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TÄYTYY VAIN MUISTAA LÄHTÖKOHTANSA Palaan alkuun ja 
lehden syntyhistoriaan. Kaksikymmentä vuotta sitten Taiteilijaseuran 
puheenjohtaja Lars Holmström kirjoitti seurassa virinneestä halusta jul-
kaista lehteä jäsenistölle ja taiteesta kiinnostuneille. Uuden julkaisun tar-
koituksena oli toisaalta toimia tiedon kokoajana ja jakajana sekä sillan 
rakentajana taiteilijakunnan ja taiteen ystävien kesken. Tällä tiellä ollaan 
edelleen.
Sanomattakin on selvää, että lehden toimittaminen on edellyttänyt mer-

kittävän määrän pyyteetöntä työtä. Palkkio tehdystä työstä ei ole ollut ai-
neellinen.

Ajan henki näkyy vanhoissa numeroissa niin sisällössä kuin graafi sessa 
ilmeessäkin. Ikuisuusteemat toistuvat aika ajoin - toimeentulo, verotus, tai-
teilijan asema yhteiskunnassa jne. Mihin ne nyt muuttuisivat?

Tämän lehden identiteetti
Onko Täydellisellä ympyrällä oma, tunnistettava identiteettinsä? Iden-

titeetti käsitteenä on alati muuttuva ja kehittyvä, rakentuva ja suuntaansa 
hakeva. Identiteettikeskustelu liitetään useimmiten ihmisiin ja siinä yhtey-
dessä ajatellaan identiteetin tarkoittavan kertomusta, jota ihminen rakentaa 
läpi elämänsä etsien vastausta siihen, kuka hän on kysyen kuka olen, mistä 
tulen, mihin menen, kuka minusta voi tulla... Näin voisin luonnehtia lehteä-
kin - täydellistä ympyrää, jonka identiteettiä jäljitämme juhlanumerossa.

Jäsenistölle tärkeät tiedotteet ja ajankohtaiset aiheet ovat lehden selkä-
rankana, mutta kuka määrittelisi sen identiteetin? Erään ranskalaista Ame-
lié-elokuvaa ihailleen taideopiskelijani sanat osuvat hyvin tähän:

"Amelié on hyvä esikuva: Nokkela, ajatteleva, seikkailunhaluinen, tarkka-
rajainen esteetikko. Hänellä on jalat yhtä aikaa maassa ja ilmassa."

Taidehistorian opiskelija voisi mainiosti määritellä Täydellisen ympyrän 
identiteettiä tekemällä teksti- tai diskurssianalyysin lehden 20 vuoden aika-
na kertyneestä rikkaasta aineistosta. Lehteä toimittaneet ja mukana olleet 
ovat helposti tavoitettavissa ja haastateltavissa. Kyllä siinä yhden opinnäyt-
teen ainekset on ja lehden identiteettikin vahvistuisi.

Kysymystä voidaan lähestyä myös kyseenalaistamisen näkökulmasta tut-
kien lehden olemassaolon oikeutusta. Tunnen, että me kuvataiteilijat teem-
me työtä yhteiskunnan joutomaalla, marginaalissa, jossa muut eivät toimi, 
vaikka kysyntää on.

Siis miltä näyttää tämän lehden tulevaisuus, onko printillä mahdollisuuk-
sia saavuttaa jäsenistö edelleen. Entä taiteen ystävät - vai onko digimaail-
maan ja verkkoon meno ainoa mahdollisuus?

Täydellisen ympyrän on tarkoitus olla laadukas makasiinityyppinen jul-
kaisu, jonka riittävän painavan sisällön ja viettelevän graafi sen ilmeen on 
toivottu saavuttavan lukijat. Heiltä on saatu niin kiitosta kuin rakentavaa 
kritiikkiäkin.

Täydellinen ympyrä on kuin elämä, ja elämä on kuin sipuli, kuorit sitä 
kerros kerrokselta ja välillä itket. Juhlistakaa täydellistä ympyrää lukemalla 
Günter Grassin (2007, Tammi) Sipulia kuoriessa, joka on kiehtova tarina sii-
tä, miten muisti toimii. Mitä me muistamme ja miksi? Ja miksi emme muista?

Kiitän lämpimästi teitä, lehden lukijat, tekijät, tukijat, ystävät, avustajat 
ja kannustajat! 
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Ikuiseen kurjuuteen 
tuomitut kulttuuripantterit?  
STS taiteilijoiden 
toimeentulokysymysten kimpussa

Niin paljon kuin pyrinkin välttämään turhaa vierailua 
tietokoneen naputuksen täyttämissä toimistoissa, ja 
niin toivottomalta kuin kuvataiteilijoiden toimeentu-
lokysymysten ratkominen välillä tuntuukin, syksyinen 
piipahdus Suomen Taiteilijaseuran (STS:n) toimistolla 
Iso-Roballa jätti hyvän tunteen: pieniä nytkähdyksiä ta-
pahtuu myös eteenpäin, on vain jaksettava uskoa.

Toimistolla työntäyteistä aikaansa toimeentulokes-
kusteluun ja seuran ajankohtaisten hankkeiden valot-
tamiseen uhrasivat toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen, 
tiedottaja Miisa Pulkkinen, näyttelykoordinaattori 
Marketta Tuomainen sekä tuottaja Ville Niutanen 
ja juristi Anna Nousiainen Kuinka elää kuvataiteella 
-hankkeesta.

Keväällä 2015 Suomen Taiteilijaseuran toiminnan-
johtajana aloittanut Kirsi Korhonen täsmentää heti al-
kuun, että hänen työnsä lähtökohtana on taiteilijoiden 
toimeentulon parantamiseen tähtäävä oikeudenmukai-
suusperiaate: kaikille on turvattava toimeentulo omasta 
työstään.

- STS tekee parhaillaan selvitystä kansainvälisistä 
näyttelykorvaussopimusmalleista, joiden lähtökohtana 
on Ruotsissa jo vuodesta 2009 käytössä ollut MU-sopi-
mus (MU=Medverkans- och Utställningsersättning). So-
pimus pilotoidaan joulukuussa avautuvan Nuoret 2015 
-näyttelyn yhteydessä. Selvitystyön rahoittaa opetus- ja 
kulttuuriministeriö, mutta näyttelyn taiteilijapalkkiot 
maksaa Taiteilijaseura, Korhonen selvittää.

Korhonen kertoo ääritapauksista, joissa kaikki 
muut museoon näyttelyä rakentavat työntekijät saavat 
korvauk sen työpanoksestaan paitsi taiteilijat. - Taitei-
lijoiden tulonmuodostukseen liittyvien väärinkäsitysten 
oikominen on osa edunvalvontatyötä. Monille on yllätys, 
että taiteilijat rakentavat näyttelyitään palkatta ja joutu-
vat jopa maksamaan joistakin teostensa näyttelytiloista.

Korhonen korostaa, ettei mikään yksinään kohenna 
taiteilijoiden taloutta, mutta hän uskoo keskustelun ja 
ongelmien esilletuonnin vievän asioita parhaiten eteen-
päin.

Prosenttikäsikirja
Prosentti taiteelle -hankkeensa aikana STS on tehnyt 
hyvin konkreettista työtä prosenttiperiaatteen edistä-
miseksi. Loppumetreillä olevan hankkeen raportista pa-
ketoidaan taiteilijoille käsikirja, jolloin hankkeen aikana 
kehitetty materiaali jää helposti lähestyttävään muo-
toon jatkokäyttöä varten. Monet työkalut, kuten sopi-
mus- ja budjetointimallit sekä moniammatillisessa yh-
teistyössä tarpeellisten käytännön taitojen oppiminen, 
ovat tarjonneet koulutusten kautta tarpeellista pohjaa 
prosenttiperiaatteen juurruttamiseksi.

- On hyvin ymmärrettävää, etteivät esimerkiksi ra-
kennushankkeet kiinnosta kaikkia, mutta kiinnostuneil-
le tuo mahdollisuus on tarjottava. STS:n tehtävänä on 
tukea ja parantaa ammattitaiteilijoiden mahdollisuuksia 
työskennellä taiteen parissa, tarkoittaa se sitten sovel-
tavaa taidetta tai taiteen tekemistä itseisarvoisesti, Kor-
honen toteaa.

 Apuna ongelmatilanteissa
- Taiteilijoilla ei ole omaa työmarkkinajärjestöä, joten 
edunvalvontavastuu on Suomen Taiteilijaseuralla. Am-
mattiliiton tuen ja työnantajan puuttuessa taiteilijat kai-
paavat paljon neuvoja varsinkin sopimusasioissa ja am-
matinharjoittamisen muotoviidakossa.

Korhonen kertoo myös verotuksen tuottavan monille 
päänvaivaa. Seuran nettisivuille kasataankin parhaillaan 
laajahkoa infopakettia, joka antaa vastaukset yleisimpiin 
kysymyksiin.

Vastaavanlaisesti tietoa koottiin sivuille vuosi sitten, 
kun alv-kysymys nousi koskettamaan useita yhdistyksiä. 
Seura on herkeämättä kiinni ajassa ja palvelee nopeasti.

 - Kannattaa ensin etsiä vastauksia sivuiltamme ja 
vasta sen jälkeen ottaa yhteyttä. Osa neuvonta- ja la-
kipalveluista on järjestetty jäsenliittojen kautta. STS:n 
palvelut ovat ensisijaisesti liittojen jäsenille, vaikka osa 
materiaalista, kuten vero-opas, onkin avoimesti kaikki-
en käytettävissä, Korhonen valaisee.

 Joskus joistain isoimmista ammattialan tai sen osa-
alueen kannalta merkityksellisistä asioista on jouduttu 
käräjillekin. Ostopalveluna hankittaviin juristipalvelui-
hin turvaudutaan sellaisissa hankalissa kysymyksissä, 
joihin toimiston väki ei pysty antamaan yksiselitteistä 
vastausta. Tällä hetkellä lakimies Anna Nousiaista työl-
listää Taiteilijaseuran helmikuussa startannut hanke 
Kuinka elää kuvataiteella.
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Tuppaudutaan, jos ei kutsuta
Kuvataiteilijat puurtavat usein yksinäisinä työhuoneis-
saan varsinkin suurten kaupunkien ulkopuolella. STS pyr-
kii vastaamaan avuntarpeeseen ja tasoittamaan alueellisia 
käytänne-eroja jalkauttamalla toimintaansa hankkeiden 
kautta myös suurten keskusten ulkopuolelle.

- Koulutuspyyntöjä tulee ympäri Suomen. Esimerkiksi 
Kuinka elää kuvataiteella -hankkeesta kuvataiteilijat saavat 
tukea ja apua ammatillisiin pulmiinsa. Hanketyöläiset ovat 
tien päällä, ja tuppaudumme, jos pyyntöä ei tule, tiivistää 
tuottaja-asiantuntijana työskentelevä Ville Niutanen.

Alueelliset koulutukset räätälöidään tarpeiden mukaan. 
Niutanen kuvailee hankkeiden toimivan parhaimmillaan 
sytykkeenä jollekin kyteneelle. Konkretialla ja käytännön-
läheisellä otteella pyritään kynnysten madaltamiseen sekä 
pysyvien rakenteiden luomiseen.

Ryhmäkoulutusten ohessa Niutanen ja Nousiainen ovat 
alkusyksyyn mennessä ehtineet käsitellä jo yli 120 yhtey-
denottoa. - Monet pienemmät pulmat ratkeavat puhelin-
soitolla tai sähköpostilla. Juridiset kysymykset eivät vält-
tämättä selviä saman tien, Niutanen arvioi neuvontatyötä.

- Jäsenten ammatillisen toiminnan aktiivisuudessa ja 
toimeentulotaitojen hallinnassa on melkoisesti eroja. Pro-
jektin aikana olemme myös huomanneet, että toiset taitei-
lijat organisoivat työskentelynsä toisia paremmin. Yllättä-
vää kyllä, oman työn organisointitaitoja ei voi tyypitellä iän 
tai koulutuksen mukaan, sillä ongelmia on yhtälailla niin 
nuorilla vastavalmistuneilla kuin pitkän linjan tekijöillä. 
Neuvontaa kaipaava ei myöskään aina tiedä, onko hänen 
ongelmansa tuotannollinen vai juridinen.

- Projekti auttaa myös täydennyskoulutustarpeen kar-
toittamisessa. Itsensä työllistäjille vaikkapa yrittäjäkurssi 
voi tarjota hyödyllisiä hinnoittelu-, vero- tai alihankinta-
vinkkejä.  Hankkeen aikana myös dokumentoidaan pal-
velupolku viranomaispalveluiden parantamiseksi, toimin-
nanjohtaja Korhonen tiivistää.

Asiantuntijuus viestinnän perustana
Suomen Taiteilijaseuran yhteistyöstä kuvataidealan val-
takunnallisten liittojen kanssa tiedottaja Miisa Pulkkinen 
kertoo, että alan asiantuntemuksessa jokaisella liitolla on 
omat painopisteensä. Liitot viestivät erityisalojensa toi-
veista Taiteilijaseuralle, joka sitten edustaa kaikkia am-
mattitaiteilijoita yhtenäisesti.

Pulkkinen painottaa myös neuvotteluyhteyden merki-
tystä, vaikka aina ei asioista samaa mieltä oltaisikaan.

- STS:llä on ministeriössä ja eduskunnassa uskottavan 
asiantuntijan maine. Seura julkaisi omat toiveensa hal-
litusohjelmaan jo ennen kevään 2015 eduskuntavaaleja. 
Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa mainitaankin sekä 
prosenttiperiaate että taiteen hyvinvointivaikutusten 
edistäminen. Taiteilijaseura on rakentavasti mukana tai-
teen tulevaisuuskeskustelussa, Korhonen kuvailee seuran 
roolia ja vaikuttamisväyliä.

