentiaalinen ja nouseva kuvataiteilijan työllistymispaikka. 
Kehitämme aktiivisesti julkisen taiteen pedagogiikkaa, ja 

syksyllä 2016 toteutimme Turun AMK:n Kupittaan kampuksen 
taideohjelman pilottiteokset. Lukuisat kuvataiteen opiskelijoiden  

ja opettajien julkiset teokset lisäävät nyt Kupittaan kampuksella 
julkisen tilan viihtyvyyttä ja tekevät nykytaidetta näkyväksi arjen 

tiloissa. 

Taiteen merkitys

Elämme maailmanpoliittisesti ja yhteiskunnallisesti haastavia aikoja, ja on luonnollista, 
että opiskelijat toisinaan kyseenalaistavat taiteen tekemisen merkityksen ja taiteen aseman 

yhteiskunnassa. Nykytaide on kuitenkin erinomainen väline kannanottoihin, aikamme 
kriittiseen tarkasteluun, vastuulliseen ja yhteisölliseen toimintaan, kyseenalaistamiseen, uusien 
toimintatapojen luomiseen ja kollektiivien synnyttämiseen. Taide on myös yksi mahdollisuus 
mielekkään ja uteliaan elämän rakentamiseen. Emma Larkovuon opinnäytetyö päättyy hienoon 
kiteytykseen: ”…Annan itselleni aikaa ja armoa. Aion olla utelias, kokeilla, kokeilla ja kokeilla; 
vain siten voin löytää oman tieni, oman tapani toimia taiteilijana.” 

Taina Erävaara 
Kuvataiteen koulutus- ja tutkimuspäällikkö 



CONTEMPORARY ART 
IN TRANSITION
 

Spirit of community 

In the fine arts education, the significance of community has become more 
visible in the past year. We received a sad message on 16 January 2017 that 
our student Jere Alajeesiö had passed away due to sudden illness. Jere 
was going to graduate as a visual artist this spring. We held a memorial 
service for Jere at Köysiratagalleria where we together mourned the 
talented member who departed from our community. Jere Alajeesiö’s 
memorial exhibition, ‘Portrait of Artist Jere Alajeesiö’, is displayed 
at the studio of Titanik Gallery during 29 April–14 May 2017. The 
sense of community has supported us both in grief and in daily 
life. 

As we can see from the alumni’s texts in this publication, the 
school atmosphere, teachers and student colleagues have a 
considerable significance during the studies, even bigger 
than we may be able to recognise at that moment. A 
well-functioning, open and discussing community is 
also a foundation for well-being at school and at work. 
The Fine Arts community is diverse and comprises 
students of different programmes and the personnel.  

Our collaboration partners are a part of the 
extended community. We are a part of the field of 
contemporary arts in Turku and we develop our 
education through dialogue with operators in 
arts. In addition to established partnerships 
and collaboration forms, new openings 
also take place annually. For example, 
in connection with Aboa Vetus & Ars 
Nova’s Turku Biennaali 2017, the Omatila 
premises of the museum function as the 
contemporary arts laboratory for our students. 
New collaboration forms and various arts pedagogics 
enable versatile dialogue between artists and operators in the arts 
sector. For students these are unique and the best learning forums.

 

About incompleteness and reformation

Turku School of Fine Arts NOW 2017 publication presents the artwork and views of the 
students graduating in the academic year 2016–2017 as Bachelors of Fine Arts. Emma Larkovuo 
writes in her thesis (2016) the following: “Without incompleteness I wouldn’t grow, learn or 
feel. I, like the art, am never meant to be complete; the art continues changing and exactly for 
that reason it is so mystical and special. Incompleteness gives it a voice. It gives me a voice.” 

Incompleteness, experimentation and reformation also lie at the core of developing the Fine 
Arts education. Goals, activities and learning environments are constantly being developed.

We have even started one of the biggest reformation processes in years, namely the reform of 
the artistic thesis. We began the work already this spring by opening the nytt.fi website that 
gathers together the artistic theses of the Fine Arts. Next spring, we will present all artistic 

theses in the same place at the same time. So the works of the graduating students will 
be available to a wider audience than before at once.  We will also organise 

various supplementary programmes, such as curator meetings and 
art tours. We are facing something that is still in progress and 

experimenting but completed next spring – as a part of 
the changing field of art. 

At the same time we will give 
up, partly with regrets, 

many of our established 
collaboration forms. A 

special and heartfelt thank-
you to all our collaboration 

partners who provided an 
exhibition place for artistic 

theses over the years. 

Other changes and new openings 
have also arrived and are coming 

up. In autumn 2015, two degree 
programmes leading to a master’s 

degree in culture were started in 
Arts Academy: creative producer and 

applying arts. These programmes were 
aimed at students with strong motivation 

to develop and apply their artistic expertise. 
The programmes aim to correspond to the 

new demands of working in the cultural field. 
The thoughts and texts of the master’s degree 

students of Arts Academy can be followed, for 
example, in the blog ‘SOLU – Soveltavaa taidetta 

ja luovaa tuotantoa’ and read from the publication 
to be released in autumn 2017.  This spring we also 

reformed the contents of the master’s degrees in culture, 
and there will be two new programmes in the 2018 joint 

application: media and culture entrepreneurship as well as 
art in new contexts. 

 

Collaboration and networks

Transnationality and international networks are ordinary life 
to today’s operators in the arts; the same applies to us. At the 

beginning of this year, the fine arts education joined the Nordplus 
network called KUNO – An Art Academy Without Walls. The 

network brings new possibilities to the movement of students and 



teachers in the Fine Arts and in the master’s degree programmes of Arts Academy. At the same 
time, we got the best art schools educating artists in the Northern Countries and the Baltic 
Countries as our collaboration partners. Our first KUNO network workshops were organised 
in spring 2017 and the feedback on them was excellent. I am looking forward with joy to our 
upcoming seminars and events where we can discuss the fine arts education with our new 
collaboration partners.   

The development of the education requires different forms of collaboration, such as projects. 
Currently, Arts Academy coordinates two fine arts projects: the national ESF project on Earning 
Logic and Models for Artists (TaideART) and the international EU funded Creative Europe 
Programme in Public, In Particular (IPIP) project. Both began in autumn 2015. The national 
TaideART project involves all the universities of applied sciences educating artists and the 
In Public, In Particular project has international project partners from Belgium, Ireland and 
Croatia. In this publication, the activities taking place in both projects will be introduced. 

In the TaideART project, the seminar ‘Kohti julkisempaa taidetta’ was arranged in Turku 
in spring 2017, and the ‘Työpaikkana julkinen taide’ workshop started in April, aimed at 
professional visual artists. The projects have enabled, besides seminars and workshops, also, 
for example, the arrangement of short international student exchanges and the sharing of good 
practices in the arts pedagogics.

In addition, we are participating in a Finland 100 project named ‘2017 tulevaisuuden kuvaa 
Suomesta’ coordinated by Arts Academy. In the art-based future workshops of the project, the 
future will be jointly envisioned. The workshops will, for example, result in digital future cards, 
which will be displayed to the public in Turku in November 2017.

The field of contemporary art is in many ways in transition. Very diverse artists graduate 
from the Fine Arts programme who find their own way, for example, in contemporary arts, 
literature, cartoon, curator work, community art, digital or public art. We see that the public art 
is one potential and emerging workplace for a visual artist. We actively develop the public arts 
pedagogics, and in autumn 2016 we executed the pilot works of the art programme of Kupittaa 
Campus of Turku University of Applied Sciences. Numerous public works of fine arts students 
and teachers are now increasing the enjoyment of public space at Kupittaa Campus and making 
the contemporary art visible in everyday surroundings. 

 

Significance of the art

We are living in challenging times in terms of world politics and socially, and it is natural that 
students sometimes question the significance of making art and the position of the arts within 
society. However, contemporary art is an excellent means to take a stand, critically observe our 
times, join responsible and communal activities, question, create new ways of action and create 
collectives. The art is also one possibility for building meaningful and inquisitive life. Emma 
Larkovuo’s thesis ends with a beautiful insight: “...I’ll give myself time and mercy. I’m going to 
be curious, experiment, experiment, experiment; only that way can I find my own way, my way 
of working as an artist.” 

Taina Erävaara 
Head of Education and Research in Fine Arts 



Kuvataiteen koulutus koordinoi kansainvälistä In Public, In Particular (IPIP) hanketta, jossa 
on mukana taidekorkeakouluja Belgiasta, Irlannista ja Kroatiasta. Kukin projektin korkeakoulu 
on valinnut omasta kotikaupungistaan (Antwerpen, Dublin, Zagreb ja Turku) yhden kadun, 
jonka omintakeisuutta ja erityispiirteitä tarkastellaan osallistavan taiteen keinoin. Turussa 
taidekaduksi on valikoitunut luontevasti Linnankatu, jonka varrella Taideakatemia sijaitsee.

Yhteistyötä, performansseja, taideteoksia ja työpajoja

Linnankadun varrella toimivat yritykset, viranomaistahot, organisaatiot ja muut toimijat on 
kutsuttu osallistumaan taiteilijoiden ja taideopiskelijoiden toteuttamiin performansseihin, 
taideteoksiin ja työpajoihin, joissa kadun ominaispiirteet saavat taiteellisen muodon. Ideoita 
kehitetään ja luodaan yhteistyössä linnankatulaisten, taiteilijoiden ja taidealan opiskelijoiden 
kanssa – ei siis tuoda suoraan valmiita taideteoksia Linnankadulle. Tavoitteena on, että yritykset 
ja muut kadunvarsien toimijat voisivat jatkossakin hyötyä taideprojekteihin osallistumisesta. 

Hankkeen ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden aikana työpajoissa on testattu 
opiskelijoiden ideoita yhdessä Linnankadun yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Työpajat tuottavat toteutusideoita ja taidesisältöjä vuonna 2017 järjestettävään 
katutapahtumaan Linnankatu on Taidekatu (7.–10.11.2017). 

Valolla maalaamista, kohtaamisia teksteissä ja 
tuoppikortteja 

Kroatialaisen taiteilijan Maja Strgar Kurecicin työpajassa syntyneet Light Painting 
valokuvat esittelevät Linnankadun valittuja kohteita, kuten Aurajokirantaa ja Varvintoria, 

sananmukaisesti aivan uudessa valossa. Työpajan osallistujat pääsivät kokeilemaan erilaisia 
valolla maalaamisen tapoja. Julkisella paikalla työskentely herätti ohikulkijoiden huomion, ja 
moni pysähtyi seuraamaan prosessin etenemistä ja kurkistelemaan syntyneitä lopputuloksia. 

Soňa Dermekován performanssi Book Intervention toteutettiin Turun kaupunginkirjastossa 
yhteistyössä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Teoksessa asiakkaiden valitsemat tekstit 
kohtaavat toisensa. Ihmiset hakeutuvat kirjastoon monesta eri syystä, opiskellakseen, 
etsiäkseen vastauksia kysymyksiin tai kokeakseen kirjojen kautta elämyksiä, jotka muuten ovat 
saavuttamattomissa. Dermekován teos yhdisti ihmisiä kokoamalla heille tärkeitä tekstejä.

