
EIJA ISOJÄRVI 
Alun alku



EIJA ISOJÄRVI 
Alun alku



Toimitus: Tuija Hautala-Hirvioja, Jonna Katajamäki ja Maija Mäkikalli

Graafinen suunnittelu ja kuvankäsittely: Arto Liiti

Julkaisija: Lapin yliopisto. Rovaniemi 2016

Etukansi: Elämän valtiatar I, 1992, pellavapaperimassaveistos, 150 x 150 x 22 cm.
Takakansi: Siirtymä I, 2009, pellavakuitupaperimassa, 160 x 160 x 20 cm.

Valokuvat: Markku Arantila sivut 34, 55; Juha-Pekka Laakio 11, 18; Timo Laitala 31, 35, 
36, 38, 70; Jouko Leskelä 7; Arto Liiti 1, 23, 24; Rauno Träskelin 51, 52; Sampsa Virkajärvi 
13, 15, 16

ISBN 978-952-484-907-4
Rovaniemen taidemuseo
Rovaniemi Art Museum



Sisällys

5 Lukijalle

6 Kuvataiteilija Eija Isojärvi  / Tuija Hautala-Hirvioja

8 Läsnäolon katoavaisesta luonteesta / Leena Kuumola 

12 Valotutkielmia ja värien leikkiä – nuori taiteilija grafiikan kentällä / Reetta Ojala

18 Kaikkea muuta kuin A4: paperin historiaa ja merkityksiä / Anniina Mäki

20 Lumppua, pellavaa, puuvillaa ja paperitaidetta / Charlotta Selkee 

24 Kolmiulotteisia viivoja – graafisuus ja piirroksellisuus / Stiina Sirainen

30 Maalaten ihmistä, maalaten tunnetta / Iressa Taimisto

36 Kehon, muodon ja olemisen ulottuvuudet / Anri Gorski

41 Ihon muisti – performanssin äärellä / Maria Laakkonen

47 Alun alku, ihmisen ydin – vastakkaisasettelun teemat / Anna Nikkilä

55 Eija Isojärven elämänvaiheet / Tuija Hautala-Hirvioja

64 Viitteet

66 Lähteet



5

Lukijalle

Kuvataiteilija Eija Isojärvi on lähtöisin Lapista, Sallasta. Tällä 
hetkellä hän asuu ja työskentelee Orivedellä.  Hän tuli tunnetuksi 
paperitaiteen uranuurtajana Suomessa. Isojärven taide sisältää 
paperitaiteen ohella grafiikkaa, maalauksia ja tilallisia teoksia. 
Rovaniemen taidemuseo esittelee Isojärven tuotantoa laajassa 
näyttelyssä, joka on esillä kulttuuritalo Korundissa keväällä 2016. 
Näyttelyssä on teoksia sekä varhaisemmasta tuotannosta että 
uudempaa tuotantoa. Kuudes aisti –installaation (2008) myötä 
taiteilija alkoi pohtia ihmisenä olemisen laajaa problematiikkaa. 
Kitin Väinö ja Jaakko Hellin poika (2012) toi mukaan oman 
identiteetin ja suvun menneisyyden pohtimisen. Samaa pohdintaa 
Eija Isojärvi käsittelee myös Korundin näyttelyn teoksissa.   

Eija Isojärven taidetta esittelevä julkaisu Alun alku avaa 
erilaisia näkökulmia hänen tuotantoonsa mm. grafiikan, 
viivallisuuden ja tilallisuuden merkityksen, paperitaiteen 
kehittämisen ja siirtymisen maalaamisen pariin. Lapin 
yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijat ovat kirjoittaneet 
artikkelinsa suorituksena taidehistorian aineopintojen 
käytännön opintojaksoon. Opintojakson vetäjinä ovat olleet 
julkaisun toimittajat professori Tuija Hautala-Hirvioja, lehtorit 
Jonna Katajamäki ja Maija Mäkikalli. Kiitämme opiskelijoita 
sitoutumisesta tiiviiseen työskentelyjaksoon, Leena Kuumolaa 
artikkelista Läsnäolon katoavaisesta luonteesta sekä Eija Isojärveä 
haastatteluista, tiedonannoista ja kaikesta muusta avusta. 

Rovaniemellä helmikuussa 2016

Tuija Hautala-Hirvioja

Jonna Katajamäki

Maija Mäkikalli
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Kuva 1: Lukki, 2000, pella-
vakuitupaperimassa, 400 x 
400 x 50 cm.

Tuija Hautala-Hirvioja: 

Kuvataiteilija Eija Isojärvi
Eija Isojärvi syntyi Sallassa mutta vietti lapsuutensa ja nuoruutensa 
Rovaniemellä. Ensimmäisen lukiovuoden jälkeisen kesän 1976 
Eija oli au pairina Lontoossa, jossa hän vieraili ensimmäisen 
kerran elämässään taidemuseossa, Lontoon National Galleryssa. 
Lukio-opinnot eivät enää kiinnostaneet, ja Isojärvi aloitti syksyllä 
taideopinnot Peräpohjolan Opiston kuvataidelinjalla Torniossa. 

Kevään ja syksyn 1977 hän opiskeli Limingan taidekoulussa 
Oulun lähellä, josta hän muutti Helsinkiin opiskelemaan syksyllä 
1978. Kuvataiteen opinnot jatkuivat Taideteollisen korkeakoulun 
yleisellä linjalla iltakoulussa. Eija Isojärvi perehtyi maalaamiseen 
Suomen Taideakatemian koulussa vuosina 1979–1983, jonka 
jälkeen hän opiskeli vuoden verran taidegrafiikkaa.  
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Opiskellessaan taidegrafiikkaa ja maalausta Tukholmassa Kungliga 
Konsthögskolanissa vuosina 1985–1986 Isojärvi kävi käsintehdyn 
paperin valmistuskurssin, jolloin kiinnostus paperin tekemiseen 
syttyi. 

Syksyllä 1986 Kungliga Konsthögskolanin grafiikanosasto järjesti 
opintomatkan Barcelonaan. Matkan aikana Isojärvi kiinnostui 
pellavapaperimassan työstämisestä vierailtuaan amerikkalaisen 
Barcelonassa asuvan paperitaiteilijan Thomas Pupkiewizin työ-
huoneella. Suomeen palattuaan Isojärvi alkoi etsiä hollanteria, 
kuitujen jauhinkonetta, jonka hän sitten löysi Pietarsaaren paperi-
tehtaalta. Kesällä 1987 hän piti ensimmäisen ammattitaiteilijoille 
suunnatun käsintehdyn paperin valmistuskurssin, jonka jälkeen 
moni suomalaistaiteilija innostui paperimassan teosta ja sen 
käytöstä omassa taiteellisessa työskentelyssään. 

Työskentely paperin parissa jatkui ja Isojärven ilmaisuun tuli 
mukaan kolmiulotteisuutta ja tilallisuutta. Vuoden 1994 aikana 
Isojärvi opiskeli Kuvataideakatemiassa kuvanveistoa, jolloin hän 
teki keramiikkaveistoskokeiluja. Hän työskenteli Roomassa stipen-
din turvin vuosien 1994 ja 1995 vaihteessa. Paperimassa innosti 
tekemään entistä isokokoisempia teoksia, joihin muun muassa 
Lukki-teos (2000, kuva 1) kuuluu.

Vuonna 1994 Opetusministeriön myöntämän taiteilijoiden työl-
listymiseen kohdennetun apurahan turvin Eija Isojärvi perusti 
paperinvalmistustyöhuoneen. Eeva-Liisa Isomaa ja Melek Mazici 
etsivät samoihin aikoihin työhuonetta. Kolmikko päätti perustaa 
yhteistyöhuoneen, jossa paperinvalmistus ja taidegrafiikanteko 
olivat mahdollista. Näin sai alkunsa paperinvalmistustyöhuone, 

jota vuokrattiin ja jossa järjestettiin kursseja. Paperinvalmistuksen 
työhuone toimi aina lokakuuhun 2003 asti. Isojärvi oli jo vuodesta 
1982 alkaen opettanut kuvataidetta eri oppilaitoksissa. Niinpä hän 
suoritti vuosina 2008–2009 visuaalisen alan taideopettajan peda-
gogiset opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa. Isojärvi toimii 
kuvataiteen opettajana Oriveden opistolla ja kansalaisopistossa.

Purnun juhlanäyttelyn yhteydessä vuonna 2007 Isojärvi aloitti 
yhteistyön tanssijoiden kanssa ja toi teoksiinsa liikkeen ja per-
formatiivisen tilallisuuden. Kuudes aisti -installaation (2008) ja 
Siirtymiä-näyttelyn (2009) myötä paperin työstäminen alkoi jäädä 
vähemmälle ja maalaaminen tuli tärkeäksi ilmaisukeinoksi.

Isojärvi esitteli teoksiaan ensimmäisen kerran kesällä 1977 Ars 
Arctica -yhteisnäyttelyssä Rovaniemellä, minkä jälkeen hän on 
osallistunut lukuisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin yhteis- ja ryh-
mänäyttelyihin. Hän piti syksyllä 1987 ensimmäisen yksityisnäyt-
telynsä Taidemaalariliiton galleriassa Helsingissä. Samana vuonna 
hänellä oli yksityisnäyttelyt Galleriassa Rovaniemellä ja Galleria 
Harmoniassa Jyväskylässä. Kevään 2016 näyttely Rovaniemen tai-
demuseossa onkin Eija Isojärven taiteilijauran 37. yksityisnäyttely. 
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Leena Kuumola: 

Läsnäolon katoavaisesta luonteesta

Taiteen olemus on aikojen kuluessa muovautunut kulloinkin val-
litsevien ajatussuuntien mukaisesti. Sen fyysistä muotoa säätelivät 
kauan hierarkiat ja rajat, joita ei ollut mahdollista ylittää. Kuvat 
pysyivät kuvina ja veistokset veistoksina. Tänä päivänä mistä ta-
hansa voi tulla taidetta, rajoituksia ei enää tunneta. Niin ei vielä 
ollut kun Eija Isojärvi siirtyi maalauksesta ja grafiikasta 1980-lu-
vulla pohtimaan paperia koostumuksena, sen aineellisia, tilallisia 
ja abstrakteja ominaisuuksia. Hänestä tuli merkittävä paperitai-
teen edelläkävijä ja kehittäjä. 

Paperitaide käsitteenä tuntuu tämän päivän perspektiivistä kat-
soen keinotekoiselta ja kapealta mutta merkitsi omana aikanaan 
radikaalia siirtymää käyttöaspektista puhtaasti visuaaliseen ja kä-
sitteellisesti virittyneeseen kolmiulotteiseen ilmaisuun. Isojärven 
taiteellinen kieli on vahvasti sidoksissa luontoon ja läsnäolon hah-
mottamiseen. Hänen taiteensa perusta on havainnossa, muistissa 
ja fyysisessä kokemuksessa, teoksissa ovat aina läsnä kosketuksen 
intuitiivinen jälki ja ajalliset kerrostumat. Katoavaisuus ja hau-
raus kohtaavat niissä konkreettisen aistillisen fyysisyyden, joka 

vähäeleisyydessäänkin tuo esiin nautinnon materian tarjoamista 
monitahoisista mahdollisuuksista. 

Paperin kaksiulotteisen litteä ja vähäeleisen neutraali olemus al-
koi Isojärven käsittelyssä saada aivan uusia ulottuvuuksia. Hän 
alkoi itse valmistaa paperimassaa kokeillen lumppu- ja pellava-
kuituja. Monivaiheinen valmistusprosessi on hidas ja lopulta altis 
yllätyksille. Sen kautta syntyneet paperiarkit hengittivät ja saivat 
toisenlaisen luonteen. Ne kantoivat merkkejä käden kosketuksesta, 
niiden orgaanisen muuttuvainen pinta oli rosoinen ja reunoiltaan 
elävä. Vähitellen arkit alkoivat työntyä tilaan ja elää itsenäistä 
elämää. Niiden visuaalinen ja haptinen olemus kasvoi fyysiseltä 
kooltaan mutta pysytteli aluksi vielä seinällä muodostaen erään-
laisia orgaanisesti toisistaan lisääntyviä kerroksia ja ketjuja. Arkit 
kiinnittyivät toisiinsa ja loivat kerrostumineen tilallista vaikutel-
maa. Tässä vaiheessa arkit olivat vielä puuvillakuidulle ominaisia 
pehmeän läpitunkemattomia pintoja, joiden paperimassasta kitey-
tyneet arkaaiset värikeskittymät olivat tärkeä osa niiden taiteellista 
kieltä. Itämaisesta estetiikasta muistuttavalla tavalla ne kuvastivat 
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pelkistyneisyydessään luonnolle ominaista näennäisen yksinker-
taista harmoniaa ja meditatiivista rauhaa. 

Värin tihentymät haalistuivat ja arkit alkoivat saada yhä aineetto-
mampia piirteitä. Niistä tuli pellavakuidun myötä enemmän tai 
vähemmän läpikuultavia pintoja, joiden kuviot rakentuivat itse 
massasta. Arkit paisuivat entisestään kunnes alkoivat vallata koko-
naisia huoneita, valua katosta aina lattiaan saakka ja yhdessä muo-
dostaa illusorisia, lähes aineettomia tiloja. Näiden tilojen olemus 
rakentui kontrastisesta valon ja varjojen vuoropuhelusta yhdessä 
arkkien himmeästi hohtavan herkän olemuksen kanssa. Toisinaan 
niihin yhdistyi graafista piirustusta, massasta kiertynyttä tummaa 
viivaa. Kyse oli kuitenkin vielä arkeista.

Vähin erin paperimassa alkoi tiivistyä ja siitä alkoi syntyä kol-
miulotteisia kappaleita. Veistosten fragmentaarinen olemus oli 
huolimatta materian lujuudesta sattuman ja hetkellisyyden mer-
kitsemä. Niistä rakentui installaatioita, joiden osat toistuvine 
variaatioineen esiintyivät usein sarjoina, ketjuina, verkkoina tai 
rykelminä. Muotokieli oli pelkistyneen abstraktia mutta sisälsi sa-
malla viitteitä luonnossa esiintyviin monimutkaisiin järjestelmiin 
ja siirtymiin. Väriskaalaa leimasivat luonnon omat orgaanisen 
pehmeät vivahteet. Paperimassan himmeän hohtava olemus käyt-
täytyi eri tavoin riippuen valon liikkeistä. Installaatiot rakentuivat 
kuhunkin tilaan paikan ehdoilla ja synnyttivät näin kerta toisensa 
jälkeen erilaisia maailmoja. Yhteistä niille oli tyyni keskittyneisyys 
ja toiston välittämä siirtymä aineellisesta muodosta käsitteelliseen 
merkitykseen.

Säännöllisesti esiin nouseva teema Isojärven tilallisissa teoksissa 
on paikan käsite. Paperimassasta tehdyt veistokset muotoutuivat 
monesti tulkinnaksi eräänlaisesta arkaaisesta alkuasumuksesta, 
suojasta tai pesästä. Symbolisesti merkitys tuntui johtavan kahteen 
vastakkaiseen suuntaan, yhtäältä se kuvasti pysyvyyttä ja kestä-
vyyttä ja toisaalta haurasta katoavaisuutta. Se, mikä oli säännöl-
lisen epäsäännöllisesti rakentunut lukemattomien kerrosten ver-
kosto, oli samaan aikaan läpikuultavuudessaan lähes aineeton ja 
arvaamaton. Vaikutelmat turvallisuudesta ja epävarmuudesta vuo-
rottelivat näin hakien jatkuvasti keskinäistä tasapainoa. Onttojen 
asumusten sisus oli arvoituksellisen kutsuva ja heijasti hämärissä 
sävyissään aistillista alkuvoimaa. 

Toisenlaista paikan määritystä edustivat suurikokoiset kiteet, pa-
perimassasta kierretystä nauhasta tehdyt ilmavat rakenteet. Ne 
eivät ilmassa roikkuessaan tarjonneet suojaa vaan olivat avoimuu-
dessaan alttiita ympäristölle ja siinä tapahtuville muutoksille kuin 
jälkinä jonkin läsnäolosta. Kierretty paperinauha saattoi myös 
rakentua jättiläisseitin muodostaviksi ilmaviksi verkoiksi. Niiden 
orgaanisesti kiemurteleva viiva ryöpsähteli spontaanisti, kapeni 
ja leveni. Verkkojen luomat graafiset muodot levittäytyivät pitkin 
seiniä sattumanvaraiseksi kaaokseksi asettuen hetkeksi uuteen jär-
jestykseen, vain loitotakseen jälleen toisistaan. Muotojen kudelmat 
loivat visuaalisia varjojen maailmoja ja muodostuivat vertausku-
vaksi kaiken elollisen päättymättömästä kiertokulusta.  

Eräs Isojärven keskeisimpiä tilateoksia on Seitsemän kuuta, seit-
semän vuotta (1992, kuva 2) ja sen eri variaatiot. Kookkaat kove-
ranpyöreät paperikulhot levisivät seinälle ja lattialle muodostaen 
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Kuva 2: Seitsemän vuotta, seitsemän kuuta, 1992, pellava- ja puuvillapaperimassa, pigmentti ja mehiläisvaha.
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yhdessä rajatun alttarinomaisen tilan. Teoksen ulkoinen muoto ja 
siihen sisältyvä sarjallinen toisto kantavat pelkistyneisyydessään 
vaikutteita minimalismista. Erotuksena minimalismin viileästä 
täydellisyyden tavoittelusta kappaleissa ovat olennaisia kosketuk-
sen jälki ja tumman värin vaihtelevat tiivistymät. Yhdessä muo-
don pienten siirtymien kanssa ne luovat tietoisuutta, joka viittaa 
pikemminkin pyrkimykseen hahmottaa olemisen arvoitusta. 
Samankaltaisuus olematta yhdenmukaisuutta kuvastaa harmoniaa 
ja meditatiivista rauhaa. Samaan viittaa kulhojen näennäinen tyh-
jyys, se on täynnä mahdollisuuksia ja levollista odotusta. 

Isojärvi on sittemmin suurelta osin palannut maalauksen pariin. 
Läsnäolon ja paikan pohdinta on muuttunut abstraktista esittäväk-
si. Nyt keskiössä on ihminen suhteessa omaan menneisyyteensä ja 
toisiin ihmisiin.
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Kuva 3: Arkit, 1983, akvatinta ja kuivaneula, 23 x 23 cm. 

Reetta Ojala: 

Valotutkielmia ja värien leikkiä  – 
nuori taiteilija grafiikan kentällä

Eija Isojärvi opiskeli taidegrafiikkaa alan viimeisimmän 
murrosvaiheen aikoihin 1980-luvun alussa. Hän edustaa 
taidegraafikoiden uutta sukupolvea, joka toi grafiikkaan hehkuvat 
värit. Isojärven mukaan Suomen Taideakatemian koulussa 
suhtauduttiin värien tuloon positiivisesti. Limingan taidekoulussa 
opettaja oli kannustanut häntä piirtämisessä, minkä vuoksi 

hän haki taidegrafiikan linjalle. Ensimmäisen kosketuksensa 
värigrafiikkaan hän oli saanut jo kesällä 1978, jolloin Jyväskylän 
grafiikkakeskuksessa järjestettiin yksi Suomen ensimmäisistä 
värigrafiikan kursseista.1 

Grafiikkaan Isojärvi oli tutustunut jo Rovaniemen 
kansalaisopiston kursseilla. Piirroksellisuus houkutteli hänet 
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tekniikan pariin, mutta värien käytön mahdollisuus lisäsi 
kiinnostusta entisestään.2 Etenkin taiteilijauransa alkupuolella 
hän teki väreiltään räiskyviä vedoksia, mutta myöhemmin käsiala 
rauhoittui ja pelkistyi. Isojärven värigrafiikassa näkyy hänen 
taustansa maalarina. Teossarjassa Arkit (1983, kuva 3) hän onkin 
hyödyntänyt kirkkaita, grafiikassa ehkä vähemmän käytettyjä 
sävyjä kuten keltaista ja oranssia.