Viime vuonna alkanut seuran viestintäuudistus pyrkii 
Pulkkisen mukaan ennen kaikkea parantamaan jäsenistön 
tiedonsaantia. Jo nyt kaikki halukkaat voivat tilata STS:n 

uutiskirjeen, joka sisältää tietoa kentän ajankohtai-
sista tapahtumista ja seuran kuulumisista. Uutis-
kirjettä kehitetään ensi vuonna edelleen niin, että 
taiteilijat saisivat sen kautta työnsä tueksi tarvitse-
mansa tiedot. Lisäksi Taiteilija-lehti tarjoaa nopean 
reagointikanavan ja uusien ilmiöiden esittelyväylän. 
Seuran kotisivuilla vaihtuvat kuvataiteilijabloggarit 
tuovat taiteilijoiden näkökulmia ammattipoliittisen 
tiedottamisen rinnalle.

Edunvalvontatyön tulevaisuus
Summatessaan taiteilijoiden toimeentulon edistä-
misnäkymiä Kirsi Korhonen myöntää, ettei mikään 
muutos tapahdu nopeasti.

 - Varsinkin heikkoina taloudellisina aikoina niin 
kentän kuin päättäjienkin pitäisi ymmärtää, kuinka 
paljon kuvataiteilijoissa on potentiaalia. Taiteilijat 
ja kulttuurityöläiset eivät ole vain menoerä. Luova 
työpanos pitäisi valjastaa Suomen kasvun ja ke-
hityksen avuksi. Koko työkäsitteen muuttuminen 
voidaan nähdä taiteessa voimavarana. Kulttuurityö-
läiset ovat tottuneet joustavuuteen ja muuttuvaan 
työnkuvaan. Olemme ketteriä!

Haastattelun jälkeen Helsingin kaduilla kävel-
lessäni tuli itsellenikin ihan pantteriolo. Me todel-
la olemme ketteriä. Taiteilijat ja kulttuurityöläiset 
ylipäätään ovat tottuneet mukautumaan työssään. 
Meillä on paljon annettavaa, ja Taiteilijaseuran jal-
kautuminen  maakuntiin hankkeiden kanssa mah-
dollistaa taiteilijoiden potentiaalin esiin kaivamisen, 
tarkoittaa se sitten interventioita eri aloille tai it-
sessään taiteen levittämistä uusien kanavien kautta.

TAITEILIJA-LEHTI 

VERKOSSA

osoitteessa taiteilijalehti.fi 

STS:N NEUVOJA 

OSOITTEESSA artists.fi 

KAIKKI COOLIT TYYPIT 

TIETENKIN DIGGAA 

STS:ÄÄ SOMESSA: 

Facebookissa, Twitterissä, 

Instagramissa ja 

Youtubessa
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TÄYDELLINEN YMPYRÄ

Marja-Liisa Torniainen

kuvataiteilija / vapaa kirjoittaja 

 

Lehden nimi juontaa juurensa Platonin  kirjeisiin, joista yhdessä hän yrit-

tää antaa selonteon ikuisesta ja muuttumattomasta todellisesta ympyrästä, 

” joka on eri lainen kuin sanat ,  pi irrokset ,  määritelmät tai  t ieto 

si itä mitä on todella olemassa”*

Kun taiteilija siis yrittää piirtää täydellisen ympyrän, luoda täydellisen 

teoksen, hän on ottanut itselleen mahdottoman tehtävän. Tärkeän tehtä-

vän. Tehtävän, jossa ei voi koskaan onnistua täydellisesti. Tehtävän, josta 

tosikko ei suoriudu mitenkään. Silti kautta aikojen aina ja aina uudelleen 

uusi taiteilijoiden sukupolvi kautta maailman aloittaa saman työn. Uskoen 

tekevänsä jotain uutta, vaikka vain uusissa olosuhteissa ja ympäristöis-

sä kaivaa samaa olemassaolon valoa esiin kuin edellisetkin sukupolvet. 

Kaikkien näiden maailmanhistoriassa luotujen taideteosten läpi, taiteen 

peittojen läpi, pilkottaa silti se kuvaamaton ja millään kielellä kerrottavaksi 

saavuttamaton.

Koska itse kuvataiteellisen teoksen synnyttäminen on näin vaikeaa, on ym-

märrettävää, että aiheesta kirjoittaminen on myös vähintäänkin hankalaa. 

Onneksi kykeneviä henkilöitä kuitenkin on, sillä ei ole suurempaa iloa kuin 

saada lukea tällaisen näkijän huomioita. Kuitenkin vain taiteilijan on mah-

dollista kertoa täsmällisesti, mistä oikeasti on kyse - jos hän sen itse ymmär-

tää ja - jos hän osaa siitä kirjoittaa. Useimmiten ei. Tässäkin tarkoitan vain 

sellaista kuvataiteilijaa, jolla on laaja-alaista ymmärrystä ja selvänäköisyyttä 

kirjoittaa kollegansa työstä. Oma työ on aina liian lähellä. Hyvä esimerkki 

tällaisesta taiteilija-kirjoittajasta on Jaakko Rönkkö. 
Tampereen Taiteilijaseuran tiedotuslehti Täydellinen ympyrä perustettiin 

kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin kuvataiteilijat enimmäkseen vielä vai-

kenivat totaalisesti. Paraskin taidehistorian maisteri on ulkopuolinen taiteen 

tulkitsija, usein tallaaja, puhumattakaan niistä kirjallisuustieteilijöistä, jotka 

kuvataiteesta kirjoittavat. Tämän vuoksi tilaisuuden tarjoutuessa halusin olla 

*(Wikipedia 13.10.2015) .

mukana perustamas-sa lehteä, joka antaisi meille itsellemme mahdollisuuden sanoa sanamme. Taiteesta ei ole pakko kirjoittaa vaikeasti ja vaikeankin voi ilmaista ymmär-

VVVVVVV
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rettävästi, kaikille ymmärrettävästi, ei vain yliopistosivistyksen 
saaneille.
 Miten tässä on onnistuttu? Käsittääkseni melko hyvin, sillä 
tänään kaikki on toisin: taidekoulusta valmistuneen nuoren 
oletetaan itsestäänselvästi osaavan kertoa työstään ja avaavan 
lähtökohtiaan ja taiteensa tarkoitusta yleisölle, rahoittajille ja 
lehdistölle. Taiteentekijän työssä merkityksellisintä on se, että 
se on täysin subjektiivista. Kukaan muu ei voi sanella maalarille, 
valokuvaajalle taikka kuvanveistäjälle, mitä hänen tulisi tehdä. 
Hänen täytyy ymmärtää se ihan itse. Niinpä vain hän itse voi 
siitä kertoa eteenpäin. Mikään kertomus ei silti vakuuta huonoa 
työtä hyväksi, vaikka painettuun sanaan uskotaan edelleenkin 
liikaa – joskus jopa niin, että se huonokin muuttuu hyväksi.
Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana kaikissa maan tai-
deoppilaitoksissa on opetettu tuottamaan tekstiä taiteesta, ana-
lysoimaan ja verbalisoimaan kuvataiteilijan työtä. Kaikki se on 
tärkeää ammatillisen kehityksen kannalta. Nyt saa lukea usein 
tarkasti mietittyjä ja muotoiltuja kirjoituksia, mutta taiteellinen 
ulottuvuus niistä uupuu (kaikki sitä tuskin kaipaavatkaan). Tämä 
johtunee siitä, että kirjoittamista on harjoiteltu lähinnä opinnäy-
tetöiden kirjallisia osioita varten, joihin vaaditaan tieteellistä 
otetta. 
Matkalla on syntynyt myös väsyttävän paljon näennäisälyllistä 
ja ajatuksenkulultaan lähempää tarkastelua kestämätöntä sa-
nanpaukutusta. Toisaalta on vastavalmistuneita, jotka pystyvät 
kirjoittamaan välittömästi, raikkaasti ja rohkeasti. Tämä kaikki 
on näkynyt myös Täydellisessä ympyrässä. Lehti on ollut muu-
toksessa mukana. 
Täydellisen ympyrän ulkoasu on Minna Soraluoman  pitkään 
luotsaamana saanut jo hyvän ilmeen, mutta sisältöön kaipaan 
edelleen tulta ja tappuraa, toimituksellista linjakkuutta, syvyyttä, 
rohkeutta ja kuvataiteilijan yhteiskunnallisen aseman tarkempaa 
ruotimista sekä ammattikunnan sisäistä kritiikkiä. Onhan tosi-
asia, ettemme kenenkään muun kritiikkiä suvaitse?
Sisällön puutteista ei silti voi syyttää tekijöitä. Jokaista numeroa 
toimittaa eri työllistetty palkkatuella, kun lehdellä pitäisi olla 
vakituinen palkattu päätoimittaja, joka voisi syventyä työhön 
pitkäjänteisesti. Tähän vain ei ole koskaan ollut varaa. Seuran 
vaihtuvien puheenjohtajien päätoimittajuus on lähinnä nimellis-
tä. Jäseniä on vaikea saada kirjoittamaan, koska heille ei mitään 
makseta, ei kuvista eikä teksteistä. Taittaja on ainoa, joka jotain 
palkkaa työstään saa. Näin ei päästä eteenpäin, ja tämän näkö-
alattomuuden takia jätin lehden toimituskunnan jo yli kymme-
nen vuotta sitten.
Toivottavasti Täydellisen ympyrän 20-vuotisjuhlan kunniaksi 
nämä ongelmat saadaan ratkaistua, jotta seuraavien vuosikym-
menten kuluttua käsissämme olisi aivan mahtava, kansainväli-
nen, terävä, visuaalisesti häikäisevä taiteilijoiden itsensä toimit-
tama julkaisu. 77
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Tampereen Taiteilijaseuralla on ollut 20 vuotta 
sitten sekä huumorin että ironia tajua, kun se on 
antanut tiedotuslehdelleen nimen. Fiksut taitei-
lijat ovat tutustuneet antiikin oppineen Platonin 
ideoihin ja ajatuksiin. Niiden mukaan täydellistä 
ympyrää ei kukaan ole vielä löytänyt. Kaikki tie-
tävät silti, millainen täydellinen ympyrä on. 

En muista tarkalleen, olenko lukenut Täydellis-
tä ympyrää ihan alusta lähtien. Pitkään olen sitä 
kuitenkin seurannut. Ja tätä juttua varten kävin 
läpi vielä kaikki numerot. 

Olen alusta pitäen tarttunut lehteen mielelläni 
ja kiinnostuneena. Täydellinen ympyrä on Tai-
teilijaseuran tiedotuslehti, joten se kohdistaa sa-
nomansa tietysti pääosin omaan jäsenistöönsä. 
Silti se ei vierota muitakaan lukijoita. Joitakin tai-
delehtiä lukiessani minun on ollut väliin pakko 
jättää osa artikkeleista kesken, koska en ole ym-
märtänyt syvälle menevää teoreettista taiteen 
olemuksen pohdintaa. Täydellinen ympyrä ei ole 
vuosien mittaan kaihtanut näitäkään filosofisia 
mietteitä. Se on onnistunut kuitenkin tekemään 
sen useimmiten niin, että jutuista maallikkokin 
saa ajattelun eväitä. 

Mieleni tekeekin kuvata Taiteilijaseuran lehteä 
myönteisellä tavalla rouheaksi. Siinä on sem-
moista tamperelaista ”maalaisuutta”, joka antaa 
sille rohkeutta sanoa asiat selkokielellä. 

Tiedotuslehti ei ole liioin käpertynyt vain Tampe-
reen Mältinrantaan. Kaikkina vuosina lehdessä 
on ahkerasti raportoitu taiteilijoiden tutustumis-
matkoista lähes kaikille maailman mantereille. 

Kuvataiteiden ajankohtaisia ongelmia lehti on 
kiitettävästi tuonut esiin. Lukija on päässyt peril-

le niin koulutuksen tilanteesta, kulttuuripuolen 
säästöistä, näyttelykorvauksista kuin prosentti-
periaatteestakin. 

Mukavaa on ollut lukea myös henkilöhaastat-
teluja, kuten esittelyjä taiteilijoista, uusista mu-
seojohtajista ja näyttelyiden kuraattoreista. Se 
joukko taitaa olla muuten ahkerimmin jututettu 
ryhmä. 

Omasta jäsenistöstä ei tarinoita kovin paljon 
ole ollut seuran johtoa lukuunottamatta. Minua 
kiinnostaisi tietää vaikkapa vuosittain, millaisia 
uusia jäseniä Taiteilijaseura on saanut. Seuran 
jäsenmäärähän on kasvanut lehden ilmestymis-
aikana melkoisesti. 

Hätkähdin, kun kertasin lehden ensimmäisiä 
numeroita 1990-luvulta. En muistanut, että si-
vuilla oli silloin vähän kuvia ja niistäkin suurin 
osa mustavalkoisia. KUVAtaiteista kertovassa 
lehdessä. Yksinkertainen selitys löytyi päätoi-
mittajan palstalta. Raha oli silloin perin tiukassa. 

Nyt lehti on komea ulkonäöltään. Kuvat ovat 
ajanmukaisesti värillisiä ja ne taitetaan sivuille 
näyttävästi. 

Yhteistoimintaa voisi viritellä 
Vaikka lehdessä on liikuttu kiitettävästi niin New 
Yorkissa kuin Beninissä, niin Taiteilijaseuran 
omien näyttelytilojen lisäksi lehti on hyvin har-
vakseltaan tarttunut lähiympäristöön, Tampe-
reen tai Pirkanmaan muiden näyttelynpitäjien 
tekemisiin tai kuulumisiin. 

Kaupungin eri gallerioista löytyi vain pari esitte-
lyä 2010-luvun alusta. Galleria Koppelo mainit-
tiin vuoden 2012 alussa. 

google.com/fonts | category: Serif | 
Sorting: Popularity
Arvo, 4 Styles by Anton Koovit

Taiteilijaseuran 
lehti muistaa myös 
maallikkolukijan 

Kirsti Pohjonen 
Saskioiden varapuheenjohtaja 

88
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Facebook Like Button CMYK / .ai

GalleriaSaskia

Olen ollut Tampereen Saskioiden jäsen yli 30 vuotta. 
Omasta historiasta tiedämme kaikki, että Saskiat on 
perustettu tukemaan tamperelaisten kuvataiteilijoi-
den asemaa. Tämä linkki ei Täydellisessä ympyrässä 
näy mitenkään. 