Yhteistyötä on tehty myös monien Linnankadun ravintoloiden kanssa. Esimerkiksi Bar Kukassa 
Tuoppikortti – Tee oma tuopinalusesi! -illassa baarin asiakkaat suunnittelivat ja koristelivat 
lasinalusia. Linnankadun tyhjät liiketilat otettiin haltuun mm. Vilma Iivanaisen, Laura Halosen, 
Riikka Kupsalan, Emmi Länsmanin ja Jussi Riihelän toteuttamalla videoprojisoinnilla Fountain 
of Youth.

In Public, In Particular (IPIP) -hanke on saanut tukea Luova Eurooppa -rahoitusohjelmasta 
sekä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2015–2018.

Susanna Pyörre 
In Public, In Particular hankkeen projektipäällikkö

LINNANKATU 
ON 

TAIDEKATU

Kuva: Johanna Naukkarinen.



Kuva: Johanna Naukkarinen.



Kuva: Johanna Naukkarinen.



Kuva:  Maja Strgar.



The arts education coordinates the international In Public, In Particular (IPIP) project, which 
includes art universities from Belgium, Ireland and Croatia. Each university in the project has 
chosen one street from its own hometown (Antwerp, Dublin, Zagreb and Turku), the originality 
and special features of which will be contemplated by the means of engaging art. In Turku, the 
art street was easily selected to be Linnankatu, on which the Art Academy is located.

 

Co-operation, performances, art works and workshops

The companies, authorities, organisations and other parties operating along Linnankatu have 
been invited to participate in the performances, art works and workshops implemented by 
artists and art students where the characteristics of the street will gain an artistic form. Ideas are 
being developed and created in co-operation with Linnankatu residents, artists and art sector 
students – so finished art works are not just being brought to Linnankatu. The goal is that 
the companies and other parties along the street could also in future benefit from the 
participation in art projects. 

During the first whole operating year of the project, the students’ ideas were 
tested at workshops together with the co-operation partners of Linnan-
katu. The workshops will be producing implementation ideas and 
art contents for the street event ‘Linnankatu Street is Art Street’ 
to be organised in 2017 (7–10 November 2017). 

 

Painting with light, rendezvous with texts and coaster cards 

The Light Painting photographs created at the workshop of Maja Strgar Kurecic, Croatian artist, 
present selected targets of Linnankatu, such as the bank of the River Aura and the Varvintori 
square, literally in a new light. The workshop participants had the opportunity to test different 
methods of painting with light. The working at a public place drew the attention of passers-by 
and many stopped to follow the progress of the process and to take a peek at the results created. 

Soňa Dermeková’s performance Book Intervention was implemented at the City Library of 
Turku in co-operation with customers and the personnel. In the work, the texts selected by cus-
tomers encounter each other. People go to library for many different reasons, to study, to find 
answers to questions or to experience insights through books that are otherwise unreachable. 
Dermeková’s work united people by compiling together texts that were important for them.

Many restaurants on Linnankatu were also involved in the co-operation. For example, at Bar 
Kuka, customers designed and decorated their own coasters at the event ‘Coaster Card – Make 
your own coaster!’ The empty business premises at Linnankatu were taken over, among other 
things, by the video project ‘Fountain of Youth’ executed by Vilma Iivanainen, Laura Halonen, 
Riikka Kupsala, Emmi Länsman and Jussi Riihelä.

 

The In Public, In Particular (IPIP) project received funding from the Creative Europe funding 
programme and from the Finnish Ministry of Education and Culture for the years 2015–2018.

 

Susanna Pyörre 
Project Manager of the In Public, In Particular project
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Kuva: Johanna Naukkarinen.



Kuuntelin TaideART-seminaarissa (21.–22.4.2016) esitettyjä puheenvuoroja kuvauksina 
suomalaisesta globaalista taidekentästä. Keskustelu tarjosi arvokasta tietoa taidekentästä ja 

taiteilijana toimimisesta – monihan 
meistä pyrkii toimimaan taiteilijan 
ammatissa valmistumisen jälkeen. 
Seminaari oli osa Taide ja yhteiskunta 
-opintojaksoa.

Kuraattori Laura Köönikkä puhui 
taiteilijan asemasta työmarkkinoilla. Hän 
nosti esiin taiteenkentän rakenteelliset 
ongelmat kuten sen, että kuvataiteilijoita 
koulutetaan liikaa sellaiseen ammattiin, 
johon ei ole olemassa konkreettisia 
työpaikkoja. Toisaalta hän puhui siitä, 
että taiteilijat tekevät ilmaista työtä. 
Köönikkä kuvaili Suomessa yleisesti 
käytössä olevaa toimintatapaa, missä 
taiteilija maksaa näyttelytilan vuokran ja 
myydyistä teoksista tuntuvan provision. 
Köönikkä arvosteli taideyhdistysten 
galleriatoimintaa tästä, koska näissä 
gallerioissa ei edistetä taiteen myyntiä 
niin kuin kaupallisissa gallerioissa 
osataan tehdä. Näin ollen teokset jäävät 
helposti myymättä eikä taiteilija saa 
tekemästään työstään ansaittua palkkiota, 
vaan päinvastoin: taiteilija maksaa 
kulut työskentelystään ja teostensa 
esittämisestä.

Taide elämäntapana ja 
kielenä

Jo ennen taideopintojen alkua kuulin 
puhuttavan, että vain harva taiteilija elää 
teostensa myynnillä. Tiesin myös, että 

valmistuessani kuvataiteilijaksi minulla ei ole työnantajaa, joka maksaisi palkan taiteellisesta 
työstäni. Tuolloin suurpiirteinen suunnitelmani oli, että toimisin hybridinä, mistä tutkija Sari 
Karttunen mainitsi ohimennen puheenvuorossaan. Hybridinä tekisin taiteellisen työn ohella 
esimerkiksi taloushallintoon tai myyntiin liittyviä töitä, sillä olen aiemmalta koulutukseltani 
liiketalouden tradenomi. Näin ollen rahoittaisin taiteellisen työn tradenomin ammatillani. 
Pidän tätä edelleen mahdollisena vaihtoehtona, mutta näen kahdessa ammatissa toimimisen 
haasteena: miten tulisin taloudellisesti toimeen ja samalla rahaa ja aikaa riittäisi myös 
taiteellisen työn tekemiseen. Toisaalta olen alkanut haaveilemaan siitä, että toinen työ liittyisi 
jollakin tapaa taiteenalaan. Toisin sanoen kaupanalan työt, joista minulla on seitsemän vuoden 
työkokemus, eivät enää kiinnosta minua samalla tavalla kuin joskus aiemmin. Tällä hetkellä en 
osaa kuitenkaan sanoa, millaisissa työtehtävissä voisin toimia taiteen alalla.

Tehdessäni uranvaihdoksen kaupan alalta kuvataiteen alalle suurin motivaationi oli ryhtyä 
ammattiin, joka olisi minulle henkisesti antoisaa. Näin ollen kysymys ei ollut rahasta, vaan 

elämän rikkaudesta. Oikeastaan kyse ei ollut ammatin tai työn vaan elämäntavan vaihtamisesta. 
En koe taiteilijuutta työnä varsinkaan ansiotyön merkityksessä. Tällöin toinen ammattini 
toimisi ansiotyönä ja taiteellinen työ olisi jotain muuta – vaikkapa juuri elämäntapa. Viime 
aikoina olen ryhtynyt ajattelemaan, että taiteen tekeminen merkitsee minulle ikään kuin kieltä. 
Se on eräänlainen viestintäkanava, keino kommunikoida yhteiskunnassa.

Vaihtoehtoisia taiteilijuuksia

Taideopintojeni aikana minulle on vahvistunut käsitys siitä, etten ole taiteilija, joka tekee 
myytäviä taideobjekteja. Tämä ei kuitenkaan ole ollut selkeää, vaan olen paininut ja painin 
edelleen ristiriitaisten ajatusten kanssa. Jostain syystä koen painetta, että minun tulisi olla 
perinteinen taiteilija, joka maalaa, piirtää tai tekee veistoksia ja pyrkii pitämään näyttelyitä 
gallerioissa ja myymään teoksiaan. Tämä näkyy konkreettisessa tekemisessä – teen 
taideobjekteja. Samalla kuitenkin koen, ettei se ole minun tapani tehdä taidetta tai olla taiteilija. 
Sitten taas epäilen, pelkäänkö vain piirtää ja maalata tai olla kuvataiteilija ylipäätään, ja siksi 
kiellän itseltäni perinteisen tavan toimia taiteilijana.

Minulle on ollut vaikeaa määrittää, millainen taiteilija sitten olen tai millainen taiteilijuus 
on mahdollista, jos en ole teoksillaan ansion hankkiva taiteilija. Jossakin määrin olen 
ajatellut, olenko taiteilija ollenkaan, jos en tee maalauksia tai veistoksia. Tässä mielessä 
tuntui lohduttavalta kuulla seminaarissa (esimerkiksi Mikko Kuoringin ja Sari Karttusen 
puheenvuorot), että taiteilijuutta on monenlaista ja että ehkä minulla on kuin onkin oma 
paikkani taiteilijana.

Tutkija Sari Karttunen esitteli puheenvuorossaan kaksi taiteilijuuden äärityyppiä: 
1) markkinasuuntautunut ja galleriakiinnittynyt taiteilija sekä 2) nomadinen ja 
yhteistoiminnallinen globaali freelancer. Ymmärsin, että ensimmäiseen ryhmään kuuluva 
taiteilija pyrkii myymään tekemiään taideteoksia ja toteuttaa myyntiä jonkin gallerian tai 
gallerioiden välityksellä. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluva taiteilija saattaa hänkin myydä 
taidettaan, mutta toimii ilman vakituista galleristia. Hän ei ole sitoutunut määrättyyn tapaan 
toimia tai paikkaan, vaan liikkuu ympäri maailmaa esimerkiksi residensseissä. Mielestäni 
seminaarissa työstään puhuvista taiteilijoista Antti Laitinen ja Mikko Paakkola voisivat kuulua 
ensimmäiseen tyyppiin ja Mikko Kuorinki jälkimmäiseen tyyppiin. Miellän itseni paremmin 
nomadiseksi, yhteistoiminnalliseksi ja globaaliksi freelanceriksi kuin markkinasuuntautuneeksi 
ja galleriakiinnittyneeksi taiteilijaksi.

Ilahduin taiteilija Mikko Kuoringin puheenvuorosta juuri sen vuoksi, että hän esitteli 
toisenlaisen tavan toimia taiteilijana. Hän kuvaili omaa toimintaansa ”tee se itse” -muotoiseksi, 
”sissi”-henkiseksi ja marginaalissa tapahtuvaksi. Kuorinki kertoi toimivansa taiteilijana 
epäkaupallisessa kontekstissa, koska hän kokee kaupallisen kentän myyntivelvoitteet, taidetyylit 
ja valtarakenteet vastenmieliseksi ja rajoittaviksi. Samaistuin hänen ajatuksiinsa. Tuntui, että 
sain Kuoringin puheenvuorosta aineksia määrittää omaa taiteilijuuttani ja myös uskoa siihen, 
että ”erilainen” taiteilijuus on mahdollista.