Suomen Taideakatemian kouluun päästyään Isojärvi huomasi 
kiinnostuvansa enemmän maalauksesta kuin grafiikasta. 
Ensimmäisen, kaikkien linjojen opiskelijoille tarkoitetun 
yhteisen vuoden jälkeen hän jatkoi maalauslinjalle. Kiinnostus 
grafiikkaan kuitenkin säilyi, ja Isojärvi opiskeli maalauslinjan 
suoritettuaan lukuvuoden 1983–1984 taidegrafiikan osastolla.3 
Monista Isojärven grafiikan töistä huomaa hänen kiinnostuksensa 
maalaamiseen. Isojärvi on maalannut akvatintalaveerauksella 
toteutetut teoksensa typpihapolla. Näin hän on tehnyt 
vesivärimäisiä ja vauhdikkaita teoksia, joita ei ensi näkemältä 
arvaisi grafiikan vedoksiksi. Tällainen teos on muun muassa 
Lähde (1984, kuva 4).

Taidegrafiikassa paperi on tärkeässä osassa. Isojärvi näkeekin 
uransa alkuvaiheen grafiikan vaikuttaneen nimenomaan 
kiinnostukseen paperia kohtaan: kuivaneulaa tai akvatintaa 
työstäessä vedostuspaperilla on suuri merkitys. 1980-luvun 
värigrafiikan murroksesta huolimatta taidegrafiikassa on säilynyt 
pedantti ote vedosten tasalaatuisuuden suhteen, ja tekniikassa 
kaikki vaikuttaa kaikkeen. Näin ollen taiteilijalta vaaditaan 
pikkutarkkuutta niin kaivertamisessa, vedostamisessa kuin 

paperin valinnassakin. Isojärven mukaan grafiikan tekniikan 
opetus oli Taideakatemiassa korkealaatuista, ja ”kun tekniikan 
hallitsee tarpeeksi hyvin, voi siitä alkaa poiketa”4. 

Isojärvi tutustui myös kohopainomenetelmiin. Puupiirros 
Syksyn puu (1995, kuva 5) on vedostettu vähän väriä imevälle 
pellavapaperille sileän ja väriä hyvin imevän japaninpaperin 
sijaan. Grafiikan teoksista näkyy hänen kiinnostuksensa tekstuuria 
kohtaan ja kokeilunhalu, joka epäilemättä on johdattanut hänet 
erikoistenkin grafiikan tekniikoiden pariin ja tutustumaan 
tilalliseen paperitaiteeseen.

Isojärvi on työstänyt grafiikkaa jonkin verran kolmiulotteisena. 
Suomen taidegraafikot ry:n järjestämässä Happoa – Grafiikan 
salattu elämä -näyttelyssä (1993) hän esitteli grafiikan vedoksia 
kattoon ripustettuina kolmiulotteisina leijoina. Leijateoksessaan 
hän halusi painottaa paperin ja taidegrafiikan suhdetta ja 
osoittaa, että vedostuspaperi on grafiikassa osa teoksen 
visuaalista kokonaisuutta. Paperin historiakin kiinnosti: paperin 
juuret ovat Kiinassa, ja leijateosten aiheiksi Isojärvi valitsi 
itämaiselle ilmaisulle tyypilliset eläinkuviot. Lintu-, kala- ja 
sammakkoaiheet taiteilija vedosti tekemälleen puuvillapaperille 
puupiirrostekniikalla.5

Värikokeiluja ja tilavaikutelmia

Isojärven ensimmäinen yksityisnäyttely Rovaniemellä 1987 
oli pienimuotoinen kokoelma värivedoksia – osa hänen 
opiskeluajoiltaan, osa tuoreempia. Kriitikko Martti Isomettä 
totesi kokonaisuuden olevan vakuuttavan eheä ja huolellinen. 
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Kuva 4: Lähde, 1984, akvatintalaveeraus ja kuivaneula, 31 x 28 cm.

Tunnelmaltaan näyttely oli levollinen ja eloisa, ja etenkin 
vedosten maalauksellinen väriasteikko miellytti kriitikkoa. 
Erityisen tärkeänä Isomettä piti teoksista huokuvaa valoa, jonka 
realistisuuden ja leikkisyyden Isojärvi hallitsi hyvin – hän osasi 
rakentaa valon avulla teoksiinsa tilallisuutta ja elävyyttä. Arkit-
teossarja oli esimerkki siitä, miten Isojärvi käsittelee aiheitaan 
teemallisesti, varioiden samoja laattoja ja lisäten ja vaihdellen 
niihin uusia elementtejä.6

Aiheet kumpuavat usein luonnosta. Isojärvi ei kuitenkaan kuvaa 
varsinaisesti luontoa, vaikka teosten nimet saattavatkin viitata 
esimerkiksi eläimiin tai säähän. Hänellä on taito abstrahoida, mikä 
saa sateenkin näyttämään kulmikkaalta ja graafiselta. Monissa 
töissä Isojärvi on käyttänyt hyödykseen geometrisiä muotoja 
ja niiden sisäistä liikettä, esimerkiksi pyörivää, ellipsimäistä 
kuviota ja staattisempia suorakulmioita. Varhaisimmissa teoksissa 
on paitsi ennakkoluulotonta värien käyttöä myös tietynlaista 
viehtymystä itse materiaaliin, jossa monenlaiset grafiikan eri 
tekniikoin toteutetut elementit kohtaavat yhteisellä pinnalla.

Isojärvi kuvaa teoksissaan paljon tunnelmia tai tunteita, yksittäisiä 
hetkiä tai mielentiloja. Näissä teoksissa valolla on tärkeä rooli, 
etenkin varhaisemmassa ilmaisussa.7 Myöhemmin ilmaisun 
yksinkertaistuessa erilaiset pinnat ja kuviot ovat vallanneet alaa, ja 
valon merkitys on vähentynyt. Yhä pelkistetymmäksi muuttuvassa 
ilmaisussa kokeilulliset väriratkaisut ovat vähitellen jääneet taka-
alalle, ja tilalle on tullut vahvempi, graafisempi viiva, joka hallitsee 
monia teoksia.



15

Kuva 5: Syksyn puu, 1995, puupiirros pellavapaperille, 
31 x 20 cm.
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Luontoteeman ohella tilallisuus on tullut tärkeäksi, ja erilaiset 
tilalliset tutkielmat näyttäytyvät selkeimmin Isojärven 
paperitaiteessa. Samoja elementtejä on nähtävissä myös 
hänen taidegrafiikassaan. Aiheet sinänsä eivät olleet grafiikan 
tekemisessä kovin tärkeitä, vaikka luontoteema nousikin 
monissa töissä esiin. Abstrakteilla kuivaneulateoksillaan ja 
akvatintalaveerauksillaan Isojärvi etsi usein tilavaikutelmia ja 
kun väri oli mukana, syntyi monista laatoista erilaisia, eri värein 
toteutettuja versioita. ”Se oli ehkä semmoista tutkimusta ja 
kokeilemista hyvin paljon,” Isojärvi tiivistää.8

Ensimmäiset yksityisnäyttelyt olivat Isojärven uran kannalta 
tärkeitä. Niistä alkoi rakentua se polku, joka lopulta johti Isojärven 
nykyiseen asemaan paperitaiteilijana. Kolmekymmenvuotias 
taiteilija sai hyvän jalansijan taidegrafiikan tekijänä Rovaniemellä 
ja Jyväskylässä. Opiskeluvuosien kokeilullisemmat ja jossain 
määrin levottomammat teokset saivat vastapareikseen 
myöhemmän tuotannon pelkistettyjä ja äärimmilleen 
abstrahoituja teoksia. Kulttuuritoimittaja Esa Järvisen mukaan 
Isojärven jälki on ”merkittävästi syventynyt, pelkistynyt ja 
sisäistynyt” myöhempää tuotantoa kohden. Kyseisessä pienessä 
näyttelyssä oli tuolloin esillä grafiikkaa vuosilta 1983–1987, muun 
muassa ”väri-ilottelu” Arkit (1983) ja ”veistosmaisen jykevä” Raja 
(1987).9

Erityisesti grafiikan tekeminen opetti valon merkitystä: valo luo 
tilavaikutelmia ja tunnelmia, joita taiteilija yhä kuvaa töissään. 
Vaikka Isojärvi on pitkälti luopunut grafiikan tekemisestä 
ja siirtynyt muihin ilmaisutapoihin, hän näkee varhaisen 

tuotantonsa tärkeänä ja oman aikansa ilmentäjänä. Isojärvi teki 
jonkin verran grafiikkaa vielä 1990-luvulla, mutta keskittyi jo 
silloin tekniikoihin kuten puupiirrokseen ja monotypiaan, joissa ei 
vaadita vedostusprässiä. 

Muut kiinnostuksen kohteet ovat kuitenkin vieneet mennessään, 
ja grafiikan menetelmät ovat sittemmin jääneet vain lyhyiden 
työskentelyjaksojen tekniikoiksi. Silti Isojärvellä on vahva 
tunneside taidegrafiikkaan. Kaikista merkityksellisintä Isojärvelle 
grafiikan tekemisessä on ollut menetelmän käsityömäisyys. Sama 
kiinnostus käsillä tekemiseen on johdattanut hänet myös muiden 
tekniikoiden pariin.10 Grafiikan voi kuitenkin ajatella olevan 
Isojärven tuotannossa yksi melko selkeälinjainen luku, joka on 
jatkanut elämäänsä taiteilijan muussa tuotannossa. Grafiikan 
teoksista tutut elementit kuten graafinen, paksu viiva ja tilallisuus 
ovat läsnä paperiteoksissa ja heijastavat taiteilijan varhaista 
tuotantoa. 
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Kuva 6: Prosessi, 1987, pellava- ja puuvillapaperimassa sekä ruoste.
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Anniina Mäki: 

Kaikkea muuta kuin A4: paperin 
merkityksiä

Paperin olomuodolla ja sen mahdollisilla variaatioilla on 
merkitystä. Ne tuovat oman lisänsä kaikkeen taiteeseen, 
paperista toteutettuihin teoksiin ja vaikkapa lukemaasi kirjaan. 
Karhea, poimuinen ja muinaiselta vaikuttava paperi assosioituu 
nykypäivänä lähes automaattisesti menneisiin aikoihin. Vanhan 
kirjeen koskettaminen ja sen kellastuneen värin tarkasteleminen 
voi viedä mielen vuosikymmeniä ajassa taaksepäin. Se vetoaa 
yksilön nostalgian tajuun – siihen, miten menneisyys puhuu 
hänelle. Paperi yhdistyy käsitteellisellä tasolla monesti myös 
tietoon ja tietämiseen sekä ajattelemiseen. 

A-sarjan paperikoot pohjautuvat luonnosta löytyvään kultaiseen 
leikkaukseen, mutta paperitaiteen kontekstissa ne ovat 
valmistuksensa ja olemuksensa kannalta luonnottomia. Valkaistu, 
sileääkin sileämpi ja viiltävän geometrinen paperi soveltuu 
varmasti parhaiten juuri virastoihin ja asiakirjojen pohjaksi. 
Kiehtovaa käsintehdyssä paperissa tuntuu olevan juuri se, mitä 
tavallisesta kopiopaperista ei löydy: tekstuurit, läpikuultavuudet, 
kuidut, roskat, epätasaisuus ja jäljet lumpusta. Käsin tehty paperi 
sisältää materiaalina viitteen sen luonnollisesta alkuperästä.

Eija Isojärveä pidetään laajalti suomalaisen paperitaiteen 
uranuurtajana. Hän on arvostettu paperitaiteen tekijä, mutta myös 
tärkeä paperin käyttömahdollisuuksien ylläpitäjä. Isojärvi toi 
1980-luvun puolivälissä Suomeen uuden materiaalin kuvataiteen 
välineeksi, lumppu- ja pellavakuitupaperimassan, ja on siitä 
lähtien myös opettanut paperin tekemistä ympäri Suomea.11 
Paperi muuntuu Isojärven työskentelyssä moniin eri muotoihin. 
Jo itsessään paperit ovat ainutlaatuisia, usein hänen itse käsin 
tekemiään. Isojärvi osoittaa, että paperi ei ole vain alusta tai pohja. 
Se on varteenotettava materiaali myös veistoksissa, installaatioissa 
ja vaatteissa.

Luonnolla vaikuttaa olevan iso rooli erityisesti Eija Isojärven 
paperitaiteessa sekä materiaalisella että sisällöllisellä tasolla. 
Isojärvi pitää sitkeästä mutta taipuisasta paperista, joka on yleensä 
puuvilla- ja pellavalumppua. Luonnosta ja sen rakenteista löytyvä 
toistuvuus on oleellista monissa Isojärven paperiveistoksissa ja 
installaatioissa sekä Isojärven ilmaisussa yleensä. Taiteilijalle 
luonto, sen orgaaninen maailma ja elämän prosessit ovat 
merkittävässä osassa hänen työskentelyssään.12 
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Eija Isojärven paperi-installaatio Prosessi (1987, kuva 6) 
on vaikuttava esimerkki siitä, kuinka paperi itsessään on 
ilmaisuvoimainen. Teoksen suuret puuvilla- ja pellavamassaiset 
“paperilaatat” näyttävät lähes kiviseltä kalliolta. Ne ovat raskaita, 
vaikka riippuvat siimojen varassa ilmassa. Niiden poimuisuus tuo 
mieleen pehmeän nahan. Paperin pinta on loimuavan läikikästä ja 
orgaanista. Se muistuttaa sammaleen täplittämän kallion pintaa. 

Paperi ja taide – paperitaide

Paperin materiaalina voidaan ajatella nousseen ensimmäistä 
kertaa esille kubistisen taiteen kautta. Picasso ja Braque 
yhdistivät maalauksiinsa esimerkiksi paperin palasia, aivan kuin 
materiaalisiksi paloiksi todellisuutta. Paperin käyttö merkittävänä 
osana teoksia jatkui ja kehittyi dadaistien ja surrealistien 
kollaasien kautta.13 Vaikka paperi materiaalina tuli osaksi teoksia, 
on paperitaide saanut taistella arvostuksensa puolesta. Alan 
sisällä käydään vuoropuhelua materiaaleista ja niiden arvoista. 
Taiteilijat käyttävät teostensa materiaalina käsin tekemäänsä, 
hitaan prosessin ja monien kokeilujen lopputuloksena syntyvää 
paperimassaa. Toiset taas käyttävät teollisesti valmistettua, 
käsiteltyä valmispaperia tai valmistavat paperimassan esimerkiksi 
roskaksi luokiteltavista kuiteista tai matkalipuista. Paperitaiteen 
mahdollisuudet tuntuvat rajattomilta sekä tapana ajatella että 
tehdä taidetta. Tärkein aspekti paperin historiassa ja sen asemassa 
nykytaiteen alana lienee kuitenkin paperin emansipaatio omaksi 
taiteen alakseen. Paperi ei ole enää vain tyhjä taulu, tabula rasa. 
 

Lähtökohtaisesti monetkaan taiteilijoiden käyttämät välineet 
tai materiaalit eivät sinänsä ole arvokkaita, ennen kuin joku 
päättää nostaa ne näkyviin tai siirtää ne kontekstiin, jossa 
niiden arvo nousee esille. Paperin historia, luonne sekä 
vaihteleva kulttuurinen symboliikka ovat asioita, joiden ansiosta 
paperia työskentelynsä lähtökohtana pitävillä taiteilijoilla ja 
suunnittelijoilla on monesti aivan erityinen suhde valitsemaansa 
materiaaliin14. Sekä symbolisella että käsitteellisellä tasolla paperi 
on siis moniulotteinen materiaali, jonka ilmaisuvoima vaikuttaa 
loputtomalta. 

Niin kuin nykytaiteessa usein tekniikat yhdistyvät ja sulautuvat 
toisiinsa, myös paperitaiteessa paperi yhdistyy usein muihin tek-
niikoihin. Paperilla itsellään on omanlainen, tunnistettava kielen-
sä. Tämän kielen Eija Isojärvi yhdistää aiheisiinsa, jolloin luonto 
näyttäytyy teoksissa konkreettisena, symbolisena ja kaiken läpäi-
sevänä teemana. Teokset sisältävät esoteerista tietoa luonnosta 
ja ympäristöstä. Isojärven tuotanto istuu nykytaiteen kontekstiin 
paremmin kuin hyvin, mutta puhuttelee myös ihmisluontoa ikui-
suuden ja universaaliuden kautta.
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Charlotta Selkee: 

Lumppua, pellavaa, puuvillaa ja pape-
ritaidetta

Pohjoismaissa paperitaidetta on tehty 1980-luvulta lähtien. Eija 
Isojärvi oli ensimmäisiä suomalaisia, jotka 1980-luvulla opiskelivat 
paperitaidetta ulkomailla ja jatkoivat myöhemmin sen tekemistä ja 
opettamista Suomessa. Suomen Taideakatemiasta valmistuttuaan 
vuonna 1983 Isojärvi jatkoi opintojaan Tukholmassa Kungliga 
Konsthögskolanissa vuosina 1985–1986, jolloin paperitaiteen ope-
tusta ei järjestetty vielä Suomessa muutamia yksittäisiä kursseja 
lukuun ottamatta. Ruotsissa hän oppi valmistamaan käsintehtyjä 
arkkeja ja käyttämään puuvillamassaa taiteellisessa ilmaisussa. 
Vuoden 1986 opintomatkallaan Barcelonassa taiteilija tutustui 
monipuolisen pellavan käyttöön paperin raaka-aineena.15 Matkan 
aikana Isojärvi oivalsi pellavakuidusta valmistetun paperin laajat 
mahdollisuudet, ja hän luonnehtiikin matkaa uransa alkuvaiheen 
käännekohdaksi16. 

Palattuaan Barcelonan kurssilta Thomas Pupkiewizin työhuoneel-
ta Suomeen Eija Isojärvi hankki hollanterin, laitteen, jolla lumput 
ja pellavakuitu oli mahdollista jauhaa paperimassaksi. Tiettävästi 
hän oli Suomessa ensimmäinen kuvataiteilija, joka hankki pape-
rin valmistusta helpottavan kalliin laitteen.17 Isojärvi on todennut 

olleensa onnekas, koska sai hankittua vanhan hollanterin paperi-
tehtaan laboratoriosta kohtuuhinnalla. Kysyntää ei tuohon aikaan 
vielä ollut.18 Ensimmäisen paperin valmistuskurssinsa Isojärvi piti 
kesällä 1987. Se oli Suomen taidegraafikot ry:n järjestämä kurssi 
ammattitaiteilijoille. Seuraavana vuonna hän opetti paperin te-
koa Suomen Taideakatemian koulussa. Osallistuneista muutamat 
alkoivat hyödyntää itse tehtyä paperia työskentelyssään kurssien 
jälkeen.19

Isojärven ensimmäinen paperitaideteoksiin keskittynyt yksi-
tyisnäyttely Suomessa järjestettiin Taidemaalariliiton galleriassa 
Helsingissä 1987. Seuraavana vuonna Isojärvi piti yhteisnäyttelyn 
barcelonalaisen opettajansa Thomas Pupkiewiczin kanssa Joen-
suun taidemuseossa. Esillä oli molempien kolmiulotteisia teoksia. 
Barcelonassa Isojärvi työskenteli Pupkiewiczin kanssa opintomat-
kan sekä myöhemmän residenssioleskelun aikana. Ensimmäisten 
näyttelyiden jälkeen Isojärvi on pitänyt lukuisia paperitaiteen yk-
sityis-, ryhmä- ja yhteisnäyttelyitä niin Suomessa kuin ulkomailla-
kin. Hän on vetänyt monia paperinvalmistukseen liittyviä kursseja 
sekä opisto- että korkeakoulutasolla.