Taiteilijaseuran jäsenet ovat lähes vuosittain pitä-
neet Galleria Saskiassa stipendinäyttelyn. Esimer-
kiksi näistä olisi voinut hyvin olla maininta tiedo-
tuslehdessäkin. Juttu ei olisi edes karannut oman 
jäsenistön ulkopuolelle. 

Taiteilija Jaana Rämä kirjoitti 2011 , että pirkanmaa-
laiset taiteen alueen toimijat voisivat taas lähitulevai-
suudessa (vuoden 2009 jälkeen) kokoontua yhteen 
keskustelemaan paikallisen taiteen näkyvyydestä ja 
näkymättömyydestä. Tämmöisestä kokoontumises-
ta ei silmiini osunut juttua. 

Yhteistoiminta on nykypäivänä keino näkyä ja vai-
kuttaa. Siinä olisi haastetta tuleviin vuosiin niin Tai-
teilijaseuralle, Täydelliselle ympyrälle kuin muille-
kin toimijoille. 

Galleria Saskia oli lokakuun alku-
puolella yksi Pirkanmaan 6. trien-
naalin näyttelypaikoista. 

Saskioiden johtokunta ryhmittyi 
ennen kokoustaan Riikka Lenkke-
rin töiden eteen. Vas:lta Hannele 
Anttila, puheenjohtaja Sirpa Joen-
niemi, Seija Heinonen-Hyytiäi-
nen, Marjo Vuori, Taina Silvasti, 
Kirsti Pohjonen, Raija Hakala 
ja sihteeri Maiju Silvasti. Ku-
vasta puuttuu rahastonhoita-
ja Tarja Sjöblom.

taulu | riikkalenkkeri.fi

KUVA

Jan

Yrlund

99
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Sain tehtäväkseni taittaa tämän juhlavuoden lehden 
ja toiseksi tehtäväkseni sanoa jotain viisasta Täydel-
lisen ympyrän ajallisesta kokonaisuudesta graafisen 
tekijän silmin. "Siis mitä v****a?" viisauteni sanoi.

Totesin lehtiä aikajärjestyksessä sadatta kertaa se-
latessani, että en osaa sanoa niistä mitään viisasta. 
Viisaus ilmestyy minulle aina vahingossa, jos on 
tullakseen. Useimmiten en sitä itse huomaa, eivätkä 
muutkaan, joten se katoaa tarpeettomana.

Tiivistettynä Täydellisen ympyrän 
graafinen historia:  

sisältö on ollut ja on 
tärkein peruste lehden olemassaololle. Lehden 
ulkonäköön ovat vaikuttaneet  tietotekniikan 
kehitys ja harvalukuisen taittajaryhmän kokemus 
taiton sekä typografian säännöistä. Taittajat itse 
tietävät, ovatko säännöt olleet tiedossa ja onko niitä 
rikottu tarkoituksellisesti, eikä se asia minulle tai 

muille kuulu. Lukijat tietävät, onko teksti 
ollut tarpeeksi suurta luettavaksi tai ovatko 

taiton paperi- ja värikontrastit erottuneet 
tarpeeksi.

Yllättävintä eri vuosikertojen taitollista koko-
naisuutta katsellessa on ulkoasullisen linjan 

asiallisuus. Kokeellisia, radikaaleja tai aikaan 
sidottuja muoti-ilmiöitä lehden graafisessa suun-

nittelussa esiintyy ainoastaan pieninä paloina. 

GRAAFIKKOKNOPPEJA

1/1996 Teksti valokuvan päällä 

2/1996 Tekstiefekti

2/1997 Tekstin kehysviiva, valokuvan syväys

1/1998 Haastateltavien nimien korostaminen, valokuvan 
kehysviiva

2/1998 Tasoskanneriavusteinen kuvakokonaisuus, valokuvan 
reunuksen häive taustaan, paste inside -teksti 

1/2000  Anfangi, pyöristetty kehyskulma

1/2001  Wingdings

1/2004 Piirretty juttukuvitus

1/2005 Syvätyn kuvan heittovarjo, tietokoneavusteinen 
juttukuvitus

1/2006 Kehoitus lukea verkosta lisää

1/2007 Lisäinformaatio-ikoni

2/2007 Kuvan muotoa seuraava tekstipalsta, tekstinosto 
keskellä tekstimassaa 

1/2008 Pehmeä heittovarjo tekstin alla

Sivunumerotyylit 1996-2015. Mittakaava 1:1

Mittakaava 1:1

PAINOVÄRIT

•	Kaksiväriset kannet, yksivärinen sisus 1/1996-1/2004

•	Poikkeuksena juhlanumero 1999-2000, osittain nelivärinen

•	Neliväriset kannet ja keskiaukeama, muuten yksivärinen 1/2005

•	Kauttaaltaan nelivärinen 2/2007 - infinity

google.com/fonts | category: Serif | Sorting: Popularity  
Droid Serif, 4 Styles by Steve Matteson

Noiden palojen perusteella 
voi hahmottaa  taittajan tek-
nistä kehityskaarta sekä eri 
taitto-ohjelmien antamia uu-
sia mahdollisuuksia.

Koska tehtävän asettelu viit-
taa asiantuntijuuteen, ja 
silloin, kun joku kertoo mi-
nulle olevansa asiantunti-
ja, kiinnostukseni lopahtaa. 
Niinpä jätän asiantuntijuuden 
teille lukijoille. Oma analyysi-
ni on visuaalinen kooste, jossa 
erottelen Täydellisen ympy-
rän graafisen historian pie-
niin paloihin. Keskustelkaa 
keskenänne, miksi mikäkin 
on milläkin tavalla. Eivät ne 
asiat kuitenkaan todellisuu-
dessa ole niin kuin ajattelette. 
Viisas näkemys saattaa hy-
vällä onnella löytyä keskus-
telujenne välimaastosta, sen 
tauoista. Älkää kuitenkaan ta-
kertuko siihen ja alkako jaka-
maan hetkellistä viisauttanne 
totuutena, koska silloin kier-
rätte sisäänpäin kääntynyttä 
täydellistä ympyrää.

Yksi taiteen tarkoitus on mie-
lestäni rikkoa ympyrät ja näyt-
tää tyhmyytensä.

Suosittelen lukemiseksi Mar-
kus Itkosen Typoteesejä : 
tarkan typografian opas. 
Kirjassa on hienosti tiivistetty 
kaikki olennainen typografi-
asta ilman turhia selittelyjä. 
Hyvä kirja omistaa.
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Täydellinen ympyrä - 
typografia 1996-2015 

Mittakava 1:1
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T Ä Y D E L L I N E N 
Y M P Y R Ä

T o i m i t u s r y h m ä
k a u t t a  a i k o j e n

S o i l e  I i v o n e n   
Olen koulutukseltani kuvataiteilija AMK. Lehden 
tekeminen tuli tutuksi toimittaessani Täydellisen 
ympyrän vuoden 2002 numeron. Tuona aikana, ja 
vuosia sen jälkeenkin, toimiessani lehden toimi-
tuskunnassa valokuvauksen ja juttujen kirjoittami-
sen lisäksi erilaisiin taiteen tekijöihin tutustumi-

nen oli lähinnä sydäntäni.

Lehden perustava toimittaja vuonna 1996. Kirjoitta-
nut ja kuvannut sittemmin useisiin eri julkaisuihin 
kuten Taide, Taiteilija, Puoli-lehti ja Kansan Uutiset. 
Toimittanut kirjan Tampereen Ateljeetalon historias-
ta ja sen taiteilijoista. Vasenkaista.fi -verkkolehden 
kuvaaja-toimittaja. Nyt myös Valokuvakeskus Nyky-
ajan näyttelyassistentti.

M a r j a - L i i s a  T o r n i a i n e n
Kirjoittava ja valokuvaava taidemaalari 

J a a n a  R ä m ä
Olen aina kirjoittanut mie-
lelläni juttuja erityisesti 
taiteen eri osa alueista. Täy-
dellisessä ympyrässä olen mm. halunnut takaisin 
paperista Taiteilija lehteä, listannut tamperelaisia tai-
depaikkoja, kertonut Kökarin taiteilijaresidenssistä ja 
tarttunut taidekohuun. Ideoita kirjoittamiseeni saan 
esimerkiksi lehtiartikkeleista tai televisio ohjelmista. 
Joskus jopa yksittäinen luettu sana voi herättää kiin-
nostukseni johonkin taiteen kentän asiaan niin, että 
ryhdyn keräämään siihen materiaalia. Kirjoittaminen 
toimii myös hyvänä vastapainona päivätyölleni, jota 
tein ensin kymmenisen vuotta Haiharan taidekes-
kuksessa ja nyt museoavustajana Vapriikissa. Täydel-
lisellä ympyrällä on paikkansa jatkossakin, varsinkin 
kun päivälehdissä on niin vähän kuvataideartikkeleita 
ja kunnollisia näyttelykritiikkejä. Omassa mielessäni 
hautuu tällä hetkellä ainakin saksalaiseen kirkkotai-
teeseen ja tunteita synnyttäviin taideteoksiin liittyviä 
juttuideoita.

Olen päätoimittanut 
Täydellistä ympyrää 
vuodesta 2014. Dialo-
gini rakentuu toisen 
tahdikkaalle kohtaa-
miselle, kunnioitta-
miselle. Siinä on kysy-
mys Jaakobin painista, 
jossa tärkeää ei ole se, 
kumpi voittaa vaan se, 
miksi mitellään.
J u h a  M e r t a

M i n n a  S o r a l u o m a
Olen halunnut tuoda esiin taiteen todellisuutta ja mikä tai-
teessa on kiinnostavaa tai mikä kaipaa keskustelua. Olin 
Täydellisessä ympyrässä mukana kahdeksan vuotta ja kir-
joitin noin 70 juttua. Niistä kolmannes oli isompia artik-
keleita, kritiikkejä, haastatteluita tai juttuja eri teemasta ja 
muutama pääkirjoitus. Tein ulkoasun 14 numeroon eli noin 
puoleen siihen asti ilmestyneistä. Lehdissä on ollut runsaat 
80 ottamaani kuvaa.

Olen taittanut Täydel-
listä ympyrää muuta-
man vuoden ja tainnut 
jonkun tekstinkin kir-
joittaa, ainakin Jan-
nen vaatekaapista.
T i i n a  P o u t a n e n

A n n e  L e h t e l ä
Suhdettani 

Täydelliseen ympy-
rään kuvaa se, että: 

En edelleenkään 
osaa sanoa “ei” -- 
mutta harjoittelen 

pitämään suuni 
kiinni ja istumaan 

tarvittaessa käsieni 
päällä välttääkseni 
keräämästä työlis-

talleni kaikkea sitä, 
mikä innostaa ja 

kiinnostaa. Onnis-
tun vaihtelevasti. Olen kirjoittanut Täydelliseen ympyrään 

muutaman laajemman artikkelin sekä paki-
noita kokemuksistani kuvataiteilijana vuo-
sina 2010 - 2013. Toimitustoverini ovat ol-
leet kannustavia ja innostavia. Artikkeleita 
taustoittaessani olen päässyt tapaamaan ja 
haastattelemaan mielenkiintoisia tyyppejä, 
oppinut uutta ja nauttinut kirjoittamisesta. 
Oheisen kuvan on ottanut Mikko Käkelä.
K r i s t i i n a  S a r i o

I l k k a  V ä ä t t i
Koska olen matkamies maan, olen kirjoittanut 
lähinnä matkakertomuksia eri vuosikymmenien 
aikana Täydelliseen ympyrään, joka on erittäin 
tärkeä foorumi meille kaikille.

P e t r i  S e p p ä
Olen taittanut tämän leh-
den ja tehnyt yhden ju-
tun. Juttuja on kiva kuun-
nella Kahvila Runossa.
#tehkääperkeleettaidetta.

google.com/fonts
category: Serif | 
Sorting: Popularity
M e r r i w e a t -
h e r ,  8  S t y l e s 
b y  E b e n  S o r -
k i n

T i i n a  L a m m i n e n
Lehdenteossa minua kiinnostavat tuottaminen ja toimittaminen. Kaudellani ympy-
rä ilmestyi värillisenä ja kahdesti vuodessa. Avustajille järjestettiin kurssi. Toimittaja 
oli Aulikki Järvinen-Nummi ja graafi kko Tiina Poutanen. Ympyrä säilytti tiedotuslehden 
profi ilinsa, minä lähdin perustamaan Taidemaalariliitolle Taidemaalaus-lehteä. Kaute-
ni ehdoton kohokohta oli, kun museonjohtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén otti yhteyttä ja 
ojensi minua päätoimittajana.
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Suomessahan ollaan hirveän herkkänahkaisia. Jos joku 
sanoo jotain poikkipuolista, niin se on elämän ja kuole-
man kysymys.

1 - 2015 28

Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014www.taidevari.fiLöydät meidät myös facebookista.

ANSELM KIEFER
TEOKSIA GROTHE-KOKOELMASTA 3.10.2015–24.4.2016

Anselm
 Kiefer, Osakuva teoksesta Hedelm

ällinen puolikuu | Der fruchtbare Halbm
ond , 2010

“Yksi aikamme johtavia taiteilijoita, 
ohittamaton ja jäljittelemätön.”

– TIMO VALJAKKA, HS KULTTUURI

KÄYKÄÄ ROHKEASTI PIDEMMÄLLE | SERLACHIUS-MUSEO GÖSTA | JOENNIEMENTIE 47, MÄNTTÄ  | PUHTAITA MAKUJA RAVINTOLA GÖSTASSA 
VIIKONLOPPUISIN BUSSILLA PERILLE VILPPULAN RAUTATIEASEMALTA | (03) 488 6800 | SERLACHIUS.FI  

“Is he our greatest 
living artist?”