Taiteilijan työn arvottamista

Kuraattori Laura Köönikkä arvosteli taideyhdistysten demokraattista ajattelu- ja toimintatapaa. 
Hänen mukaan taideyhdistysten tulisi voida arvottaa jäsentaiteilijoitaan hyviin ja huonoihin 
tekijöihin. Köönikän mielestä kyvyttömyys arvottaa taiteilijoita on ongelmallista silloin, kun 
halutaan esitellä tämän hetken kiinnostavimpia taiteilijoita ulkomaalaiselle kuraattorille. 

VALMISTUVAN 
OPISKELIJAN 

PUHEENVUORO:

KEHITTYVÄN 
TAITEILIJAN 

PAIKKA 
TAITEEN 

KENTÄLLÄ



I listened to the speeches given at the TaideART seminar (21–22 April 2016) as depictions of 
the global Finnish art field. The discussion offered valuable information about the art field and 
working as an artist – surely many of us pursue careers as artists after graduation. The seminar 
was a part of the Art and Society course.

Curator Laura Köönikkä spoke about the artist’s position in the labour market. She raised the 
structural issues of the art field, such 
as visual artists being too much train-
ed for a profession that does not have 
concrete jobs. On the other hand, 
she also talked about artists doing 
gratuitous work. Köönikkä described 
the operating method generally used 
in Finland where an artist pays for 
the rent of an exhibition room and a 
hefty commission for the works sold. 
Köönikkä criticised the gallery opera-
tion of art associations because those 
galleries do not promote the sales of 
art as is done by commercial galleries. 
As a result, works often remain un-
sold and the artists do not receive the 
well-earned salary for their works; on 
the contrary, artists pay for the costs 
of their working and of the display of 
their works.

 

Art as a way of life and as 
a language

Even before the beginning of my art 
studies, I heard that only a few artists 
live from the sales of their work. I also 
knew that when I graduate as a visual 
artist, I will not have an employer 
who would pay a salary for my artistic 
work. At that point, my rough plan 
was that I would work as a hybrid, 
of which Researcher Sari Karttunen 
mentioned in passing in her speech. 
As a hybrid, I would, along with the 
artistic work, do work related, for 
example, to business administration or 
sales because I also have a Bachelor’s 
degree in business. This way I would 

finance my artistic work. I still consider this a possible alternative but I realise that a challenge 
of having two occupations is: how to make a living and at the same time also have time and mo-
ney for artistic work? On the other hand, I have started to dream of connecting this other job in 
some way to the art field. In other words, the jobs in business, of which I have a seven-year work 
experience, no longer interest me in the same way as they once did. At this moment, I cannot, 
however, say in which kinds of jobs I could work in the art field.

Taideyhdistykset eivät kykene esittelemään tällaisia taiteilijoita, koska he eivät arvota 
jäsentaiteilijoitaan. 

Minusta tällainen arvottaminen kuulostaa melko brutaalilta. Toisaalta ymmärrän, että 
taiteilijoita esiteltäisiin kuraattoreille jonkin mittapuun mukaan, mutta taiteilijoiden jaottelu 
hyviin ja huonoihin ei sovi käsitykseeni taiteesta ja taiteilijana toimimisesta.

Mielestäni taiteilijuus on jatkuva oppimisen prosessi, missä taiteilija työskentelee itseään 
kiinnostavien asioiden äärellä. Tässä prosessissa muodostuu näkyviä asioita, kuten esimerkiksi 
taiteilijan kirjoituksia, luonnoksia, julkaisuja, tekoja, näyttelyitä ja yksittäisiä teoksia. Osa 
näkyvistä asioista on julkisia laajalle yleisölle, osa ei. 

Taiteilija Mikko Paakkola sanoi puheenvuorossaan, että taiteilija on olemassa ainoastaan 
töidensä kautta. Ymmärrän Paakkolan näkökulman siten, että taiteilija tulee julkisesti näkyväksi 
töidensä kautta ja häntä tulkitaan niiden perusteella. Näin asian laita varmastikin on, mutta 
työn voisi laajentaa käsittämään muitakin tuotoksia kuin taideteoksia. Taidenäyttelyssä on usein 
esillä valmiita teoksia, jolloin työskentelyprosessi jää näkymättömiin.

Mielestäni taiteilijana toimiminen on kehittymistä, kasvamista 
ja oppimista, mihin kuuluu myös ”virheiden” tekeminen. 
Yhden näytön perusteella on vaikea määrittää koko taiteilijaa. 
Kun seuraa yhden taiteilijan näyttelyitä, voi havaita merkkejä 
kasvamisesta, prosessista. On tärkeää, että taiteilija voi olla 
keskeneräinen ei vain itsellensä vaan myös julkisesti ja että 
siitä voidaan myös avoimesti keskustella. Mielestäni jaottelu 
hyviin ja huonoihin tekijöihin ei anna tilaa keskeneräisyydelle 
ja oppimiselle, vaan se on jokseenkin tuomitsevaa.

Mielestäni taiteilijoiden arvottaminen on eettisesti 
kyseenalaista. Taiteilijat ovat erilaisia ja heidän taiteensa on monimuotoista. Millä perusteella 
taiteilijoita arvotettaisiin ja verrattaisiin toisiinsa? Mitkä olisivat kriteerit hyvälle taiteilijalle ja 
vastaavasti huonolle taiteilijalle? Ketkä nämä kriteerit laatisivat? Kenellä olisi valta määrittää 
hyvät ja huonot taiteilijat?

Köönikkä puhui myös taiteilijan itsetunnosta ja kannusti taiteilijoita olemaan ylpeitä 
ammatistaan. Taiteilijoiden arvottaminen hyviin ja huonoihin tekijöihin ei mielestäni edistä 
taiteilijoiden vahvaa itsetuntoa. Toki onnistuminen vahvistaa uskoa omaan tekemiseen. Mutta 
voisiko hyväksi taiteilijaksi määrittäminen vaikuttaa taiteilijan työhön kaventavasti? Huonoksi 
taiteilijaksi määrittäminen sen sijaan voi heikentää itseluottamusta. Joten mikä vaikutus 
taiteilijana toimimiselle olisi sillä, jos leimataan huonoksi taiteilijaksi?

Mielestäni taiteilijoiden määrittäminen hyviin ja huonoihin tekijöihin ei palvele taiteilijoita 
tai taiteen tekemistä. On kuitenkin tärkeää, että voitaisiin keskustella taiteilijan työskentelyn 
tuloksista siten, että päämääränä ei ole määrittää taiteilijaa hyväksi tai huonoksi. Päämääränä 
voisi olla rikas keskustelu taideteoksen tekemisestä ja sisällöstä. Tällöin tulisi ymmärtää, 
että taiteen tekeminen on jatkuva oppimisen prosessi. Mielestäni tekemisen prosessille tulisi 
antaa enemmän huomiota ja arvoa, sillä pidän taiteilijan työssä tärkeänä ja kiinnostavana itse 
tekemistä eli tekemisen ja ajattelemisen ketjuja. Toki puhun taiteen tekijän positiosta, mutta 
olen myös taiteen katsoja. Haluaisin myös katsojana kokea taiteesta muutakin kuin taiteellisen 
työn lopputuloksen ja olla vuorovaikutuksessa taiteilijan kanssa.

Riikka Kupsala

COMMENT BY 
A GRADUATING 

STUDENT:
THE PLACE FOR 
A DEVELOPING 
ARTIST AT THE 

ART SECTOR



When I made a career change from business to fine arts, my biggest motivation was to have a 
profession that would be spiritually rewarding. Hence, the question was not about money but 
about richness in life. Actually, the question was not of changing profession or work but chan-
ging the way of life. I do not feel artistry as a job, especially not in the sense of employment. 
In that case, my other profession would provide employment and the artistic work would be 
something else – perhaps exactly that way of life. Recently I have started to think that making 
art means the same to me as the language. It is a kind of a communication channel, a means to 
communicate in the society.

 

Alternative artistries

During my art studies, the perception has grown that I am not an artist who makes saleable art 
objects. Nevertheless, this has not been clear but I have struggled and I still struggle with my 
contradictory thoughts. For some reason I feel pressure that I should be a traditional artist who 
paints, draws or makes sculptures and aims at having exhibitions held at galleries and sells one’s 
work. This is visible in concrete doing – I make art objects. However, at the same time I feel that 
it is not my way of doing art or being an artist. Then I once again question whether I am just 
scared of drawing and painting and being a visual artist in general, and due to that I deny from 
myself the traditional path of an artist.

It has been difficult for me to determine what kind of an artist I am then or what kind of ar-
tistry is possible if I am not an artist who makes a living out of her work. To some extent I have 
entertained the thought whether I am an artist at all if I do not make paintings or sculptures. 
In this sense it felt comforting to hear at the seminar (for example, Mikko Kuorinki’s and Sari 
Karttunen’s speeches) that there are various kinds of artistry and that maybe I do have my own 
place as an artist.

Researcher Sari Karttunen introduced two extremes of artistry in her speech: 1) a mar-
ket-oriented and gallery-fixed artist and 2) a nomad and co-operative global freelancer. I un-
derstood that artists belonging to the first category try to sell their art works and realise their 
sales through a gallery or galleries. Artists in the latter category may also try to sell their art 
but without a permanent gallery. They are not committed to a certain type of working or place 
but move around the world, for example, in residences. In my opinion, of the artists who spoke 
about their work, Antti Laitinen and Mikko Paakkola could belong to the first category and 
Mikko Kuorinki to the latter one. I perceive myself more like a nomad, co-operative and global 
freelancer than a market-oriented and gallery-fixed artist.

I was pleased with Artist Mikko Kuorinki’s speech exactly for the reason that he presented anot-
her kind of method of working as an artist. He described his own work as do-it-yourself type, 
of partisan spirit and taking place in the marginal. Kuorinki told that he works as an artist in a 
non-commercial context because he finds the sales obligations, art styles and power structures 
of the commercial field repulsive and restricting. I identified myself with his thoughts. It felt like 
I received ingredients from Kuorinki’s speech to determine my own artistry and also to believe 
that a “different” type of artistry is possible.

 

Weighing an artist’s work

Curator Laura Köönikkä criticised the art associations’ democratic way of thinking and opera-
ting. According to her, the art associations should be able to categorise their member artists into 
the good and bad. Köönikkä feels that the inability to measure artists is problematic when the 

desire is to introduce the most interesting artists at the moment to a foreign curator. Art 
associations are not able to introduce such artists because they do not rank their member 
artists. 

To me, such ranking sounds pretty brutal. On the other hand, I do understand that artists 
would be introduced to curators according to some measurement but dividing artists into 
the good and the bad does not fit in my view of art and working as an artist.

I believe that artistry is a continuous learning process where artists work with matters 
that interest them. Through that process, visible matters are composed, such as writin-
gs, drafts, publications, actions, exhibitions and single works of art. Some of the visible 
matters are public to a wide audience, some are not. 

