
Amanda Vähämäen lyijykynäteoksista koostuvassa näyttelyssä piirtämi-
sen ilo ja keskittyminen ovat vahvasti läsnä. Erikokoiset kuvat on 
piirretty paperille tai läpikuultavalle kalvolle. Ilmava kokonaisuus 
sisältää lukuisia pieniä, omintakeisia maailmoja, joita voi jäädä 
tarkastelemaan pitkäksi aikaa. 

Sekalaisista aiheista ja mielikuvista assosioidut kuva-aiheet liuku-
vat kaupunkitilan kokemuksista muistoihin ja uniin. Näemme tiloja ja 
tilanteita, joista ihminen on juuri lähtenyt. Toisaalla hiljaiset, 
omat hetket. Avoin ikkuna. Uima-allas. Viljelypalstan väkevä  musta 
multa. Metsässä kulkeva tummavetinen puro. Toisaalla lapsiperheen 
arki. Sekasotku. Lämmin syli. Lumipallo. Kuvat ilahduttavat konkreet-
tisuudellaan. Niissä voi vaistota kasvun ja sulamisen aiheuttaman 
äänettömän muutoksen. 

Näyttelyn keskiössä on kuvakokonaisuus, josta ranskalainen pien-
kustantamo ION julkaisee tulevaisuudessa 40-sivuisen zinen. Esillä 
on nosteita myös muiden pienkustantamojen kanssa toteutetusta yhteis-
työstä, jossa on modernin kansantarun vivahteita: Pixie Lice -sarja-
kuvasta (Neoglyfic Media 2021) ja risopainetusta zinestä Vaihdokas – 
murhenäytelmä kuunkajossa (Kutikuti 2021).

Amanda Vähämäki (s. 1981) on Helsingissä asuva sarjakuvataiteilija ja 
kuvittaja. Useita sarjakuva-albumeja julkaissut tamperelaissyntyinen 
Vähämäki on valmistunut kuvataiteen kandidaatiksi Italiassa sijait-
sevasta Accademia di Belle Arti di Bolognasta. Vähämäki työskentelee 
parhaillaan Taiken kolmivuotisen sarjakuvataiteen taiteilija-apurahan 
avulla.

Amanda Vähämäki
Piirustuksia

8.1.–12.2.2022



Pinja Meretoja
PULLERVO

Pieni näyttely saimaannorpasta

12.11. – 18.12.2021

‘‘Totta kai se on niin, että mitä läheisemmäksi ihminen aiheen tuntee,  sitä enemmän hän 
haluaa myös puolustaa sitä’’
         Pinja Meretoja, HS 19.5.2021

Galleria Kuvituksen vuosi huipentuu Pinja Meretojan näyttelyyn, joka perustuu kuvittajan 
esikoisteokseen Pullervo – Suuri kirja saimaannorpasta (Tammi, 2021). Kuvitettu, värikylläinen 
lasten tietokirja sisältää paljon tietoa saimaannorpan elämästä, historiasta ja tulevaisuuden 
näkymistä, sekä siitä, millä tavoin lajin suojeluun voi itse vaikuttaa. Jos saimaannorppa 
häviää Saimaalta, häviää se koko maailmasta.

Meretoja kiinnostui saimaannorpasta itse opiskellessaan kuvitusta Argentiinassa, kun joku 
lähetti hänelle linkin WWF:n Norppaliveen. Kauas Buenos Airesin kuumuuteen norpat 
toivat raikkaan tuulahduksen kotimaasta. Samalla ne tuntuivat yllättävän eksoottisilta. 
Saimaan rantakiviltä aina toukokuussa lähetettävä suora videolähetys onkin saanut valtavan 
suosion: se on viimeisen kuuden vuoden aikana kerännyt miljoonia katsojia. Paikkauskollinen 
Pullervo-norppa, joka sai nimensä yleisöäänestyksessä, on noussut köllöttelemään vuosi 
toisensa jälkeen samalle kivelle ja varastanut koko kansan sydämet. Mediassa sympaattinen 
löhöilijä onkin saanut lisänimen “Tähtinorppa”. 

Pullervo on pääosassa myös Meretojan ensimmäisessä yksityisnäyttelyssä, jossa vuorottelevat 
digitaalisuus ja käsin tekeminen. Esillä ovat kirjasta valikoidut kuvitukset, uudet serigrafiatyöt, 
sekä Saimaan luonnon ja kasvien innoittama kuvakokonaisuus. Meretojan tunnistettava, 
graafinen ja leikkisä kuvitustyyli on kehittynyt useiden vuosien aikana, ja kirkkaiden värien 
käyttö on ollut hänelle ominaista jo aikana ennen Argentiinan vuosia.

Pinja Meretoja (s. 1982) on Helsingissä asuva kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka on 
opiskellut kuvitusta Universidad de Palermossa, Argentiinassa ja valmistunut sieltä 
kuvittajaksi. Vuonna 2020 hänen kuvituksensa lastenkirjaan Kissa Kasuli ja eläinten turva-
metsä (Aviador, 2019) palkittiin Bologna Illustrator Exhibition -palkinnolla. 



Galleria Kuvituksen syysnäyttelyn pääosassa on hurmaavan huoleton Markiisitar. Kauneutta rakastavan 
kuvittaja Kati Vuorennon luoma piirroshahmo osaa ottaa ilon irti elämästä, vaikka rahahuolet painavat.