21

Kuiduista paperiksi

Isojärvi valmistaa taiteensa paperin itse lumpuista tai raakakui-
duista, jotta hän saa materiaalista juuri sellaista kuin haluaa: ”Pa-
peri materiaalina merkitsee minulle kestävyyttä ja katoavaisuut-
ta.”20

Teoksen työstäminen lähtee paperin raaka-aineiden valinnasta, 
niiden jauhamisesta massaksi ja massan työstämisestä halutun-
laiseksi pohjamateriaaliksi teokselle. Isojärvi käyttää töissään 
ainoastaan lumpuista tai raakakuidusta valmistamaansa paperia.  
Lumppupaperiksi luokitellaan kaikki kierrätetyistä tekstiileistä 
valmistettu paperi, jonka kuidut ovat kasviperäisiä 21. Isojärvi ei 
käytä lainkaan puupaperia teoksissaan, koska sen kesto ei vedä 
vertoja lumpuista valmistetulle paperille. Lisäksi puupaperin tuntu 
ja työstämismahdollisuudet ovat aivan erilaiset kuin lumppupa-
perin. Puuvilla- ja pellavakuiduista valmistetusta paperista tulee 
sitkeämpää ja muokattavampaa, koska kuidut ovat pidempiä kuin 
puukuidut. Vanhat säilyneet kirjat ja asiakirjat on tehty lumppu-
paperista. Se on kestävämpää, eivätkä valon vaikutukset näy lump-
pupaperissa niin herkästi kuin puupaperissa.22 

Itse tehtynä puuvilla- tai pellavamassasta on mahdollista muotoilla 
sen paksuista ja muotoista levyä kuin taideteos materiaalikseen 
vaatii. Isojärvi valmistaa paperimassaa kolmiulotteisia teoksiaan 
varten tai arkeiksi kaksiulotteisille töilleen. Itse tehdyssä paperissa 
taiteilijaa kiehtoo sen persoonallinen ilme ja elävyys sekä erilaisten 
pintojen leikki valon kanssa 23. Valmiin paperin rakenne ja ulkonä-
kö riippuvat käytetyistä raaka-aineista, niiden työstöstä ja paperin 

kuivatustavasta. Materiaalista ja paperimassan valmistustavasta 
riippuen paperista voi saada läpikuultavaa kuin iho, kovaa ja kiil-
täväpintaista kuin nahka tai kestävää paperia, joka ei haurastu tai 
repeile. Pellavamassasta saa hauraan näköistä ja kuultavaa paperia. 
Toisaalta siitä voi tehdä vahvaa materiaalia, joka kestää kosteutta 
ja kovaa käyttöä.24

Isojärvi toteaa, että paperin hauraan näköinen ulkonäkö voi pet-
tää. Pellavasta tai puuvillasta valmistetussa paperissa kuidut ovat 
pitkiä, joten sitä voi surutta taivutella ja käsitellä. Materiaalin 
tuntu on hioutunut pitkäaikaisen kokemuksen kautta. Isojärvi 
työskentelee materiaalinsa kanssa käsillään, joten tuntu siihen 
on kehittynyt tarkaksi. Myös muut aistit oppivat tunnistamaan 
materiaalin raaka-aineiden erot; paperista lähtevän äänen perus-
teella voi päätellä, mitä kuitumateriaalia on käytetty.25 Materiaalin 
olemukseen ja valmiin teoksen tunnelmaan voi vaikuttaa lisää-
mällä valmistusvaiheessa mukaan muita materiaaleja. Isojärvi on 
elävöittänyt paperimassaa niin kukan terälehdillä ja hiekalla kuin 
kivenpalasillakin.26 Aiemmin taiteilijalle oli tärkeää lisätä töihinsä 
paikan jälki. Lisätyt materiaalit tai kuivatusalustat saattoivat jättää 
teokseen merkin tietystä sijainnista tai ajasta. Isojärven myöhem-
mistä teoksista lisätyt materiaalit usein puuttuvat, ja teokset ovat 
muuttuneet vaaleammiksi, kliinisemmiksi ja rauhallisemmiksi.27

 Isojärvi kokoaa valmiit teoksensa pienemmistä osista liittämällä 
niitä yhteen tai muotoilemalla massan tietynlaiseen muotoon. 
Taiteilija pitää isoista töistä, koska paperin ominaisuudet tulevat 
hyvin esiin suurilla pinnoilla. Käsintehdyt arkit ovat oivia pohjia 
grafiikalle tai maalauksille 28 sekä tekniikaltaan ilmeikkäille puu
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Kuva 7: Elämän valtiatar I, 1992, pel-
lavapaperimassaveistos, 150 x 150 x 22 
cm. Jenny ja Antti Wihurin rahaston 
kokoelma.
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Kuva 8: Isot siivet ja pesä, 1995 puupiirros pellavapaperilla, 24 
x 19 cm. Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma.

piirroksille Isot siivet ja pesä (1995) ja Syksyn puu (1995, kuva 7). 
Itse valmistettu paperi on monipuolinen ja kestävä materiaali, jota 
on mahdollista hyödyntää teoksissa lukemattomilla eri tavoilla 
kuten teoksessa Elämän valtiatar I (1992, kuva 8). 

Nuorena paperitaiteilijana Isojärveä kiinnostivat paperin hauraus 
ja se, kuinka materiaalilla sai toistettua jälkiä ympäristöstä. Myös 
pellavapaperin yllätyksellisyys kiehtoi, ja taiteilija antoi paperin 
ohjata työskentelyä. Vahingot saattoivat muuttaa suunnitelmaa ja 
viedä teosta aivan uuteen suuntaan. Nykyään kokemuksen kartut-
tua materiaalin käyttäytymistä on helpompi ennakoida ja luon-
nosten asettamia raameja on helpompi noudattaa. Vaikka taiteilija 
hallitseekin materiaalinsa nykyään lähes täydellisesti, hänestä on 
mielenkiintoista antaa paperin yllättää tavalla tai toisella joka ker-
ta.29 

Eija Isojärven paperiteosten lähtökohdat ovat usein luonnossa ja 
orgaanisessa maailmassa sekä elämän kulussa30. Käytettyjen ma-
teriaalien alkuperä, teosten aiheet ja muodot ovat pääosin ympä-
röivästä suomalaisesta luonnosta: ampiaisen pesät, solut ja kivet. 
Luonnon tunnuspiirteet kuten ainutkertaisuus, katoavaisuus ja 
luonnonkierto ovat nekin tärkeitä teemoja. Luonto liittyy vahvasti 
taiteilijan lapsuudenmuistoihin.31 Kaipuu lapsuuden pohjoisiin 
maisemiin yhdistyy teoksissa konkreettisiksi muodoiksi ja tunte-
muksien kuvajaisiksi. Taiteilija kerää merkityksiä omista tunnois-
taan, ajatuksistaan sekä alitajunnastaan ja heijastaa niitä töissään. 
Toisaalta teosten muotoon vaikuttaa myös niiden esittämisym-
päristö. Tila ja ympäristö ovatkin tärkeitä elementtejä Isojärven 
työskentelyssä. Teokset muokkautuvat aina ympäristönsä ehdoilla 

ja saattavat esittämistilasta riippuen saada kerta toisensa jälkeen 
uuden muodon.32 
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Stiina Sirainen: 

Kolmiulotteisia viivoja - graafisuus 
ja piirroksellisuus 

Eija Isojärvi keskittyi uransa alussa taidegrafiikkaan. Grafiikan ja 
maalauksen kautta hänen työskentelynsä on kuitenkin vuosien 
saatossa suuntautunut yhä voimakkaammin paperitaiteen ja ku-
vanveiston maailmaan. Kaikissa näissä voidaan nähdä Isojärvelle 
ominaista graafisen piirroksellista muotokieltä ja ilmaisua. Piir-
täminen on kiinteä osa Isojärven taiteellista työskentelyä, mutta 
grafiikan tekeminen on siirtynyt taka-alalle plastisemman työs-
kentelyn tieltä. Piirtäminen ei liity niinkään luonnosteluun tai 
teosten suunnitteluun vaan toimii eräänlaisena väliaikavirikkeenä 
– stimuloivana tekemisenä niinä hetkinä, jolloin teokset odottavat 
seuraavaa vaihettaan, tai kun teokseen liittyvä luova työprosessi 
vaatii taukoa. 

Alkuaineita ja viivaa

Maa, Ilma ja Vesi ovat teemallisesti ja teknisen toteutuksensa puo-
lesta yhtenäinen teossarja. Teosten nimien voi katsoa edustavan 

Aristoteleen näkemystä maailmankaikkeuden klassisista alkuai-
neista eli elementeistä. Jokaisella neljällä alkuaineella: maalla, il-
malla, vedellä ja tulella – on oma kaksijakoinen luonteensa. Veden 
olemus on märkä ja kylmä, kun taas tulta kuvaavat sanat kuiva ja 
kuuma. Ilmaa Aristoteles luonnehti märäksi ja kuumaksi, maan 
ominaispiirteet ovat kuiva ja kylmä. Isojärven grafiikanvedosten 
sarjassa esiintyy kuitenkin neljän sijaan vain kolme alkuainetta; 
kuiva ja kuuma tuli puuttuu.

Vuosina 1986–1987  valmistuneista grafiikanvedoksista Maa on 
kuivaneulatekniikalla toteutettu, Ilma ja Vesi on valmistettu yh-
distämällä kuivaneulaa ja akvatintalaveerausta. Tummuudessaan, 
tasapainoisuudessaan ja syvyydessään kaikki sarjan teokset ovat 
helposti lähestyttäviä, pehmeitä ja orgaanisia mutta herättävät 
ajatuksen elämän rajallisuudesta, yöstä ja pimeydestä. Maa (kuva 
9) on tumma, mustavalkoinen ja voimakas teos. Kapea ja korkea, 
keskustaa kohden asteittain vaaleneva ja jälleen tummeneva kuva 
on kuin käytävä tai oviaukko, joka kutsuu astumaan sisäänsä. 
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Kuva 9: Maa, 1986, akvatintalavee-
raus ja kuivaneula, 100 x 50 cm.

Kuva 10: Ilma, 1986, akvatintala-
veeraus ja kuivaneula, 100 x 50 cm.

Kuva 11: Vesi, 1986, akvatintalavee-
raus ja kuivaneula, 100 x 50 cm.
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Kuvan keskellä toisensa löytäneet musta ja vaaleanharmaa ovat 
tiiviissä ja kapeassa tilassa hiljaa keskenään. Maa on turvallinen 
ja hiljainen, pehmeän musta. Ilma (kuva 10) on voimakasta ti-
lantunnetta viestivä teos, jossa kuvan keskiosaan sijoitettu vaalea 
pystypalkki jakaa kaksi tummaa kammiota oikealle ja vasemmalle 
puolelleen. Pyöreinä kaartuvat tummat alueet muistuttavat holvi-
kaaria ja syvennyksiä. Ne voi tulkita keuhkoiksi, joista ilma syök-
syy sisään ja ulos.

Vesi (kuva 11) on vastakkainen kuvapari Ilmalle, joka sekin raken-
tuu kahdesta isosta pystypalkin jakavasta sävyalueesta. Tumman 
keskialueen, veden jakajan molemmilla puolilla avautuvat vaalean 
siniharmaat laveeratut alueet, joiden pinta muistuttaa rauhallisesti 
soljuvaa vettä. Vaaleat alueet ja keskipalkki ovat kaikki keskenään 
samankokoisia. Vesi on kokonaisuudessaan tyyni ja harmoninen, 
heijasteleva ja elävä.

Alkuaineiden mukaan nimetyissä grafiikantöissä kuivaneulan 
piirrosjälki on mehevän pehmeä. Viiva on tuotettu mekaanisesti 
toistaen kuin pyrkien alitajunnan ohjailemaan, fyysiseen pur-
kautumiseen. Teosten tekoprosessi on ollut ekspressiivistä kehon 
liikkeen tallentamista kuivaneulan raapimiin viivoihin. Isojärven 
grafiikalle tunnusomaista onkin orgaaninen, elävä ja vivahteikas 
viivankäyttö sekä spontaani, mutta rauhallinen sommittelu. Ku-
vataiteilija Stig Baumgartner kuvailee kokemustaan vapaan viivan 
olemuksesta: ”…orgaanisen viivan jännite perustuu sen mahdolli-
suudelle koko ajan muuttua toiseksi viivaksi ja muodoksi”.33

Hiljattain julkaistussa Viivan filosofiassa (2014) Aline Helmcke 
kirjoittaa viivapiirtämisen liikkeestä ja fyysisyydestä, saman-

laisesta ekspressiivisestä kokemuksesta, jota Isojärvi kertoo 
kokevansa grafiikan prosessissa. Helmcke on havainnut uransa 
aikana, miten keskittymisen kohde vaikuttaa viivan jälkeen – mitä 
tarkemmin hän keskittyi kuvaamaan havaitsemiaan muotoja, 
sitä neutraalimpaa kynän jälki oli. Ja päinvastoin, mitä hajamie-
lisempi tai kärsimättömämpi hänen olonsa oli, sitä vapaampaa ja 
ilmaisevampaa viivaa syntyi paperille.34 Vaikka Maa, Ilma ja Vesi 
nähdään abstrakteina teoksina, ne ovat heijastuksia todellisista 
luonnonelementeistä, joiden kuvaaminen on toteutunut vapaan ja 
ekspressiivisen työskentelyn kautta. 

Molemman teossarjan tekniikat ovat niin sanottuja suoria teknii-
koita. Kuparilevyyn piirretään timanttipiikillä, joka rikkoo kupa-
rin pinnan, ja akvatintalaveeraus tehdään suoraan kuparipinnalle. 
Kuivaneulateosten työstämisessä Isojärvelle merkittävää oli tun-
teellinen lataus, jonka toistuva viivapiirros fyysisenä tekemisenä 
synnytti. Hän kykeni lukemaan piirtämistään viivoista, millainen 
olo hänellä piirtäessä oli ollut. Teoksissaan Isojärvi halusi ilmaista 
voimaa ja vahvuutta sekä nähdä, miten hänen voimansa tallentui-
vat paperille.35

Paperi, musta ja valkoinen 

Sommittelu, kontrastisuus, erottuva viivankäyttö ja värimaailma 
ovat yhteisiä Eija Isojärven grafiikkasarjalle Maa, Ilma ja Vesi sekä 
paperitaideteoksille Kuollut talo ja Puutarha.  Baumgartner toteaa 
taiteilija Unto Pusan kehittelemästä muoto-opista: ”…viiva luetaan 
esimerkiksi geometriasta tutun luokittelun mukaisesti samaan 
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Kuva 12: Kuollut talo, 1990, puuvillapaperi-
massa ja tuhka, 150 x 120 x 25 cm.
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joukkoon pisteen ja pinnan kanssa.”36 Piirtämisen luonne eroaa 
siten väreistä, jotka ovat muuttumattomasti aina ”samanvärisiä” 
ja valmiiksi nimettyjä. Piirtäminen, viivan tuottaminen edellyttää 
sen sijaan jokaisen teoksen kohdalla uusiutuvaa keksimistä ja sub-
jektiivista valintaa viivan käytössä.37 

Isojärven paperitaideteosten värit valkoinen ja musta esiintyvät 
monissa eri sävyissään ja tekstuureissaan. Erilaisten valkoisten 
rinnastus synnyttää utuisia ja pehmeitä lähisävyharmonioita. Val-
koiset elementit luovat tiloja ja erilaisten pintamateriaalien väliin 
syntyy jännitettä ja dialogia. Mustien yksityiskohtien luoma efekti 
on voimakas. Jopa toisistaan irralleen sijoitetut kappaleet, mustat 
ja valkoiset, näyttävät yhtenäiseltä kolmiulotteiselta maalaukselta, 
jonka kankaana toimii teoksen osaksi valjastettu näyttelytila. Iso-
järvi toteaa värivalintojen tapahtuvan intuitiivisesti, paperiteoksiin 
hän lisää väriä varovaisemmin. Paperipintojen väri ja tekstuuri on 
jo itsessään hurmaava ja rikas.38

Kuollut talo (1990, kuva 12) heijastaa Isojärven surutyötä tuli-
palossa tuhoutuneesta kodista, jonka mukana tuhoutuivat opis-
keluaikaiset teokset. Kuollut talo koostuu mustista ja valkoisista 
paperisista kennoista, jotka on yhdistetty suorakaiteen muotoon. 
Rasiamaiset osiot avautuvat katsojaa kohti ja luovat syvän avaru-
udellisen vaikutelman. Teoksen nimi ohjaa ajatuksia kohti kerros-
taloa, jossa jokainen kenno kuvaa huonetta. Keskiöön sijoitetut, 
vaaleat kennot peilaavat taiteilijan muistoja kodista, joka sijaitsi 
vanhan kartanon keskimmäisessä kerroksessa. Keskimmäisen ker-
roksen keskimmäinen huone oli ollut hänen ateljeensa.

Myös Puutarha (1990, kuva 13) kertoo hiljaista ja haikeaa tarinaa 
palaneesta kodista. Taloa ympäröineellä puutarhalla oli oma mer-
kityksensä vanhan kartanon idyllissä. Vihkomaiset paperilehtis-
ten niput kerrostuvat teoksessa vaaleansävyisinä ulkoreunoilla ja 
tummina teoksen keskialalla. Tummanharmaa sävy keskialueen 
paperivihkosissa on saatu aikaan graffiti pigmentillä. Isojärvi on 
käyttänyt teoksessa kukan terälehtiä niin paperissa kuin sen ulko-
puolella. Kun teos on ollut ensi kertaa näyttelyssä, tumma ja vaalea 
osuus on esitetty erillisinä kappaleina, yhdessä maahan ripoteltu-
jen kukan terälehtien kanssa ne muodostivat installaation.

Puutarhan värien sommittelu rajaa pienemmän neliön muotoisen 
tumman alueen vaalean kentän keskelle. Isojärvelle värien 
valitseminen on puhtaasti intuitiivista. Värien koodit pysyvät 
yhteiskunnassa lähes muuttumattomina ja niiden merkitysten 
voidaan ajatella syöpyneen ihmisten mieliin sekä kulttuuristen 
vaikutteiden että henkilökohtaisten värikokemusten kautta. Ir-
tisanoutuminen perinteisestä värien tulkinnasta on työlästä yh-
teiskunnassa, jossa värit ohjaavat ihmisiä tekemään valintoja jopa 
päivittäisten ostostensa välillä. On haastavaa tarkastella taideteosta 
ja sen värimaailmaa ilman ennakko-oletuksia. Katsojalle musta as-
sosioituu helposti esimerkiksi yöhön, kuolemaan tai suruun, vas-
taavasti valkoinen saattaa assosioitua päivään, valoon tai lumeen. 

Eija Isojärven kolmiulotteiset veistokset ja tilataideteokset muis-
tuttavat hänen varhaisempia grafiikantöitään, sillä sama harmonia, 
puhtauden tunne ja minimalistisuus levittyvät kolmiulotteisuu-
teen. Monet paperitaideteoksista näyttävät avarassa tilassa leijuvil-
ta piirroksilta, kovaksi ja kevyeksi käsitellyn paperimassan an
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Kuva 13: Puutarha, 1990, pellava-puuvilla-
paperimassa ja kehäkukka, 200 x 200 x 15 cm. 
Savonlinnan kaupunki.

siosta. Paperitaideteoksissa viiva piiloutuu teoksen rakenteeseen ja 
sommittelun geometriaan. Isojärvi tiivistää suuria tiloja ja teemoja 
usein pelkistetynkin geometrisiin, mustavalkoisiin teoksiin. Teok-
set ovat ilmavia, veistoksellisia ja voimakkaita hiljaisuudessaan. 
Puutarha ja Kuollut talo ovat seinävaatteiden tavoin seinällä eläviä 
veistoksia, jotka nostavat itsensä ylös kaksiulotteisesta kolmiulot-
teiseen. Graafisten ja plastisten teosten 
välillä voi havaita jatkumoa ja keskinäistä 
dialogia.
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Kuva 14-17: Kuudes aisti, 2008, osa teoksesta, akvarelli, 
30 x 30 cm. 