Artist Mikko Paakkola commented in his speech that an artist only exists through his or 
her work. I understand Paakkola’s point of view so that artists become publicly visible 
through their work and they are interpreted on the basis of them. This is surely the case 
but the work could be extended to cover also other pieces of work than art objects. An art 
exhibition often displays finished work while the working process remains invisible.

In my opinion, working as an artist means developing, growing and learning, which also 
includes the making of “mistakes”. On the basis of one display, it is difficult to define 
the complete artist. When one follows the exhibitions of one artist, signs of growing, of 
a process, can be detected. It is important that an artist may be incomplete, not just to 
himself or herself but also publicly and that it can also be openly discussed. In my opi-
nion, the division into the good and the bad does not give space for incompleteness and 
learning but it is somewhat judging.

To me, ranking artists is ethically questionable. Artists are different and their art is ver-
satile. On what ground would the artists be valued and compared with each other? What 
would be the criteria for a good artist and correspondingly to a bad artist? Who would 
draw these criteria? Who has the power to determine good and bad artists?

Köönikkä also talked about the artist’s self-esteem and encouraged artists to be proud of 
their profession. Valuing artists into the good and the bad does not in my opinion further 
the artists’ strong self-esteem. Of course, success confirms the belief into one’s own doing. 
But could being defined as a good artist narrow the artist’s work? Anyway, being defined 
as a bad artist may weaken the self-esteem. So, what would be the impact on working as 
an artist, if one is labelled as a bad artist?

In my opinion, ranking artists into the good and the bad does not serve the artists or the 
making of art. It is, however, important that the results of the artist’s working could be 
discussed so that the goal is not to categorise the artist as good or bad. The goal could be 
a fertile discussion about the making and contents of the piece of art. It should then be 
understood that making art is a continuous learning process. In my view, the process of 
making should be given more attention and value because I consider the making itself 
as important and interesting in an artist’s work, in other words the chains of making and 
thinking. I do talk from the position of a maker of art but I am also a viewer of art. As 
a spectator, I would also like to experience more about the art than the end result of the 
artistic work and be in interaction with the artist.

 

Riikka Kupsala



Muistokirjoitus Jere Alajeesiölle

Hyvän ystävämme ja koulukaverimme Jere Alajeesiön tuli 
valmistua koulustamme kuvataiteilijaksi

tänä keväänä. Taiteen tekemisen Jere otti vakavasti, eikä hänen 
tapansa työskennellä katsonut

aikaa. Niinpä opintovuosia kertyikin muiden murheiden myös 
lisätessä taakkaa. Onhan niin, ettei

eletyn elämän arvo katso elettyjen vuosien määrää tai sitä, miten 
paljon tehtäviä ehtii mennä

väärään.

Ammensit niin herkän läsnä olevista kuin lumoavan meren 
tummista taideteoista. Jere – jäämme

tarinoitasi kaipaamaan, unohduit taitavasti runojen maailmaan. 
Muistamme sinua intohimoisena

keskustelijana ja parantumattomana romantikkona, ystävä hyvä.

Mikko-Pekka Hyvärinen

Obituary for Jere Alajeesiö

 

Our good friend and school friend, Jere Alajeesiö, was about to 
graduate this spring as a visual artist

from our school. Jere took the making of art seriously and his way 
of working did not watch

the time. So years of study accumulated while other sorrows also 
increased the burden. Well, it is so that

the value of the lived life does not count the lived years but how 
many things have time to go

wrong.

 

You drew out such sensitiveness like the enchanting sea from 
dark art works. Jere – we will

miss your stories, you skilfully fell into the world of poetry. Dear 
friend, we will remember you as a passionate conversationalist 
and an incurable romantic.

Mikko-Pekka Hyvärinen
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Jenni Hiltunen

Mikko Ijäs

Heikki Kännö
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HEINI AHO

Valmistuin Turun Taideakatemiasta kuvataiteilijaksi vuonna 2003 ja kuvataiteen maisteriksi 
Helsingin Kuvataideakatemiasta vuonna 2015. Yhdistelen työskentelyssäni kuvanveiston, 
installaation ja liikkuvan kuvan elementtejä teoksiksi, jotka käsittelevät tilaan ja ympäristön 
havainnointiin liittyviä kysymyksiä. 

Jokaisella taiteilijalla on haasteensa omassa työskentelyssään. Itselläni se on ollut ideoiden ja 
tarinoiden runsaus, ajatusten karsiminen ja päättäväisyys työskentelyn eri vaiheissa.

Olen pohtinut, miten tuoda monisäikeisiä asioita esille fragmentoidussa näyttelytilanteessa. 
Kaikkea ei pysty sisällyttämään teokseen tai näyttelyyn. Se mitä sanot välittyy vain harvoille 
katsojista koko laajuudessaan, mutta jos yksikin ihminen saa jotain irti siitä, mitä teit, teko 
jatkaa elämäänsä jossain muualla.

Olen mukana muutamassa tiiviissä ja pitkäkestoisessa yhteistyöprojektissa, jotka antavat tärkeän 
lisän yksin tekemiselle. Parhaimmillaan erilaiset näyttelyprojektit ja residenssit johtavat uusien 
kontaktien löytymiseen.  Välillä taiteilijan tarvitsee matkustaa ymmärtääkseen, mitä tehdä, ja 
saadakseen ymmärrystä tekemisilleen. 

Yksi asia, mikä on tullut selväksi: ei ole palkintoa, palautetta tai lopputulosta, mikä olisi 
parempaa ja palkitsevampaa kuin itse luomistyö. Taiteellinen työskentely on hyvä vastalääke 
kulutuskeskeiseen elämään.

I graduated from Turku Arts Academy as an artist in 2003 and as Master of Arts from Academy 
of Fine Arts, Helsinki in 2015.

I combine elements of sculpture, installation and moving image into works addressing issues of 
space and perceptions of the environment.

Each artist has challenges in their artistic working. For me it has been the profusion of ideas and 
stories, the pruning of ideas and the decisiveness in the different stages of working.

I have pondered how to bring up complex issues in the fragmented exhibition situation. You 
can’t include everything in one work or exhibition. What you say will only reach a few viewers, 
but if even one person gets something out of what you did, the act continues to live somewhere 
else.

I have a few intensive and long-term collaboration projects that give an important addition 
to working alone. The best thing about different exhibition projects and residencies is finding 
new contacts. Sometimes the artist needs to travel in order to understand what to do and to get 
understanding for their own working.

One thing that has become clear is that there is no prize, feedback or end result which would 
be better and more rewarding than the creative work itself. Artistic work is a good antidote to 
consumption-centered life. Joy of Being Together, 2016–2017, kuva/photo Jussi Tiainen.

www.heiniaho.com

http://www.heiniaho.com


Minä olin ollut aina surkea koulussa. Hain useita vuosia moniin eri kouluihin, ja olin onneni 
kukkuloilla, kun minut valittiin Turun ammattikorkeakoulun valokuvaopintoihin toisella 
yrittämällä vuonna 2000. Olen siitä edelleen erittäin iloinen; se muutti minun kohdallani kaiken. 
Suhtauduin opintoihini erittäin vakavasti ja intohimoisesti. Meidän vuosikurssimme oli erittäin 
kunnianhimoinen, ja kaikki yrittivät parhaansa. Välillä meillä kaikilla oli tunteet pinnassa, kun 
arvioimme toistemme teoksia. 

Turun ammattikorkeakoulun suurin etu oli sen monialainen ja innostava yhteisö. Kaikki eri 
taiteen alat olivat samassa pienessä koulussa, ja valokuvaopiskelijanakin minun oli mahdollista 
työskennellä monissa eri työpajoissa. Tämä monialaisuus jätti suuren jäljen minuun taiteilijana. 

Vuosikurssiltamme monet jatkoivat opintojaan Taideteolliseen korkeakouluun ja 
Kuvataideakatemiaan. Saimme opinnäytteiden kirjoittamiseen kannustavaa ohjausta, ja 
innostuin taiteesta kirjoittamisesta. Päätin jo silloin, että hakisin Taideteolliseen korkeakouluun 
ja pyrkisin vielä tekemään väitöskirjaa. En tosin vielä silloin tiennyt, millainen siitä tulisi, 
mutta nyt se on valmis. Monialaisuus näkyy väitöskirjassanikin, joka yhdistelee muun 
muassa etnografiaa, psykologiaa, paleontologiaa ja arkeologiaa. Tämä kaikki on käsitelty 
taiteilijan näkökulman kautta. En olisi koskaan päätynyt ajattelemaan tällä tavoin ilman Turun 
ammattikorkeakoulun monialaista ja innostavaa ilmapiiriä. 

I was always terrible at school. I spent many years applying to various art schools and I was 
immensely happy when I was accepted to the photography department of Turku Polytechnic 
[the name of the school at the time] in 2000 at the second attempt. I am still very happy that I 
was accepted. For me, it changed everything. I took my studies very seriously. The students on 
my year were all very ambitious and everyone was doing their best. Occasionally things got a bit 
emotional as we were judging each others works. 

The advantage of Turku Polytechnic was its multi-disciplinary and encouraging atmosphere. 
There was a wide variety of different mediums taught under the same roof, and even as a student 
of photography, I was able to practise in different workshops. This multi-disciplinary approach 
had a huge impact on me as an artist. 

Several students from my class continued their studies towards an MA degree in Helsinki. We 
had good tutors who helped us with writing our BA theses and I became interested in writing 
about art. I decided that I would apply to MA studies and would one day write a doctoral 
dissertation. Back then, I had no idea what it would be about, but now it is finished. The multi-
disciplinary approach is also evident in my dissertation. It combines ethnography, psychology, 
palaeontology, and archaeology, just to name a few fields of inquiry used in the research. All of 
these fields are handled through the eyes of an artist. I would never have been able to think this 
way without the multi-disciplinary approach that I learned in the encouraging atmosphere of 
Turku University of Applied Sciences.

MIKKO IJÄS

www.mikkoijas.com

http://www.heiniaho.com


Valmistuin Turun piirustuskoulusta taidemaalariksi vuonna 1992, ja lopetin kuvataiteen 
tekemisen kokonaan pari vuotta tämän jälkeen. En tuntenut kuvataidetta enää omaksi 
ilmaisumuodokseni. Halusin kertoa tarinoita ja käyttää työskentelyssäni sanoja. 

Olen kirjoittanut kauemmin kuin maalannut, mutta kirjailijan ura tuntui siitä huolimatta 
kaukaiselta haaveelta. Kuvataiteilijaksi valmistuminen oli vienyt melkein kymmenen 
vuotta, ja ymmärsin, että jos aikoisin joskus kirjoittaa julkaistaviksi kelpaavia romaaneja, 
jostain vastaavasta olisi kyse siinäkin. Tein ensimmäiset vakavammat yritelmäni 
kaksikymmentä vuotta sitten, ja siitä lähtien olen puurtanut kohti maalia.  

Kuutisen vuotta sitten keksin käsikirjoituksen tapahtumakentäksi kuvataiteen ja 
keskushenkilöksi Joseph Beuysin. Tuntui kuin olisin palannut kotiin. En halunnut pilata 
hyväksi katsomaani ideaa keskinkertaisella toteutuksella, joten annoin ajan kulua. Kirjan 
valmistumiseen kului lopulta yli viisi vuotta. Keräsin lähdemateriaaleja, kehittelin tarinaa 
ja kirjoitin samalla harjoitelmia, kunnes tunsin olevani valmis tarttumaan Beuysiin.