– CLAUDIA PRITCHARD, THE INDEPENDENT

“A colossus 
of contemporary art.”

– ALASTAIR SOOKE, THE TELEGRAPH

Ihanien tavaroiden, käsityötuotteiden ja 
materiaalien kauppa.

Taito Shop
Hatanpään valtatie 4,   Tampere

ma-pe 10-18, la 10-15   Puh. 03 2251 415
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KAKSONEN: Seuraa nyt sydän-
täsi ja ota järki käteen vasta vii-
konlopun jälkeen. Miten käy, jos 
sinusta kuoriutuu voittaja jo en-
nen kilpaa? Pidä varasi ja nauti 
perinpohjaisesi jo tässä ja nyt 
ympäristöstäsi. Ajassa kiinni ole-
minen vaatii taitoa. Onnistuminen 
on velvollisuutesi.

KAKSONEN: Seuraa nyt sydäntäsi 
ja ota järki käteen vasta viikonlo-
pun jälkeen. Miten käy, jos sinusta 
kuoriutuu voittaja jo ennen kilpaa? 
Pidä varasi ja nauti perinpohjaisesi 
jo tässä ja nyt ympäristöstäsi. Ajas-
sa kiinni oleminen vaatii taitoa. On-
nistuminen on velvollisuutesi.

sinusta kuoriutuu voittaja jo en-
nen kilpaa? Pidä varasi ja nauti 
perinpohjaisesi jo tässä ja nyt 
ympäristöstäsi. Ajassa kiinni ole-
minen vaatii taitoa. Onnistuminen 
on velvollisuutesi.

perinpohjaisesi jo tässä ja nyt sa kiinni oleminen vaatii taitoa. On-perinpohjaisesi jo tässä ja nyt 
nistuminen on velvollisuutesi.ympäristöstäsi. Ajassa kiinni ole-nistuminen on velvollisuutesi.ympäristöstäsi. Ajassa kiinni ole-

google.com/fonts | category: Serif | 
Sorting: Popularity
Playfair Display, 6 Styles by 
Claus Eggers Sørensen

Matalapalkkaista, muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä ja hankkeitakin on käynnissä. Tässä kuitenkin 
käydään kurkkaamassa neljän taiteilijan työhuoneeseen. He myös jakavat vinkkejä taiteella 
pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää 
löytyvän. Tällä joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut lainkaan, toinen puoli 
pienessä määrin. Paraikaa työskentelyapurahalla olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka puolet on 
sitä saanut aiemmin.

Yksi neljästä haastateltavasta elää taiteellaan. Osa elää pihistelyllä tai elättää taidettaan muilla 
töillä. Menopuolella näyttelyiden ja hyvän työhuoneen kustantaminen olivat yleisiä huolia. Sorvin 
ääreen työhuoneelle mennään mielellään, mutta hakemukset ja paperityöt vaativat tsemppausta. 
Kaikilla on kuitenkin uskoa, että tilanne kohenee sitkeällä työllä. Karavaani kulkee.

Teksti ja kuvat Minna 
Soraluoma

Assistentit, Vihriälän 

entiset oppilaat 

Tamkista, ovat 

työtiimin ykköstekijät.

Kuvassa etualalla Mia 

Rantavaara.
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Kuvanveistäjä Hanna Vihriälän vilkas työhuone ei vas-
taa kuvaa yksin puurtavasta taiteilijasta. Vierailijoita 
piipahtelee, assistentit Mia Rantavaara ja Sofi  Häkki-
nen työskentelevät Pirkanmaan Triennaaliin menevien 
töiden parissa.

Odottamassa ovat vuoreslaisen talon seinään kiinni-
tettävät lapinvesitähdet. Niiden jälkeen keskitytään Es-
pooseen, sairaalan aulateokseen, joka koostuu vihreistä 
helmistä ja 24 000 vaijerista.

Helmien ohella työhuoneella on karkkilaatikoita noin 
tuhat kiloa.

– Karkeista ei varmaan tule enää hävikkiä, kysyn.
– Ei. Mia sanoi, ettei suostu enää koskeen. Se on ollut 

tosi monessa mun karkkityössä mukana, Vihriälä ker-
too.

Makeisia on muissa kuin pysyviksi tarkoitetuissa 
teoksissa. Tilaukset ja julkiset teokset ovat se, mistä 
40-vuotiaan Vihriälän toimeentulo tällä hetkellä tulee. 

Arki kuvataiteilijana on muuta kuin hän olisi etukä-
teen kuvitellut, roudaamista ja lujuuslaskelmia.

– Tässä on kuin pienen yrityksen johtaja. Tilaan ma-
teriaaleja ja pestaan apulaisia. Kilpailutan, millä hinnal-
la ja monenko millin rei'illä saadaan alakattolevyt Es-
pooseen. Ei yhtään mun erikoisalaa.

Jo taiteilijaksi ryhtyminen oli muuta kuin Vihriälä 
nuorena aikoi – hän halusi selkeän ammatin ja työpai-
kan. Kehitysmaatiedon opinnot eivät kuitenkaan avau-
tuneet ensiyrittämällä. Kuvisopettajan ehdotuksesta 
hän lähti välivuodeksi Limingan kansanopistoon taide-
linjalle. Jatkan vakavaa ammatinhankintaa vuoden ku-
luttua, Vihriälä ajatteli.

– Se oli kuitenkin mahtavaa. Kaikki oli kiinnostavaa 
ja jännittävää. En silti ajatellut, että musta tulisi taitei-
lija.

Ehkä kuvisopettaja, hän pohti. Vihriälä pyrki ja pääsi 
Lapin yliopistoon kuvataidekasvatukseen.

– Siellä mulle kirkastui, etten ryhdy opettajaksi. Siinä 
työssä pitää oikeasti haluta opettaa. Ei niin, että opettaa 
taidetta, koska itse tekee sitä mielellään.

Lapista Vihriälä päätyi Kankaanpään taidekouluun, 
jossa hän innostui kuvanveistosta. Veiston jäljissä hiipi-
vät julkiset teokset.

Niistä ensimmäisiä olivat ”Hajuaistit aakkosjärjestyk-
sessä” Terälahden koululle 2003 ja ”Eteläseinä” Pirkka-
laan 2001. Viimeksi valmistui Kalkunvuoren päiväkotiin 
”Aarre”, jossa on kymmeniätuhansia pieniä leluja.

Entä pärjääkö tämä työ vakaille ammateille, jotka se 
syrjäytti?

– Onhan tää matalapalkka-alaa.
Moni taiteilija on haluton pohtimaan niin tulojen 

kuin työn määrää, näin Vihriäläkin. Jos niitä pohtisi – 
no, se ei ole terveellistä.

– Kun pyöritellään satoja tuhansia karkkeja, ei pysty 
tekemään, jos laskee paljonko tekee päivässä ja monta-
ko vuotta työ jatkuu.

Työ pitää vain aloittaa ja jatkaa pala 
kerrallaan.

Numeraaliset kysymykset saavat va-
rovaisiksi siksikin, että teoksista ja kus-
tannuksista nousee polemiikkia silloin 
tällöin. Budjetti kuulostaa suurelta, kos-
ka työmäärä ja menot kätkeytyvät visus-
ti. Vihriälän yhden teoksen hinnasta vi-
risi keskustelua.

– Museon yhteyshenkilö sanoi, et ku-
kaan ei kysy, mitä maksaa saman raken-
nuksen sähkötyöt tai johdot.

Taiteilijapalkkion osuus budjetista ta-
paa olla noin puolet miinus työhuoneku-
lut, joten isosta, vuoden tai pidempään 
kestävästä projektista jää taiteilijalle 
noin 12 000 euroa.

– Sithän on oma valinta jos poraa kaks 
vuotta reikiä muovitavaroihin.

Työtä voi olla paljon tai vielä enem-
män. Nerokkaasti suunnittelemalla jopa 
vähemmän.

– Apurahalla tulot olis muutaman sa-
tasen päälle tonnin kuussa.

Tilaustöillä pääsee melko samaan, 
joskus jopa yli. Vihriälä ei tällä hetkellä 
työskentele apurahalla, vaikka sitäkin on 
tarvittu ja tarvittaneen vastakin.

– Jos saa valita, niin mieluiten teen ti-
laustöitä.

Vihriälän myynti yksityisille on vähäi-
sempää. Koteihin hankitaan toisinaan 
koiraveistos tai rikkaruohovalos, tai 
veistos pihalle.

Keskimäärin on parasta pyrkiä sii-
hen, että työ kannattaa, pelkkä näkyvyys 
ei elätä. Vihriälällä on kolme lasta, jois-
ta nuorin on alle vuoden. Kotijoukoissa 
tukea antavat myös elämänkumppani ja 
Maija-koira.

Tasainen työnteko on pitänyt Vihriä-
län leivässä ja liikkeessä.

– Pääsääntösesti aattelen, että tää on 
kiva työ ja saan tehdä hauskoja juttuja eri 
paikkoihin, Vihriälä sanoo. – Pitää aatel-
la, että elämä kantaa ja työt kantavat. Jos 
tulee tilanne, ettei kanna, pitää tehdä jo-
tain muuta.

Pitää luottaa, että elämä kantaa ja laittaa tonni teräsvaijeria tilaukseen

KATSO HANNAN 
TEOSBUDJETTI 

SIVULTA 19.HANNA
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– Mahdutsä siihen, taidemaalari 
Kati Valkonen kysyy. Pakettiau-
ton etupenkin täyttää iso posti-
paketteja tursuava kassi. Se jäte-
tään marketin postipisteeseen, 
vaihdossa saadaan edellinen kassi 
tyhjänä.

Valkosella toimeentulo koostuu 
perheen yhteisestä nettikaupasta 
ja teosmyynneistä.

1 osa lastenhoitoa, 1 osa firmaa, 1 osa maalaamista 
Sekoitetaan jokapäivän vispilällä

– Mulla maalausten ostajat ovat aika 
samansuuntasia. Usein nainen, joka on 
hoitoalalla tai psykologi.

Myynti herättää myös pohdintaa.
– Ei sitä halua muuttaa työtään muuk-

si, että se menis kaupaksi.
Parasta olisi, jos työt ja niistä kiinnos-

tuneet löytäisivät toisensa.
– Jos olis vastuussa vain itsestään, vois 

tinkiä aika monesta.
Työhuoneesta ei kuitenkaan tingitä. 

Valkosella on käytössään yksi talon huo-
neista, noin 20 neliötä, mutta lisä ei hait-
taisi.

Piharakennuksiakin on, on navet-
taa, pajaa ja autotallia. Pajassa on vanha 
pajavasara ja ahjo, tilasta saisi mainion 
työtilan, Valkonen tuumii. Heti sisäänas-
tuessa ilmassa tuntuu vahva öljyntuoksu. 
Autokorjaamon käytössä olleet tilat kai-
paavat kunnostusta.

Nettikaupan tilat on remontoitu auto-
talliin, jossa mies parhaillaan hoitaa ti-
lauksia. Akkuja myyvä yritys perustettiin 
2011.

– Olin alussa innostunut. Meillä on 
hyvän palvelun liike, ajattelin.

Työ on vastailua kysymyksiin, netti-
tilausten paketointia ja postiin viemistä. 
Se vaatii tarkkuutta, suorastaan virheet-
tömyyttä.

– On pakko tarkistaa monta kertaa, 
mitä kukin on tilannut. Mulla ei oikein 
ole taipumusta tällaiseen.

Akkufi rman ohella huomiota vaativat 
kolme lasta. Nuorin on 3-vuotias, van-
hemmat pojat 11- ja 14-vuotiaita. 

– On niin paljon, mitä pitää tehdä, 
että pääsee maalaamaan: Missä ne ve-
sikupit oli? Laitoinko mä pohjusteeseen 
äsken liitua vai pigmenttiä?

Yhtä jos toista unohtuu. Näyttelyt jää-
vät joskus hakematta, mutta myyntiä on 
parhaiten muualla, kuten taidelainaa-
moissa. Lainaamoissa on hyviä puolia. 
Ei tarvitse tehdä muuta kuin viedä työt 
paikalle, eikä taiteilijalle tule kuluja ku-
ten näyttelystä.

Myyntiä on vuodessa noin neljäntu-
hannen edestä. Taiteen hinnoittelukin 
on haasteellista, valmiita malleja ei ole. 
Työ ei saa olla liian halpa eikä liian kal-
lis. Valkosella käytäntö on muotoutunut 
vähitellen.

Kati Valkonen 

työhuoneessaan 

Pälkäneellä.

– Katsoin, mitä hintoja oli maalareilla, 
jotka olivat suunnilleen samalla kohdilla 
uraa.

Sopiva hintataso löytyi tutkimalla eri-
kokoisten töiden hintoja. Vuosien var-
rella on tullut pientä indeksikorotusta.

Tärkeintä on silti tekeminen. Kun 
maalaaminen sujuu, parasta siinä on on-
nistumisen elämys, kun jokin natsaa. Ja 
toisaalta se, jos työt koskettavat tai loh-
duttavat muita.

– Se on hieno fi ilis, kun kuulee sel-
laista, Valkonen sanoo.

Keskimmäinen lapsista tulee koulus-
ta ja alkaa pelata World of Tanks -peliä. 
Nuorin leikkii pikkuautoilla.

Valkonen noutaa pyykit ja viikkailee 
niitä samalla. Taiteessa täytyisi osata 
kaikkea yhtä aikaa, hän pohtii. Päivitetyt 
nettisivut ja lehdistötiedotteet pitää olla. 
Jos tekee hakemuksia, pitää löytää osuvia 
sanoja. Tai pitäisi.

– En ole juuri hakenut apurahoja. Se 
on uuvuttavaa, paljon epävarmempaa 
tuloa kuin myynti.

