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Let’s Art Together



Tarinani alkoi puista vuonna 2005
Taidepappilassa Turussa neulegraffitiprojektilla. 
Mukana oli joukko suomalaisia ja venäläisiä 
taiteilijoita. Tavoitteemme oli toteuttaa pieni 
luontoon liittyvä teos. Puut, jotka olen 
vaatettanut kirkkailla neuleilla, ovat vieläkin 
nähtävissä Taidepappilan puistossa. Olen 
löytänyt valokuvan, jossa näkyvät sekä vanha 
teokseni että monet uudet.

Vuonna 2006 asuin ystäväni luona 
Montenegrossa. Merenrantakylän nimi on Rose. 
Ystäväni Ludmila Belova on myös taiteilija.  
Paikalla oli useita lapsia. Lapset juoksentelivat 
meren rannalla, minun 9-vuotias tyttäreni 
heidän joukossaan. Inspiroiduimme lapsista 
molemmat. Laitoimme kaksi isoa pöytää ja 
kaikki saatavilla olevat materiaalit talon 
alakertaan ja pikkuhiljaa lapset alkoivat 
kokoontua sinne, joka ilta, tekemään taidetta.
Annoimme heille ideoita, kutsuimme jokaisen, 
pienen ja ujonkin lapsen tulemaan mukaan. 
Lopuksi kokosimme ison mahtavan näyttelyn, 
josta valokuvia voi nähdä albumissani Rose.

Vuonna 2009 ohjasin pienen workshopin 
Akhmatova-museossa Pietarissa. Kymmenen 6-8 
-vuotiasta lasta maalasivat puulle ja lautasille. 

Tarinani alkoi puista. 



Vuonna 2014 työskennellessäni 
studiossani Tahiniemessä 
(Pieksämäellä) ymmärsin, että alue on 
melko synkkä. Aloin tekemään 
neulegraffiteja uudestaan. Minun 
voimillani ja ystävien avulla 
elävöitimme sekä Tahiniemen 
parkkipaikkaa Salen edessä, että 
poikani päiväkodin pihaa.







Pieksämäen Kätzlein päiväkodilla syntyi uusi 
kokonainen projekti. Minulle annettiin jo 
unohtuneita, käyttämättömiä kankaita, ja 
niistä tein puille vaatteita. Siellä tein paljon 
muutakin.

Kätzlein





Kätzlein päiväkodissa olen tehnyt 
paljon muutakin.

Aloitin workshoppeja lasten kanssa, ja
ensimmäiset niistä olivat suomenkielen
opintojeni harjoittelujaksoja. Maalaukset
toteutettiin kirpputoreilta löydetyille
kankaille. Sekoitin itse akryylimaalit. Lapsilla
oli mahdollisuus maalata isokokoisia teoksia
ja sotkea. Se oli ainoa paikka, missä se oli
sallittua, ja kaikki lapset rakastivat

maalaustuntejani.





















Albumin kuvissa voi nähdä, 
miten he piirsivät ja maalasivat 
lempieläimiään isosta 
tietosanakirjasta. Itse tein heille 
ääriviivoja. Lapset kehittelivät 
ornamentteja, ja uusimme 
puiden vanhat kankaat lasten 
tekemillä.

Pääsiäisenä piirsimme munia, 
keväällä kasveja, ja kirjoittamista 
harjoittelimme kirjoittamalla 
heidän omia nimiään. Viimeinen 
workshop Kätzlein-päiväkodissa 
oli vuonna 2018. Lapset tekivät 
reaalikokoisia omakuvia seinään 
kiinnitetylle paperille, viisi 
omakuvaa tunnissa.



















Vuonna 2016 oli workshoppini 
Lomakoti Lomapirtissa (Pieksämäki). 
Lomapirttin työntekijät kutsuivat 
minut tekemään parin päivän 
workshopin perheille, jotka viettivät 
lomaa heillä. Ensin koristelin 
muutaman puun itse inspiraatioksi 
heille. Loput ovat lasten tekemiä, 
sekä maalaukset kankailla, että 
niiden ompelu. He itse valitsivat 
puista omansa, mittasivat koon ja 
tekivät teoksia juuri valituille puille. 
Muutama teos on tehty myös 
katiskaverkosta.



