Mehiläistie julkaistiin 11.4.2017. Saatuani kustannussopimuksen olin jo kirjoittamassa 
uutta käsikirjoitusta, joka sekin kertoo mystiikkaan hurahtaneesta taiteilijasta. 
Kolmannesta teoksesta on jo olemassa luonnos, ja taustamateriaalin lukeminen ja 
omaksuminen on käynnissä.

Näin Turun piirustuskoulusta valmistutaan kirjailijaksi.

 

I graduated from Turku Drawing School in 1992 and stopped making visual art completely 
a few years after that. I did not feel that visual art was any longer my way of expression. I 
wanted to tell stories and use words in my working. 

I have written longer than I have painted but still the career as a writer seemed like a 
faraway dream. Graduating as a visual artist had taken almost ten years and I understood 
that if I was ever going to write novels accepted for publication, something similar would 
be required. I made my first more serious attempts twenty years ago and since then I have 
scrubbed towards the goal.  

About six years ago I came up with the visual arts as the scene and Joseph Beuys as the 
main character. It felt like I had returned home. I did not want to spoil the idea I found 
good by a mediocre implementation so I let time pass. The completion of the book finally 
took over five years. I collected source materials, developed the story and wrote sketches at 
the same time until I felt that I was ready to bite into Beuys.

Mehiläistie was published on 11 April 2017. After receiving a publishing contract I was 
already writing a new manuscript, which also tells about an artist becoming crazy about 
the mystics. A sketch of my third book already exists, and I have started the reading and 
digesting of background material.

This is how you graduate as a writer from Turku Drawing School.

HEIKKI KÄNNÖ

Kuva: Markku Laakso.

heikki.kanno@pp.inet.fi



Alun perin kiinnostuin valokuvista ja runoista samasta syystä. Molemmissa taidemuodoissa 
tarina muodostuu vihjeistä, rivienväleistä, rajauksen ulkopuolelle jätetyistä elementeistä. Minua 
kiinnostavat visuaaliset yksityiskohdat, niiden toisto ja variaatio, miten hiusten palmikointi 
toistuu päällä olevassa neuleessa, miten ikkunan ulkopuolella näkyvät tilhet toistuvat 
pöytäliinan tilhikuviossa. 

Opiskelin Turun Taideakatemiassa valokuvausta vuosina 2002–2006, mutta runojen 
kirjoittaminen kulki koko ajan kuvaamisen rinnalla. Kuvasin ja kirjoitin maailmaa, jossa 
mielikuvituksen ja todellisuuden välinen raja on hämärtynyt. Minua kiinnosti se, miten 
ihminen sijoittuu ympäristöönsä, sulautuu tai katoaa siihen. Opinnäytetyöni oli kirja, jossa 
yhdistin valokuvaa ja runoa. 

Nyt reilut kymmenen vuotta myöhemmin kirjoittaminen on ottanut kuvaamisen paikan – 
oikeastaan siksi, etten tarvitse kirjoittaakseni kalliita välineitä, usein kynä ja paperi riittävät. 
Olen kirjoittanut viisi runokokoelmaa, jotka kaikki käsittelevät luonnollisen ja keinotekoisen 
välistä jännitettä. Ne käsittelevät myös yksinäisyyden ja yhteyden kokemuksia, ja niiden 
perusvire on eksistentialistinen siinä mielessä, että maailma hahmottuu kokevan subjektin 
näkökulmasta. Ajattelen että runoni ovat kirjoitettuja kuvia; myös runokokoelman alkusysäys 
on aina kuva, pikseleistä muodostunut aurinko, röntgenkuva tai Arizonan hiekkainen autiomaa.

Originally I became interested in photographs and poems for the same reason. In both art 
forms, the story is formed by hints, between lines, elements left outside the cropping. I am 
interested in visual details, their repetition and variation, how the plaiting of hair is repeated on 
a knit garment, how waxwings outside the window are repeated in the pattern of a tablecloth. 

I studied photography at Turku Arts Academy in 2002–2006 but poetry writing went the whole 
time alongside it. I took pictures and wrote the world where the border between imagination 
and reality is blurred. I was interested in how a person is set in their surroundings, blended in 
or faded into it. My thesis was a book where I combined photography and poetry. 

Now, over ten years later, writing has taken the place of photography – actually because I do 
not need expensive tools to write, often a pen and a paper are enough. I have written five poetry 
collections, which all handle the tension between natural and artificial. They also address the 
experiences of loneliness and connection, and their basic tone is existentialist in the sense that 
the world takes shape from the view of the experiencing subject. I think that my poems are 
written images; the initial impulse of a poetry collection is always a picture, the sun created 
from pixels, an X-ray or the sandy desert of Arizona.

SATU MANNINEN

Nimetön, Satu Manninen.



Minulle ei ole merkityksellistä pohtia, mitä taide on, vaan tärkeämpää minulle on se, mitä 
taiteella voi saada aikaan. Teen töitä yksin, mutta yksin ei tarvitse olla. En todella ole mestari, 
annan vain suunnitelman ja idean, ja yritän parhaani mukaan luottaa ihmisiin ja heidän tai-
toonsa. He toteuttavat suunnitelmani parhaansa mukaan, tiedän.

MUM’s alkoi yhteisöllisestä taideprojektista, kun olin Afrikassa 2006.  

Siitä tuli brändi, minulle kuin hyvä ystävä. MUM’sin kanssa mietin, miten yhdessä voimme 
kantaa vastuuta ihmisestä ja ympäristöstä, työllistää kehittyvissä maissa ja oikeudenmukaisella 
työkorvauksella, valmistaa tuotteita ja teoksia, joissa kaikissa on tekijänsä signeeraus ja joita 
ihmiset täällä meillä voisivat kotiinsa hankkia. Minulle jokainen valmistamamme tuote on 
taideteos, jolla on erityinen merkitys sen tekijälle ja toivottavasti myös sen ostajalle.

I am interested in using art as a tool, creating sustainable arts and designs in collaboration with 
people around the world. My art project carries the brand name MUM’s, which is to make an 
ethical collection of homeware items and jewelry made of recycled materials, combining Scan-
dinavian designs to traditional handicraft of each culture I work with. With MUM’s we work 
fair and visible and want to carry responsibility for human and environment. MUM’s is about 
values that exist for me as a mother, an artist and a human being.

Join the good force company at https://www.facebook.com/mumsdesign

Instagram http://www.online-instagram.com/user/mumsdesigns/1239762771

Pinterest https://www.pinterest.com/mumsfairdesigns/

Good with goods.

OUTI PURO

http://www.mums.fi info@mums.fi

http://www.online-instagram.com/user/mumsdesigns/1239762771
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SAMULI HALÉN

Astuin kirkkaan päivänvalon kautta pimeän 
täyttämään olioon. Sen seinillä oli tekstiä,  jonka 
löysin himmeän taskulampun avulla. Sen seinillä olit 
sinä ja se paikka jossa tapasin sinut. Niillä mustiksi 
maalatuilla seinillä oli menneisyys.

Hiihdin keskelle järveä, joka oli kahdeksan-
kymmentäsenttisen jään alla. Pohjoisessa haukkui 
kolme koiraa, idästä kantautui rautatien äänet ja 
etelästä minun: ihmisen. Tai niin ainakin ajattelin.

Seurasin ketun jälkiä metsässä, mutta olin monta 
tuntia myöhässä. Sen jäljet olivat kevyet, mutta  
minä upposin.

I was standing inside a dark object with a dim 
flashlight in my hand. There were texts of a different 
kind on the walls of the object. You were on the dark 
painted walls.

I skied to a frozen lake. Three dogs were barking in 
the north.

I found fox tracks and followed them into the forest. 
The tracks were gentle but I sank. 

https://samulihalen.com samuli.halen@gmail.com Kolme koiraa 2017. Sarjasta: Epäolennaisen kuvittaminen. 

https://samulihalen.com


JUSSI HARO

cargocollective.com/jussiharo

Kävelen paljon. Julkinen tila on alati muuttuva, ja kävellessä koen olevani 
osa sitä. Tästä muutoksesta kerään erilaisia materiaaleja. 
Mukaan keräämiäni esineitä ja asioita yhdistää vahva jännite, eräänlainen 
jälki niiden menneisyydestä. Tämä jälki tekee niiden löytämisestä 
merkityksellistä minulle. 

Työskentelen pääosin materiaalilähtöisesti kuvanveiston keinoin.

I walk a lot. Public forum is constantly changing and by walking I feel a 
part of it. From that change I collect various materials. Items and matters 
collected are joined by a strong tension, a sort of a footprint from their 
past. This footprint makes their finding meaningful to me. 

I mainly work material-wise by means of sculpture.

Jussi Haro. Luottamus, yksityiskohta Installaatiosta. 



SALKA RITVA KARELA

www.salkaritvakarela.com Instagram: salkaritvakarela

Olen ennen kaikkea 
piirtäjä, elän viivasta. 
Kuvaan ihmistä ja kuvaan 
maisemaa. Maisema on 
suuri selittämätön, samalla 
sekä persoonaton että 
henkilökohtainen. Siihen 
peilaa itsensä, tyhjän tilan 
täyttää omalla olemisellaan. 
Toinen aiheeni on ihminen 
ja ihmisen suhde toiseen 
ihmiseen. Tutkin tunteita ja 
olotiloja kehonkielen kautta – 
käsiä, ryhtiä, nojautumisia. 

I’m a drawer, lines give me 
joy. Landscapes make me feel 
and people make me want to 
understand. Lately I’ve been 
looking into body language 
and trying to portray feelings 
by using charcoal on wood.

Salka Ritva Karela. Syleilykuva 2017. Hiili vanerille. 



ANNIKA KIVI

www.annikakivi.com  www.instagram.com/annika_kivi/ 

PINNALLA 

 ”Ne, jotka menevät pinnan alle, menevät 
sinne omalla vastuullaan.”  

Oscar Wilde, Dorian Grayn muotokuva. 

Olen valokuvaaja, joka rakentaa ja 
lavastaa kuvansa kerros kerrokselta.  

Kuvatessani koen paineita luoda jotain 
häikäisevää, samalla läsnä oleminen 

tuntuu hankalalta.  

Pidän päätelaitteiden hehkusta, mutta 
hetkittäin en tiedä, ovatko ne minulle 

nautinto vai pettymys.  

Moskan ja kiillon alle voin etääntyä ja 
nauttia ristiriidan sotkusta. 

Teosteni lähtökohtana on aika, jossa 
elämme. Todellisuus, jossa pinnalla on 

merkitys näkyvyydelle ja lihallisuus 
saattaa syödä viehätyksen. 

Opinnäytetyössäni käsittelen 
omakohtaisia ja yhteiskunnallisia 

teemoja. Pohdin miten digitaalisen 
viihteen tulva vaikuttaa meihin, kun 

olemme yhteydessä loputtomiin 
ärsykkeisiin kuvaruutujen kautta. 