Iressa Taimisto: 

Maalaten ihmistä, 
maalaten tunnetta

Eija Isojärven ja akvarellien yhteinen taival alkoi Rovaniemeltä. 
Hän oli 17-vuotiaana kesäkurssilla Rovalan kansanopistossa taide-
maalari Erkki Hirvelän ja Carl Warghin opissa ja tutustui ensim-
mäisiä kertoja akvarellimaalaukseen. Alusta alkaen akvarelleissa 
oli jotain mieleenpainuvaa. Metsässä istuessaan Isojärvi mietti, 
kuinka ihmeessä osaisi maalata ja kuinka saisi otetta tekniikkaan 
ja aiheeseen. Edelleen Isojärvi voi kuvitella itsensä katselemassa 
metsikköä ja miettimässä: ”Miten tuosta nyt maalaan…”39 

Toinen hieno muisto akvarellimaalauksesta juontuu Isojärven 
opiskeluajoilta. Tuolloin hän opiskeli Suomen Taideakatemian 
koulussa. Opiskeluystävät tekivät matkan Norjaan, jossa he työs-
kentelivät päivisin kalatehtaalla ja maalasivat vapaa-ajallaan. Iso-
järvelläkin oli akvarellit mukana ja viikonloppuina hän ystävineen 
kiipesi vuorille, missä he ihailivat maisemia ja maalasivat. Norjan 
vaihteleva ilmasto tarjosi mielenkiintoisia näkymiä maiseman 
maalaamisesta nauttivalle taiteilijalle. Yhtenä hetkenä silmien 
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edessä levittäytyi aurinkoinen maisema, ja toisena pilvet toivat 
mukanaan vesisateen.40  

Ensimmäisistä kokeiluista asti akvarellit ovat olleet taiteilijan mu-
kana. Opiskeluaikoina Isojärvi maalasi paljon temperaväreillä, 
jotka ovat öljyvärin ja guassin välimuoto. Hän käytti myös akvarel-
leja, sillä niillä sai tehtyä kokeiluja sekä luonnoksia yksinkertaisesti 
ja nopeasti. Akvarellit eivät vaadi pohjustusta tai mittavaa varastoa 
välineitä - värit, vesi ja paperi riittävät. Vaikka Isojärvi myöhem-
min siirtyi tekemään enemmän kolmiulotteista taidetta, akvarellit 
ovat edelleen rakas maalaustekniikka. 

Yksinkertaista välittömyyttä

Eija Isojärvi näkee kahden erilaisen tekniikan, akvarellin ja pa-
peritaiteen tärkeimmäksi yhtymäkohdaksi paperimassoilla työs-
kentelyyn. Erilaiset paperikokeilut innostivat häntä valmistamaan 
omia akvarellipapereita, vaikka sen valmistuksessa onkin omat 
haasteensa. Hyvän paperiarkin valmistus vaatii täsmällisyyttä ja 
paljon aikaa vievää käsityötä. Kaupoissa myytävän käsintehdyn 
lumppupaperin ominaisuuksia on vaikea jäljitellä, eikä itse tehty 
paperi ole aina tasalaatuista. Myös paperin pintarakenne, imevyys 
ja lujuus vaihtelevat riippuen siitä, kuinka paperimassa on jau-
hettu. Isojärven mukaan itse tehty paperi tuo paljon uusia ulottu-
vuuksia maalaamiseen.41 

Paperi on akvarellimaalauksen pohjamateriaali, ja se määrääkin 
pitkälti maalarin tekniikan. Paperin ominaisuuksien analyysin 

avulla akvarellitekniikan mahdollisuudet voidaan parhaiten käyt-
tää hyväksi: ”Kun kaksi akvarellistia tapaa toisensa, he puhuvat 
ensin viisi minuuttia väreistä, sitten kymmenen minuuttia tek-
niikasta ja sen jälkeen paperista kunnes nukahtavat.”42 Paljon ei 
voida tehdä paperin luonnon vastaisesti, mutta teoksen elementit 
ja edellytykset ovatkin paperissa valmiina. Taiteilijan täytyy vain 
oppia lukemaan ja analysoimaan niitä.43

Isojärvi kuvailee itseään suurpiirteiseksi toimijaksi, joka ei jak-
sa tarkkaan mitata, punnita ja laittaa muistiin paperimassan ja 
liimauksen ominaisuuksia, mitä täysin tasalaatuisen paperin 
valmistaminen vaatisi. Taideteoksissaan Isojärvi käyttää sekä itse 
tekemiään että kaupan papereita. Akvarelleissa hän on käyttänyt 
muun muassa espanjalaista käsintehtyä pellavakuitupaperia, joka 
on Isojärven mukaan ”aivan älyttömän hyvä paperi”.44  Hyvä pape-
ri tekee työskentelystä nautinnollista. 

Oman tekniikkansa kehitystä Isojärvi ei osaa arvioida. Hän pitää 
ensimmäisiä akvarellikokeilujaan liikuttavina ja muistelee niiden 
spontaaniutta lämpimästi: ”Niissä on jotain tosi kaunista ja herk-
kää, mitä en voi enää saavuttaa, semmoista samanlaista”.45 Luon-
nollisesti tekninen tietämys ja tekniikka itsessään ovat vuosien 
varrella kehittyneet. Taiteilijanuransa aikana Isojärvi on tutkinut 
akvarellitekniikkaa ja tehnyt erilaisia kokeiluja, joiden myötä 
hän on kehittänyt omaa tekemistään ja harjaannuttanut itseään 
akvarellistina. Moni asia tulee jo kokemuksesta ja automaattises-
ti.46 Maisemamaalaus on jäänyt vähemmälle. Isojärvi maalaakin 
maisemia lähinnä ulkomaanmatkoillaan, joilla akvarellit ovat aina 
mukana. 
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Tunnetta ja tunnelmaa

Kuudes aisti -installaatio (2008, kuva 14–17) käsittelee perhettä ja 
perheenjäsenten välisiä siteitä. Teos sisältää 16 seinälle ripustettua 
akvarellimaalausta, pellavapaperilla päällystetyn ruokapöydän ja 
neljä tuolia. Akvarellimaalauksissa esiintyvät taiteilija itse, hänen 
veljensä ja vanhempansa. Teokset ovat tulkintoja henkilöistä eivät 
muotokuvia. Kohtaaminen on yksi näyttelyn teosten johtavista 
teemoista. Tarkasteltaessa ihmisten, erityisesti perheenjäsenten 
välistä kohtaamista esiin nousee perheen menneisyys. Teoksia 
tehdessään Isojärvi kertoi miettineensä paljon itsenä ja perheen-
jäsenenä olemista.47  Perhesiteet ovat tunnepitoisia ja teoksista 
kuvastuvat perhepiirissä käsitellyt tunteet. 

Nopealla silmäyksellä maalausten henkilöt näyttävät vakavilta ja 
ilmeettömiltä. Lähemmin tarkasteltuna teosten hahmoista löytyy 
kuitenkin syvyyttä ja tunteikkuutta. Nukkea sylissään pitävä lapsi 
katsoo ohitse silmät pyöreinä, ikään kuin hämmästyneenä. Naisen 
kasvoilla virtaa keltainen värinauha kuin kyynel tai hikipisara. 
Ilmeiden ja asentojen hienoiset muutokset kielivät vakavien kas-
vojen taakse kätkeytyvistä tunteista. Maalauksissaan Isojärvi tekee 
tulkintoja läheisistään ja hahmojen ilmeet kuvastavat mahdolli-
sesti tunteita, joita hän maalatessaan liittää henkilöihin tai joita 
hän uskoo henkilöiden itse kokevan. Viitteet ovat hiuksenhienoja 
ja olennaisessa osassa ovat henkilöiden katseet. Osa hahmoista 
katsoo suoraan katsojaan, osa ikään kuin vilkaisee katsojaa alta 
kulmain ja jotkut katsovat aivan muualle. 

Ilmeiden lisäksi tunnelatausta kuviin tuovat taustat. Vakavail-
meisen pojan taustalle Isojärvi on maalannut tumman violetin-
sävyisen varjon, joka luo kuvaa seesteisen mutta jännittyneen 
tunnelman. Tausta saa pohtimaan, millaisia salaisuuksia henkilön 
menneisyyteen kenties kätkeytyy tai mitä varjoissa piileksii. Lap-
sen muotokuvan taustalla sen sijaan näkyy avara valkoinen, mah-
dollisesti taivas ja värikäs maa, joka voisi olla kukkaketo. Teoksen 
tunnelataus on avoin ja ihmettelevä, kaukaiseen horisonttiin tai 
ehkä tulevaisuuteen katsova. 

Maalausten tekniikka vaihtelee viestien niihin sisältyvistä tun-
teista. Isojärvi varioi paljon maalaustyyliään, ja Kuudes aisti 
-installaatiossa maalaustekniikan vaihtelu tuo teososiin erilaisia 
tunnelatauksia. Sinikasvoinen nainen on maalattu märkää mä-
rälle -tekniikalla. Kasvonpiirteet ja hiukset ovat sumeat, aivan 
kuin niitä tarkasteltaisiin verhon tai kyynelten lävitse. Tämä tekee 
hahmosta etäisen ja mystisen. Sädekehä-hahmon kasvoissa näkyy 
puolestaan voimakkaita siveltimen vetoja, jotka tuovat kasvojen 
ilmeeseen särmää ja tekstuuria, tiukkuudesta kieliviä juonteita. . 
Isojärvi ei halunnut liittää muotokuviin tarinoita. Teokset heijasta-
vat taiteilijan maalaushetken tuntemuksia, millaisia ajatuksia valo-
kuvien perheenjäsenet hänessä herättivät. Isojärvi teki muotoku-
vista useita eri versioita sekä kokeiluja, joista tietyt teokset lopulta 
päätyivät näyttelyyn.48 
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Kuva 18: Siirtymiä 6.12., 2008, akvarelli käsintehdylle 
pellavakuitupaperille, 126 x 64 cm.

Ihmisiä ja ihmisyyttä 

Siirtymiä-näyttelyä (2009, kuvat 18–21) Isojärvi alkoi tehdä 
Kuudes aisti -installaation jälkeen. Uuden näyttelyn teoksiin hän 
ikuisti ystävänsä. Ajatus ystävien kuvaamisesta syntyi, kun Isojärvi 
oli matkalla ystävänsä syntymäpäiville. Hän pyysi seitsemää ystä-
väänsä lähettämään lapsuudenkuviaan. Valokuvat olivat pääosin 
mustavalkoisia ja ystävät olivat kuvissa 7–10 -vuotiaita. Isojärvi 
ei tiennyt millaisia teoksista tulisi, mutta hän lähestyi valokuvia 
samaan tapaan kuin perhemuotokuvia ja alkoi pohtia ikään kuin 
lapsuuden kohtaamista valokuvien kautta. 49

Isojärven teokset esittävät alastomia tyttöjä. Maalaukset ovat ko-
kovartalokuvia, joissa usein näkyvät jalat ja kädet. Teoksissa ei 
kuitenkaan näy selkeitä viitteitä sukupuolesta.  Taiteilija kertookin, 
että hänen saamansa palaute näyttelystä on ollut positiivista, mut-
ta tulkinnat tyttöjen sukupuolesta ovat vaihdelleet: ”Hyvin monet 
kokivat niissä semmoista androgyyniyttä.  He eivät olleet tyttöjä 
kaikille.”50   

Isojärven maalauksissa ihmisyys liittyy olemassaolon kysymyksiin. 
Taiteilija pohtii teoksissaan, millaisia kokemuksia ihmisillä on 
olemassa olostaan ja suhteestaan omaan kehoonsa. Ihmisen hän 
kuvaa hahmona, jonka muoto määrittyy sen perusteella, kuka hän 
on tai miten taiteilija hänet näkee. Siirtymiä-näyttelyn teoshahmot 
ovat lapsia, joissa näkyy aikuismaisia piirteitä kuten tuimia katsei-
ta. Toisaalta lapset edustavat ihmisyyttä puhtaimmillaan. Isojärvi 
onkin teoksissaan kuvannut ihmisiä sellaisina kuin he ovat sen 
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Kuva 19: Siirtymiä 29.12., 2008, akvarelli käsintehdylle 
pellavakuitupaperille, 126 x 64 cm.

jälkeen, kun kaikki turha on riisuttu pois. Hahmojen alastomuus, 
yksityiskohtien vähyys ja yhtenäinen värimaailma korostavat yk-
sinkertaisuutta ja avoimuutta.

Läheisistä tehdyissä muotokuvissa yksityisyyden verhoa voidaan 
raottaa vapaammin ja ihmiskuvaus voi olla paljastavampaa.51 Iso-
järvikin kertoo lähteneensä ensin tutkimaan ystäviensä kasvoja 
realistisesti ja pyrkineensä saavuttamaan kuvasta jotain, minkä 
hän tulkitsee näköisyydeksi.52 Kasvot ovat olennainen osa. Siirty-
miä-näyttelyn teostenkin hahmojen vartalot näyttävät viimeistele-
mättömämmiltä ja yksinkertaisemmilta kuin niiden kasvot. Var-
talot edustavat kehollisuutta, ja ne on maalattu intuition pohjalta, 
nopeasti.53 

Kehon ja mielen suhde näkyy Isojärven ihmiskuvauksessa. Hah-
mojen päät ovat suuria ja hallitsevassa asemassa kehoon nähden 
mutta kiinnittyneinä vartaloon. Päät ja vartalot muodostavat ehjän 
kokonaisuuden. Yksityiskohdat ovat kasvoissa, joihin ensimmäi-
senä kiinnitetään huomiota. Toisaalta vartalo, sen asento, kädet ja 
jalat täydentävät hahmon kokonaiseksi ja kertovat tunteista, jotka 
kasvoilla mahdollisesti jäävät näkymättömiin. Kädet saattavat 
olla rennosti sivuilla tai kainosti ristissä. Useissa teoksissa näkyy 
useampi pari käsiä, ikään kuin hahmo olisi liikkeessä.  Kädet ker-
tovat paljon hahmon persoonallisuudesta ja useampi pari käsiä 
saattaa liikkeen ohella vihjata useammasta persoonallisuuspiir-
teestä. Hahmojen katseista välittyy monenlaisia tunteita. Eleet ja 
ilmeet tuovat mukaan persoonallisuutta ja kuvaavat erilaisia tapoja 
olla ihminen. 
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Kuvat 20–21: Siirtymiä, 2009, akvarelli käsintehdylle pellavakuitu-
paperille, 120 x 50 cm.

Isojärvi kuvaa akvarelleissaan ihmisiä ja tunteita hienovaraisesti. 
Katsojalle ei tarjota vastauksia suoraan, vaan teoksista tunteita ja 
tarinoita löytyy kerroksittain. Akvarellitekniikassa näkyy Isojärven 
paperintuntemus ja kyky käyttää erilaisia tyylejä samassa teokses-
sa. Hienovaraiseen tunteenkuvaukseen hän yhdistää monipuolisen 
tekniikan avulla värien, valojen ja tekstuurin leikkiä, mikä antaa 
teosten hahmoihin eloa ja tuo ne lähelle katsojaa. Kuudes aisti 
-installaation ja Siirtymiä -näyttelyn katsoja pääsee tutustumaan 
taiteilijan elämään vaikuttaneisiin henkilöihin ja pohtimaan omia 
käsityksiään ihmisyydestä.
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Anri Gorski: 

Kehon, muodon ja olemisen 
ulottuvuudet  

Nainen istuu junassa matkalla ystävänsä 50-vuotisjuhliin. 
Hän luonnostelee paperille ja näyttää mietteliäältä. Nainen 
on kuvataiteilija Eija Isojärvi, joka suunnittelee tulevaa 
yksityisnäyttelyään. Hän miettii ystäviään, joita tulee 
syntymäpäiväjuhlassa tapaamaan. Ystäviään ajalta, jolloin aloitti 
opintonsa Suomen Taideakatemiassa. Sitten hän alkaa miettiä 
myöhemmin elämäänsä tulleita ystäviä – heitä, jotka jollakin 
tavalla liittyvät tärkeisiin käännekohtiin hänen elämässään. 
Näin sai alkunsa ajatus Siirtymiä -teoskokonaisuudesta, jonka 
inspiraationa toimivat taiteilijan nuoruusaikojen ystävien 
lapsuuskuvat. Samankaltaista tematiikkaa hän oli käsitellyt Kuudes 
aisti -installaatiossa, jossa hän kuvasi lapsuuden perhettään. 
”Varmaankin perheteeman jälkeen halusin lähestyä tyttönä ja 
lapsena olemisen teemaa sekä saada kehon kokonaisvaltaisuudesta 
ja herkkyydestä jotain näkyviin.”54

Tiistaina 31.3.2009 Galleria G:ssä Pienellä Roobertinkadulla 
Helsingissä avataan kuvataiteilija Eija Isojärven Siirtymiä-näyttely. 
Katsoja astuu ensin erilliseen kuution malliseen tilaan, jossa 
ovat teokset Siirtymiä I ja Siirtymiä II.  Siirtymiä I on viidestä eri 
punasävyisestä pellavakuitupaperimassaisesta pallosta koostuva 
teos, jonka keskiössä on yksi pallo. Muut pallot ympäröivät 
keskimmäistä tasaisin välein. Painavan näköinen taideteos on 

keveästi seinällä. Siirtymiä II on toisen teoksen läheisyydessä. 
Keskiössä on jälleen vaaleanpunertava pyöreä muoto. Siitä 
haarautuvat ”neljään eri ilmansuuntaan” keltaiset narut, jotka 
kiertyvät päistään kuin avoimille kerille.55   

Toisen näyttelyhuoneen seinillä on kahdeksan akvarellimaalausta. 
130 cm:n korkuiset teokset on maalattu espanjalaiselle 
käsintehdylle pellavakuitupaperille. Ne esittävät alastomia lapsia, 
jotka peittävät kainosti itseään. Yksi niistä on Isojärven omakuva. 
Jokainen maalaus koostuu kahdesta pellavakuitupaperiosasta, 
jotka ovat huomaamattomasti kiinni toisissaan. Päät ja vartalot 
on erotettu toisistaan. Maalaukset ovat akvarellimaalauksille 
tyypilliseen tapaan kuulaita ja värejä Isojärvi on käyttänyt 
harkitusti. Yhdellä lapsella on punaiset käsivarret. Kahdessa 
teoksessa värejä on käytetty rohkeammin. Niissä oranssien 
ja sinisten ihonsävyjen ohelle on tuotu vihreää. Pelkistetysti 
kuvatuilla kasvoilla on lapsille tyypillinen ilmeiden kirjo: hymyn 
kareita, hämmentyneisyyttä ja surua. Lapset näyttävät ajattelevan 
– siis olevan. Osalle lapsista on maalattu useammat raajat. 
Teokset on aseteltu näyttelytilan seinille. Ne tarkkailevat tilassa 
olevia tilataideteoksia ja performanssitaiteilija Ronja Verkasaloa, 
joka ”liikkuu näyttelytilassa vuorovaikutuksessa veistoksiin ja 
maalauksiin”.56 
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Kuva 22: Siirtymiä yksityisnäyttely galleria G. Peformanssi Ronja Verkasalo, 2009.
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Näyttelytilassa ovat pellavakuitupaperimassasta tehdyt 
tilataideteokset: kaksi valkoista mekkoa sekä puun kääpää 
muistuttava teos Räkä (kuva 22). Kokoa niillä on noin aikuisen 
naisen verran. Tanssitaiteilija pukee teoksen päälleen ja liikkuu 
tilassa se yllään. Mekot jäävät koskemattomiksi. ”Puhuimme 
Ronjan kanssa veistoksesta Räkä-nimellä. Räkä oli lempinimi 
teokselle, joka ällötti jotenkin meitä kumpaakin. Verrattuna 
mekkoteosten eteeriseen keveyteen ja kauneuteen, Räkä tuntui 
raskaalta ja omituiselta. Omituisuudessa oli kuitenkin sellaista 
kiinnostavuutta, jonka halusimme olevan mukana Ronjan 
performanssissa. Esitystilanteessa Räkä ei ollut ollenkaan 
omituinen vaan hyvin kiinnostava ja elävä. Se myös antoi ääniä 
muuten täysin hiljaiseen esitykseen.”57 

Siirtyminen kohdusta tähän maailmaan ja 
maalauksia vapaan intuition kautta

Siirtymiä I ja II näyttäytyvät minulle planeettoina, 
mikrokosmoksena ja liikkeenä, Isojärvi toteaa hymyillen. Noissa 
massiivisissa puolentoista metrin levyisissä ja korkuisissa teoksissa 
yhdistyvät sekä ”tilallinen syvyys ja erillisyys, jotka muodon 
kautta kertautuvat ja liittyvät näin toisiinsa luoden jatkumon.” 
Isojärven mukaan Siirtymiä-teosten abstraktius tuo mukaan sekä 
kehon että muodon ulottuvuudet. Mitä hän ilmaisee abstrakteilla 
Siirtymiä-teoksillaan? ”Pallot, keskusta ja raajat. Nehän viittaavat 
syntymään.”58