– Hakemuksen tekoon menee tol-
kuttomasti aikaa ja energiaa. Se menee 
hukkaan, jos ei tärppää. Jos taas työtä ei 
myydä, se on yhä itsellä. Sen voi myydä 
myöhemmin.

Se välimaasto, kun ei ole enää nuori 
lupaus, on hankala, hän tuumii. Vuoden 
keski-ikäistä taiteilijaa haettiin Porissa 
kuin vitsinä.

– Kun ikää tulee, markkina-arvo las-
kee. Mut jos on tarpeeks vanha, se on eri 
asia. Jos ajattelee vaikka Outi Hei skasta, 
vanhuus on jees!

Kati Valkosella hopeanhohteinen ima-
go on vasta tulossa. Hän on 37-vuotias, 
valmistumisesta on 14 vuotta. Välissä on 
työtä ja arkea.

Akkutilauksia on tällä välin kertynyt 
iso kassillinen, ne lähtevät postiin nyt. 
Palvelu on ripeää alkuinnostuksen jäl-
keenkin.
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17OINAS: Arkaluonteinen asia vaatii samaan aikaan tahdikkuutta ja häkellyttävää avoi-
muutta; elämänkokemus on kultaa. Rohkaise suorapuheisesti kertomalla, miten itse 
selvisit samanlaisesta; rohkaise toisia keksimään sinulle ratkaisumalleja, joista saat 
valita parhaat.

Vettä kertyy lätäköksi begonioiden juurille, 
mutta se imeytyy nopeasti. Kivien välissä lui-
kerteleva letku alkaa käydä kireäksi. Tämän ri-
vin istutukset ehtii kastella ennen ruokatuntia 
ja pätkän toista riviä uudestaan. On ollut aurin-
koista monta päivää, joten hoitohautojen kukat 
on kasteltava kahteen kertaan. 

Työt loppuvat puoli neljältä ja matka jatkuu 
työhuoneelle. Ilta etenee mehevien siveltimen-
vetojen ja tulevan näyttelyn parissa. Aamulla 
kun herää neljältä, ehtii tehdä pari tuntia hake-
muksia. Puutarhatyö alkaa seitsemältä.

Näin on ollut taidemaalari Mia Saharlal-
la noin kymmenenä kesänä. Viisi vuotta sitten 
valmistunut Saharla työskentelee puolivuoti-
sesti hautausmaalla.

– Aloitin kaksikymppisenä, nyt 32-vuotiaana 
se on tuttu paikka, Saharla sanoo.

Lehden ilmestyessä maa on jäässä ja työtön 
Saharla työmarkkinatuella. Tulot siis vaihtele-
vat, kirvelevimmin puute iskee työtilan kokoon.

– Jos olis rahaa, etsisin heti isompaa työhuo-
netta, hän sanoo.

– Tänäänkin oli kova halu maalata. Mut kun 
avasin työhuoneen oven, aattelin et voi itku. 
Mitä mä mahdun täällä tekeen? Usein joudun 
roudaan jotain käytävään ja sit taas takas.

Ahtaalta näyttää. Seinien vierillä on kiilapui-
ta pinoissa, keskeneräisiä töitä, maalauspohjia 
ja uudelleen käytettäviä pohjia. Keskellä on ne-
liömetrin verran vapaata tilaa. Suuria töitä ei 
mahdu pohjustamaan.

Palkkatyö tuo väljyyttä talouteen, vaikkei 
riittävästi työhuoneen kannalta. Puutarhatyön 
parhaita puolia on Kalevankangas ympäristönä.

– Onhan se maailman hienoin maisema-
konttori. Mulla on maalauksissa paljon maise-
maa, vaikka eri näkökulmasta.

Rockaavia maalauksia ja maailman hienoin maisemakonttori
Mia Saharla pihistelee arjesta, taiteen tekemiseen rahaa saa mennä

Jännitystä koituu siitä, ettei työ ole vakituista.
– On siinä se vaara, ettei jonakin keväänä saakaan töitä. Mut eniten 

tarvii säkää, että pääsee ekan kerran.
Hyvällä säkällä myös teokset löytävät uusia omistajia.
– Mulla työt on joko tosi isoja tai tosi pieniä. Isoja menee todella har-

voin, Saharla sanoo.
Muun muassa rock-henkiset ja nuorekkaat ihmiset ovat kiinnostu-

neita Saharlan maalauksista. Myyntitulot liikkuvat muutaman satasen 
ja tonnin välillä per vuosi. Kaksituhatta on ollut ennätys, kun eräs kun-
ta osti isohkon maalauksen.

Yksi tärkeä tapa ”ansaita” on minimalistinen elämäntapa.
– En haaveile omistamisesta tai tavarasta, matkustamisesta kyllä. 

Mun shoppailutottumukset – no, lähinnä rautakauppa houkuttaa.
Eli maalaustarvikkeista ei säästetä, ei myöskään näyttelykuluista. Ja 

työhuone pitää olla.
– Syön halvasti ja asun pienesti. Voi kirpasta pahasti, kun pitää ostaa 

uudet sukkahousut. Ei se tunnu samalta, kun ostaa värejä.
Tällä hetkellä Saharla asuu kahdeksan neliön soluhuoneessa, kämp-

piksiä on kuusi kappaletta. Takahuhdin työhuoneelle on keskustasta 
matkaa ja linja-auto maksaa paljon. Niinpä hän juoksee matkat. Tosin 
juoksulenkkarit on pakko uusia kerran vuodessa kesän ensimmäisestä 
palkasta. Muuten linja on tiukka myös palkan tultua.

– Vaatii se itsekuria. Palkoista on pakko säästää niin paljon kuin pys-
tyy.

Joskus pihtailu väsyttää. Saharlan unelmana on tilanne, jolloin joka 
senttiä ei tarvitse laskea kolmeen kertaan. Pienikin ekstra on sanomat-
toman makeaa.

– Ihanteellista olisi, jos teoksia menisi sopivasti ja myyntitulot va-
kiintuisivat. En uskalla toivoa, että apurahaa olisi säännöllisesti. Mutta 
jos ekstrana silloin tällöin, se antaa uskoa.

Palkkatyöhön verrattuna pienet apurahan pilkahdukset ovat sikäli 
hieno juttu, että rahan lisäksi saa aikaa – pääsee työhuoneelle.

Saharla jatkaa maalauksen, näyttelyiden ja hakemusten ohella puu-
tarhatyön lomittamaa arkeaan ainakin lokakuun 2015 loppuun.

Isot tekokuituiset 

siveltimet ovat Mia 

Saharlan aarteita.

Päivitys: Haastattelun jälkeen Saharla sai pari neliötä isomman 
työhuoneen ja soluasunto vaihtui yhteiseen asuntoon miesystävän kanssa. 

Kaikki tila on käytetty tehokkaasti, kuten ovi kassien avulla.

KATI MIA
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Joskus käy mielessä lähteä merille tai toisaalta heittäytyä tekemään 
omaa juttua täysillä

Höglundilla on työn alla sivun mittainen 

mustavalkoinen kertomus Sarjariin. Meneillään 

on tussausvaihe alla olevan luonnoslayerin päälle. 

Työhuoneena toimivat kodin ohella kahvilat.

Sarjakuvafestareille olisi kiva tehdä sarjislehti, Otso 
Höglund tuumailee. Aikaa vain on hintsusti.

Aviisiin piirtäminen alkaa sekin kohta. ”Suomi aloit-
telijoille” -stripin piirtämiseen ja värittämiseen kuluu 
yleensä kaksi työpäivää, jos ideointia ei lasketa. Stripit 
syntyvät usein viikonloppuna, deadline on maanantai-
na.

– Säännöllisenä Aviisi on hyvä, pysyy tietty tatsi ja 
jatkumo.

Alkuun Höglund teki myös videotaidetta ja valoku-
vaa.

– Varsinaisen ”taidetaiteen” suhteen luovutin tietys-
sä vaiheessa. Vaatii sairaalloisen itsekurin ja työtahdin, 
että on pientäkään tsäänssiä elättää itsensä.

Tosin Höglund halusi alunperinkin juuri sarjaku-
vapiirtäjäksi, ei ”taidetaiteilijaksi”. Välillä heräsi kiin-
nostus arkkitehdin työtä kohtaan, mutta esteenä oli 
pitkä matematiikka, joka tuolloin vaadittiin. Arkkiteh-
tuuria ja rakennushankkeita hän seuraa yhä. Vaikkapa 
Stockan laajennusosan pintaratkaisut ovat kiintoisia.

Sarjakuvien ohella Höglund on tehnyt palkkatyö-
pätkiä moniaalla, mutta leivän on usein taannut työt-
tömyyskorvaus. Välillä hän on tehnyt palkkatukitöitä 
gallerioissa. Ne jaksot ovat olleet rentouttavia, koska 
toimeentulon stressi on tauonnut. Myös opettamista 
hän on kokeillut. 

– Opetuksella periaatteessa pystys elättään itsensä. Mut-
ta.

Oriveden opiston sarjakuvakurssilla oppilaat olivat mo-
tivoituneita, seurana vain oli tunne, ettei itsellä ole taitoja 
välittää tietoa.

Omaa osaamista on voinut paremmin soveltaa freelan-
cetöissä, kuten kuvituksessa ja taitossa. Tosin keikkoja on 
heikosti, ja haittana on myös paha palkkiokuoppa. Vuoden 
verran Höglund teki käytännössä talkootyönä julisteita ja 
visuaalista ilmettä keikkailtoihin.

– Mut siitä mä olen saanut yhteyksiä ja näyttöä.
Kun tekee hyvää jälkeä, kysytään tekemään muuallekin.
– Ongelmana on se, kun on tehnyt puoli-ilmaiseksi. Jos 

siitä poikii jotain, nekin odottaa saavansa sikahalvalla.
Toivoa on tuonut se, että työtön saa nykyisin ansaita 300 

euroa kuussa ennen kuin tulo vähentää työttömyyskorvaus-
ta. Aiemmin satasen palkkiosta jäi käteen parikymppiä.

Kovin suurissa summissa ei liikuta. Höglundin tulot sar-
jakuvista ja taitoista ovat kahden ja puolen tuhannen luok-
kaa vuosittain. Ikälisiä ei ole kertynyt, vaikka 51-vuotias 
Höglund valmistui 20 vuotta sitten. Taidekoulun 15 kurssi-
kaverista yksi tulee toimeen pääosin taiteella. Moni on tur-
vautunut varmempiin ansioihin.

– Oon mäkin meinannut vaihtaa mille vain alalle, jolta 
saisi duunia. Että lähden merille. Mut sitten on tullut pieni 
nytkähdys, on saanut oman alan hommia.

Toisaalta voisi kokeilla toisentyyppistä otetta. Pidempien 
tarinoiden piirtäminen houkuttaa, vaikka julkaisuihin saa 
vain lyhyitä, pisimmillään viiden kuuden sivun sarjakuvia.

– On käynyt mielessä, ettei ajatteliskaan tekevänsä tiet-
tyä muotoa. Jos pystys tekemään muutaman vuoden omaa 
juttua ja pidempää stooria.
Blogiin pitkää post-apokalyptistä kertomusta piirtävästä 
Minna Sundbergista on puhetta. Hän on saanut yhteisöra-
hoituksella varoja usean vuoden työskentelyyn.

– Nettiin voi tehdä pidempää. Jos sillon, kun aloin tehdä 
sarjakuvia, olis ollut netti, en olis harkinnut lehtien teke-
mistä.

Vanhat sarjakuvatkin voisi laittaa nettiin. Osasta julkais-
tiin 2011 retrospektiivinen albumi ”Jos tekisin joukkomur-
han”.

Joka tapauksessa voisi tehdä uuden sarjakuvalehden. 
Sivuja saisi olla 20–24, ohuempaa ei viitsi tehdä. Ehkä jos 
ottaisi osia suoraan luonnoksista? Joskus se toimii, tulee 
tuoretta ilmettä. Aikaa on tosi vähän. No, seuraavaan koi-
tokseen ehtii. Tampere kuplii -festarikin on tulossa.

Höglundilla on työn alla sivun mittainen 
mustavalkoinen kertomus Sarjariin. Meneillään 
on tussausvaihe alla olevan luonnoslayerin päälle. 
Työhuoneena toimivat kodin ohella kahvilat.

OTSO
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KAKSONEN: Jäät odottamaan vastausta mutta käytä aikasi mieluummin siihen, että teet 
suunnitelmia, joista pystyt pitämään kiinni. Olet järkevä, sillä kaikki ei hoidu saman päivän 
aikana; tiedät myös rajoitteesi. Sovinto on taattu, kun jaksat olla sitkeä ja ystävällinen.
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Vinkkejä
 ■ Jätä kyynisyys, älä pohdi kannattaako tehdä. Tee töitä ja hae. 

Jossakin vaiheessa se alkaa tuottaa tulosta.

 ■ Työhuonepäiväkirja. Kirjoita ideoita ja ajatuksia, ja mitä on 
tulossa. Sieltä löytää myöhemmin hyviä juttuja.

 ■ Saksan reissulla käyn aina Boesner-liikkeessä, parhaat 
taidetarvikkeet. Se on pieni pala taivasta!

 ■ Rennon rosoista jälkeä saa photoshopissa, kun laittaa siveltimen 
isoksi ja piirtää aivan hipaisten.

 ■ Aamutunneissa on taikaa. Kaikki nukkuvat. Hakemus, joka illalla 
takkusi, sujuu aamulla.

 ■ Materiaaleissa kilpailuta. Kysy kierrätystavaraa, ylijäämiä ja 
jätesälää. Yleensä ollaan positiivisia, kun taiteilija kysyy. Soita 
ylimmälle johtajalle ja laita heti perään sähköpostia, jossa on kuvia 
ja linkkejä.

 ■ Kun en jaksaisi tehdä hakemusta, ajattelen miten upeaa on tehdä 
hommia. Hitto. Mä haluan vielä testata, jos tällä eläisi. Ja menen 
koneelle.