SURFACE 

 “Those who go beneath the surface, do so at 
their peril.”  
– Oscar Wilde, The picture of Dorian Gray 

 

I am a photographer who constructs images 
layer by layer. 

While shooting, I feel pressure to create 
something dazzling, and at the same time, 
just being present can feel uncomfortable. 

The glow of the screens and terminals excites 
me, but at times, I do not know whether they 
bring me a pleasure or disappointment. 

Under the dirt and gloss I can hide and enjoy 
the mess of of the contradiction. 

My works are based on the time in which 
we live. Where the surface has an important 
role for visibility and carnality can eat the 
seductiveness. 

In my thesis, I contemplate personal 
and societal issues. I canvass how digital 
entertainment and information flood affects 
us while we have a constant contact with 
endless stimulation through 
the screens.

Annika Kivi. AVOCADOPASTA // 2017. Sekatekniikka 150 x 150 cm.



paula.marjukka.korhonen@gmail.com

PAULA KORHONEN
Tahdon taiteellani löytää yhteyden kokonaisuuteen 
maailmassa, jossa olemme eristäytyneet luonnosta 
ja jossa jaottelemme itsemme meihin ja muihin. 
Pyrkimyksenäni on nähdä kokonaisuus yksilön 
kautta ja ymmärtää, että olemme välttämätön osa 
suurta kokonaisuutta. Monellakin tasolla työni 
kuvaavat liittymistä ja jatkumista.

Olen aikaisemmin lähinnä maalannut, mutta 
viimeisten vuosien aikana piirtäminen ja 
kuvanveisto ovat tuntuneet luontevimmalta 
tavoilta ilmaista itseäni. Myöskin aiheet ovat 
vaihtuneet ihmishahmoista abstraktimpaan tai 
maisemallisempaan suuntaan.

Pysyvänä teemana on kuitenkin ollut yksityiskohdat. 
Uskon, että metsää ei voi koskaan nähdä täysin 
tuntematta jokaista puuta erikseen. Toisaalta myös 
uskon, että erillisyys on vain harhaa, eikä erillistä 
puuta tai metsää ole. On vain kaikkeus, mistä emme 
rimpuilemallakaan pääse irti.

In a world where we have divided ourselves to ‘we’ 
and ‘the others’ and separated ourselves from the 
nature, I try to find the connection to the big picture 
through my art. My intention is to understand that as 
individuals we are inevitably part of a larger content. 
On many levels, my works portray unifying and 
continuing.

Previously I have mostly painted, but lately, drawing 
and sculpting have felt more natural as ways of 
expressing myself. Also my focus has changed from 
human to landscape, or something more abstract.

The carrying theme throughout my work has been 
the details. Details separate and unify us, and no 
matter how hard we try we can never separate 
ourselves from the universe.

Paula Korhonen. Koherenssi 2017. Tussi pahville n. 60 x 80 cm. Kuvaaja: Paula Korhonen. 



Teen abstrakteja akryylimaalauksia. Maalauksissani on lähtökohtana 
värien ja niiden keskinäisten suhteiden mietiskely; käytän maalausten 
tekotapana toistoa. Toistolla tarkoitan pisteen, viivan tms. yksikön 
toistamista kankaalle teoksen kuvapinnan aikaansaamiseksi. Työskentely 
tätä metodia käyttäen on hidasta, jopa meditatiivista. Päädyin tämän 
tekotavan pariin pikkuhiljaa opiskelujen myötä, se on tuntunut minulle 
tekotavoista luontevimmalta. Toistoon pohjaavassa maalauksessa 
minua kiinnostaa maalauksen hidas syntyprosessi. Käsittelen harvoin 
jo maalattua pintaa uudestaan, tämän vuoksi maalausjälki on puoliksi 
suunnitelmallisesti hallussa ja puoliksi ei. Pientä yksikköä toistamalla 
suurelle pinnalle saa vaikuttavaa jälkeä, ja minua kiinnostaa tehdä 
yhä vain suurempia töitä. Lopputyöni on pistemaalauksella toteutettu 
seinämaalaus.  

 

I do abstract paintings using acrylic paints. The basis of my work is 
pondering colours and their relation to each other. I use repetition as a 
method of painting. By repetition I mean repeating a singular unit such 
as a dot, a line etc. on the canvas in order to form the picture surface of 
the painting. Working with this method is very slow, even meditative. 
I ended up working like this during my school years, this method feels 
the most natural for me. What I’m interested in the repetitive method is 
the slowness of the painting process. I rarely retouch the surface already 
covered, so the result of the painting process is partially under control 
and partially not. Repeating a small element on a large surface creates 
impressive results, and I am eager to do bigger and bigger works in the 
future. My thesis work is a wall painting made with dots. 

www.kristiinakorjonen.com korjonenkristiina@gmail.com

KRISTIINA KORJONEN

Kristiina Korjonen. Sarjasta Karttoja 2016. Akryyli kankaalle 160 x 190 cm. Kuvaaja: Kristiina Korjonen. 



Käsittelen taiteessani naisruumista ja naisen 
suhdetta kehoonsa. Minua kiinnostaa erityisesti 
se, miten yksityiseksi koettu ruumis onkin samaan 
aikaan julkista ja sosiaalista. Teosteni taustalla on 
pohdiskelu siitä, miten yhteiskunnalliset ja sosiaaliset 
normit, etenkin naisruumiiseen kohdistuvat ihanteet 
ja epäihanteet ulottuvat yksityiselle alueelle. Tämä 
nivoutuu niihin tapoihin, miten suhtaudun kehooni 
ja miten kohtelen sitä jokapäiväisessä elämässäni. 

Taiteellinen työskentelyni pohjautuu 
omakuvallisuuteen ja performatiivisuuteen. 
Opinnäytetyönäyttelyssäni teoksien materiaalina 
ovat henkilökohtaiset kauneusrutiinini, 
kuten meikkaaminen ja karvojen ajeleminen. 
Dokumentoin valokuvan ja videon keinoin 
rutiinejani ja työstän niistä videoinstallaatioita. 

 

Recently my artistic work has been about the 
feminine body and a woman’s personal relationship 
with her own body. I am particularly interested in 
how the body is on one hand private and personal, 
and on the other, social and public. The question 
behind my art is how social norms, particularly 
ideals and anti-ideals about the feminine body, can 
reach to the private space of an individual. This is 
present in the ways how I see my body and how I am 
treating it. 

My way of making art is performative and self-
portraitical. This method is visible in my artistic 
thesis, as I am using my personal beauty routines, 
like shaving legs and styling eyebrows, as the 
material for my art pieces. I am documenting these 
routines by video and photography, using myself and 
my personal beauty items as models. I am exhibiting 
these works as video installations. 

www.kupsala.net/riikkakupsala  Instagram: @riikupsa  riikka@kupsala.net

RIIKKA KUPSALA

Riikka Kupsala. Trimming Eyebrows 2017. Digitaalinen kuva, videonäkymä. Kuvaaja: Riikka Kupsala. 
Riikka Kupsala. Shaving Axillary Hair 2017. Digitaalinen kuva, videonäkymä. Kuvaaja: Riikka Kupsala.



Opiskeluvuodet Taideakatemiassa ovat olleet haastavia, sillä sitä taide on: haaste. Siihen 
vastaaminen edellyttää jatkuvaa totuttujen ajattelutapojen kriittistä tarkastelua ja 
kyseenalaistamista. Kontrollin hellittämistä ja epätietoisuuden sietämistä. Minulle, kuten lienee 
kaikille ihmisille, on ominaista taipumus määritellä, sanallistaa ja luokitella asioita. Harhailua 
ja epämääräisyyttä on vaikea kohdata ja hyväksyä. Kuitenkin ne ovat olennainen ja väistämätön 
osa elämää. Työskentelyni teemat pyörivät usein tämän ristiriidan ympärillä.

Haaste on vaatinut, mutta myös antanut paljon. Tärkein saavutukseni lienee uudenlaisten 
katsomisen tapojen oppiminen: Mikä on merkittävää, miksi se on merkittävää, miksi se ei olisi? 
Siitähän taiteessa on kyse, erilaisista merkityksistä. Neljä vuotta kuvataiteen opintoja ovat olleet 
niitä täynnä. 

Työskentelen installaatiotaiteen parissa. Teoksissani keskityn yksittäisten kuvien sijaan eri 
elementeistä koostuvaan kokonaisuuteen. Pidän simppeleistä materiaaleista: kankaasta, 
paperista, muovista. Pelkistetyt materiaalivalinnat kääntävät huomion väreihin, pintoihin ja 
muotoihin. Lempimuotoni on neliö.

My studies at Art Academy have been challenging, because that’s what art is: a challenge. 
Responding to that challenge requires constant observing and questioning of my learned and 
familiar ways of thinking. It requires giving up control and tolerating uncertainty. I, as well 
as all the humans, have the tendency to define and categorise things rationally. Wandering 
and vagueness are difficult to encounter and accept. Nevertheless, they are an essential and 
inevitable part of life itself. The themes of my work often circulate around this contradiction. 

The challenge of art has demanded but also given a lot. My most important achievement is 
learning new ways of perceiving: what is meaningful, why is it meaningful, why wouldn’t it be? 
After all, that’s what art is all about: different meanings. Four years of visual arts studies have 
been full of them.

I work mainly amidst installation art. In my works I focus more on building a bigger, solid scene 
than making separate images. I like simple materials: fabric, paper, plastic. Plain materials guide 
the attention to the colours, textures and shapes. My favourite shape is square.

www.maijakayhko.fi Instagram: maija_kayhko

MAIJA KÄYHKÖ

Maija Käyhkö. Yksityiskohta teoskokonaisuudesta 2017.  Installaatio 230 x 210 x 120 cm.  



Itselleni taiteen tekeminen on yritys päästä 
täydelliseen rehellisyyteen. Taideakatemiassa 
vietettyjen vuosien aikana olen kasvanut ja kehittynyt 
ennen kaikkea henkisesti. Olen alkanut ymmärtää, 
mitä taiteen tekeminen minulle merkitsee, miksi ja 
miten teen taidetta. Olen alkanut ymmärtää, että 
minun ei tarvitse tavoitella vastausta kysymykseen, 
mitä taide on, sillä se on ikuinen mysteeri ja hyvä 
niin. Sen sijaan se, että teen ihan omaa juttuani, jos 
koen sen tärkeäksi, tekee minut onnelliseksi. Saan 
taiteeseeni oman itseni ja sitä kautta sille arvon. 

Taiteestani nousee esiin vahva henkilökohtaisuus, 
sillä lähtökohtaisesti yritän taiteen keinoin 
selvittää asioita itselleni ja päästä lähemmäs omaa 
mielenmaisemaani. 

To me, making art is an attempt to reach complete 
honesty. During the years spent at Arts Academy, I 
have grown and developed, most of all spiritually. I 
have begun to understand what making art means 
to me, why and how I make art. I have started to 
understand that I do not need to pursue an answer to 
the question what art is because it is an eternal mys-
tery, which is just fine. Instead, the fact that I do my 
very own thing and consider it important makes me 
happy. I bring myself into my art and through that it 
gains value. 

