


Näyttelyni käsittelee hapertunutta mielenterveyttä. Teoskokonaisuus avaa henkilökohtaisen näkökulmani siihen, 
mitä seuraa, kun muuttuva elämäntilanne, uupumus ja menneisyyden painolasti kohtaavat. Mitä tapahtuu, jos ei 
uskalla pysähtyä kohtaamaan tunteitaan? Ensimmäinen soolonäyttelyni on rujo ja rehellinen kuvaus siitä, kun 
psyyke pettää.

Teoskokonaisuuden päiväkirjamaiset runot ja tekstinpätkät muodostavat yhdessä kuvan kanssa nyrjähtäneen 
satukirjan, jossa kerron rönsyillen särkyneen mielen tarinoita. Kertomusta edeltävänä aikana ylikuormitin itseäni 
töillä sekä koin suuria elämänmuutoksia, ja lopulta voimani eivät enää riittäneet. Tarina käy läpi tapahtumasarjan, 
josta toipuminen on edelleen käynnissä. Teokset ovat muistini välähdyksiä muutaman vuoden takaa aina tähän 
päivään saakka.

Monien muiden tavoin olen kasvanut ympäristössä, jossa tunteista ei puhuta. Teossarja pyrkii osaltaan poistamaan 
mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa ja tarttumaan sukupolvia vaivanneeseen vaikenemisen kulttuuriin. 
Puhumattomuudella voi olla kauaskantoisia seurauksia, joten haluan näyttelylläni kannustaa suomalaisia 
käsittelemään traumaattisiakin asioita.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Näyttelyn kronologinen järjestys alkaa ulko-ovelta katsottuna näyttelytilan vasemmalta puolelta.

S I S Ä LT Ö VA R O I T U S
näyttelyn tekstiosuutta koskien:

itsetuhoisuus, itsemurha, mielenterveyshäiriöt, lääkitys, syömishäiriö

Kiitos Inarille pelastamisesta, Helille parantamisesta ja ystäville ymmärtämisestä.























Kuulin itkua rappukäytävältä, kerroksen alempaa kun kotini oli. Sä yritit 
kaapata naapurin vauvaa ja toimittaa sen jostakin ”Portista” vapauteen. 
Tämä Portti oli parvekkeella, 4. kerroksessa.

Mä en tuntenut sua. Naapuri sanoi, ettet sä ollut oma itsesi.

Rauhoittelin sua samalla kun naapuri, lapsen äiti, itki. Syliini suljettuna 
tunnuit siltä, ettet ole saanut läheisyyttä ja turvaa aikoihin. Sanojesi mu-
kaan olin avain Porttiin.
Olin sun suojelusenkeli.

”Puren susta pahuuden pois”,
sä sanoit
ennen kuin poliisit saapuivat
ja veivät sut jonnekin.

Mun kaulalla tuntui sun hampaat vielä illallakin.
Sä olit pitkästä aikaa se tyyppi, jota kohtaan koin myötätuntoa.





















1. Cry-Baby, 2018
25 cm x 26 cm
etsaus paperille

2. Hän saapuu ystävän lailla, 2021
40 cm x 50 cm
monotypia ja öljypastelli kankaalle

3. Lääkemyrkytys, 2021
67 cm x 47 cm
monotypia, öljypastelli ja muste kankaalle

4. Irtolaiset, 2019
71 cm x 53 cm
serigra ia	kankaalle

5. Maissipeltomies, 2021
79 cm x 61 cm
monotypia ja öljypastelli paperille

6. Purija, 2021
65 cm x 45 cm
monotypia ja öljypastelli kankaalle

7. Työjuhta, 2019
110 cm x 72 cm
serigra ia	ja	hiili	kankaalle

8. Hypnos, 2021
45 cm x 44 cm
monotypia, muste, akryyli ja lanka kankaalle

9. Minä ja Melina, 2021
89 cm x 73 cm
carborundum, monotypia, öljypastelli, muste ja kirjoituskone paperille

10. Yksikätinen koiranulkoiluttaja, 2021
83 cm x 70 cm
carborundum, muste ja öljypastelli paperille

11. Kokoa minut, 2021
97 cm x 58 cm
carborundum, monotypia ja muste kankaalle