 ■ Tarjoa avajaisissa sitä, mistä pidät. Sipseistä ja karkista tulee paha 
olo, kun itse napsii liikaa. Lehdistötilaisuus samalle päivälle. Sen 
päälle avajaiset tuntuvat helpoilta.

 ■ Noin 15x15 ja 110x130 cm kokoiset työt myyvät minulla parhaiten.

 ■ Hae näyttelyitä muualtakin kuin Helsingistä. Parempi työt 
näytteillä kuin varastossa. 

 ■ On kiva mennä kahvilaan tekemään hakemuksia. Jotain 
spesiaalia.

 ■ Kämmenkokoinen piirustuslevy on kätevämpi kuin iso. Näitä saa 
käytettynä Huuto.netistä.

 ■ Vie töitä taidelainaamoihin  ja vastaaviin, niistä voi saada 
pitkäaikaisia asiakkaita.

 ■ Ajattele, että hakemukset ovat osa työtä. Ei, että mä illalla 
tekaisen. Kirjoita ja tiivistä joka päivä. Aloita viikkoa tai kahta 
ennen deadlinea. Kuvien kanssa menee energiaa. Ei viimeisenä 
iltana niitä.

 ■ Huolehdi omasta olosta ja terveydestä. Kun on töitä, tulee 
muutakin, se sumppaantuu. Jos on kaikki paukut kiinni 
projektissa, jota tekee, on pulassa jos siinä tulee ongelma. Pidä 
yllä harrastuksia, seuraelämää ja liikuntaa. Älä tee töitä putkena 
vaikka sujuu. Jos on putkessa, ei tule mitään ulkopuolelta. 

HANNAN TEOSBUDJETTI
Tilausteos sisätilaan; 
melko tyypillinen aikataulu ja budjetti

Työ kesti 18 kuukautta, ajasta 7 kuukautta työs-
kenneltiin toisen akuutin teoksen parissa. Sik-
sikin viimeiset 9–10 kk olivat hektisiä ja aputyö-
voimaa tarvittiin. Noin 4 metriä kanttiinsa oleva 
teos koostui teräsvaijereista ja niihin prikkojen, 
puristuslukkojen ja pihtien avulla kiinnitettä-
vistä esineistä.

 ■ Haponkestävä vaijeri 3,2 km  
1 000 € 

 ■ Haponkestävät puristuslukot ja prikat 
4 500 € 

 ■ Puristinpihdit    
744 € 

 ■ Kiinnityskoukut ja silmukkaruuvit  
2 250 € 

 ■ Muoviesineet, helmet, n. 0,15 € kpl 
6 750 € 

 ■ Työtelineet     
700 € 

 ■ Pylväsporakone     
500 €

 ■ Aputyövoima; palkat ym.   
2 000 € 

 ■ Ripustuskulut, saksinosturit, kuljetukset 
1 500 € 

 ■ Työhuone- ja varastokulut 12 kk  
2 220 € 

 ■ Materiaalit, työkalut ym yhteensä  
2 2164 €

 ■ Taiteilijapalkkio    
12 836 € (ilman työhuonekuluja 15 083 €)

  Yhteensä 35 000€
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Matalapalkkaista, muuten 
antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä 
ja hankkeitakin on käynnissä. Tässä kuitenkin 
käydään kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat vinkkejä taiteella 
pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. 
Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. 
Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää 
löytyvän. Tällä joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 
Puolet ei ole opettanut lainkaan, toinen puoli 
pienessä määrin. Paraikaa työskentelyapurahalla 
olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka puolet on sitä 

Matalapalkkaista, muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä ja hankkeitakin on 
käynnissä. Tässä kuitenkin käydään kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. Myyntituloja, graafi sta 
suunnittelua, tilaustöitä, työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. 
Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut lainkaan, 
toinen puoli pienessä määrin. Paraikaa työskentelyapurahalla 
olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka puolet on sitä saanut aiemmin.

Yksi neljästä haastateltavasta elää taiteellaan. Osa elää pihistelyllä 
tai elättää taidettaan muilla töillä. Menopuolella näyttelyiden ja 
hyvän työhuoneen kustantaminen olivat yleisiä huolia. Sorvin ääreen 
työhuoneelle mennään mielellään, mutta hakemukset ja paperityöt 
vaativat tsemppausta. Kaikilla on kuitenkin uskoa, että tilanne 
kohenee sitkeällä työllä. Karavaani kulkee.

M a t a l a p a l k k a i s t a , 
muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on 
tehty selvityksiä ja hankkeitakin on 
käynnissä. Tässä kuitenkin käydään 
kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat 
vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot 
tule kenelläkään. Myyntituloja, 
graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan 
töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta 
jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 
Puolet ei ole opettanut lainkaan, 
toinen puoli pienessä määrin. 

Matalapalkkaista, muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä ja 
hankkeitakin on käynnissä. Tässä kuitenkin käydään 
kurkkaamassa neljän taiteilijan työhuoneeseen. He myös 
jakavat vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. 
Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. Toimeentulo 
on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut 
lainkaan, toinen puoli pienessä määrin. Paraikaa 
työskentelyapurahalla olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka 
puolet on sitä saanut aiemmin.

Yksi neljästä haastateltavasta elää taiteellaan. Osa elää 
pihistelyllä tai elättää taidettaan muilla töillä. Menopuolella 
näyttelyiden ja hyvän työhuoneen kustantaminen olivat 
yleisiä huolia. Sorvin ääreen työhuoneelle mennään 

Matalapalkkaista, 
muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on 
tehty selvityksiä ja hankkeitakin on 
käynnissä. Tässä kuitenkin käydään 
kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat 
vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot 
tule kenelläkään. Myyntituloja, 
graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan 
töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta 
jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 
Puolet ei ole opettanut lainkaan, 
toinen puoli pienessä määrin. 

Matalapalkkaista, muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä ja hankkeitakin on käynnissä. Tässä kuitenkin 
käydään kurkkaamassa neljän taiteilijan työhuoneeseen. He myös jakavat vinkkejä taiteella 
pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää löytyvän. 
Tällä joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut lainkaan, toinen puoli pienessä 

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. Myyntituloja, graafi sta 

tule kenelläkään. Myyntituloja, 
graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan 
töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta 
jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 
Puolet ei ole opettanut lainkaan, 
toinen puoli pienessä määrin. 

Matalapalkkaista, muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä ja 
hankkeitakin on käynnissä. Tässä kuitenkin käydään 
kurkkaamassa neljän taiteilijan työhuoneeseen. He myös 
jakavat vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. 
Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. Toimeentulo 
on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut 
lainkaan, toinen puoli pienessä määrin. Paraikaa 
työskentelyapurahalla olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka 
puolet on sitä saanut aiemmin.

graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan 
töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta 
jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 
Puolet ei ole opettanut lainkaan, 
toinen puoli pienessä määrin. 

20

työhuoneeseen. He myös jakavat vinkkejä taiteella 
pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. 
Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. 
Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää 
löytyvän. Tällä joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 
Puolet ei ole opettanut lainkaan, toinen puoli 
pienessä määrin. Paraikaa työskentelyapurahalla 
olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka puolet on sitä 

Matalapalkkaista, muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä ja hankkeitakin on 
käynnissä. Tässä kuitenkin käydään kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. Myyntituloja, graafi sta 
suunnittelua, tilaustöitä, työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. 
Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut lainkaan, 
toinen puoli pienessä määrin. Paraikaa työskentelyapurahalla 
olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka puolet on sitä saanut aiemmin.

20
olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka puolet on sitä saanut aiemmin.

20
Yksi neljästä haastateltavasta elää taiteellaan. Osa elää pihistelyllä 

20
Yksi neljästä haastateltavasta elää taiteellaan. Osa elää pihistelyllä 

20

tai elättää taidettaan muilla töillä. Menopuolella näyttelyiden ja 

tule kenelläkään. Myyntituloja, pienessä määrin. Paraikaa työskentelyapurahalla tule kenelläkään. Myyntituloja, pienessä määrin. Paraikaa työskentelyapurahalla 

graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka puolet on sitä graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka puolet on sitä 

työttömyyskorvausta ja muun alan 
töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta 
jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 

Matalapalkkaista, muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä ja hankkeitakin on 
käynnissä. Tässä kuitenkin käydään kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. Myyntituloja, graafi sta 
suunnittelua, tilaustöitä, työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. 
Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut lainkaan, 
toinen puoli pienessä määrin. Paraikaa työskentelyapurahalla 
olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka puolet on sitä saanut aiemmin.

Yksi neljästä haastateltavasta elää taiteellaan. Osa elää pihistelyllä 
tai elättää taidettaan muilla töillä. Menopuolella näyttelyiden ja 

tule kenelläkään. Myyntituloja, 
graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan 
töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta 
jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 
Puolet ei ole opettanut lainkaan, 
toinen puoli pienessä määrin. 

Taiteilijoiden toimeentulosta on 

Matalapalkkaista, 
muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on 
tehty selvityksiä ja hankkeitakin on 
käynnissä. Tässä kuitenkin käydään 
kurkkaamassa neljän taiteilijan 

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää löytyvän. 
Tällä joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut lainkaan, toinen puoli pienessä 

M a t a l a p a l k k a i s t a , 

Taiteilijoiden toimeentulosta on 
tehty selvityksiä ja hankkeitakin on 
käynnissä. Tässä kuitenkin käydään 
kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat 
vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot 

Matalapalkkaista, 

Taiteilijoiden toimeentulosta on 
tehty selvityksiä ja hankkeitakin on 
käynnissä. Tässä kuitenkin käydään 
kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat 
vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot 
tule kenelläkään. Myyntituloja, 

työhuoneeseen. He myös jakavat vinkkejä taiteella 

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. 
Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. 
Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää 
löytyvän. Tällä joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 
Puolet ei ole opettanut lainkaan, toinen puoli 
pienessä määrin. Paraikaa työskentelyapurahalla 

Taiteilijoiden toimeentulosta on 
tehty selvityksiä ja hankkeitakin on Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. tehty selvityksiä ja hankkeitakin on Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. 

käynnissä. Tässä kuitenkin käydään Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, käynnissä. Tässä kuitenkin käydään Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 

kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää työhuoneeseen. He myös jakavat Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää 

vinkkejä taiteella pärjäämiseen.löytyvän. Tällä joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. vinkkejä taiteella pärjäämiseen.löytyvän. Tällä joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. 

Yhdestä lähteestä eivät tulot 

Taiteilijoiden toimeentulosta on 
tehty selvityksiä ja hankkeitakin on 
käynnissä. Tässä kuitenkin käydään 
kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat 
vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot 

Matalapalkkaista, muuten 
antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä 
ja hankkeitakin on käynnissä. Tässä kuitenkin 
käydään kurkkaamassa neljän taiteilijan 
työhuoneeseen. He myös jakavat vinkkejä taiteella 

Matalapalkkaista, muuten 

M a t a l a p a l k k a i s t a , 
muuten antoisaa

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. Toimeentulo on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää löytyvän. 
Tällä joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut lainkaan, toinen puoli pienessä 
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M i a  S a h a r l a n  lompakossa 

on Lidlin ja Prisman kauppakuitteja, 

bussikortti, kirjastokortti, pankkikortti, 

henkilöllisyystodistus, taidejärjestöjen 

jäsenkortteja ja 15 senttiä käteistä.

K a t i  V a l k o s e l l a  on 25 kuittia, 

siviilipankkikortti ja taidetöiden pankkikortti, 

laastari, 6 omaa käyntikorttia, 4 Kela-

korttia, kirjastokortti, ajokortti, 9 asiakas- ja 

jäsenkorttia, rahaa 22 €.

H a n n a  V i h r i ä l ä l l ä  on lompakossaan 

ajokortti, Visa electron, Kela-kortti, Plussakortti, 

lataamaton bussikortti, kuitteja, Tampereen 

Taiteilijaseuran ja Kuvanveistäjäliiton jäsenkortit, 

kahvipassi täynnä leimoja sekä käteistä 31,75 €.

O t s o  H ö g l u n d i n  lom-

pakossa on kuitteja, lottokuponki, 

bussilippuja, kirjastokortti, wifi-

tunnuksia, lounaspasseja, alennus-

kortteja, itse suunniteltu konsertin 

vip-kortti, käyntikortteja, sairasva-

kuutuskortti ja pankkikortti.
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Matalapalkkaista, muuten antoisaa
Taiteilijoiden toimeentulosta on tehty selvityksiä ja 
hankkeitakin on käynnissä. Tässä kuitenkin käydään 
kurkkaamassa neljän taiteilijan työhuoneeseen. He myös 
jakavat vinkkejä taiteella pärjäämiseen.

Yhdestä lähteestä eivät tulot tule kenelläkään. 
Myyntituloja, graafi sta suunnittelua, tilaustöitä, 
työttömyyskorvausta ja muun alan töitä. Toimeentulo 
on kirjavaa, mutta jostakin se näyttää löytyvän. Tällä 
joukolla ei kuitenkaan opetuksesta. Puolet ei ole opettanut 
lainkaan, toinen puoli pienessä määrin. Paraikaa 
työskentelyapurahalla olevaakaan ei osunut mukaan, vaikka 
puolet on sitä saanut aiemmin.

Yksi neljästä haastateltavasta elää taiteellaan. Osa elää 
pihistelyllä tai elättää taidettaan muilla töillä. Menopuolella 
näyttelyiden ja hyvän työhuoneen kustantaminen olivat 
yleisiä huolia. Sorvin ääreen työhuoneelle mennään 
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Krasnojarsk 56.026621, 92.881524, 
Sanaga 46.835054, 103.944648, 
Irkutsk 52.293978, 104.302177, Baikal 
53.533193, 108.168878, 
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K U I N K A  E L Ä Ä  K U VATA I T E E L L A ?
Aloitan kliseellä ja jatkan oikomalla mutkia 
suoriksi. Tarkoituksenani ei ole suututtaa ketään, 
vaan nostaa esiin teemoja, joita taiteilijakunnan 
tulisi yhä pohtia ja nostaa esiin sekä keskinäisessä 
puheessaan että yleisessä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. Kysyn kysymyksiä, ja jätän 
vastaamatta niihin. Ja lopuksi vielä vakuutan, että 
taiteilijan työ on elintärkeää.