Strong intimacy stands out from my art because 
generally I try, by means of art, to clarify things to 
myself and get closer to my own mindscape. 

http://cargocollective.com/emmalarkovuo 
Instagram: emmalarkov emma.larkovuo@hotmail.com

EMMA LARKOVUO

Kuu lohduttaa huolestuneita 2016. Öljyväri mdf-levylle 63 x 66 cm.



Taiteen runous ei itselleni aukea vain 
taidegallerioissa, useammin näen sitä runoutta 
katujen karussa maailmassa tai nostaessani katseeni 
ojanpohjasta kohti taivasta. Näen esteettisesti 
kauniita asioita roskakasoissa ja hylätyissä taloissa 
sekä niiden graffiteilla maalatuissa seinissä.  
Mielenkiintoiset tarinat ovat luettavissa siltojen alla 
lojuvista tahraisista patjoista, joista kadunmiehet 
ovat lähteneet tavoittelemaan jotain, mitä he eivät 
tule koskaan saavuttamaan.  

Haluan tehdä taidettani jo olemassa olevilla 
materiaaleilla, aina kierrätystä silmällä pitäen.  

For me, the poetry of art does not only reveal itself 
in gallerys, more often I see the beauty in the harsh 
realms of the streets or when lifting my gaze from 
the gutter towards the sky. I see aestetically beautiful 
things in piles of trash, in abandoned houses and in 
their graffiti covered walls. The interesting stories are 
to be found from under the bridge, on the stained 
mattresses left behind by hoboes pursuing their 
dreams which are never to be realized. 

I want to make art of existing excess materials, 
recycling as much as possible.

aleksi.liimatainen@gmail.com

ALEKSI LIIMATAINEN

Aleksi Liimatainen. American vampire 2016. Osa suurempaa seinämaalausta.



Työni kautta pohdin, millä tavoin rakennettu ympäristö vaikuttaa ihmiseen. Miten teollisen 
kulttuurin yksilön käyttäytyminen, kognitio ja sosiaalisuus kehittyvät ja millaisia kiintymys- ja 
riippuvuussuhteita ihmisellä syntyy rakennetun ympäristönsä kanssa.   

”1000 human muscles move it. Moves it everyday. Makes it. Makes me. Made me. My muscle. 
Muscle attached to the bones empowered by energy. The sensations of flesh. Flesh containing 
energy contracts and releases it. Weaves the bodies. The same slaughter cold bodies lying on the 
road dripping blood like thick oil. I hurry. Slowly reading my mantra ”I love my car”. Yes I do... 
Tomorrow, the always tomorrow Utopian windy freedom and harsh relative reality contracts 
and creates a dialog, dialog between passionate human lovers. The emotional dance contains 
hurt and bonds them. The future definite failure is at stake, that’s a very risky investment. How 
much money? I have everything at stake on this.” 

Jurgis Bernatonis 

Työvälineitäni ovat video, ääni ja kieli, sekä kutominen, veisto ja erilaiset käsityöt, joiden kautta 
tutkin teollista kulttuuria, sen yksilöä, asioiden monimuotoisuutta ja selittämättömyyttä.  

Through my artistic practice, I ponder how the built environment affects human. How be-
haviour, cognition and sociality of an individual of an industrial culture develop and what kind 
of attachment relationships and dependencies human builds towards built environment.

”1000 human muscles move it. Moves it everyday. Makes it. Makes me. Made me. My muscle. 
Muscle attached to the bones empowered by energy. The sensations of flesh. Flesh containing 
energy contracts and releases it. Weaves the bodies. The same slaughter cold bodies lying on the 
road dripping blood like thick oil. I hurry. Slowly reading my mantra ”I love my car”. Yes I do... 
Tomorrow, the always tomorrow Utopian windy freedom and harsh relative reality contracts 
and creates a dialog, dialog between passionate human lovers. The emotional dance contains 
hurt and bonds them. The future definite failure is at stake, that’s a very risky investment. How 
much money? I have everything at stake on this.”

Jurgis Bernatonis

My tools of work are video and sound, weaving, sculpting and different techniques of craftmak-
ing, through which I explore industrial culture, industrial individual, diversity of things and 
inexpicability.

sallamari.rantala@gmail.com  cargocollective.com/sallamarirantala

SALLAMARI RANTALA

Sallamari Rantala. I hurry. Slowly reading my mantra “I love my car”. Yes, I do... 2017. Kudonta.



Kun aloitin Taideakatemian, minulla oli selkeä halu oppia hyväksi maalariksi, ja maalari olen 
edelleen. Luulen tietynlaisen kolmiulotteisen ajattelun kuitenkin näkyneen aina maalausjäljessä-
ni; ainakin minulla on aina ollut tarve johonkin suurempaan, suurempaan kokoon, ilmaisuun, 
veistokselliseen jälkeen.  

Installaatiot alkoivat kiinnostaa minua toisella vuosikurssilla, mutta siitä meni vielä vuosi, en-
nen kuin ideat jalostuivat toteutusvaiheeseen asti. Lähdin kolmannen vuoden kevääksi vaihtoon 
Irlantiin, mistä tuli hyvin merkittävä käännekohta itselleni taiteellisesti. Irlannissa sain pienen 
vilahduksen siitä, minkälaista oma itsenäinen työskentelyni taiteilijana voisi olla. Taiteellisessa 
työskentelyssäni ajankohtaiseksi tulivat kysymykset siitä, miten määritellä maalaus (tai esimer-
kiksi piirustus) ja mitä nimitykset ylipäätään tarkoittavat. Aloin tehdä teoksia, jotka eivät ehkä 
yksiselitteisesti hahmottuisi maalaukseksi, veistokseksi tai piirustukseksi, vaan kyseenalaistavat 
taiteen kategorioiden rajoja, pudoten niiden väliin. 

Minua kiinnostaa ihmisen tarve hakea kontrollia kaaokseen, asioiden luokittelu ja järjestämi-
nen, ja hallitsemisen keinotekoisuus. Minua kiinnostaa, miten ihmiset käyttäytyvät. 

Miten ihminen luokittelee ja arvottaa ympäristöään? Mitä ”luonto” tarkoittaa ihmiselle? Pe-
rusajatus luonnosta tuntuu olevan, että luonto on jotakin, jota täytyy suojella. Ihminen on siis 
erillinen luonnosta. Ihminen on vastuussa luonnosta. Luonto on täydellinen, puhdas, neitseel-
linen, hyvä; ihminen paha. Ihminen on kasvanut suuremmaksi kuin luonto. Luonto on jotakin 
mitä ihailemme, mitä ”menemme kokemaan” Karhunkierrokselle. Luonto ei ole kaupungissa.  

 Opinnäytetyönäyttelyni kertoo rauduskoivusta. Vai kertooko? Ehkä se kertoo enemmän ihmi-
sen ajattelusta. Tällä hetkellä työstän pigmentinsiirtotekniikalla koivunlehtiä. Opinnäytetyö-
näyttelyyni tulee (muun muassa) iso koivunlehdistä muodostuva installaatio. 

”Leikkaan vaan näitä tuhansia lehtiä. Ihmiset kyselevät montako vielä tarvitaan. En minä tiedä. 
Näitä tulee loputtomiin. Lehdistä tulee faktapohjainen sisältö. Tai se taipuu maisemaksi. Yksi 
lehti voi ilmentää mitä vaan kun niitä on monta. Olen hajottanut puun rakenteen. Olen tehnyt 
siitä unelman. Olen tehnyt siitä muiston. Minkälainen on tunne puusta? Miten näen puun maa-
larina? Halusin siihen enemmän värejä kuin oikeasti. Unelmani on mielenkiintoisempi kuin 
todellisuus. Halusin sen tunteen katsomisesta. Sen tunteen kesästä, kun katsoo kaukaisuuteen ja 
huomaa sen maiseman kaukana sinertymisen olevan totta.”

When I started at Arts Academy, I had a clear vision that I wanted to learn how to be a good 
painter, and painter I still am. I think, though, that certain three-dimensional thinking has 
always been present in my painting. At least I have had the need for something bigger: bigger 
size, expression, sculptural way of painting. 

Installations started to interest me during my second year but another year passed before I 
finally created something concrete from the ideas. I did my Erasmus exchange in Ireland during 
the spring term of my third year, which became a relevant turning point for me as an artist. In 

Ireland, I had a little glimpse of how my independent working as an artist could be. I started to 
research questions like how to define a painting (or for example drawing) and what terms gen-
erally mean. I began to make pieces that may not be seen explicitly as a painting, sculpture or 
drawing but question the limits of art categories, falling between them. 

I’m interested in how people behave: our need of seeking control in the chaos, the classification 
and organization of things and the artificiality of controlling. 

How do people classify and value their environment? What does “nature” mean for human 
beings? The basic idea of nature seems to be that nature is something that should be protected. 
Man is thus separate from nature. Man is responsible for the nature. Nature is perfect, pure, 
virginal, good; human evil. Man has grown bigger than nature. Nature is something we admire, 
something we go to “experience”. Nature is not in the city centre. 

My thesis exhibition is about silver birch. Or is it? Maybe it tells more about human’s way of 
thinking. At the moment I’m working with birch leaves made with pigment transfer technique. 
My exhibition includes (among other things) a big installation made of birch leaves. 

“I just cut thousands of these leaves. People ask me how many I still need. I don’t know. End-
lessly? The leaves will be the factual content of the exhibition. Or it can be seen as a landscape. 
One leaf can represent anything when there are many of them. I have shattered the structure of 
the tree. I have made it a dream. I have made it a memory. What is the feeling of a tree? How do 
I see the tree as a painter? I wanted there to be more colours than in reality. My dream is more 
interesting than the reality. I wanted the feeling of watching. The feeling of summer, when you 
look into the distance and find out that it is true that the landscape far away is blue. ”

www.miraroivainen.com  Instagram: miraroi  Sähköposti: mira.roivainen@gmail.com

MIRA ROIVAINEN

Mira Roivainen. Drawing horizon 2016. Dublinin kadulta löydetty muoviverkko, muovitaskut ja 
rautalanka,  koko á A5.



Todellisuuden luovaa käsittelyä

Me emme näe maailmaa niin kuin se on, vaan niin kuin sen koemme. 
Jokainen ihminen luo omanlaisensa todellisuuden, joka pohjautuu 
subjektiivisesti koettuihin aistiärsykkeisiin. Observoin, näen, koen, 
ajattelen ja kuvaan. Edellä mainittu tapahtumakulku on lähtökohta 
taiteelliselle työskentelylleni.  

Olen kiinnostunut todellisuuden rakenteesta ja siitä, miten kukin meistä 
kokee sen omalla tavallaan. Valokuvakamera kykenee pysäyttämään 
ajan loputtoman jatkumon tallentaen pienen hetken näkyvää fyysistä 
todellisuutta. Tämä lienee tärkein syy siihen, miksi työskentelen  
valokuvan parissa. 

Creative Discourse of Reality

We do not see the world as it is. We see the world as we experience 
it. Every man creates his own reality. That reality is based upon his 
subjectively experienced sensory stimuli. I observe, I see, I experience, I 
think, I take photographs. This chain of events is the basis for my  
artistic work.