Siirtymiä-näyttelykokonaisuus muodostuu kahdeksan 
akvarellimaalauksen ympärille: ”Maalasin ne valokuvien 

nostattamien tunteiden avustamana. Maalaukset saivat muodon 
mahdollisimman irtonaisen ja vapaan intuition kautta, siinä 
hetkessä. Kolmiulotteisilla teoksilla sain muodon tunteilleni.” 
Tunteet ovat Isojärven mukaan olemisen tilaa.59 

Alastomalla pienellä tytöllä on punaiset kädet ja hän suojelee 
niillä itseään. Viirusilmäisellä lapsella on monta kättä, pieni lapsi 
on pelokkaan näköinen ja yksi lapsi virnuilee. Varttuneempi 
lapsi pitelee käsissään suojelevasti jotakin. Yksi lapsista on apea, 
toinen taas vekkuli ja yksi kyykistelee. Lasten päät leikkautuvat 
vartaloista kahden erillisen paperin liittymäkohdassa. Isojärvi 
on tehnyt tämän tarkoituksella. Näin mielen ja kehon yhteys 
korostuu.60 ”Ehkä leikkauspinta pään ja vartalon välillä auttaa 
katsojaa kyseenalaistamaan monesti esille nousevan ajatuksen, että 
mieli, ajatus ja kehon toiminnot eivät toimi yhteistyössä. Usein 
äly, tunne ja tekevät kädet nähdään ihmisen erillisinä toimintoina, 
ei yhtenäisinä kokemuksina, jotka muovaavat ihmistä elämässä”, 
Isojärvi kertoo ja jatkaa: ”Lasten alaruumiit ovat syntyneet 
spontaanimmin. Kasvojen innoittamana.”61

Taiteilija on tulkinnut ystäviensä lapsuuskuvissa olevia lasten 
kasvoja, maalannut intuition pohjalta ja ilmaissut omia kuvasta 
heränneitä ajatuksiaan. Asennot ovat lähtöisin taiteilijan mielen 
sopukoista. Valokuvat ovat toimineet inspiraation lähteenä.62 
Värit ovat tulleet ystävien olemuksista. Isojärvi on halunnut pitää 
kuvattavansa anonyymeinä. Jokaiseen kuvaan hän on kuitenkin 
liittänyt päivämäärän: ”Annoin nimiksi syntymäpäivät, koska 
halusin syntymän ja ajan olevan läsnä maalauksissa.” Näin 
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ystävät voivat tunnistaa itsensä kuvista. ”Olen esittänyt lapset 
alastomina. Me kaikki olemme alastomina hyvin samanlaisia. 
Kauneimmillamme.”63

Isojärvi kommentoi erästä maalausta: ”Sinäkin näet kuvan 
poikana! Mutta sehän on tyttö! Kaikki kuvissa olevat lapset ovat 
pieniä tyttöjä. Tuo hahmo pitelee sylissään jotakin ja suojelee sitä. 
Ehkä solua, syntyvää lasta, ehkä jotakin merkitystä. Esineenä se ei 
ole tärkeä. Piirsin ystävälleni monta jalkaa, ja kuvan nähtyään hän 
huudahti: Mummi sanoi minua pienenä vikkeläjalkaketuksi!”64

Taiteilija on liittänyt akvarellisarjaan myös oman 
lapsuudenmuotokuvansa: ”Kuvasin käteni itseni edessä. Ne ovat 
minulle omaa olemistani. Niin tärkeiksi käteni koen.”65 

Luonnollisena pidetty luonnottomuus

Naiseus, alastomuus ja olemisen kokemus yhdistävät 
teoskokonaisuuden osia toisiinsa. ”Meillä on kokemuksia 
olemisesta ja olemme niistä täysiä. Olenko täysi vai tyhjä tai jotain 
siltä väliltä? Mikä on yhteys kokemuksista siihen kehoon, jota 
kannan. Kuinka me astumme sen painon kanssa, siirrymme eteen, 
sivulle ja taaksepäin, myös ylöspäin. Ehkä emme mahdu omaan 
kehoomme ja pyrimme sieltä ulos, ulkopuolelle ja siirtymään 
toiseen kehoon.”66

Teokset Siirtymiä I ja II saavat meidät pohtimaan 
syntymää, siirtymistä äidin kohdusta tähän maailmaan. 
Syntymään liittyy alastomuus. Alastomuuteen liittyy keveys. 

Pellavakuitupaperimassasta tehdyt mekot alastomien hahmojen 
keskellä symboloivat pukeutumista. Aikuistuessamme meidät 
peitetään vaatteeseen. ”Mekkoidea syntyi maalatessa noita 
pieniä tyttöjä. Mekko on se näkyvä osa, joka meistä ulospäin 
naisina näkyy. Lapset ovat alastomia. Kasvaessaan nainen 
puetaan mekkoon ja hänestä nähdään enää kuori. Valkoisen 
mekon voi nähdä ristiäismekkona, häämekkona, jonain tärkeänä 
vaatekappaleena, joka symbolisoi viattomuutta, puhtautta ja 
autenttisuutta, kenties sielua.”67

 
Näyttelyssä on esillä kauneus. Isojärvi kertoo kääpämäisen 
veistoksen ilmentävän rumuutta, joka myös on aina läsnä. 
”Voi se olla kaunis se räkäkin, jos sille päälle sattuu”, Isojärvi 
toteaa hymyillen.68 Räkä on nahkamainen kuori, jonka sisään 
performanssitaiteilija Verkasalo hitaasti ujuttautuu. Nainen 
tunkeutuu tuon nahkamaisen kuoren sisään eikä kauniiden 
valkoisten mekkojen.  Näin Isojärvi kritisoi kenties juuri sitä, että 
kasvaessaan naiset verhoillaan heille valmiiksi valettuun muottiin. 
Meiltä otetaan pois luonnollisin olomuotomme, alastomuus.

Keveyden tunne, painon tunne – oleminen 
tässä

Isojärvi pohtii painon kokemusta tunteena – etenkin lapsen 
kokemana: ”Kuinka painava olen, kuinka kevyt olen. Lapsena 
hypin ja pompin, mutta kun minua nostetaan tekeydyn 
painavaksi.”69 
Hän kertoo Siirtymiä-näyttelyn teosten sisältävän asioita, joita 
hän on aina käsitellyt työskentelyssään kuten tilallisuutta, kehon 
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eri ulottuvuuksia, liikettä, joka suuntautuu ihmiskehon sisään ja 
ulkopuolelle sekä painovoimaa.70 ”Usein etsimme painottomuuden 
tilaa, keveyttä, ilmassa leijumisen tunnetta. Haluamme irtaantua 
maasta ja samalla kadottaa fyysisen olemassaolon todellisuuden. 
Toisaalta haluamme olla vahvasti yhteydessä maahan ja tuntea, 
että todella olemme olemassa.  – – Painon tunne liittää meidät 
vahvasti paikkaan jossa olemme, joka liittyy olemiseen tässä.”71

Isojärvi puhuu kosketuksesta ja viattomuudesta, satuttamisesta ja 
herkkyydestä sekä siitä, kuinka lapsi haluaa tuntea kosketuksen, 
mutta on saattanut saada osakseen vääränlaista läheisyyttä. Kuinka 
tuo vaikuttaa lapsen mieleen?  Mieli taas vaikuttaa siihen, kuinka 
lapsen keho liikkuu, miten lapsi on ja mitä lapsi tekee. Mikä on 
tytön osa? Miten tyttö tulee kohdatuksi ja kohdelluksi?72 ”Painon 
kokemus on mielestäni tunnetta. Silloin kun haluamme irtaantua 
maasta ja tästä todellisesta fyysisestä painosta matkaamme 
ajatusten ja tunteiden kanssa. Kosketus iholla on läheisyyttä ja 
painon siirtymistä. Se voi olla maasta irrottavaa ja keventävää. 
Kosketus voi myös tuoda mukanaan voimakkaan painoa lisäävän 
kokemuksen.”73

Hetkiä valokuvien äärellä
 
Eija Isojärvi kertoo Siirtymiä-teoskokonaisuuden maalausvaiheen 
käynnistyttyä työskentelyprosessin olleen ”samaan aikaan ihana 
ja kauhea”. Hän kertoo katselleensa ystäviään valokuvista monta 
kuukautta joka päivä. Hän kertoo muistaneensa kaikkea mukavaa, 
mitä heillä oli ollut yhdessä. ”Kauhua koin, kun tunsin itseni 
epävarmaksi maalaamisessa muun muassa sen suhteen, että 

saanko kuviini esiin asioita, joista minulla ei ole vielä tietoa – 
vain aavistuksia”, taiteilija toteaa ja jatkaa: ”Lapsuuden valokuvat 
olivat 1960-luvulta. Valokuvista heijastui aika, jolloin olimme 
lapsia. Omat lapsuuden tunnelmat palautuivat mieleen. Pystyin 
aistimaan tunteita, ääniä, paikkoja ja näkyjä.  En kuitenkaan 
halunnut maalausten ilmentävän mitään tiettyä aikakautta, vaan 
ajatonta olemista.”74

Työprosessiin sisältyi paljon mukavaa ja nautittavaa – etenkin 
silloin kun Isojärvi tutki tarkkaan ystäviensä kasvoja: ”Näyttelyni 
avauduttua ikävöin hiukan taakse jäänyttä työskentelyprosessia 
ja kuvien herättämää maailmaa.” Uudelleen samankaltaisen 
työprosessin kokeminen ja työstäminen olisi Isojärven mukaan 
erilainen, koska hän on 'eri kohdassa elämässään': ”Kyllä se olisi 
varmaan erilainen – muodoltaan ja ilmaisultaan eri.”75

Isojärvi toteaa Siirtymiä-teoskokonaisuuden työprosessilla olleen 
vaikutusta häneen ja sitä kautta teoksiin, joita hän nyt tekee: 
”Minulle vaikutus on kuitenkin hyvin alitajuista, ei kovin selvää 
eikä näkyvää. En kauheasti haluakaan vanhempien teosten 
olevan tietoisuudessani ja ohjaavan työskentelyä. Olen työstänyt 
aihetta ja jättänyt sen tajunnan pohjukoihin elämään omia hitaita 
prosessejaan – jälkityöstettäväksi. Aikaisemmin tehdyt teokset 
ovat kyllä aina mukana, kun haluan aloittaa jotain uutta. Ihan 
rasittavan paljon joskus ja häiritsevästi. Täytyy nöyrtyä, antaa 
olla, hyväksyä ne ja yrittää pitää niitä loitolla. Usein vanhemmista 
teoksista on lopulta apua työskentelyn edetessä kohti uutta.”76 
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Maria Laakkonen: 

Ihon muisti - performanssin äärellä  

  
Eija Isojärven ja tanssijoiden yhteistyö sai alkunsa taidekeskus 
Purnun 40-vuotisjuhlanäyttelyssä vuonna 2007 (kuva 23). Siellä 
esiintyi Mirja Tukiaisen ohjaama LiiK-Kuvat-improvisaatioryhmä, 
joka esitti nykytanssia vuoropuhelussa kuvataiteen kanssa.77 
Isojärvi sai tilaisuuden tehdä yhteistyötä tanssijoiden kanssa. 
Tanssijat työskentelivät omista lähtökohdistaan käsin Isojärven 
Solu-veistosten äärellä ja ottivat niihin kontaktia. Isojärvi halusi 
olla aktiivisesti mukana näyttelyssä ja antoi tanssijoille tekemänsä 
paperihelmet.  

Näyttelyn aikana Isojärvi tutustui tanssitaiteilija Ronja 
Verkasaloon, joka hänen pyynnöstään pukeutui esiintymisensä 
aikana Isojärven tekemään hattuun ja pukuun, joka koostui 
pellavakuidusta muotoilluista ketjuista. Kahisevat pellavaketjut, 
joista puku rakentui, loivat teokselle äänimaiseman. Teos kasvoi ja 
muuttui päivien edetessä, kun pellavarenkaiden määrä lisääntyi. 
Näyttelyn jälkeen taiteilijat analysoivat yhdessä prosessia ja sen 
synnyttämiä ajatuksia.78 

Taiteidenvälinen vuoropuhelu ja yhdessä tekeminen saivat jatkoa 
vuonna 2009, kun Isojärvi keksi idean yhteisteoksesta. Siitä tuli 

osa hänen yksityisnäyttelyään. Isojärvi keskusteli ajatuksistaan 
Ronja Verkasalon kanssa, ja he aloittivat teoksen suunnittelun. 
Yhteistyö tuntui toimivalta ja heidän näkemyksensä teoksen 
teemoista kävivät moniulotteista keskustelua. Verkasalon ja 
Isojärven keskustelut polveilivat painovoimasta ja kehon kyvystä 
ulottua ja kurkottaa siihen, miten ajan kuluminen näkyy kehossa. 
Heidän mietteensä näistä aiheista kävivät hyvin yhteen. Verkasalo 
myös vieraili Isojärven ateljeessa, jossa hän näki näyttelyyn tulevia 
akvarelleja. Ne taustoittivat Verkasalolle hänen omaa osuutta 
yhteistaideteoksesta. Tanssijana Verkasalo tulkitsi performanssin 
muodossa ajatuksia ja kokemuksia, jotka syntyivät taiteilijoiden 
seurattua toistensa tekemistä. Isojärven teokset taas loivat tälle 
puitteet. Yhteisteos syntyi Siirtymiä-näyttelyn yhteyteen ja 
se esitettiin yhteensä viisi kertaa.79 

Performanssin luonne 
 
Performanssi nähdään käsitetaiteena. Toisin kuin perinteisessä 
kuvataiteessa käsitetaiteessa on kyse ideoista ja ajatuksista, 
ei niinkään muodosta, materiaalista tai tyylistä. Konteksti on 
käsitetaiteessa materiaali, jonka ympärille teos kootaan.  Teoksen 
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Kuva 23: Tanssija Helena Ratinen Purnun 40-vuotisjuhlanäyttelyssä Solu -teosten edessä, 2007.
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materiaaliksi käyvät kaikki asiat tai esineet, jotka tukevat 
teoksen ideaa.80 Eija Isojärven ja Ronja Verkasalon teoksen 
kontekstin muodosti näyttelytila Galleria G:ssä ja performanssin 
materiaalina toimivat Isojärven teokset, joihin Verkasalo otti 
kontaktia esityksessään. Yhteisteos rakentui galleriatilaan, 
jonka toisen tilan seinillä oli Isojärven maalauksia ystävistään 
ja veistoksia, jotka esittivät valkoisia mekkoja. Lisäksi gallerian 
sisääntulotilassa oli installaatio Siirtymiä I ja II.
 
Isojärven ajatuksena oli, että performanssin osana olisi teos, 
jonka sisälle Verkasalo voisi mennä. Tähän tarkoitukseen 
sopi rujo, ruskea, putken mallinen paperiveistos, jonka 
kyljessä oli pallonmuotoinen uloke. Isojärvi ja Verkasalo 
kutsuivat leikkimielisesti tätä veistosta nimellä Räkä. Tila toimi 
taidenäyttelynä mutta yhteistaideteoksen esittämisen aikana se 
muodosti näyttämön performanssille.81

Perinteiset teatteri- tai tanssiesitykset pohjautuvat oman 
taiteenalansa traditioon niin liikekielessä kuin muussa 
ilmaisussa, jolloin syntyvä teos on tulkinta näytelmätekstistä tai 
koreografiasta.  Performanssilla taas on prosessiluonne, joten 
se on luomistapahtuma eikä esiintyjän tulkinta tunnetusta 
teoksesta.82 Performanssin ideana oli, että Verkasalon esitys 
perustuu improvisoituun liikekieleen ja kohtaamisiin Isojärven 
veistosten kanssa.83 Esiintymishetkellä Verkasalolle oli selvää 
esityksen alku ja loppu sekä hänen reittinsä galleriatilassa. Myös 
liikemateriaali oli suurelta osin ennalta mietittyä, mutta sen 
järjestys ja kesto vaihteli.  Verkasalo kertoo, että teokseen vaikutti 

jokaisella esityskerralla se, minkä Isojärven maalauksen hän 
näki kurkistaessaan ensimmäistä kertaa ulos veistosputkesta. 
Seinältä Verkasaloa katsovan teoksen hahmo antoi jokaiselle 
esitykselle oman tarinansa liikkeen muodossa.84 Näin jokainen 
performanssiesitys oli ainutkertainen taidetapahtuma, joka syntyi 
aina uudelleen eri esityskerralla. 

Yhdessä performanssitaltioinnissa ihonväriseen esiintymisasuun 
pukeutunut Verkasalo kiertyy, vääntyilee käpertyen itseensä ja 
kurottelee raajojaan sekä lattiatasossa että jalkojensa varassa. Hän 
on hetken paikollaan omissa ajatuksissaan. Sitten hän katselee 
paperista veistosta ja ojentaa kätensä Räkä-veistoksen sisäpuolelle. 
Hän nostaa veistosta ja hakee kontaktia siihen. Verkasalo 
painautuu veistosta vasten haaveilevana. Tämän jälkeen hän 
pukee sen ylleen niin, että se peittää hänen vartalonsa ja kävelee 
veistos yllään. Sitten hän nostaa päänsä veistosputken yläosasta 
ulos ja on havainnoivan ja aistivan näköinen. Hän menee 
takaisin veistoksen uumeniin. Veistoksessa olevasta raosta hän 
ojentaa kätensä ja silittää sen paperista ulkopintaa. Verkasalo 
riisuu veistoksen päältään, minkä jälkeen katselee ihmetyksen ja 
ihastuksen sekaisin tuntein ympärilleen.  Esitys on päättynyt. 

Nykytaiteen tarkastelun näkökulmasta performanssi on 
mielenkiintoinen ilmiö sen tapahtumaluonteen vuoksi, 
koska se täyttää nykytaiteelle ominaisen tapahtumisen 
tietyn ajanjakson sisällä ja tiettyjen olosuhteiden vallitessa.85 
Performanssitaide muokkaa tapaamme katsoa ja jopa katsomisen 
edellytyksiä. Performanssitaiteeseen erikoistuneen tutkija 
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Helena Erkkilän mielestä tärkein performanssin esittämä 
kysymys on: ”Miten katson toista ihmistä?”. Hän tarkoittaa 
sellaista ihmistä, joka ei esittele taitojaan missään perinteisessä 
mielessä, vaan ihmisyyttä, jonka performanssitaide tuo esille.86 
Performanssitaiteessa tutkitaan ihmisen identiteetin rakentumista 
eli sitä, mitä tunnemme olevamme ja miten muut meidät näkevät. 
Nykyperformanssi antaa äänen sellaisille yhteisille kokemuksille, 
joita on muuten vaikea ilmaista.87 

Kahden taiteenlajin kohtaaminen

Kehollisuus on läsnä Isojärven kaikessa tekemisessä; se 
on olennainen osa teoksen syntyä. Taiteen tekeminen on 
kehollinen asia. Ihminen on mukana siinä päästä varpaisiin, 
ja jo työskentelyyn valittu asento vaikuttaa työn jälkeen ja 
lopputulokseen.  Tekoprosessissa ovat kehon liikkeiden lisäksi 
mukana myös mielen liikkeet. Molemmat ohjaavat tekemistä.  
Isojärvelle tällainen kokonaisvaltainen työskentely on ainoa tapa 
tehdä taidetta.

Temaattisesti ihmisen keho ja kokemus kulkevat läpi koko Eija 
Isojärven tuotannon. Jo vuoden 1983 Suomen Taideakatemian 
loppunäyttelyssä hän käsitteli maalauksissaan ihmisen kehoa ja 
ruumista, mieltä ja raatoa. Myös läsnäolon ja poissaolon teemat 
ovat olleet jo kauan osana Isojärven tuotantoa. Naiset ja naiseus 
tulivat piirrosten muodossa osaksi hänen tekemistään lapsen 
syntymän jälkeen. Muitakin teemojaan hän käsittelee inhimillisen 
kokemuksen kautta: ihminen hahmottuu suhteessa luontoon, 

osana sitä. Solu-veistokset muodostavat oman mikrokosmoksensa, 
joka kiinnittää ihmisen osaksi luontoa. Teoksissa solu-teemaa 
lähestytään taiteilijan kokemuksen kautta suodattuneena eikä 
luonnontieteellisten faktojen läpi katsottuna.88    

Purnun 40-vuotisnäyttelyn jälkeen Isojärven tuntemukset ja 
alitajunta ohjasivat hänet yhteisteoksen pariin. Liike ja läsnäolo, 
jotka olivat olleet Isojärvelle kauan olemassa muodossa tai 
toisessa, tulivat nyt osaksi hänen ja Ronja Verkasalon yhteistä 
projektia. Heidän yhteiset näkemyksensä kehollisuudesta 
sekä Isojärveä jo pitkään kiinnostaneet teemat saivat hänet 
toteuttamaan tämän intuitiivisen ajatuksen liikkeen, läsnäolon ja 
hänen teostensa vuorovaikutuksesta.   

