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Meikä

Olen Nuutti Salonsaari, 18-vuotias opiskelija Sipoosta. Minulla on kaksi koiraa, Mella ja Penni sekä 
parta-agama Haru. Perheessä pyörii myös kaksi sisarusta, veli ja sisko. Myös äiti ja isä ovat mukana
arjessa. Matelijat ovat olleet aina suuri osa kiinnostusta ja se tuleekin tämän päättötyön aikana näky-
mään.
Aina siitä lähtien, kun kynä pysyi kädessä, olen piirrellyt. Pienempänä piirsin aina hurjia hirviöitä ja 
siitä eteenpäin aina lohikäärmeistä ihmisiin ja siitä taas ihme töherryksiin. Pitkin näitä ajanjaksoja 
näkee, miten kiinnostuksen kohteet ovat muuttuneet. Nykyään en enää taiteile niin usein kuin en-
nen, ehkä vähemmän kuin itse tahtoisin. Kiinnostukseni vaihtelee vähän väliä, ja harrastukseni sitä 
mukaa. Aloitin juuri skeittaamisen, soitan kitaraa ja soitin bassoa. Olen siis suhteellisen musikaali-
nenkin. Taidekoulussa olen käynyt pienestä pitäen ja se on ollut osana arkeani siis jo monet vuodet. 
Nyt olen saanut aikaiseksi aloitettua päättötyön, josta äitini on hehkuttanut minulle viime vuodet. 
Hankin itselleni liskon, Harun, joulun aikaan. Hän on toiminut suurena inspiraationa töilleni. Tah-
doin sisäistää oman kiinnostukseni taiteeseen ja toivottavasti onnistuin suhteellisen hyvin näyttä-
mään kuinka majesteettisia otuksia matelijat ylipäätänsä voivat olla. 







Prosessi

Päättötyö kokonaisuudessaan eteni hieman vaiheittain, joskus nopeammin ja joskus tuntui, kuin se 
ei etenisi laisinkaan. Töiden tekeminen ja suunnitelmat muuttuivat matkan varrella, mutta loppu-
jen lopuksi kaikki työt olivat mieleisiä ja onnistuneita. Työni koostuu periaatteessa kahdesta osasta, 
Corallus caninuksesta sekä Pogona vitticepsistä. Nimet ovat töissäni esiintyvien eläinten tieteelliset 
nimet. 

Päättötyö alkoi suunnittelemalla, minkä tyylisen kokonaisuuden teen, vai teenkö kokonaisuutta ol-
lenkaan? Ideointi päätyi siihen tulokseen, että matelijathan minua kiinnostavat, joten taidan keskit-
tyä niihin.
Työstö alkoi ja stressi painoi päätä. Myös nurkan takana kummittelevat ylioppilaskirjoitukset lisä-
sivät jatkuvaa stressin tunnetta. Kaikesta huolimatta tekeminen ei loppunut ja jatkoin matkaa aina 
luonnostelusta ja maalaamisesta savitöiden lasittamiseen saakka.

Corallus caninus

Aluksi mietin, että mahdollisesti teen yhden suurehkon maalauksen smaragdiboasta kankaalle. 
Suunnitelmat etenivät ja päädyin tekemään “harjoitustyön” varsinaisesta suunnitelmasta. Testiteok-
sesta tuli kuitenkin vallan onnistunut, joten päädyin ottamaan sen työhön. Alustana toimi paksuhko 
paperi alkuperäisestä kankaasta poiketen. Maaleina työssä toimivat akryylimaalit. 

Työn tekeminen alkoi karkealla suunnitelmalla, jonka pohjalta tein paperille luonnostelun. Väreiksi 
valitsin ruskean sävyt, sekä vihreän. Toki myös hieman violettiakin teoksesta löytyy, sillä tahdoin 
sisältää työhön myös hieman sävyeroa. 
Maalausprosessi alkoi taustan teolla, joka koostui monesta erilaisesta puusta. Yksi poikittainen, jossa 
käärme roikkuu, pari pystyssä olevaa sammaleista puuta sekä suuri puu keskellä työtä. 
Lisäsin myös joitakin saniasen tyylisiä kasveja luomaan tunnelmaa kuvaan. 