Maailma, jossa elämme on muuttunut ja muuttuu varmasti jat-
kossakin. Samalla myös kuvataiteilijan ammatti sekä siihen liit-
tyvät vaatimukset ovat jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa. 
Koulutettuja kuvataiteilijoita on enemmän kuin koskaan aiem-
min. Taidekenttä pirstaloituu ja monipuolistuu. Taiteilijoilta 
vaadittavat ominaisuudet muuttuvat ja kilpailu työtilaisuuksista 
kiristyy. Samalla, kun apurahojen merkitys tulonlähteenä vähe-
nee, kasvaa tarve valmiuksille osallistua yhteistyöhankkeisiin ja 
toteuttaa tilaustöitä sekä tuottaa erilaisia palveluita. Taiteilijan 
pitää kyetä määrittelemään ydinosaamisensa ja viestimään siitä.

Kuluvan vuoden helmikuussa käynnistynyt Suomen Tai-
teilijaseuran Kuinka elää kuvataiteella -hanke on keskittynyt 
ennen kaikkea siihen, miten kuvataiteilijat voivat itse kehittää 
ja laajentaa ammatillista osaamistaan ja sen kautta omaa toi-
meentuloaan. Tämän tueksi hankkeessa tarjotaan kuvataitei-
lijoille neuvonta- ja koulutuspalveluita, joille onkin ollut koko 
hankkeen ajan suuri kysyntä. Olemme työparini Anna Nousi-
aisen kanssa vastanneet hyvin monenlaisiin kysymyksiin aina 
suuren julkisen teoksen siirtämisestä arvonlisäverotusasioihin ja 
verkkokaupan perustamisesta hinnoittelukysymyksiin. Suuri osa 
näistä on ollut nopeasti, yhden puhelun tai sähköpostin aikana 
selvitettyjä asioita, osa taas on vaatinut hyvinkin perinpohjaista 
selvitystyötä.

T i e d ä t k ö ,  m i t ä  h a l u a t ?
Hankkeen aikana pidettyjen koulutuspäivien aikana olemme 

kiertäneet laajasti Suomea ja tavanneet lukuisia kuvataiteilijoita 
sekä muita alan toimijoita. Haasteet tuntuvat olevan koko maas-
sa hyvin samankaltaisia: töitä on niukasti, taiteen myynti tak-
kuaa eri syistä, apurahojen ja työskentelytukien piiriin pääsevät 
vain harvat. Viranomaiset eivät edelleenkään ymmärrä taiteilija-
ammatin erityispiirteitä, ja asioiden selvittäminen on työlästä ja 
yksinäistä työtä. Vaikka julkinen taide on uudessa nosteessa, sii-
henkin liittyy monia kysymyksiä. Taiteilijoita työllistäviä hank-
keita on jonkin verran, mutta nekään eivät välttämättä tunnista 
taiteen itseisarvoa, vaan näkevät taiteen välineenä esimerkiksi 
hyvinvoinnin kehittämisessä. Toimeentulo on epävakaata, eikä 
tulevaisuus näytä joka hetkellä erityisen valoisalta.

Mitä taiteilija tai laajemmin ajateltuna taidekenttä voi teh-
dä? Olen itse peräänkuuluttanut lukuisissa keskusteluissa tai-
teilijan omaa vastuuta. Miten omaa ajatteluaan voisi haastaa? 
Onko todella niin, että yksilö voi vain linnoittautua itsenäiseen 
taiteilijuuteensa ja vaatia huutamalla rahoitusta toteuttaakseen 

omaa visiotaan? Tämänkaltaiseen kärjistettyyn taiteilijakuvaan 
törmää onneksi varsin harvoin. Suurempi ja yleisempi ongelma 
on taiteilijoiden tietynlainen laput silmillä kulkeminen – sokeu-
tuminen omalle tekemiselle sekä oman osaamisen ja monipuoli-
sen ammattilaisuutensa tunnistamattomuus.

Taiteilijan on selvitettävä itselleen, mitä haluaa tehdä, ja mi-
ten se voi olla mahdollista. Kuvataiteilijan tulonmuodostuksen 
neljä pääasiallista lähdettä ovat perinteisesti olleet palkkatulot, 
teosmyynti, tekijänoikeuskorvaukset ja apurahat. Minkälainen 
oma tulonmuodostuksesi on juuri nyt? Mistä tulonlähteistä ko-
konaisansiosi muodostuu? Onko tämä malli pysyvä, vai muut-
tuuko tilanne todennäköisesti esimerkiksi seuraavan puolen 
vuoden aikana? Oletko tyytyväinen tähän tilanteeseen vai pitäi-
sikö saada aikaan jonkinlainen muutos?

Kuluneen vuoden aikana olen pohtinut niin itsekseni kuin 
keskusteluissa taiteilijoiden kanssa sitä, mitä osaamista ja an-
nettavaa taiteilijalla voisi olla esimerkiksi erilaisille hankkeille? 
Voisiko taiteilija altistaa itsensä joksikin aikaa esimerkiksi hal-
linnollisiin asiantuntijatehtäviin ja laajentaa osaamistaan tällä 
tavalla? Voisiko tätä uutta osaamista hyödyntää jatkossa osana 
omaa taiteellista työtä ja sen organisointia? Entä minkälaisia 
tyypillisiä taiteilijan ammattitaidon osia voisi tuoda osaksi jon-
kin muun toimialan tai työyhteisön yhteistä osaamispoolia? Voi-
taisiinko johonkin tehtävään palkata taiteilija vain siksi, että tai-
teilijan tapa ajatella on erilainen kuin ”tavallisen työntekijän”? 
Voisivatko muut työntekijät oppia taiteilijalta jotakin?

En ajattele, että jokaisen taiteilijan pitäisi tai edes kannat-
taisi toimia yrittäjänä, etenkään jos se tuntuu ahdistavalta tai 
muuten vastenmieliseltä. Tai että taiteilijan tulisi olla valmis 
tekemään mitä hyvänsä työtä millä tahansa ehdoilla vain näyt-
tääkseen monipuolisuutensa ja joustavuutensa. Sen sijaan ajat-
telen kyllä, että jokaisen taiteilijan tulisi suhtautua työskente-
lyynsä tietyllä tapaa yrittäjämäisesti. Kuinka organisoida oma 
työntekonsa niin, että omasta energiastaan ja ajankäytöstään voi 
keskittää suurimman osan omaan ydinosaamiseensa – taiteen 
tekemiseen?  Kuinka puhua omasta työstään, kuinka markki-
noida ja myydä teoksiaan? Minkälaisen ammatillisen verkoston 
haluaa rakentaa ja miten sen tekee? Keneltä pyytää apua silloin, 
kun sitä tarvitsee?

T a i t e i l i j o i t a  t a r v i t a a n
Jokainen taiteilija rakentaa oman ammattitaitonsa ja toi-

mintaympäristönsä itse. Jokaisella on mahdollisuus omilla teke-
misillään määrittää sitä, mitä taiteilijuus nyt tai tulevaisuudessa 
on. Mielipiteitä oikeasta tavasta toimia ja rakentaa oma työnku-
vansa on yhtä monta kuin toimijoita. Hyvällä tuurilla, onnellisil-
la sattumilla ja oikealla ajoituksella voi olla jonkinlainen merki-
tys uran rakentamisessa ja rakentumisessa, mutta tärkeimpänä 
asiana ammatillisessa kehittymisessä pidän kuitenkin visiota. 
Jotakin, mitä haluat saavuttaa ja josta innostut jatkuvasti.

Yhdestä asiasta olen täysin varma: ilmaisen työn tekemi-
nen on lopetettava kaikissa muodoissaan. Taiteilija-ammattien 
arvostusta on mahdotonta vaatia muulta yhteiskunnalta niin 
kauan, kun taiteilijat itse ovat valmiita kaivamaan maata omien 
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jalkojensa (ja samalla kollegoiden jalkojen) alta teke-
mällä töitä alihintaan tai ilmaiseksi. Ammatillinen jär-
jestäytyminen ja oman ammattitaidon arvostaminen 
ovat tässä peruskysymyksiä.

Taiteilijoita tarvitaan nyt ja jatkossa. Tekemään 
toisin, kommentoimaan ja dokumentoimaan tätä ai-
kaa, katsomaan taaksepäin ja tulevaisuuteen. Korosta-
maan taiteen itseisarvoa ja kyseenalaistamaan sen itse. 
Vaatimaan muutosta ja tekemään sitä. Maailma muut-
tuu, mutta taide pysyy.

*
*
*

Kirjoittaja toimii asiantuntijana Kuinka 
elää kuvataiteella -hankkeessa. Hän on 
tuottajataustainen taide- ja kulttuurialan 
työntekijä, jonka ammatillisena tavoitteena on 
löytää toimintakentältään hyviä asioita ja tukea 
niiden leviämistä laajaan tietoisuuteen. Työssään 
hän törmää usein myös epäkohtiin, jotka pitää 
tehdä näkyviksi ja korjata. 

Ville Niutanen oli esitelmöimässä Tampereen 
Taiteilijaseuran marraskuussa 2015 järjestämässä 
Kuvataiteilijan muuttuva työnkuva -seminaarissa.

KUINKA ELÄÄ KUVATAITEELLA

   on vuosina 2015–2016 toteutettava Suomen 
Taiteilijaseuran hallinnoima hanke, jossa 
tarjotaan yksilöneuvontaa ja järjestetään 
täydennyskoulutusta kuvataiteilijoille 
maanlaajuisesti.

              Alkuvuodesta 2016 Suomen 
Taiteilijaseuran www-sivulle avataan uusi osio, 
johon on koottu keskeisimmät kuvataiteilijan 
ammattiin liittyvät ohjeet mm. toiminnan 
organisoinnista, sopimuksista, teosmyynnistä, 
verotuksesta ja taiteilijan sosiaaliturvasta.
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Ainahan se on siinä ollut: Hämeenpuiston sii-
meksessä, kivenheiton päässä kirjastosta. Har-
va meistä muistaa aikaa, jolloin viehättävä 
taidetarvikekeidas ei olisi ollut kotoisana väri-
läikkänä jykevän Tuulensuun talon kivijalassa.

Kun Tampereen Paperi ja kemikalio avasi oven-
sa uutukaisessa klassismin helmessä vuonna 
1929, hyllyistä löytyi monenmoista koulutarvik-
keista matkamuistoihin ja kemikaliotuotteisiin. 
Vuosikymmeniä ovi kävi puiston puolelta, kun-
nes Tampereen Paperi ja taideväriksi nimeltään 
muuttunut, valikoimaltaan taidetarvikkeisiin 
erikoistunut liike kierähti 1980-luvun lopulla 
nurkan taakse nykyisiin tiloihinsa Kauppaka-
dun varrelle.

- Edellisen omistajan ystävänä kaupan touhua 
seurannut anoppini houkutteli minut tyystin 
toisenlaisista kaupanalan töistä yrittäjäksi ja 
taiteen tielle. Tasan 30 vuotta sitten kävin ku-
martamassa pankissa ja ostin itselleni ihanan 
työpaikan. Se oli taideummikolle hauska hyppy 
täysin uuteen maailmaan ja toisenlaisten asiak-
kaiden seuraan. Työn ohessa käymäni nelivuo-
tisen taidekoulun ja oman maalausharrastuk-
seni myötä palapeli alkoi kummasti valmistua, 
Ritva Vähänen muistelee hymyssä suin.

Palvelua ja hypistelyä
Vähäsen mukaan asiakaskunnassa ja alan mei-
ningeissä on ollut vuodesta toiseen paljon sa-
maa, ripaus uutta. Monet ammattitaiteilijat, 
taideopettajat ja harrastajamaalarit ovat kulke-
neet Vähäsen rinnalla koko matkan, mutta käy 
ostoksilla paljon nuoriakin. - Osa asiakkaistani 
on tullut tänne taaperona äitinsä kanssa osta-
maan ensimmäisiä värikyniään, sitten nuoru-
kaisena mangatussejaan ja aikuisena muita tar-
vikkeita, Vähänen iloitsee.

Trendit eivät heiluttele taidealaa kovin herkäs-
ti, mutta pieninä väreinä näkyy esimerkiksi 
terveydelle vaarallisten liuotinpohjien ja kad-
miumien poisjäänti normaaleista öljyväreistä.                
- Akryylivärit ja kasviöljypohjaiset vesiliukoiset 
öljyvärit ovat lisänneet suosiotaan hiljalleen.
Sekin on tätä aikaa, että valmispohjat kelpaavat 
jopa ammattilaisille. Ennen meni paljon kiilalis-
taa ja kangasta, kun maalarit tekivät taulujensa 
pohjat itse.

Verkkokaupan kehittyminen on näivettänyt mo-
nia kivijalkakauppiaita, mutta Vähänen ei pidä 
sitä uhkana omalla alallaan. - Meillä on paljon 
hypistelytarvikkeita ja värit on nähtävä omin 
silmin. Vikaostosten vekslaus tekee verkkokau-
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Kiitokset asiakkailleni 
ikimuistoisista 
30 vuodesta! 
Ritva Vähänen

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014

www.taideväri.� 

1 - 2015 28

Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014www.taidevari.fiLöydät meidät myös facebookista.

pasta hidasta ja vaivalloista. Meiltä saa tarvikkeita 
yksitellen ja pieninä paloina: akvarellipapereita ei 
tarvitse ostaa koko nippua eikä kangasta kymmen-
tä metriä.   Neuvot ja yhteiset pohdintatuokiot saa 
kaupanpäällisiksi, Vähänen listaa kivijalkakaupan 
valtteja.   