Kommunikaatio katsojan ja teoksen välillä on performanssitaiteen 
välityksellä suorempaa kuin se, mitä on mahdollista saavuttaa 
maalausten tai veistosten avulla.89 Läsnäolo ja toiminta ovat 
välitöntä, eikä katsoja voi ottaa etäisyyttä taideteokseen.  Isojärven 
teokset ovat tyypillisesti isokokoisia ja vähäeleisiä. Ne ovat helposti 
vaikuttavia ja herättävät katsojassa ajatuksia. Varsinkin hänen 
veistoksiaan ja installaatioitaan voisi luonnehtia meditatiivisiksi. 
Ne puhuttelevat katsojaa hiljaa ja jättävät tilaa omalle tulkinnalle 
ja kokemukselle. Isojärven töiden olemus heijastuu Verkasalon 
performanssiesitykseen hitaana ja kehon mahdollisuuksia 
hiljaisesti pohtivana liikkeenä ja olemisena. Verkasalon 
mukaan kahden taiteenlajin rajapinnoilla toimiminen avaa teitä 
kolmansiin. Taiteidenvälisyyden kautta hän on alkanut hahmottaa 
tilaa ja ulottuvuuksia uudella tavalla: tämä on tarkoittanut oman 
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sisäisen tilan ja muodon sekä ulkoisen tilan ja sen suhteiden 
uudenlaista hahmottamista. Verkasalo kertoo oppineensa samalla 
myös hitautta.90

Nahan luontia ja kuvia ruumiin muistista

Isojärven käyttämällä materiaalilla, pellavakuidusta valmistetulla 
paperilla, on yhteys kokemusmaailmaan ja sitä kautta myös 
yhteisteokseen. Isojärven mukaan ohut pellavakuidusta 
valmistettu paperi tuntuu iholta, kun taas paksumpi paperi 
muistuttaa tuntumaltaan parkkiintunutta nahkaa tai luita.91 
Yhteisteoksessa pellavakuituinen materiaali näyttäytyy 
ihona. Erityisesti rujo ja suonikas Räkä-veistos kuvaa ihoa 
kuorena, jota Verkasalo hyödyntää performanssissaan. Isojärvelle 
näyttelytilassa olevat valkoiset mekot kuvastavat kuorta, jonka 
sisällä joku on. Hän näkee ne ruumiina ja sieluna. Ne edustavat 
Isojärvelle puhtautta ja viattomuutta. Performanssissa mekot 
jäävät katsojalle symbolisiksi. Pukujen sisältä puuttuu elävä keho, 
persoona, kun taas Räkä-veistos saa olemukseensa inhimillisyyttä 
sen sisään asettuvan tanssijan kautta.  Ehkä valkoiset mekot 
ovat menneisyyden asuttamia muistojen kuoria tai nuoruuden 
metaforia, jotka toimivat performanssin taustana. Veistoksina ne 
ovat aavemaisia tyhjän tilan ja muodon vuoropuheluita, joista 
katsoja tunnistaa ihmisen hahmon ja saattaa aistia näkymättömän 
läsnäolon. 

Verkasalo kuvailee ihoa rajapintana ja aistivana elimenä, joka 

on hauras ja hengittävä. Iholla on ajallinen ulottuvuus, koska 
nahkaa sekä luodaan että siitä luovutaan. Toisaalta Verkasalo tulee 
ihon alle ja kuoriutuu. Hän kysyy, kenen nahkoihin  asetun.92 
Tulkitsen Verkasalon ajatuksia ja performanssia Edward S. 
Caseyn ruumiin muistin käsitteen avulla. Ruumiin muisti viittaa 
muistiin, joka on luontainen kehollemme. Se käsittää tapamme 
muistaa asioita kehon tuntemusten välityksellä ja kehon avulla. 
Ruumiin muisti on marginaalinen siinä mielessä, että se ei ole 
koko ajan läsnä ihmisen tietoisuudessa. Sille onkin tyypillistä tulla 
voimakkaimmin esiin juuri silloin, kun se pääsee etääntymään 
nykyhetken hälinästä. Menneisyys tulee läsnä olevaksi kehon 
muistojen kautta; muistot nousevat pinnalle ja laskevat taas kehon 
sisuksiin.  Kehon muistot ovat tiiviitä ja syviä; niitä on vaikea 
sanallistaa.93 

Verkasalo on performanssissaan sekä läsnä että poissa. Vaikka hän 
tarkkailee ympäristöään, hän on samalla omissa ajatuksissaan, 
omaan maailmaansa käpertyneenä. Hän elää muistoissaan, 
jotka kosketus ihoon, Räkä-veistokseen, saa nousemaan 
esille.  Hän tutkii omaa olemustaan. Verkasalo liikkuu veistos 
päällään, jolloin se on osa häntä, hänen ihonsa. Lopulta hän 
riisuu veistoksen, ihonsa kuoriutuvan kerroksen ihmetellen 
yhä ympäröivää maailmaa. Minuus muuttuu prosessissa, jossa 
vanhasta ihosta luovutaan. Alkaa uusi vaihe, uusiin nahkoihin 
asettuminen.  Kokemus olemisesta jää kuitenkin kehon muistiin. 
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Keho, iho ja siirtymiä ihmisten välillä

Isojärvi ajattelee, että iho aistii herkästi yhteyden. Se vastaa 
kysymykseen, kenen kanssa tämän yhteyden haluaa jakaa. Yhtä 
oleminen on suuri kokemus, joka näkyy äidin ja lapsen suhteessa 
sekä rakastavaisten välillä. Yhtä olemisen kokemus vaatii sen, että 
on sinut kehonsa kanssa. Tämä peilautuu ihmisen aikaisempiin 
kokemuksiin läheisyydestä, turvasta ja siitä, miten on tullut 
aikaisemmin kohdatuksi.94 

Iho luo siirtymiä itsen sekä toisten välille ja liittyy näin osaksi 
Siirtymiä-näyttelyn teemaa, jonka tulkitsen monitasoisena 
yhteyden kuvauksena ihmisten välillä. Seinällä olevat reliefit 
Siirtymiä I ja Siirtymiä II jatkavat Isojärven varhaisempien Solut-
veistosten muotokieltä. Tulkitsen ne eräänlaisiksi valtaviksi, 
suurennetuiksi aistinsoluiksi, jotka luovat ihon kautta tapahtuvat 
tuntoaistimukset mahdollisiksi. Isojärven ystävien valokuvien 
pohjalta maalatut akvarellit ovat paljaita, lähes alastomia. Heitä 
peittää paljas iho, ja he suojaavat itseään joko käsillään tai 
esineillä. Osa hahmoista on arkoja, toiset seisovat rohkeina, 
toiset kainostelevat. Hahmojen mittasuhteet ovat melkein kuin 
lapsella: päät ovat suhteettoman suuria kun taas raajat ja vartalo 
pieniä, muodoltaan jotain aikuisen ja lapsen väliltä. Ehkä suuri 
pää korostaa ajatusten ja tunteiden merkitystä. Hahmot kysyvät, 
mitä uskaltaa paljastaa ja kuinka lähelle omaa ihoaan, omaa suoja-
aluettaan voi päästää. 

Yhteisteos on osa näyttelykokonaisuutta, tilaan ja aikaan 
perustuva tarkastelukulma Siirtymiä-teemaan.  Se tutkii 
muistojen paikantumista ihmisen suurimmassa elimessä, ihossa, 
jossa tapahtuu myös valtavasti muutoksia ja uudistumista.  Iho 
muodostaa rajan ihmisen ja ympäristön välille. Performanssi 
tarkastelee myös sitä, miten kehon tuntemukset synnyttävät 
kokemuksia olemassaolosta kehon painon, kurottautumisen 
ja erilaisten kiertyvien asentojen välityksellä. Samalla se 
havainnollistaa sitä, miten keho suhteutuu ympäröivään tilaan 
liikkeen ja kehon ulottuvuuksien välityksellä.

Tanssintutkija Aino Sarjen tulkinnan mukaan filosofi 
Maurice Merleau-Ponty puhuu situaatiosta, kehosta olemassaolon 
keskuksena, joka on ajallis-avaruudellisesti maailmaan sitoutunut. 
Keho ja mieli ovat molemmat osa ihmisen kokemusta. Tietoisuus 
suuntautuu maailmaan kehon kautta. Keho hahmottaa 
maailmaa aistien avulla, ja liike muodostaa yhden ihmisen 
päämäärällisen toiminnan lähteen. Aktiivinen keho ottaa 
haltuun todellisuutta.95 Yhteistaideteos näyttäytyy tältä pohjalta 
pohdiskelevana tutkielmana maailman, kehon ja mielen suhteesta.  
Siitä piirtyy myös kuva kahden taiteilijan yhteisenä, mutta 
kummallekin henkilökohtaisena matkana ihmisen kokemukseen 
kehollisuudesta, ajasta, muistoista ja identiteetistä. 
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Anna Nikkilä:

Alun alku, ihmisen ydin – 
vastakkaisasettelun teemat 

Viime vuosina Eija Isojärvi on tehnyt temperamaalauksia, joissa 
on aiemmista teoksista puuttuneita teemoja ja tarinoita. Näytte-
lyjen Kitin Väinö ja Jaakko Hellin poika (2012) ja Joka hetki, hetki 
hetkeltä (2013) teosten lähtökohtana ovat Isojärven isän suvun 
tarinat ja valokuvat, jotka saavat uuden elämän ihmisen aika- ja 
luontosuhdetta käsittelevissä temperamaalauksissa. Näistä teok-
sista nousee esille syvempiä teemoja, joille on yhteistä vastakkain 
asettelu. Menneisyys ja nykyisyys, fyysinen ja henkinen, kuolema 
ja elämä kietoutuvat toisiinsa ja saavat uusia merkityksiä.

 

Kolmiulotteinen ja kaksiulotteinen – paluu 
ihmisen kuvaamiseen 

Kuudes aisti -installaatio (2008, kuva 14–17) on Isojärven uralla 
merkittävä. Sen tekemisestä muodostui hänelle portti kohti 
kaksiulotteista tekemistä paperitaiteen parissa vietettyjen vuosien 
jälkeen. Tuolloin Isojärvi siirtyi uuden teeman, perhemuotokuvan 
pariin.96 Installaatiossa on 16 akvarellimaalausta, muotokuvia sekä 
keskellä pöytä ja tuolit. Teoksessa kohtaavat ajattomassa paikassa 
ja tilassa vanhemmat, kaksi lasta ja isovanhemmat. Isojärvi kertoo 

koonneensa teokseen lapsuuden perheensä samaan huoneeseen. 
Samalla hän on katsonut, koskettanut ja lähestynyt jokaista 
perheenjäsentä sekä kohdannut heihin liittyvät muistonsa.97 

Ihmisen esittävä kuvaaminen ei kuitenkaan ole Isojärvelle 
vierasta. Hän kertoo tehneensä jo opiskeluaikoinaan paljon 
ihmistä kuvaavia maalauksia, ja aihe tuntui hänestä jo silloin 
tärkeältä. Myös tempera tekniikkana oli tuttu, sillä hän teki 
paljon temperamaalauksia uransa alussa. Ensimmäisissä 
ryhmänäyttelyissä, joihin hän osallistui heti valmistuttuaan, 
hänellä oli yleensä joko pelkällä temperalla tai temperaa ja 
öljyvärejä yhdistävällä tekniikalla tehtyjä maalauksia. Usein 
Isojärvi aloitti maalaukset tekemällä pohjan temperalla ja jatkoi 
öljyllä. Pian näiden näyttelyiden jälkeen hän kuitenkin kiinnostui 
paperitaiteesta, joka vei mukanaan useiksi vuosiksi. Silti Isojärvi 
jäi kaipaamaan temperalla maalaamista ja tiesi haluavansa palata 
sen pariin jonain päivänä.98 

Vuosien 2008–2009 tienoilla paperin työstäminen jäi 
vähemmälle. Siirtyminen kolmiulotteisesta kaksiulotteiseen 
oli hidas prosessi, pitkällisen mietinnän tulos. Isojärvi koki, 
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että muotokuvamaalaukseen siirtymällä hän pystyi syvemmin 
jättämään jäljen tunteesta, jonka taustalla oli hänen oma 
kokemuksensa erilaisista elämänvaiheista ja kohtaamistaan 
läheisistä.99 Maalaukset ovat muotokuvia taiteilijan isän suvusta, 
isästä lapsena ja aikuisena sekä isän vanhemmista. Nämä aiheet 
saivat Isojärven muuttamaan myös työskentelytekniikkaansa. 
Samalla hän palasi monella tapaa juurilleen, niin taiteellisessa 
työskentelyssään kuin aiheissaan.100 

Työskentelyprosessina kaksi- ja kolmiulotteisen tekeminen 
eroavat toisistaan paljon. Maalauksia tehdessä jokainen vaihe 
on heti nähtävissä. Maalauksen vaiheet ovat aina esillä tekijälle, 
joka voi ohjailla tekemistään sen perusteella, mitä näkee. 
Kolmiulotteisen, erityisesti paperitaiteen valmistuksessa teoksen 
kehitys ja lopputulos voivat sen sijaan pysyä piilossa pitkään. 
Saattaa kulua monta kuukautta ennen kuin taiteilija näkee työnsä 
lopputuloksen.101 

Menneisyys ja nykyisyys – sisäämme kirjoitettu 
tarina

Isojärvi päätyi käsittelemään isänsä suvun tarinoita henkilökoh-
taisten elämän tapahtumien myötä. Tiettyyn ikään tultuaan ja 
oman lapsen saatuaan, hän alkoi miettiä perhettä, perheen yhteyt-
tä ja perheen välissä kanssakäymistä aivan uudella tavalla. Nämä 
pohdinnat kiteytyivät ensimmäiseksi Kuudes aisti -installaatiossa, 
mutta ne jatkoivat sen jälkeenkin kasvamistaan Isojärven tuotan-

nossa.102 Yksittäisnäyttely Kitin Väinö ja Jaakko Hellin poika (2012) 
keskittyy Isojärven läheisten, tässä tapauksessa isän suvun elämän 
tulkintaan ja kuvaamiseen. Maalausten henkilöt vievät katsojan 
muutaman kymmenen vuoden taakse, karuun suomalaiseen 
mielenmaisemaan.103 Näyttelyn nimihenkilöt ovat Isojärven isä 
Jaakko, isoisä Väinö ja isoäiti Helli. 

Maalausten sommittelut perustuvat vanhoihin valokuviin, joita 
Isojärvellä on jäljellä isänsä lapsuusvuosilta. Valokuvia ei ole pal-
jon, sillä niitä otettiin tuohon aikaan vain tärkeissä tilaisuuksissa. 
Niiden jäykkien poseerausten taakse kätkeytyy kuitenkin jotain 
hyvin olennaista, jonka Isojärvi tuo esiin maalaustensa avulla. 
Vaikka teosten asettelu ja värimaailma ovat varsin vähäeleisiä, voi 
niissä silti havaita hyvin voimakkaita tunnelatauksia. Maalaukset 
ovat olleet Isojärvelle väline käsitellä ja tulkita läheistensä elämää, 
mutta samalla niistä nousee esille jotain hyvin universaalia: ne 
herättävät kysymyksiä menneisyyden ja nykyisen suhteesta, siitä 
miten meitä ennen olleet ovat muovanneet samaa tarinaa, joka nyt 
meissä saa oman ilmauksensa. Suvun perintö kulkee mukanam-
me, tiedostimme sitä tai emme. Isojärvi esittääkin maalauksillaan 
kysymyksen: Miten tulemme toimeen tämän sisäämme kirjoitetun 
tarinan kanssa, ja miten se meihin vaikuttaa?104

Maalauksissa pohditaan paljon lapsuutta ja sen vaikutuksia ihmi-
sen koko elämään. Isojärven tullessa äidiksi hän alkoi selvemmin 
tiedostaa lapsuuden merkityksiä ja lapsena tapahtuvien asioiden 
kauaskantoisuutta. Hän uskoo, että lapsuus vaikuttaa olennaisella 
tavalla ihmisen koko loppuelämään. Isojärvi koki omassa elämäs
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sään tässä vaiheessa käännekohdan, jonka myötä hän alkoi etsiä 
selityksiä sille, missä tilanteessa ja millainen hän aikuisena on. 
Samalla hän alkoi pohtia, mikä olikaan oikeasti äiti ja mikä isä, ja 
mitä olivat heidän vanhempansa. Nämä jollain lailla abstraktit aja-
tukset kiteytyivät kohtalon teemassa: miten käsitämme kohtalon, 
mikä se oikeastaan on.105 Isojärven maalauksissa nykyisyyttä ei 
ole ilman menneisyyttä, ja uuden alun takaa löytyy aina aiemmin 
kuljettu tie.

Isojärvi pohti teeman ympärillä niin omaa lastaan, itseään kuin 
isänsä lapsuutta. Mukaan tulivat vielä isän vanhemmat, vanhojen 
valokuvien, kirjeiden ja lapsena kuultujen suvun tapahtumien 
kautta. Nämä tapahtumat olivat Isojärven mukaan näkyvillä ih-
misten olemisen tavassa ja puhumattomuudessa. Ne sisälsivät 
kipeitä asioita, joita ei voitu eikä haluttu muistaa, vaikka ne olivat 
läsnä arkielämässä.106 Varsinaista sukututkimusta Isojärvi ei maa-
lauksiaan varten ole tehnyt. Sen sijaan hän luki isänsä ja hänen 
vanhempiensa toisen maailmansodan aikaista kirjeenvaihtoa ja 
yritti sen kautta tavoittaa heidän maailmaansa sekä löytää sen 
uudelleen itsestään. Hän muisteli pikkutyttönä kuulemiaan rank-
kojakin tarinoita sota-ajoista. Isojärvi uskoo noiden tarinoiden 
vaikuttaneen paljon häneen ja siihen, millainen hänestä ihmisenä 
tuli. Hän arvelee, ettei välttämättä olisi edes taiteilija, jos ei olisi 
kohdannut noita asioita isänsä ja hänen perheensä kautta. Asioi-
den läpikäyminen maalauksia työstäessä oli Isojärvelle rankka, 
henkilökohtainen prosessi, jonka aikana hän kokee löytäneensä 
uudelleen jotain jo kerran unohtunutta.107 

Maalausten tarinallisuus on uusi elementti Isojärven ilmaisussa. 

Aikaisemmin tarinat eivät häntä juuri kiinnostaneet. Päinvastoin 
hän pyrki riisumaan teoksensa kaikenlaisista tarinoista ja teke-
mään niistä puhtaasti visuaalisia, vailla minkäänlaisia yhteyksiä 
kertomukseen tai sanallistamiseen. Isojärvi on edelleen sitä mieltä, 
että kuvataiteeseen liitettävät tarinat ovat herkkä asia. Kuvan ja 
tekstin suhde on kuitenkin alkanut kiinnostaa häntä yhä kasvavas-
sa määrin.108 Tarinat ja perheen käsittely tulivat mukaan teoksiin 
samaan aikaan kun Isojärvi päätti siirtyä kolmiulotteisesta tekemi-
sestä kaksiulotteiseen maalaamiseen. 