Vuonna 2018 muutin Pieksämäellä uuteen 
studioon. Studiossa on nyt riittävästi tilaa 
työskentelyyn sisätiloissa ryhmien kanssa. 
Jatkoimme tapaamisia päiväkodista tuttujen 
lasten kanssa. Käytimme teollisuudesta 
jääneitä puupalikoita ja liimasimme niistä 
omakotitaloja. Lapset maalasivat ne ja veivät 
kotiin näytettäväksi vanhemmille. 

STUDIO





















Puupalikat olivat niin kivoja, että myöhemmin lapset tulivat studiooni vapaa-
ajallaan ja rakensivat muutakin.

Silloin syntyi ajatus, että ne voisivat kiinnostaa myös aikuisia. Kielikurssillani 
ehdotin, että pitäisin muutamia workshop tunteja studiollani, tehden taidetta 
ja opiskelisin kieltä samalla. Näin taiteesta tuli mahtava kommunikointitapa.







Samaan aikaan tein workshopin Poleenissa 
kokoontuvan Rehvituvan (PMK seutuopiston 
monikulttuurinen tapaamispaikka) 
asiakkaiden kanssa. Koska osallistujat olivat 
kotoisin eri puoilta maailmaa, ehdotin että 
teemme kartan, yksi työ per maanosa. 
Osallistujat kirjoittivat maan/paikan nimet 
palikoilla ja liimasivat ne karttaan sinne, missä 
ne tekijöidensä mielestä sijaitsivat. 
Puhelimien käyttö oli kielletty.

Kartta ei säilynyt kauan sellaisenaan, koska 
seuraavalla kerralla lapset liimasivat ja 
rakensivat lisää kaikkea kartan päälle, ja 
aikuisetkin myöhemmin vielä isää. Tänään se 
näyttää jännittävältä 
kaupunkikarttahybridiltä, futuristiselta 
arkkitehtuurilta.



Halusin tehdä jotakin extraa 
aikuisten ryhmän kanssa. 
Piirsimme toisten profiileja 
varjojenkuvista. Varjoista tuli 
helppo kasvonmuoto seinään, ja 
ihmisillä syntyi paljon kiinnostavia 
ideoita varjokuvista. Prosessin 
aikana käytettiin suomenkieltä.













Tiesin kasvojen piirtäminsen olevan usein pelottavaa ihmisille. 
Studiossani on puunaamio. Se oli valkoiseksi maalattu. Naamiossa 

kasvot on jo valmiiksi tehty. Näin syntyi minun uusi projektini, 
instant art, taide, joka on olemassa vain silloin, kun sitä tehdään. 

Oli vain yksi naamio.
Jokainen henkilö, olipa se yksi workshop-ryhmästä, joku lapsi, 

toinen kielikurssiopiskelija, ystävä, studion vieras, maalasi samalle 
naamiolle.

Otin valokuvan jokaisesta työstä ennenkuin pesin maalin pois, 
ennen sen kuivumista. Tällä hetkellä minulla on iso 

valokuvakokoelma samasta naamiosta, jota maalasivat eri ikäiset, 
eri kansalaisuudet, eri sukupuolet, eri maalaiset, ja tietysti eri 

persoonallisuudet. 

PUUNAMIO











































Lokakuussa 2019 pidin workshopin 
Esedun (Etelä-Savon ammattiopisto) 
ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 
Minulla oli aikaa vain 20 minuuttia 
per ryhmä. Halusin antaa heille 
mahdollisuuden tutustua toisiinsa, 
joten opiskelijat tekivät ensin listaa, 
mitä he vihaavat ja mitä rakastavat, 
ja sitten siirsivät sen fyysiseen 
maailmaan, palikkatyöhön. Nyt 
Esedun aulassa on heidän tekemänsä 
PalikkaPanno.

ESEDU
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