I’m fascinated by the structure of reality and how we all experience it 
in our own way. The photographic camera is able to stop the endless 
continuum of time while capturing a tiny moment of the visible physical 
reality. This may well be the primary reason why I’ve chosen to work with 
photography.

www.cargocollective.com/eerosaarikoski  saarikoski.eero@gmail.com

EERO SAARIKOSKI

Vision #5. Valokuvakirjasta Tree of Life.



Olen koonnut kirjaan valokuvia yhteisestä 
arjestamme, jota jaan 7-vuotiaan tyttäreni kanssa. 
Valokuvat toimivat voimavarana ja rakentavat ikään 
kuin toista tarinaa arjestamme. Samalla ne kuitenkin 
ovat kiinni tässä ajassa, ohi kiitävinä hetkinä, jolloin 
kaikki on ollut siinä merkityksellistä.  

Ja kuva on kuitenkin jotain muuta, se on kuin kuva 
unesta, jota ei enää muista.  

 

The photographs of this book embody the everyday 
life I share with my 7-year-old daughter; the images 
act as reserves of strength and build another story 
upon our lives, so to say. Whilst the photographs are 
connected tightly to the fleeting fragments of time, 
they also reflect the phenomenal nature of those 
specific moments. And the pictures may have many 
other inner layers  

– they are like imprints of dreams I’m not able to 
recollect.

Instagram: AnnaleenaTelasmaa  annisleena@gmail.com

ANNALEENA TELASMAA

Annaleena Telasmaa. Pieni. 103 cm x 150 cm.



Lauri Tujula työskentelee uusmediataiteiden parissa hyödyntäen osaamistaan graafisen 
suunnittelun ja pelien kentillä. Hän on erityisen kiinnostunut pelien ja uusien 
virtuaalitodellisuustekniikoiden hyödyntämisestä osana taiteellista työskentelyään. Titanikin 
tiloihin Tujula rakensi omaa elämäänsä ja elämäntilannettaan käsittelevän multimediallisen 
kokonaisuuden, jossa katsoja pääsee astumaan Tujulan omakuvalliseen virtuaalimaailmaan. 
Walden-näyttelyssä Tujula pohti suhdettaan taiteisiin, peleihin, ympäristöönsä, ystäviin, 
itseensä, avovaimoonsa ja tunteisiinsa.

”Kun aloitin opiskeluni Taideakatemialla, jouduin ensimmäistä kertaa todella kohtaaman itseni 
ja paljastamaan jotain siitä, mitä olin aiemmin piilottanut. Nyt neljän elämäni rankimman ja 
antoisimman vuoden jälkeen tuntuu luonnolliselta purkaa kaikki tuona aikana kokemani ja 
oppimani – opinnäytetyönäyttelyyni. Olen oppinut jotain itsestäni ja ympäristöstäni, mutta 
ennen kaikkea olen löytänyt jotain sellaista, jota en halua antaa pois. Olen löytänyt tavan olla ja 
tehdä jotain sellaista, jonka koen itselleni merkityksellisimmäksi.”

”Tämän näyttelyn jälkeen toivoisin, että olisin vihdoin paljastanut itseni rehellisesti sinulle, 
mutta ennen kaikkea itselleni, ja voisin vihdoin siirtyä eteenpäin. Nyt kun valmistun 
kuvataiteilijaksi, voin jo todeta sen olevan maailman rankin ammatti.”

Näyttelyn toteutumisessa ovat auttaneet: Ella Palosaari (Taideakatemia), Teemu Raudaskoski 
(Taideakatemia), Antton Korhonen (Viversion), Jussi Jantunen (Morrow Games), Iiro Tujula 
(Käsityökoulu Robotti), Aarni Tujula (Aalto), Maria Wall, Helsingin lipputehdas, Painotalo 
Prigi ja Tuomas Karmakallio (FIVR).

Lauri Tujula’s works can be described as newmedia art which combine his expertise on graphic 
design and games. He is particularly interested in how to incorporate games and new virtual 
reality technologies to his artistic work. For his solo exhibition at Titanik, Tujula will build a 
multi-medial piece reflecting his own life. Visitors are invited to enter into Tujula’s virtual self-
portrait. In Walden, Tujula deals wich topics such as his relationship with the art world, games, 
surroundings, friends, himself, his partner and his feelings. 

“When I started my studies at Turku Arts Academy, it was the first time I really had to face 
myself and reveal something I had previously hidden. Now, after the toughest and most 
rewarding four years of my life, it feels natural to extract all that I have experienced and learned 
into my graduate exhibition. I have learned something about myself as well as my environment, 
but above all, I have found something that I do not want to give away. I have found a way to be 
and to do something that feels the most meaningful for myself. “

“I hope that with this exhibition, I will have finally revealed myself honestly to you, and most of 
all to myself, and I can finally move on. Now that I’m graduating as a visual artist, I can already 
state that it is the toughest profession in world.”

Implementation of the exhibition assisted by: Ella Palosaari (Taideakatemia), Teemu 
Raudaskoski (Taideakatemia), Antton Korhonen (Viversion), Jussi Jantunen (Morrow Games), 
Iiro Tujula (Käsityökoulu Robotti), Aarni Tujula (Aalto), Maria Wall, Helsingin lipputehdas, 
Painotalo Prigi ja Tuomas Karmakallio (FIVR).

LAURI TUJULA

www.tujulalauri.com facebook: Lauri Tujula  Instagram: LauriTujula  lauri.tujula@gmail.com Lauri Tujula. Walden 2017. 



Tällä hetkellä mielenkiintoisinta omassa tekemisessäni on luontosuhteeni syventäminen. Olen 
mm. löytänyt uudelleen telttailun. Viime kesänä yövyin teltassa sen paikan vieressä, jossa 
olin juuri tehnyt ulkoilmamaalauksia. Teltassa maatessani tunsin olevani kuin ulkopuolinen 
näkymätön tarkkailija suurten puiden juurella. Kuuloni herkistyi, tunsin viileän ilman 
poskillani, hengitin syvään ja nautin. Miten paljon ääntä mahtuukaan yöhön! Tuuli yltyi, 
puiden lehdistöt huusivat, nauroivat ja pauhasivat, pienet kasvit visersivät ja rupattelivat. Minä 
kuuntelin ja koetin ymmärtää. En jaksanut pelätä mitään vaan nukahdin metsän sinfoniaan. 

Ulkona työskennellessäni tutustuin myös lähemmin eläimiin. Kerran maalatessani hiljaa 
metsässä kuulin rapinaa etäältä. Rapina lähestyi ja ajattelin oravan kiipeilevän suurissa 
männyissä. Se ei ollut orava, vaan paljon sitä suurempi ja nopeampi. Se liikkui salamannopeasti 
puusta toiseen yhä minua lähemmäs. Sen kauniin ruskea kiiltävä turkki vilahteli oksien 
välistä. Se oli näätä, ja satuin olemaan sen kulkureitillä. Seurasin sen lähestymistä ihaillen, 
mutta samalla vähän peloissani. Näätä ei vieläkään huomannut minua, vaan lähestyi ja 
lähestyi. Yhtäkkiä aivan lähellä näätä pysähtyi liikkumattomaksi ja tuijotti minua mustilla 
nappisilmillään. Silmänräpäyksessä se hyppäsi maahan ja katosi äänettömästi. Ikuisesti muistan 
sen tyynen harkitsevan katseen.

At the moment the most interesting thing in my art is to deepen my relationship with nature. 
I have for example found camping. Last summer I stayed some nights in my tent next to the 
place where I had just painted outdoor paintings. When I was lying in my tent I felt like I was 
an outsider invisible observer under large trees. My hearing became more sensitive. I felt cool 
air on my cheeks, I breathed deeply and enjoyed. In the night there were so many sounds! The 
wind rose, the leaves of the trees cried, laughed and shivered, the small plants spit and groan. 
I listened and tried to understand. I could not fear anything and I fell asleep in the forest 
symphony.

When I was working outside, I became more familiar with the animals. When I painted quietly 
in the forest, I heard rustle from the distance. The rustle approached me and I thought a squirrel 
was climbing in large pine trees. It was not a squirrel but something a lot bigger and faster. It 
moved like a flash from one tree to another, getting closer to me. Its beautiful brown glossy 
coat flashed between the branches. It was yawn and I happened to be on its way. Admiringly, 
I followed it approaching, at the same time a little scared. It still did not notice me but kept 
approaching. Suddenly, close to me, it stopped motionless and stared at me with its black 
eyes. In the blink of an eye, it jumped to the ground and disappeared silently. Forever I will 
remember its calm, concentrated gaze.

TIINA VAINIO

www.tiinavainio.fi  Instagram: vainiotiina  Tiina Vainio. Our Planet 2017. Installaatio, serigrafia, puupiirros ym.  



Viimeisinä opiskeluvuosinani pääteemanani ja muusanani on toiminut 
työ. Työllä tarkoitan toimintaa, josta yleensä saadaan palkkaa. Koen 
työn olevan todella oleellinen osa arkielämää: työhön liittyvät asiat ovat 
suomalaisen politiikan keskiössä, ja tietysti minua kiinnostaa kontrasti 
taiteen tekemisen ja “oikean työn” välillä. 

Olen tottunut asettamaan työn korkealle elämässäni: esimerkiksi lapsena 
minua neuvottiin olemaan ystävällinen kaikille ketä tapaan, koska 
kuka vain heistä saattaisi olla pomoni tai työkaverini tulevaisuudessa. 
Kouluunkin mennään siksi, että saataisiin töitä. Pieni kotikaupunkini oli 
huono, koska sieltä ei saanut töitä. Mikään ei ole tärkeämpää kuin työ. 
Niin minulle kerrottiin. Ja minä kasvoin siihen. 

Installaatio Viron nykytaiteen museossa (EKKM) syntyi näistä ajatuksista: 
kaikista työn säännöistä ja tavoista, joita en osaa aina edes kyseenalaistaa.  
Minulle juuri kyseenalaistamisesta on tullut tärkeä asia ymmärtääkseni, 
mitä teen elämälläni… Jopa tärkeämpi kuin itse työ.

Work has been my main theme and muse during the last years of my art 
studies. By work I mean the activity you usually get paid for. I see work to 
be a very essential part of our daily lives: the Finnish politics concentrates 
on issues related to work life, and of course I am interested in the contrast 
between making art and “real work”. 

I’m very accustomed to putting work very high in my life: for example, 
when I was a child I was told to be friendly to everyone I meet, because 
anyone of them could be my boss or work mate when I grow up. You go 
to school to get a job, I was told. My little hometown was bad because you 
couldn’t find any job. Nothing is more important than work and having a 
job. I was told so. And I grew up in it. 

The installation in EKKM rises from these thoughts: all the rules and 
customs related to work that I sometimes find hard to question at all. For 
me, the questioning has been very important to understand what I am 
doing with my life… Even more important than work itself.

www.sonjavainionpaa.fi

SONJA VAINIONPÄÄ

Sonja Vainionpää. Pieces from Eden 2017. Installaatio, teoskuva Viron nykytaiteen museosta 
Tallinnasta,  860 x 350 cm.
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