Viimeisimmissä näyttelyissä taiteilija on yhdistänyt teoksiinsa 
myös tekstiä kuten Isä ja kirjeitä -teoksessa (2012, kuva 24), jossa 
rinnastuvat temperamaalaus sekä vihko, jossa lyijykynällä lump-
pupaperille kirjoitetut sanat luovat teoksen ympärille suoraa tari-
nallisuutta. Lisäksi Isojärvi on kirjoittanut näyttelyesitteisiin pätkiä 
omista runoistaan, joissa purkaa käsittelemiään teemoja. Nämä 
tekstit ovat luonteeltaan kuin ajatuksen virtaa, jonka avulla Isojär-
vi on jäsentänyt ja kiteyttänyt ajatuksiaan maalauksia tehdessään. 
Tekstit ovatkin tärkeä osa näitä maalauksia, ja auttaneet niiden 
synnyssä keskustelemalla koko ajan toistensa kanssa. Näyttelyesit-
teisiin on päätynyt vain pieni osa kaikesta Isojärven työprosessinsa 
aikana kirjoittamasta, mutta niissä maalausten teemat yleensä jol-
lain lailla kristallisoituvat.109 

Kuolema ja elämä – ihminen ajan armoilla

Näyttelyssä Joka hetki, hetki hetkeltä (2003) samat henkilöt jatkavat 
Isojärven maalausten keskiössä. Teematkin pysyvät osittain 
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Kuva 24: Isä ja kirjeitä, 2012, tempera kankaalle, 40 x 30 cm ja pellavalumppupaperi. 



51

Kuva 25: Joka hetki, hetki hetkeltä, 2013, tempera puulle, 19 x 87 cm.

samanlaisina, mutta niiden pääpaino muuttuu suvun perinnön 
tarkastelemisesta kohti ihmisen aika- ja luontosuhteen pohdintaa. 
Edelleen maalauksista löytyy samoja elementtejä kuin edellisen 
vuoden näyttelyn teoksista, esimerkiksi Isojärven isän kuvat ovat 
niissä vahvasti läsnä. Maalauksissa isä kuvataan lapsena, nuore-
na miehenä ja vanhuksena, jolloin keskiössä on sekä hänen että 
yleensä ihmisen elinkaari. Teoksissa ajan kulku on ihmisen armo-
ton kumppani, joka kulkee jatkuvasti vierellä, on läsnä jokaisessa 
hetkessä. 

Näyttelyn teokseen Minän ja sinän välillä (2012–2013) kuuluu 
useita maalauksia, jotka on aseteltu ikään kuin jonoiksi, ja joissa 
henkilö muuttuu aina vain vanhemmaksi. Tämä muistuttaa mei-
tä lineaarisesta aikakäsityksestämme: kaikella elämällä on alku, 
keskikohta ja loppu. Teoksia voi katsoa jatkumona, mutta myös 
erillisinä hetkinä elämän varrelta. Vanheneminen sinänsä ei ole 

teoksissa merkityksellisintä vaan kahden ihmisen kohtaaminen ja 
läsnäolo.110 

Teosten järjestyskään ei ole oleellinen, sillä vaikka näemmekin 
elämän lineaarisena, kulkevat kaikki hetket silti päällekkäisinä, 
osittain limittäisinä kerroksina.  Isän ja isoisän kasvot sekoittuvat 
välillä toisiinsa, näyttäytyvät samoina. Nimikkoteoksessa Joka 
hetki, hetki hetkeltä (2013, kuva 25) toistuu arkinen asetelma nel-
jässä maalauksessa, joissa kuitenkin ajan kulku muuttaa näkymää 
vähitellen. Lopulta maalauksen hahmo näyttää enemmän aaveelta 
kuin ihmiseltä ja siirtyy jonnekin ajan toiselle puolen, pois fyysi-
sestä ympäristöstä. Elämän hauraus ja katoavuus korostuvat. 

Isojärven suhtautuminen aikaan ja ikääntymiseen, ja sitä kautta 
myös elämään ja kuolemaan on muuttunut. Samalla tavalla kuin 
oman lapsen syntymä herätti uudenlaisia pohdintoja lapsuuden 



52

merkityksestä, nosti vanhemman kuolema esiin ajatuksia elämän 
lopusta ja sai pohtimaan omaa suhtautumista siihen. Isojärven 
elämässä kuolema on ollut läsnä lapsuuden vakavan sairastelun 
vuoksi ja hän kokee, että kuolema on ollut hänelle herkempi asia 
kuin lapsille yleensä. Hän on joutunut pohtimaan elämän rajalli-
suutta sekä omasta näkökulmastaan että perhetaustojensa kautta. 
Suvun historia ja tarinat sodanaikaisesta Suomesta, jossa sekä oma 
isä että isovanhemmat ovat joutuneet elämään, ovat omien koke-
musten kanssa tuoneet kuoleman lähelle arkea.111 

Ikä on tuonut lisää perspektiiviä. Nykyään Isojärvi kokee ajan 
kulumisen väistämättömänä mutta positiivisena ja hienonakin 
asiana.112 Maalauksissa elämän kiertokulku esitetään rauhallisesti, 
toteavasti. Vaikka elämä on haurasta ja katoavaa, on siitä löydet-
tävissä kauneutta. Samalla korostuu jokaisen hetken tärkeys ja 
ainutlaatuisuus. Vaikka katoamme, on meillä suuri merkitys niin 
eläessämme kuin kuoleman jälkeenkin. Olemme osa suurempaa 
jatkumoa, luonnon kiertokulkua, joka siirtyy katkeamatta suku-
polvelta toiselle. Esi-isämme ovat osa meitä ja meistä tulee joskus 
heidän kaltaisiaan. Aika elää ihmisessä ja ihminen ajassa. 

Fyysisyys ja henkisyys – poissaolevan kaipaus

Isojärvi nostaa temperamaalauksissaan esille fyysisen ja henkisen 
vastakkaisasettelun sekä sen, miten ne hänen mielestään sulautu-
vat yhteen. Yleensä fyysistä ja henkistä pidetään erillisinä ja toi-
sistaan kaukana olevina käsitteinä. Isojärvi pyrkii maalauksissaan 
kuitenkin näiden kahden synteesiin. Lisäksi hän pohtii kahden 

ihmisen välistä suhdetta, tilaa, joka on sinän ja minän välissä. Iso-
järvi haluaisi teoksissaan saada ihmisen kohtaamaan paitsi itsensä, 
myös toisen ihmisen niin, ettei välille jää turhaa, arvailujen tilaa.113 
Tämän tilan minimoimisessa on avain ihmisten keskinäiseen 
ymmärrykseen. Yksinäisyys syntyy erillisyyden kokemuksesta ja 
etäisyydestä toiseen ihmiseen. 

Isojärven ajattelussa ihmisellä on jonkinlainen muuttumaton ydin, 
perusolemus. Tämä ydin voi kuitenkin olla piilossa, ja sitä voidaan 
myös vahingoittaa erilaisilla tavoilla. Jos ihmisen sisimmästä löy-
tyvä perusolemus ei saa kasvaa rauhassa, se voi vioittua tai murtua 
kokonaan. Ympäristön vaikutus voi johtaa tähän murtumiseen. 
Tilanteet ja olosuhteet, joissa ihminen fyysisesti elää, vaikuttavat 
hänen ytimensä, henkisen puolensa kehittymiseen. Vaikeista ti-
lanteista selviäminen riippuu, millainen ihminen ytimeltään on: 
herkempi yksilö saattaa murtua helpommin tai kasvattaa muurin 
ympärilleen. Kukaan ei kuitenkaan selviä elämästä ilman haavoja 
ja vastoinkäymisiä.114 

Useista Isojärven maalauksista, erityisesti vuoden 2012 näyttelyn 
teoksista kuten Poissaolevasta (2011, kuva 26), tuntuu puuttuvan 
elementti, jota ei voi nähdä, mutta joka silti on luettavissa maa-
lausten hahmojen kasvoilta tai tyhjästä tilasta heidän viereltään. 
Isojärvi itse kutsuu tätä elementtiä poissaolevan kaipaukseksi. Se 
ilmenee konkreettisimmin isän kaipuuna, hävinneen yhteyden 
kaipuuna. Poissaolevan kaipaus voi olla myös abstraktimpi, mää-
rittelemätön käsite. Ihminen voi kaivata äidin syliin tai ystävää, 
joka on kaukana. Kaipaus voi kohdistua kohti jotain nimeämätön-
tä, tunnetta siitä, että jotakin puuttuu.115 Tämä kaipaus on 
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konkreettinen muistutus siitä, että haluaisimme päästä lähemmäs 
toista ihmistä tai ehkä jopa itseämme, kuroa umpeen tyhjää tilaa.

 Isojärven maalauksissa fyysinen ja henkinen näyttäytyvät samaan 
aikaan sekä erillisinä että yhtenäisinä. Erillisyys kumpuaa halusta 
päästä lähemmäksi toista sekä kaipauksesta yhteyden löytämiseksi 
fyysisen ja henkisen maailman välille. Samalla tavalla mennyt ja 
nykyinen sekä alku ja loppu kietoutuvat yhdeksi ja samaksi. Ihmi-
nen koostuu lomittaisista kerroksista, joissa yhdistyvät paitsi aika 
ja elämän tuomat kokemukset, myös sisäinen ydin ja edellisten 
sukupolvien perintö.

Lopussa kaikki palaa alkuun – kuvat jatkavat 
elämää

Isojärven maalausten teemojen vastakkainasettelut saattavat vai-
kuttaa jyrkiltä, silti hän käsittelee niitä enemmän yhtenäistäen 
kuin erottaen. Samalla tavalla kuin elämä nähdään jatkumona ja 
osana luonnon kiertokulkua, keskustelevat teosten vastakkaiset 
teemat keskenään ja kutsuvat toisiaan luokseen. Lopullisia vas-
tauksia ei ole tarkoituskaan löytää. Isojärvi pyrkii ennen kaikkea 
antamaan ajatuksilleen näkyvän muodon ja kuuntelemaan, mitä 
kuvalla on hänelle sanottavaa. Kaikkea ei pysty pelkän ajatuksen 
tasolla työstämään, mutta kuvaksi muutettuna ajatuksesta saa hel-
pommin kiinni. Isojärven mielestä ei ole olemassa mitään lopul-
lisia vastauksia, tärkeämpää on löytää jotain sellaista, joka toimii 
itselle vaikka vain väliaikaisesti.116 

Isojärven teokset luovat jatkumon, joka lähtee elämään aivan uu-
della tavalla myös katsojien mielissä. Taiteilija mainitsee näyttelyn 
Kitin Väinö ja Jaakko Hellin poika näyttelyesitteessä pyrkivänsä 
teoksissaan ehdottomaan subjektiivisuuteen. Tällä hän tarkoittaa 
haluavansa tekijänä olla mahdollisimman kaunistelematon ja 
löytää tekemisestään jonkinlaisen ytimen, jolla saavuttaa katsojan. 
Kuten maalausten hahmot haluavat saavuttaa yhteyden itsensä 
ja toisen ihmisen kanssa, pyrkii tekijä maalaustensa kautta 
tavoittamaan toisen subjektin, katsojan. Toisaalta tekijä ei voi 
koskaan ennalta arvioida sitä, mitä katsoja teoksissa näkee, eikä 
tämä ole Isojärven mielestä taiteen tarkoituskaan. Isojärven 
mukaan ihmiset ovat nähneet maalauksissa paljon sellaista, mitä 
hän ei itse olisi ikinä voinut kuvitella.117 Tärkeämpää on, että 
katsojat pystyvät tekemään kuvista omat tulkintansa, vaikka niissä 
käsitellyt teemat ovatkin hyvin universaaleja.

Maalauksissa käsitelty elämän kiertokulku tulee todeksi myös 
elämässä. Temperamaalaukset ovat Isojärven paluuta paitsi su-
kunsa juurille, myös taiteen tekemisensä alkulähteille. Aihetta ei 
ole käsitelty loppuun, vaan siitä riittää vielä maalattavaa. Prosessi 
temperamaalausten kanssa on vielä käynnissä, ja taiteilija kokee 
olevansa edelleen keskellä sukunsa tarinoita ja samalla omaa hen-
kilökohtaista prosessiaan. Eija Isojärven työskentelyä ohjaavat hä-
nen aiemmat aiheensa, ja ne lähtevät viemään hänen prosessiaan 
eteenpäin.118
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Kuva 26: Poissaoleva, 2011, tempera vanerille, 200 x 60 cm.
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Tuija Hautala-Hirvioja: 
Taiteilija Eija Isojärven elämänvai-
heet

1957  
Eija Isojärvi syntyy 8. lokakuuta Sallassa perheen esikoisena. 
Vanhemmat: Kyllikki (o.s. Koistinen) ja Jaakko Isojärvi. 
Sisarukset: Pekka.

1962
Isojärven perhe muutti Rytikariin Kemiin.

1965
Kesällä Isojärven perhe muutti Rovaniemelle.

1974–1975
Osallistuu Rovalan maalausryhmään. 

1976 
Käy vuoden Korkalovaaran lukiota ja on kesän au pairina Lon-
toossa.  
Aloittaa opinnot Peräpohjolan Opiston kuvataidelinjalla Tornios-
sa.

1977 
Siirtyy Limingan taidekouluun, jossa opiskelee kevään ja syksyn. 
Osallistuu kesällä Ars Arctica -yhteisnäyttelyyn Rovaniemen kir-
jastotalolla.

1978  
Tekee kevättalvella yksin puolentoista kuukauden mittaisen Inter-
rail-matkan Keski- ja Etelä-Euroopassa.
Osallistuu kesällä Rovalan metalligrafiikan kurssille. 

Paperin valmistusta yhteistyö-
  huone Tallin arkissa.
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1978–1979 
Asuu Helsingissä ja opiskelee maalausta, sommittelua, kuvanveis-
toa ja elävänmallin piirustusta Taideteollisen korkeakoulun ilta-
koulussa yleisellä linjalla opettajinaan mm. Lauri Anttila, Markku 
Keränen, Olavi Pajulahti, Pirkko Nukari ja Tapio Junno. 
Osallistuu kesällä Hailuodon taideleirille ja Jyväskylän grafiikan 
pajan värigrafiikan kurssille.

1979–1983 
Opiskelee maalausta Suomen Taideakatemian koulussa Helsin-
gissä opettajinaan Jaakko Sievänen, Paul Osipow, Timo Aalto, 
Matti Kujasalo, Rafael Wardi ja Stig Fredriksson. 
Muuttaa syksyllä 1979 Pohjois-Espooseen Pakankylän kartanon 
vanhaan voudin taloon, josta saa toisesta huoneesta työhuoneen. 

1980 
Tekee opintomatkan Firenzeen joulukuussa yhdessä opiske-
lukaverinsa Kirsi Tiittasen kanssa ja työskentelee Suomen taiteili-
jaseuran ateljeetalossa. 

1981 
Osallistuu Lapin läänin aluenäyttelyyn Rovaniemen kirjastotalolla.

1982 
Toimii tuntiopettajana Espoon työväenopistossa vuoteen 1989 ja 
vetää viikonloppukursseja Vantaan työväenopistossa, jossa opettaa 
myös 1986. 

1983–1984  
Opiskelee Suomen Taideakatemian koulussa taidegrafiikkaa opet-
tajinaan Juho Karjalainen ja Antti Salokannel.                       

1983 
Osallistuu Suomen Taideakatemian koulun oman 4. vuosikurssin 
opintomatkalle New Yorkiin ja Jukatanin niemimaalle Meksikoon. 
Toimii tuntiopettajana Helsingin taiteilijaseuran kurssiosastolla 
vuoteen 2003. 
Muuttaa asumaan Timo Arvolan kanssa Pakankylän kartanon 
vanhaan sivurakennukseen ja saa ison salin työtilaksi.   
                                                                                                          
1984 
Järjestää yhdessä opiskelukaverien (Kirsi Tiittanen, Päivi Siren ja 
Jarmo Vellonen) kanssa ryhmänäyttelyn, joka on esillä Galleria 
Harmoniassa Jyväskylässä ja Kaivopuiston galleriassa Helsingissä. 
Ryhmänäyttely yhdessä Vaula Valpolan ja Auli Oksasen kanssa. 
Osallistuu Nuorten III kansainväliseen grafiikan Biennaleen Vaa-
sassa. 
Työskentelee oman työhuoneen lisäksi Suomen taidegraafikkojen 
Grafiris-yhteistyöhuoneella Helsingissä vuosina 1984–1985.

1985  
Järjestää opiskelukaverien (Kirsi Tiittanen, Pekka Vesterinen ja 
Markku Hirvelä) kanssa näyttelyn Kemin taidemuseossa.
Järjestää opiskelijakavereiden (Kirsi Tiittanen, Marja Kaner-
vo, Jarmo Vellonen ,Tuomo Saali, Martti Kukkonen ja Kaa-
rina Kaikkonen) Skatta-näyttelyn Katajanokan makasiineilla 
Helsingissä. Näyttely oli mukana Helsingin juhlaviikkojen 
ohjelmassa. Näyttelyssä on esillä sarja isoja tempera-öljymaa-
lauksia sekä peilein, valolla ja kipsiobjektein toteutettu tilateos.                                                                                                             
Saa apurahan Taideakatemian säätiöltä materiaaleihin ja Tuk-
holman jatko-opintoihin Suomen kulttuurirahastolta ja Taide-
akatemian säätiöltä.
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Tekee ensimmäisen yksityisnäyttelynsä teokset pesu-
lassa ja ulkona, kuivatukset sisätyöhuoneessa.                                                                                                                                
On innostunut uudesta materiaalista, ei maalaa eikä tee grafiik-
kaa. Pyydetään pitämään Suomen taidegraafikot ry:n jäsenille 
käsinteh dyn paperin valmistuskurssin, joka järjestetään kesällä 
pesutuvassa. Kurssille osallistuvista taiteilijoista moni saa kipinän 
materiaalin mahdollisuuksista ja jatkaa paperimassan käyttöä 
taiteellisessa työskentelyssä.
Esittelee teoksiaan ensimmäisen kerran yksityisnäyttelyssä, joka 
on esillä Taidemaalariliiton galleriassa Helsingissä, Galleriassa 
Rovaniemellä ja Galleria Harmoniassa Jyväskylässä. 
Järjestää ruotsalaisten opiskelukavereiden kanssa näyttelyn 9 x 
Paperi Vanhan galleriassa Helsingissä ja Galleri Bergmanissa 
Tukholmassa. 
Osallistuu Grafiris-ryhmän näyttelyyn Otso galleriassa Espoos-
sa ja Porvoon taidehallissa sekä neljään yhteisnäyttelyyn: Uudet 
Maan kuvat Järvenpäätalossa, 40. Nuortennäyttely Helsingin tai-
dehallissa, Espoon kuvataiteilijat Oulun taidemuseossa ja Espoon 
Nuortennäyttely EKT-galleriassa Espoossa. 

1988    
Työskentelee Thomas Pupkiewizin työhuoneella Barcelonassa, 
jossa tekee teokset Joensuun taidemuseon näyttelyä varten; hänet 
ja Pupkiewz on kutsuttu esittelemään teoksiaan taidemuseolla. 
Järjestää yksityisnäyttelyn Varkauden kirjastotalossa. 
Esittelee teoksiaan yhdessä Thomas Pupkiewiczin kanssa Galleria 
20c:ssä Rovaniemellä ja EKT -galleriassa Espoossa. 
Järjestää Suomen taidegraafikot ry:n yhteistyöhuoneella työsken-
televille taiteilijoille Nio finska -näyttelyn Svea gallerietissa Tuk-
holmassa. 
Osallistuu yhteisnäyttelyihin Moskovassa (Kansan kulttuuripäivät) 
ja Bakussa (Nuorta suomalaista grafiikkaa). 
Opettaa Kankaanpään taidekoulussa myös 1992 ja 2010, Kuva-

1985–1986 
Opiskelee taidegrafiikkaa ja maalausta Konsthögskolanin (nyk. 
Konstakademien) grafiikan osastolla Tukholmassa opettajanaan 
professori K.G.Nillsson. 
Suorittaa käsintehdyn paperinvalmistuskurssin Tumban pape-
rimyllyssä ja Käsintehtypaperi-paperimassoilla ilmaisun kurssin 
kuvataiteilija Hjördis Tegsellin ohjauksessa. 
Tekee kookkaita metalligrafiikan teoksia kuivaneula-tekniikalla ja 
typpihappolaveerauksina sekä maalaa akryylein. Käytössä on oma 
iso ateljeetila kahden kuukauden ajan. Teokset ovat esillä Kemin 
taidemuseon ryhmänäyttelyssä.
Opettaa Helsingin Työväenopistossa myös vuosina 2002 ja 2003.
Osallistuu ryhmänäyttelyyn Galleria Kultturellissa Joensuussa, Es-
poon Nuortennäyttelyyn EKT-galleriassa Espoossa, 39. Nuorten-
näyttelyyn Helsingin taidehallissa ja Suur-Helsingin aluenäyt-
telyyn Otso galleriassa sekä Animerat paper -ryhmänäyttelyyn 
Galleri Konstfrämjadetissa Tukholmassa. 
Saa apurahan opintoihin Tukholmassa suomalais-ruotsalaiselta 
kulttuurirahastolta. 
Osallistuu Konsthögskolanin 3.vuosikurssin opintomatkalle Istan-
buliin ja Bulgariaan.                       
Osallistuu syksyllä 1986 Konsthögskolanin grafiikan osaston 
järjestämälle kurssille Barcelonassa kuvataiteilija Thomas Pup-
kiewizin ja J. Tegsellin ohjauksessa, jolloin innostuu Pupkiewizin 
työhuoneella pellavapaperimassasta materiaalina ja kotiin tulon 
jälkeen ottaa yhteyttä paperitehtaiden laboratorioihin löytääkseen 
hollanterin eli kuitujen jauhinkoneen, joka mahdollistaa pellavan 
ja lumppukuitujen jauhamisen paperimassaksi.
  
