
Lopputulos
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Kokonaisuutena

”Lyökäämme käsi kätehen, 
sormet sormien lomahan,
lauloaksemme hyviä,
parahia pannaksemme,
kuulla noien kultaisien,
tietä mielitehtoisien,
nuorisossa nousevassa,
kansassa kasuavassa:
noita saamia sanoja, 
virsiä virittämiä
vyöltä vanhan Väinämöisen,
alta ahjon Ilmarisen,
päästä kalvan Kaukomielen,
Joukahaisen jousen tiestä,

Pohjan peltojen periltä, Kalevalaa Kankahilla
Kalevalan kankahilta.”

Idean kuultokudossarjan nimeen sain aivan Kalevalan alusta, ensimmäisen 
runon toisesta säkeistöstä.  

Teoksista jokainen kuvaa yhtä mielestäni keskeisintä henkilöä ja olen liittänyt 
kaikkiin kohtaukseen liittyvän runokatkelman.

Lopuksi esittelen kaikki neljä teosta erikseen. Jokaisen kohdalla on kolme 
kuvaa, joista suurin on otettu valkoista seinää vasten ja kaksi pienempää ikkunaa 
vasten (vasen sälekaihtimet auki, oikea kiinni). Toissä on kussakin käytetty liki 
kahtakymmentä eri värisävyä.
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Kannel

”Vaka vanha Väinämöinen,
laulaja iän ikuinen,
sormiansa suoristavi,
peukaloitansa pesevi.
Istuiksen ilokivelle,
laulupaaelle paneikse
hopeiselle mäelle,
kultaiselle kunnahalle.”

Kanteleessa Väinämöinen soittaa meren rannalla, istuen hopeisella kivellä. 
Tein kuvan reunoille koivut, sillä ne sopivat mielestäni kohtauksen harmoniseen 
tunnelmaan.

Taulu on kokonaisväritykseltään hieman muita tauluja vaaleampi. Koska 
Väinämöinen on koko Kalevalan päähenkilö, päätin tehdä tähän työhön oman 
erikoisyksityiskohtansa käyttämällä partaan harmaata pörrölankaa, josta 70% on 
mohairia ja 30% silkkiä.
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Kosto

”Kuu kulta kivestä pääsit,
päivä kaunis kalliosta,
nousit kultaisna käkenä,
hope'isna kyyhkyläisnä
elollesi entiselle,
matkoillesi muinaisille.”

Kostossa Louhi on juuri päästänyt auringon ja kuun takaisin taivaalle ja 
rientänyt kyyhkysen muodossa kertomaan tästä sota-aseita takovalle Ilmariselle. 
Seppä viittaa kädellään iloisesti taivaalle lähtee kertomaan Väinämöiselle 
tapahtuneesta.

Ajattelin ensin tehdä tauluun myös Väinämöisen, mutta tajusin, ettei 
teossarjassa voi olla kahta Väinämöistä. Runokatkelmakin on oikeastaan vasta 
hänen lausahduksensa, mutta se oli mielestäni niin kaunis, että halusin silti valita 
teoksen yhteyteen juuri tämän katkelman.

Louhin muuntautuminen rauhan symboliksi johti osaltaan mielikuvaani 
anteeksiannosta.
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Kosinta

”Se oli loppu Lemminkäisen,
kuolo ankaran kosijan.
Tuonen mustassa joessa,
Manalan alantehessa.”

Kosinta on väritykseltään tummempi ja synkempi kuin muut taulut. Siinä 
Lemminkäinen on kuolee yrittäessän ampua Tuonelan joutsenta.

Tein hahmojen väliin kellumaan nuolen, joka on kääntynyt osoittamaan 
Lemminkäistä. Tällä pyrin ilmentämään samaa sanomaa kuin vanha sanonta:”Joka 
toiselle kuoppaa kaivaa, se itse siihen lankeaa.” Sillä taas että tein heijastuksen vain 
toiselle hahmolle  haluan viestittää sitä, että toinen kuolee Tuonelan jokeen, toinen 
elää siinä.

Joutsen onnistui mielestäni hyvin ja pidän sitä koko sarjan hienoimpana 
yksityiskohtana. Teos on kylläkin muuten vähän turhan sekava. Kivet kaipaavat 
vielä varjostuksia ja saatan lisätä työhön muutamia kaisloja.
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Kulta

”Niin ihastui Pohjan akka;
saattoi sitte sammon suuren
Pohjolan kivimäkehen,
vaaran vaskisen sisähän
yheksän lukon ta'aksi.”

Kullassa Louhi on vienyt samponsa kivimäkeen, yhdeksän lukon taakse. Hän 
on polvistunut aarteensa vierelle ja ottanut käteensä kultaa.

Yritin saada kädessä olevan kullan näyttämään haalistuneelta ja kuvasin sen 
keltaruskeana. Tällä halusin tuoda esiin tulkintaani: ”Raha ei tuo onnea”.
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Itsearviointi

Kaiken kaikkiaan onnistuin diplomityössä kohtuullisen hyvin. 
Portfolio saattaa olla hiukan sekava ja asiaa on ehkä turhan vähän. Olisin
voinut arvioida työskentelyäni enemmän ja ajankäytössä on 
huomattavasti parantamisen varaa. Ulkoasu on mielestäni onnistunut ja 
kuvia on tarpeeksi. 

Teoksista kuultaa valo kauniisti läpi ja kudontajälki on tasaista. Ne 
palvelevat hyvin käyttötarkoitustaan ja toimivat muös esimerkiksi 
valkoista seinää vasten. Kuultoksista näkee myös, että ne kuuluvat 
samaan sarjaan. Olen lopputulokseen hyvin tyytyväinen.
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