‘
Savikäärme

Noin puolessa välissä työn tekemistä, ennen joulua, päädyin tekemään saviveistos käärmeen. Suun-
nittelu oli vähäistä, ja tein sen suurimmaksi osaksi lonkalta heittämällä. Muoto onnistui mielestäni 
suhteellisen hyvin, vaikkakin pään ja muun vartalon suhde olikin hieman pielessä. Kuivumisen jäl-
keen oli lasituksen vuoro. Käytin aivan liian vähän lasitetta, jonka takia käärmeestä tuli inhottavasti 
laikukas ja repaleisen näköinen. Tästä kuitenkin otin opiksi, joka toivottavasti näkyy seuraavassa 
savityössä.

 





Pogona vitticeps

Tämä on työni toinen osa, joka koostuu myös savityöstä sekä maalauksesta. Näiden töiden inspi-raa-
tiona toimii oma parta-agamani Haru. Haru on vain puolivuotias kirjoitushetkellä, mutta on kiehto-
nut minua siitä saakka kun sain hänet. Tästä syystä tein hänen inspiroimana työt hänestä. 

Ensimmäinen työ on savityö, jonka pohjustin Haruun. Työ eteni vauhdilla, ja sain sen kuivumaan 
yhden kerran aikana. Harmiksi, polton aikana veistokselta halkesi jalka, mutta tämä ei lasitusta hai-
tannut. Saahan sen aina takaisin liimattua. Tällä kertaa tajusin käyttää reilusti lasitetta, ja mielestäni 
lopputuloksesta tuli todella näyttävä.

 





Toinen osa tätä työtä on siis myös Harusta, tällä kertaa akryylimaalaus. Tekniikkana käytin ns. “nor-
maalin maalaamisen” lisäksi töpötys-tyylistä tekniikkaa, jossa painelin pieniä pisaroita paperille. 
Lisäsin myös liskon vartaloon hieman tekstuuria maalilastalla. 
    
    Tämäkin työ sai alkunsa ”kattavasta” suunnittelusta. Työ pohjautuu  
    valokuvaan Harusta, jonka luonnostelin samankokoiselle paperille
    kuin Corallus caninus. 
    Värien kohdilleen osuminen osoittautui hankalammaksi kuin olin   
    kuvitellut. Myös kokonaisuuden ulkonäkö oli hankala saada hyväksi,  
    sillä mitä enemmän maalasin, sen epämääräisemmältä se näytti.  
    
    Loppujen lopuksi kuitenkin lastan avulla tehtyjen koostumusten 
    myötä sain työstä miellyttävän näköisen. 
    
    
    
    
    
    



TÄHÄN KUVA VALMIISTA MAALAUKSESTA



itsearviointi

Töiden eteneminen onnistui mielestäni hyvin, vaikkakin viimeinen osa kokonaisuutta jäikin portfo-
liosta puuttumaan. Tekniikat olivat mieluisia ja suunnittelu sujui, vaikka ideat olivatkin joskus hie-
man hakusessa. Panostukseni olisi voinut olla parempi, ja se saattaa harmikseen paikoittain näkyä. 
Olen kuitenkin loppujen lopuksi vallan tyytyväinen suoriutumiseeni mutkista huolimatta.
Työprosessien aikana sain riittävästi apua tarpeen tullessa, joten ei tarvinnut yksin pyrkiä nysvää-
mään jotain, mistä ei ollut kovin itsevarma. 

Loppusanat

Tahdon kiittää Pirjoa vuosien hyvästä opetuksesta sekä mieluisista taidekoulukerroista. Olen näiden 
avulla jaksanut jatkaa taiteen harrastamista vielä tänäkin päivänä. Työskentely päättötyön parissa oli 
mieluisaa vaikka välillä hieman stressaavaa. Aion jatkossakin harrastaa taidetta ja toivon, että moti-
vaationi riittää jatkamiseen. 
Kokemuksena lopputyö oli vallan laaja mutta erittäin mukava. On mahtavaa saada työt päätökseen 
ja nähdä oman käden jälki. 