1987 
Löytää hollanterin Pietarsaaren paperitehtaalta, se tuodaan 
työhuoneelle vuoden alussa tammikuussa ja sijoitetaan kartanon 
vanhaan pesulaan, jossa voi työskennellä vain kesäisin. 
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taideakatemiassa, jossa opettaa vuosina 1990, 1992, 1994, 2000, 
2012 ja 2013, Lahden taideinstituutissa vuoteen 1998 sekä Taidete-
ollisessa korkeakoulussa vuoteen 2002 asti.
Saa apurahan Helsingin Saskioilta.
Marraskuussa Pakankylän koti ja työhuone työvälineineen ja maa-
lauksineen tuhoutuu tulipalossa.
Grafiikanvedokset pystytään pelastamaan kodin puolelta ja 
Varkauden näyttelyssä olevat uusimmat teokset pelastuvat.
Saa Marjatta Hanhijoelta vapautuvan Espoon taiteilijaseuran 
työhuoneen Hanasaaresta, jossa työskentelee vuoden 1989 lopulle.                         
Suomen taidegraafikot ry järjestää avustuskeräyksen tulipalon 
aiheuttamiin vahinkoihin.

1989    
Vuoden alussa päättää muuttaa Porvooseen, mutta asuu väliaikai-
sesti Espoon kaupungin asunnossa Järvenperässä toukokuuhun 
asti. 
Remontoi taiteilijaystävä Harri Leppäsen kanssa Porvooseen 
työhuonetta, johon tulee pieni märkätila hollanterille ja paperin-
valmistukseen.
Saa apurahan Suomen kulttuurirahastolta ja Espoon kaupungilta.

1990
Järjestää yksityisnäyttelyn Taidegraafikoiden galleriassa Helsin-
gissä.
Eroaa avopuoliso Timo Arvolasta.
Kesällä tapaa tulevan puolisonsa taidemaalari Markku Arantilan.
Matkustaa joulukuussa Havannaan Suomen taiteilijaseuran vaih-
totaiteilijana. Vierailee Kuuban lisäksi Meksikossa, jolloin tekee 
kuukauden kestävän kiertomatkan pyramidialueelle ja vierailee 
Mexico Cityn museoissa yhdessä Markku Arantilan kanssa. Käy 
matkan aikana pysyttämässä Münchenissä Nacked-installation.
Opettaa Imatran taidekoulussa ja myöhemmin vuonna 1992 sekä 

Oriveden opistolla, jossa opettaa edelleen.
Osallistuu seuraaviin ryhmänäyttelyihin kotimaassa: Suomen 
Paperitaidegalleriassa Kuusankoskella,
3 x 4 Helsingin taidehallissa, Rovaniemen taidemuseossa, Ässä 
galleriassa Helsingissä ja Piha galleriassa Lahdessa.
Osallistuu kotimaiseen Uudet Maan kuvat -yhteisnäyttelyyn 
Hyvinkään taidemuseossa ja kansainväliseen Suomalaista grafiik-
kaa ja paperitaidetta -yhteisnäyttelyyn Münchenissä.
Saa apurahan Uudenmaan läänin taidetoimikunnalta ja Alfred 
Kordelinin säätiöltä.    

1991
Järjestää yksityisnäyttelyt Anjalankosken taidemakasiinissa, 
Heinolan ja Savonlinnan taidemuseossa.
Työskentelee kesän taidemaalari Markku Arantilan kanssa Heinä-
vedellä Kerman koululla.
Muuttaa syksyllä Arantilan Myllypuron ateljeeasuntoon.
Saa työskentelytilan Herttoniemen teollisuusalueelta isosta hallis-
ta, jossa työskentelevät myös kuvanveistäjä Harri Markkula, Marja 
Kanervo ja Markku J. Rantala. Työskentelee siellä vuoden 1995 
toukokuuhun.
Työskentelee kaksi kuukautta Suomen taiteilijaseuran ateljeetalos-
sa Marbellassa Espanjassa. 
Saa apurahat Valtion kuvataidetoimikunnalta ja Porvoon kaupun-
gilta.
Osallistuu Paperin kunnia -Suomen taidegraafikot ry:n 60-vuotis-
juhlanäyttelyyn Helsingin Taidehallissa ja Alvar Aalto -museossa 
Jyväskylässä sekä Finnish Printmaking -ryhmänäyttelyyn Zansiba-
rissa Tansaniassa.

1992 
Järjestää yksityisnäyttelyt Galleria D' Artessa Helsingissä ja 
Vanhassa Kappalaisentalossa Porvoossa.
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Saa apurahat Uudenmaan läänin taidetoimikunnalta ja Helsingin 
kaupungilta.
Työskentelymatka Firenzeen Grassinan ateljeetaloon.
Osallistuu Weitter Horizon -ryhmänäyttelyyn Frauen Museumissa 
Bonnissa Saksassa. 

1993
Saa Suomen Paperitaiteen tunnustuspalkinnon, johon kuuluu 
näyttely, jota varten tekee teoksen Nos coeurs installation.  
Järjestää yksityisnäyttelyn Suomen Paperitaidegalleriassa Kuu-
sankoskella.
Osallistuu seuraaviin ryhmänäyttelyihin: Valon Aika Hyvinkään 
taidemuseossa, Monotypiaa Galleria G:ssä Helsingissä, Paperilla 
Paperista Lappeenrannan taidemuseossa ja Domus avis Design 
Forumissa Helsingissä. 
Osallistuu Happoa; grafiikan salattu elämä -yhteisnäyttelyyn 
Helsingin taidemuseossa ja Mäntän kuvataideviikoille sekä Die 
9. Kunstmesse der Kunstlerinnen -yhteisnäyttelyyn Frauen Mu-
seumissa Bonnissa Saksassa.
Työskentelee kesän Arantilan kanssa Heinävedellä Kerman kou-
lulla. 
Pitää kursseja Lapin Yliopistolla vuosina 1993 ja 1996.

1994 
Suorittaa kuvanveiston täydentäviä opintoja Kuvataideakatemias-
sa (entinen Suomen Taideakatemian koulu 1940–1985, vuodesta 
2013 Taideyliopiston Kuvataideakatemia).  
Opettaa  Annantalon taidekeskuksessa Helsingissä ja Helsingin 
ruotsinkielisessä työväenopistossa, molemmissa myös vuonna 
1997. 
Järjestää yksityisnäyttelyn Galleria Andromedassa Mikkelissä.
Osallistuu  ryhmänäyttelyyn Depute Porvoon taidehallissa ja Jään 
reuna Keravan taidemuseossa. Osallistuu Paper USA/Finland, 

Contrast and Connections -kiertonäyttelyyn USA:ssa 1994-1995.  
Saa apurahat Uudenmaan läänin taidetoimikunnalta ja Alfred 
Kordelinin säätiöltä. 
Saa Väinö Tannerin säätiön Mazzano Romano 1/2 vuoden 
työskentelystipendin Roomaan Italiaan vuosille 1994–1995.     
Saa OPM:n taiteilijoiden työllistämiseen kohdennetun apu-
rahan käsintehdyn paperin valmistukseen erikoistuneen 
yhteistyöhuoneen perustamista varten. Ensimmäisen kurssi 
järjestettiin Herttoniemen työhuoneella 1994, mutta työtila ei ollut 
sovelias käsintehdyn paperin tekemiseen. 
Varsinainen työhuonetoiminta alkaa, kun löytää Melek Mazicin 
ja Eeva-Liisa Isomaan kanssa yhteiset työhuonetilat Sörnäisistä 
Suvilahdenkadu 7:stä, joka oli tsaarinaikainen hevostalli. Tallin 
Arkki -työhuone järjestää kursseja paperinvalmistuksessa ja taide-
grafiikassa sekä vuokraa tiloja ja työvälineitä taiteilijoille ja toimii 
lokakuuhun 2003. 

1995
Järjestää yksityisnäyttelyt Rovaniemen taidemuseossa ja Matinpa-
lomuseossa Nastolassa.
Osallistuu 1. International Paper Biennale -ryhmänäyttelyyn  
Fiskarsissa Porvoossa ja Papierklänge -ryhmänäyttelyyn Bis-Cen-
trumissa Mönchengladbachissa Saksassa sekä Monumentaali 
grafiikkaa -yhteisnäyttelyyn Saarijärven taidemuseossa. 
Opettaa Limingan taidekoulussa vuosina 1995–1999.
Saa Rovaniemen kaupungin taiteilijapalkinnon.

1996 
Järjestää yksityisnäyttelyn Galleria Artinassa. 
Osallistuu Helsingin juhlaviikkojen Art goes kapakka -tapahtu-
maan Kiteet-instalaatiolla ravintola Carusellissa ja pitää näyttelyn 
yhdessä kuvataiteilija Ulof Kankaan kanssa Hässelby slottissa 
Tukholmassa Ruotsissa.
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Osallistuu ryhmänäyttelyihin EOS, Leena Kuumolan gallerias-
sa Helsingissä, Paperiklangi Otso galleriassa Espoossa ja Maz-
zanon aika Helsingin Taidehallissa sekä Suomen taiteilijaseuran 
vuosinäyttelyyn Hyvinkään taidemuseossa että ulkomaisiin 
ryhmänäyttelyihin: Paper Road Scheffergårdenissa Kööpenham-
inassa Tanskassa ja Kaleido papper Göteborgin taidemuseossa 
Ruotsissa.
Saa apurahan Helsingin kaupungilta.
Opettaa Lappeenrannan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa 
myös vuonna 1998.
Joulukuun 2. päivänä Helli-mummi, isän äiti kuolee. 

1997      
Osallistuu alkukesällä 2 viikkoa kutsuttuna pohjoismaiseen paperi 
ja puu workshoppiin Notoddenissa Norjassa. 
Tekee työpajassa 5 m korkeista pellavapaperiarkeista koostuvan 
installaation, joka on esillä Dendron Telemarks fylkesgallerissa. 
Elokuun 20. päivänä syntyy Kerkko.
Osallistuu Puutarha-ryhmänäyttelyyn Stoalla Helsingissä ja Hel-
singin taiteilijaseuran juhlanäyttelyyn Kaapelitehtaalla Helsingissä 
sekä Konstnärshusetissa Tukholmassa Ruotsissa. Teoksia mukana 
Finlands Paperworks Installations -ryhmänäyttelyssä Suomen 
suurlähetystössä  Washingtonissa USA:ssa. 
Saa apurahat Näyttökorvausapurahatoimikunnalta ja Suoma-
lais-ruotsalaiselta kulttuurirahastosta sekä Valtion kohdeapura-
han. 

1998    
Kutsutaan pitämään yksityisnäyttely Musee Histoire de la Ville 
de Luxembourgissa ja Dieu  Donne Galleryssa "Cathering" Kirsi 
Tiitasen kanssa New Yorkissa.
Osallistuu Taidekeskus Purnun yhteisnäyttelyyn Orivedellä ja Cre-
ations sur papier -ryhmänäyttelyyn  Suomen kulttuurikeskuksessa 

Hollannissa  ja Paper+Finland = Art American Art and Craft muse-
umissa New Yorkissa  USA:ssa. 
Työskentelee Suomen taiteilijaseuran ateljeetalossa Marbellassa 
Espanjassa joulukuun ja tammikuun 1999. 

1999    
Kutsutaan pitämään Belgiassa yksityisnäyttely, joka on esillä Fa cul te 
universetaire des Sciencesdes Agronmiques Gemblouxissa, Dilbeek 
Kulttuurikeskuksessa Ter Vestenissa, Westrand Kulttuurikeskuk-
sessa, Finnish Cultural Center Antwerpenissa ja Ter Dilft   Kult-
tuurikeskuksessa Bornemissa.
Osallistuu ryhmänäyttelyyn Galleria Terttu Jurvakaisella Muhoksel-
la.
Osallistuu seuraaviin ulkomaisiin ryhmänäyttelyihin: Paper Worlds 
Musee De Pullyssa Lausannessa Sveitsissä,  Paper + Finland =Art 
Mingei International Museumissa San Diegossa ja Schaumburg Art 
Museumissa Chicagossa USA:ssa.
Saa Suomen kulttuurirahaston apurahan ja Valtion kohdeapurahan.

2000
Järjestää yksityisnäyttelyn Galleria Sculptorissa Helsingissä. 
Noes Coeurs -installaatio on esillä Suomi-instituutissa Tukholmassa 
Ruotsissa. 
Osallistuu Paperikesä -ryhmänäyttelyyn Vanhan Kappalaisentalossa 
Porvoossa sekä Paper + Finland =Art -näyttelyyn The Gallery of 
Newfoundland and Labradorissa ja Triagonal Galleryssa Galgaryssa 
Kanadassa. 
Saa apurahan Alfred Kordelinin säätiöltä ja Valtion kohdeapurahan.

2001
Osallistuu yhteisnäyttelyyn Paper + Finland = Art Catherine E. 

Pariisissa Ranskassa sekä kahteen ulkomaiseen yhteisnäyttelyyn, 
jotka ovat Papier en vuur / Paper and Fire Museum Rijswijkissa
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Nash Galleryssa MinneapoIisissa USA:ssa, Harbourfront Center-
issa Torontossa ja Gallerie Montacalmessa Hullissa (Ottawassa) 
Kanadassa. 
Saa apurahan Näyttökorvausapurahatoimikunnalta.

2002
Osallistuu 10 vuotta toimintaa -yhteisnäyttelyyn Taidekeskus 
Ahjossa Joensuussa.
Saa 3-vuotisen työskentelyapurahan vuosiksi 2003–2004 Suomen 
Kulttuurirahastolta.
Työskentelee Suomen taiteilijaseuran ateljeetalossa Marbellassa 
Espanjassa.

2003
Järjestää yksityisnäyttelyn Galleria G:ssä Helsingissä.
Osallistuu Kamos -ryhmänäyttelyyn Galeria Villalba i Badiassa 
Barcelonassa Espanjassa ja Both Sides -yhteisnäyttelyyn Galleria 
Otsossa Espoossa sekä Metsän reunalla, Myllypuron ateljeetalojen 
30-vuotisnäyttelyyn Galleria Johan S:ssä Helsingissä.
Marraskuussa muuttaa Orivedelle. 

2004
Osallistuu Funi-Both Sides -ryhmänäyttelyyn CAP-Housessa Ko-
bessa Japanissa ja kotimaassa Tampereen taiteilijaseuran kesänäyt-
telyyn sekä Oriveden taiteilijaseuran näyttelyyn Auvisen vintissä 
Orivedellä.       
Opettaa Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuuriosastolla 
vuosina 2004 ja 2005.
Aloittaa Oriveden seudun kansalaisopiston maalauksen opettajana 
ja tuntiopettajana Oriveden opistolla, joissa opettaa edelleen.   

2005
Solmii avioliiton Markku Arantilan kanssa.    

Järjestää yksityisnäyttelyn Willa Macissa Tampereella.
Osallistuu Sculptorin 95-vuotisjuhlanäyttelyyn Salon taidemu-
seossa ja Tampereen taiteilijaseuran kesänäyttelyyn.
Saa Valtion 3-vuotisen työskentelyapurahan vuosiksi 2005–2007. 

2006
Opettaa värioppia ja taidehistoriaa Pirkanmaan ammattikorkea-
koulussa Virroilla vuosina 2006 ja 2007.
Työskentelee Suomen taiteilijaseuran ateljeetalossa Firenzessä 
Italiassa.      

2007 
Osallistuu Purnun 40-vuotisjuhlanäyttelyyn Orivedellä.     

2008  
Tekee Kuudes aisti -installaation Amos Andersonin taidemuseon 
Akvarellis kiehuu -näyttelyyn.
Osallistuu Kus Kassi, missä kissa -ryhmänäyttelyyn Savorannan 
piippuhallissa Vuokalassa.
Suunnittelee ja käynnistää yhdessä rehtori Sirpa Uimosen kanssa 
Taide Ratas -hankkeen kuvataideosuuden Oriveden ala-asteille. 
Saa Alfred Kordelinin säätiön työskentelyapurahan sekä apurahan 
Näyttökorvausapurahatoimikunnalta.
Suorittaa visuaalisen alan taideopettajan pedagogiset opinnot 
Taideteollisessa korkeakoulussa vuosina 2008–2009.

2009
Järjestää Siirtymiä -yksityisnäyttelyn Galleria G:ssä Helsingissä ja 
Galleria Beckerillä Jyväskylässä.
Tekee yhteistyötä tanssija Ronja Verkasalon kanssa.

2010
Saa apurahan Alfred Kordelinin säätiöltä ja näyttökorvausapura-
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han. 

2011
Järjestää Kitin Väinö ja Jaakko Hellin poika -yksityisnäyttelyn 
Mältinrannan taidekeskuksessa Tampereella.
Osallistuu 20 vuotta aikaa taiteelle vol. 2 -yhteisnäyttelyyn Tam-
pereen taidemuseossa.
Saa apurahan Alfred Kordelinin säätiöltä.
Eroaa puolisostaan.
Joulukuun 2. päivänä isä kuolee. 

2012
Järjestää Kitin Väinö ja Jaakko Hellin poika -yksityisnäyttelyn 
tm-galleriassa Helsingissä.
Osallistuu ryhmänäyttelyyn Jokihelmisimpukka Willa Macissa 
Tampereella.

2013
Järjestää yksityisnäyttelyn Joka hetki, hetki hetkeltä Galleria Ainos
sa Helsingissä.
Saa kohdeapurahan Taiteen edistämiskeskukselta.
Valmistaa teoksia Korundin Rovaniemen taidemuseon yksityis-
näyttelyyn, joka pidetään keväällä 2016. 

2014
Saa puolen vuoden työskentelyapurahan Taiteen edistämiskeskuk-
sen Pirkanmaan toimistosta ja näyttöapurahan. 

2015
Saa kohdeapurahan Taiteen edistämiskeskukselta ja 1-vuotisen 
työskentelyapurahan Suomen kulttuurirahastosta. 

2016
Järjestää Alun alku -yksityisnäyttelyn Korundissa Rovaniemen 
taidemuseolla.
Alun alku -kirja julkaistaan.
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TEOKSIA KOKOELMISSA

Suomen valtio
Ruotsin valtio
Oulun taidemuseo
Savonlinnan taidemuseo
Yrjö A. Jäntin kokoelmat
Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelma
Vaasan, Jyväskylän, Rovaniemen, Espoon ja Varkauden kaupungit 
Kokoelma Swangljun
Suomen taideyhdistyksen kokoelmat

JULKISET TEOKSET

Rovaniemen Terveyskeskus
Vanhusten Palvelutalo Jokkakallio, Rovaniemi
Savonlinnan teatteri
Eräjärven kirjasto ja koulu

JÄSENYYDET

Suomen kuvanveistäjäliitto 
Tampereen taiteilijaseura 
Oriveden taiteilijaseura

JULKAISUT

Paper en vuur / Paper and Fire, Gentenaar & Torley
Paper, an inspirational portfolio, Gabrielle Falkiner
Näyttelyluettelo Suomen Paperitaidegalleria 1993
Näyttelyluettelo Rovaniemen taidemuseo 1995
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