Uuden äärellä
Ritva Vähäsen summaama koko kolmekymmen-
vuotisen yrittäjyyden lomasaldo hengästyttää 
kuulijaa: kuutena päivänä viikossa töissä, yhden 
viikon oikeasti lomalla ja toisen poissa liikkeestä 
leikkauksen vuoksi. - Ei sitovuutta olisi jaksanut, 
ellei tämä olisi antanut niin paljon. Olen kiitolli-
nen asiakkaistani, jotka ovat tehneet tästä minua 
voimaannuttaneen elämäntavan ja työpaikastani 
iloisen tapaamispaikan. Arjen lisäksi paljon muuta 
kieputtuu taiteen ympärille, harrastukset ja ystä-
vyyssuhteetkin.

Jo hyvän aikaa Vähäsen hauduttelema ajatus arjen 
hölläämisestä ja liikkeestä luopumisesta vahvis-
tui hiljattain puolison äkillisen poismenon myötä. 
Vaikka sivut kääntyvät nyt niin työ- kuin kotielä-
mässäkin, taiteesta hän ammentaa jatkossakin. 
- Ilmoittauduin jo yhdelle kurssille. Maalaan aina 
suurilla siveltimillä, nysväämistä en jaksa. Näyt-
telyissä käyn jatkossa ajan kanssa, mutta omalaa-
tuisesta näkövinkkelistäni tuskin pääsen eroon: 
tutkin ensin nenä kiinni teosten värikerroksia ja 
pohjapapereita, sitten nautin kokonaisuudesta, 
Vähänen naurahtaa ammatillisia pantterin pilkku-
jaan.

Täydellisen ympyrän toimituskunta kiittää Ritvä 
Vähästä kaksikymmenvuotisesta yhteistyöstä ja 
toivottaa hänelle myötäisiä vapauden tuulia!

Teksti: Lea Penttilä
Kuva: Marja-Liisa Torniainen
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Meiltä löydät 
kaikki  tarvitsemasi 

taidetarvikkeet 
edullisesti!
Tervetuloa!

Tampereen Paperi ja Taideväri
Kauppakatu 15 puh. 212 2014www.taidevari.fiLöydät meidät myös facebookista.
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YRITYKSILLE
 ja YHTEISÖILLE
taidelainaus 
taidekonsultointi
virkistys- ja koulutuspäivät
muotokuvat
uniikit liikelahjat
asiantuntijapalvelut
 

YKSITYISILLE
taidelainaamo:
  - taiteen vuokrausta 
  - taiteen myyntiä  
    osamaksulla ilman korkoa
taidekonsultoinnit  
muotokuvat ja tilaustyöt
vaihtuvat nykytaidenäyttelyt
taidekurssit ja -luennot

TAITEEN AMMATTILAISILLE
vuokrattava monumenttityötila 
yhteistyötila metallityölle
keramiikan polttouuni
yhteistyötilat grafiikalle:   
  - metalligrafiikka ja serigrafia
  - litografia ja puupiirros
ammattilaiskurssit ja workshopit
jäsenpalvelut
taidenäyttelytilat

Taidekeskus Mältinranta

Kuninkaankatu 2, Tampere  

puhelin  010 420 2040  

www.tampereen-taiteilijaseura.fi

avoinna ma–to 12–18 ja pe–su 12–16.

MEILTÄ LÖYDÄT PERINTEISET TARVIKKEET
Pigmentit, öljyt, vahat, täpätit, sellakat, 
liimat ja temperaemulsiot. 

Valikoimaan voi tutustua www.wanhawiljami.fi 

Hämeenpuisto 25, 33210 TAMPERE
wanhawiljami@gmail.com

Facebook Like Button CMYK / .ai

Antiikkiliike 
Wanha Wiljami
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2.1.-1 9.1. 
Galleria:  Jenni Turunen ja Timo Tolonen 
Sumeita näkymiä: Näyttelyssä on esillä Jenni 

Turusen piirroksia sekä Timo Tolosen öljyväri-
maalauksia. Näyttelyn nimi viittaa molempi-
en tyylille ominaiseen tapaan leikitellä kuvan 
tarkkuusasteilla. Yhteistä molempien tekemi-

selle on myös sisäisten kokemusten lähestymi-
nen konkreettisten tilakokemusten pohjalta. 

Maisema+sielu=sielunmaisema.
1 | Jenni Turunen ja Timo Tolonen

Studio:  Virva Kanerva ja Janika Salonen 

23.1.-9.2. 
Galleria:  Kati  Immonen ja Minna Maija 

Lappalainen
Näyttely koostuu vesivärimaalauksista ja instal-

laatioista. Immonen maalaa merta ja sinne jäänei-
tä ihmisten jälkiä. Lappalainen muuntaa sokeri-

tärkillä vanhat vaatteet veistoksiksi, joiden sisältä 
ihminen on hapertunut näkymättömiin.

2 | Minna Maija Lappalainen: Polku, 2015, kuihtu-
neet kukat, keinokuituhius 

Studio:  Jonna Salonen 

13.2.-1.3. 
Galleria:  ROP-taiteilijaryhmä: Tuomo 

Rosenlund ja Pekko Orava
Studio:  Ritva Larsson

Maalauksia hyvinvointivaltiosta.  Teoksis-
sa tutkin katujen elämää keskittyen arjen margi-
naaliin. Kiinnostuksen kohteena ovat sosiaaliset 

ongelmat, kadun elämän laitapuoli, köyhyys: 
alkoholistit ja kerjäläiset. Ihmisen kuvat toimivat 

keinona tarkastella epäoikeudenmukaisuutta, syr-
jäytymistä ja päivänpolttavia sosiaalisia ongelmia. 

3 | Portaat 2014, öljyväri kankaalle 

5.3.-22.3. 
Tamk, lopputyönäyttely   

26.3.-12.4. 
Galleria:  Mikael Pohjola

4 | Jos ei nyt, niin milloin, 2013, puu, 240x240x180 
cm

Studio:  Eila Kinnunen 
Krassit kaikessa monimuotoisuudessaan ovat koko 

näyttelyn maalausten aiheina. Kasvien taustalla 
aina yksi tasainen väripinta.

5 | Päivä ja yö, 2014, akryyliväri kankaalle 

16.4.-3.5. 
Galleria:  Ryhmä OOO: Kaarina Haka, Tapani 
Hyypiä,  Maaria Märkälä,  Maaria Oikarinen, 
Matti  Rantanen, Panu Ruotsalo,  Mia Saharla 
Näyttely pureutuu abstraktiin maalaukseen ja sen ilmai-
suvoimaan. Ryhmän taiteilijat lähestyvät kukin maala-
usta omalla tavallaan kiertäen abstraktin maa lauksen 
reunoilla ja ytimessä, tuoden yhteen maalaamisen 
tarpeellisuuden ja maalauksen kyvyn puhua ilman sanoja. 
Kuvaviitteen kadotessa maalauksessa korostuvat eleet, 
värit ja tunne. Tätä on pakko tehdä. Tämä on tärkeää. Maa-
laus ei lopu ja maalattava ei lopu. Se minkä näkee, mitä ei 
näe. Minkä tuntee, hengittää ja maistaa. 
6 | Maaria Märkälä: Alppipuisto, 2014, öljy kankaalle

Studio:  Carita Ahlqvist
Näyttely koostuu pellavakuituveistoksista. Teokset ovat 
alkumuotoja ja jäännöksiä, jotka muodostuvat rakentuvis-
ta sekä purkautuvista kerroksista.
7 | Alkujuuri, 2015, kovetettu pellavakuitu, multa

7.5.-24.5. 
Galleria:  Elina Autio 

Studio:  Marjo Viitala
Tapahtumahorisontti-näyttelyssäni tutkin yhtä ihmisen 
perustarvetta: läheisyyttä. Läheisyyden kaipuu on tarvet-
ta tulla nähdyksi ja ymmärretyksi. Se on tarvetta olla tois-
ta lähellä sekä fyysisesti että henkisesti. Näyttely koostuu 
videoteoksista.
8 | Stillkuva Peili-videoteoksesta 

28.5.-14.6. 
Mari Oikarinen ja Liisa Karintaus 

18.6.-5.7. 
Galleria:  Anne Heinonen 

Studio:  Heli  Innala 
Lyhyitä hetkiä, kuvallisia muistumia, nopeita hetkellisiä 
vetoja. Elementtien ja muotojen sijoittelu, pohdintaa. Uusi 
pinta, uusi väri, uusi suunta, uusi kohtaaminen. Maala-
uksessa muistoja, takautumia, silmänräpäyksiä, tunteita, 
hajuja, makuja, tulevaa.
9 | Kylmä aamu, 2014, öljyväri ja akryyliväri mdf-levylle

Facebook Like Button CMYK / .ai

maltinranta

google.com/fonts
category: Serif | Sorting: Popularity
Bitter, 3 Styles by Huerta Tipográfi ca

TAIDEKESKUS 
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Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere & 010 289 8100 & 010 289 8101 ryhmät 
Balderin talo, Aleksanterinkatu 12, 00170 Helsinki & 010 289 8102       lomalinja@lomalinja.fi

Puhelut 8,35 snt/puh +17,17 snt/min. Palvelumaksu 19€/varaus.

24 h verkkokaupasta lomalinja.fi   
Suomalainen perheyritys  –  asiantuntijan matkassa laadukkaasti jo 38 vuotta

Maalaus- ja 
akvarellikursseja

Maalauskurssi 6.–16.4. Italian

Piemontessa

1746 €

2248 €

Hintaan sisältyy
• Finnairin reittilennot turistiluokassa
• majoitus Albergo Italia -hotellissa kahden 
 hengen huoneessa
• ohjelmassa mainitut bussikuljetukset
• ohjelman mukaiset ateriat ruokajuomineen 
 (10 x aamiainen, 10 x illallinen)
• kolme nousua Sacro Montelle
• taidemaalari Marjukka Paunilan opetus

Opettaja taidemaalari 
Marjukka Paunila

Varallo Sesian pikkukaupunki 
sijaitsee kauniiden kukkuloiden 
ympäröimänä Sesiajoen 
varrella, monien taiteilijoiden 
ikuistaman Sacro Monten 
maailmanperintömaisemissa 
Italian ruokakulttuurin kehdossa.

Maalauskurssi 21.–31.10.

Provence

Akvarellimatka
Kiinaan 20.–28.2.
Matkan aikana tutustutaan maan kult-
tuuriin perinteisen kiinalaisen maala-
ustaiteen tekniikoiden ja näkökulmien 
kautta.  Maalata voi Shanghain Bundal-
la, Jing’An temppelillä, Hangzhoussa Xi-
hujärven maisemia, Suzhoussa Grand 
Canal -näkymiä. Kurssimatka sopii niin 
aloittelijoille kuin jo kiinalaista maalaus-
taidetta pidempäänkin harjoittaneille.

1686 €

Akvarellikurssi
Keväisessä 
Toscanassa
16.–23.5.
Inspiroiva kurssi 
Leonardo da Vincin 
kotikylän maisemissa.

1389 €

Akvarellikurssi
Pärnussa 
13.–18.6.
Viron idyllisen kesä- ja 
kylpyläkaupungin ko-
risteelliset puutalot, 
hyvin hoidetut puu-
tarhat ja upea hiekka-
ranta inspiroivaa maa-
lattavaa.

568 €

Opettaja kuvataiteilija 
Anna-Maija Rissanen
Anna-Maija on 
täydentänyt koulutustaan 
Kiinan Taideakatemiassa 
Hangzhoussa opiskele-
malla vuoden kiinalaista 
perinteistä maalaustai-
detta ja kiinan kieltä.

Opettaja 
kuvataiteilija 
Metta Savolainen

Opettaja 
taidemaalari 
Mika Törönen

Taydellinen_ympyra_syksy_2015_175x235.indd   1 22.10.2015   14.13
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Nyt jo kolme Gopalia 
Tampereella!

Tervetuloa maittavalle 
kasvislounaalle!

291 - 2015      

Galleria Saskia
Tampere

Pirkankatu 6, 33210 Tampere
puhelin/faksi (03) 223 0812 

tampereen.saskiat(at)galleria.inet.fi
www.tampereensaskiat.com

Avoinna joka päivä klo 12.00 – 18.00. 
Vapaa pääsy. 

Näyttelyiden hakuaika on 
vuosittain 30.9. mennessä.

Kuninkaankatu 30 Tampere 
Sokoksen vieressä 
ma-pe 11-19 
la 10-18 
su 12-16

Taidemyyntitapahtuma 31.5.2015 asti

Tampereen Taiteilijaseura

1 2. 9 .  -  1 5 . 1 0 . 2 0 1 5
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NÄYTTELYKALENTERI 
  
7.-29.11.     Iiu Susiraja: Liika kiltteys ei kannata 
4.-23.12.     Petri Nuutinen: Roma
09.-31.1.     Lasse Lecklin: Expedition
06.-28.2.     Sanna Krook & Ulla-Maija Louhela: Lähiötarinoita
06.-28.2.     Lauri Eriksson: 22 tapausta asunnottomuudesta
05.-27.3.     Haapio - Ihanus - Rautamaa: Kolme askelta arjesta
05.-27.3.     Ami Hyvärinen ja Heikki Mäntymaa: Penkki                                
02.-30.4.     INTAC - International Art Collaborations: Desire
07.5.-5.6.    Pekka Elomaa ja Lyhdyn työryhmä: Jokamiesluokka
                                                                                                                                                                   

Nykyaika, Kauppakatu 14,  
33210 Tampere, puh. 050 441 2040  
Avoinna ma-pe 12-18, la-su  12-16 
www.valokuvakeskusnykyaika.fi 

GALLERIA
V A L O K U V A K E S K U S

P H O T O G R A P H I C  C E N T R E

Galleriaan ja käsikirjastoon 
on vapaa sisäänpääsy. 
Tervetuloa tutustumaan 
uusiin tiloihimme!
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Creative Commons | saa käyttää uudelleen ja muokata
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