Markiisitar on piirroshahmoistani minulle rakkain. Olen upottanut huikentelevaiseen, hieman todellisuudesta vieraantuneeseen 
hahmoon joukon haastavia luonteenpiirteitä: itsekkyyttä, turhamaisuutta ja piittaamattomuutta. Hahmo on puhdasta fiktiota, 
eikä sillä ole yhteyttä oikesiin historiallisiin henkilöihin. Poimin miljööseen, vaatetukseen ja kuvitustyyliin omavaltaisesti 
vaikutteita 1700- ja 1800-luvuilta. (Kati Vuorento, Kuvittaja-lehti 3/2021)

Näyttelyssä viivan kepeys yhdistyy nokkelan humoristiseen sisältöön. Kuvittaja lähestyy hienovaraisesti 
kysymystä kaiken merkityksestä. Omaisuutensa turhuuksiin tuhlanneen Markiisittaren hahmo antaa 
mahdollisuuden hymähdellä hyväosaisen länsimaisen ihmisen ongelmille ja kulutukseen perustuvalle 
elämäntavalle, kuitenkaan liikaa osoittelematta. Kaiken katoavaisuus huolettaa Markiisitarta, muttei niin 
paljoa, että se muuttaisi hänen luonnettaan tai tapojaan.

Marquise de Sans Souci – Markiisitar huolta vailla -näyttely esittelee herkkiä ja lennokkaita, lyijykynällä 
toteutettuja piirustusoriginaaleja ja niistä tehtyjä kuvasuurennoksia. Yksi kuva-aiheista on muokkautunut 
viehättäväksi tapetiksi, joka kelpaisi minkä tahansa kartanon seinälle. Menneen maailman lumo jatkuu 
A line of  love -paperituotteissa. Niihin kuuluvat valikoiduista kuvituksista tehdyt postikortit ja riemastuttavia
mietelauseita sisältävä viikkopäivyri ‘‘A Year of  Losing a Fortune Avec Classe’’. Markiisittaren arveluttavat 
elämänviisaudet on kirjoittanut kirjailija Ulla Pulkka ja englannin kielisistä käännöksistä vastaavat Eija 
Raitala ja Anu Piippo. 

Kati Vuorento (s. 1973, Helsinki) asuu Espoossa. Vuonna 2005 Taiteen maisteriksi valmistunut kuvittaja 
on kuvittanut lehtiä ja kuvakirjoja, lastenromaaneja ja kansia. Vuorennon asiakkaita ovat mm. Tammi, 
WSOY, Karisto, S&S ja Otava. Viime vuosina Vuorento on tehnyt mustavalkoisia kuvituksia Cristal 
Snow’n kirjoittamaan kirjaan Penni Pähkinäsydän ja kauhea kadotuskakku (Tammi 2020), sekä Tuutikki 
Tolosen kirjoihin Agnes ja unien avain (WSOY 2020) ja Agnes ja huvilan salaisuus (WSOY 2021). Kuvittaja on 
saanut apurahan Kuvittajat ry:ltä työskentelyyn Markiisitar-aiheen parissa ja Taikelta näyttelyn toteuttamiseen.

KATI VUORENTO

Marquise de Sans Souci
 — MAR KI IS ITAR H UOLTA VAI LLA  —

1.10. – 5.11.2021



"varoitan itseäni 
  pian tämä loppuu

tiedän sinut arvaamattomaksi
mutta vielä hetken nautin 
  sinisistä suudelmistasi”

Meren äärellä saavutettua henkilökohtaista 
kokemusta on  vaikeaa, ellei mahdotonta jakaa 
sellaisenaan toisille. Sanat, kuvat, ja jopa videot 
tuntuvat vain alkuperäisen kokemuksen kalpeilta 
heijastuksilta. Jenni Erkintalo on kuitenkin tart-
tunut rohkeasti juuri tähän aiheeseen, ja kiteyttä-
nyt tunteensa kauniiksi ja koskettavaksi kirjaksi. 

Minun mereni sisältää rakkaudentunnustuksen 
merelle. Helposti ymmärrettävän ja monitul-
kintaisen. Lastenkirjoista tunnetun kuvittajan 
ja kustantajan henkilökohtainen, abstraktia 
lähestyvä tajunnanvirta vie mukanaan. Erkintalo 
on onnistunut vangitsemaan minimalistisiin 
kuvituksiinsa niin meren hellyyden ja leikkisyy-
den kuin sen väkevän voiman. Kirjan aukeamia 
hallitsee jatkuvassa liikkeessä oleva, syvä sininen 
väri ja siellä täällä pilkahtaa myös kirkas pu-
nainen, kuin väylän varrella hohtava lateraali-
merkki. Vuodenaikojen mukaan etenevän kirjan 
poeettiset aukeamat koostuvat lauseista, sanoista 
ja kuvituksista. Ei ole toista ilman toista.

Eikä elämää ilman merta.

Erkintalon yksityisnäyttely tutkii merta ja sen eri 
olomuotoja ja merkityksiä. Esillä on uusi tarina 
Minun mereni, josta on näyttelyä varten painet-
tu pieni erä uniikkeja taiteilijakirjoja. Kirja on 
syntynyt Tove Janssonin Klovharun taiteilija-
residenssissä kesällä 2020 vietetyn ajan jälkeen. 
Lisäksi esillä on kuvituksia lastenkirjoista Värejä 
meressä ja Mato ja meri, jotka Erkintalo on julkais-
sut Etana Editions -kustantamon kautta.

BIO
Jenni Erkintalo (s. 1978, Rauma) on lastenkirjailija,kuvittaja ja kus-
tantaja. Hän on opiskellut Aalto-yliopistossa graafista suunnittelua 
ja kuvitusta ja tarinankerrontaa Konstfackissa, Tukholmassa. Erkin-
talon kuvakirja Mato ja meri (Etana Editions 2019) sai International 
Youth Libraryn myöntämän The White Raven 2019 -tunnuksen, ja 
vuonna 2016 hänelle myönnettiin Punni-palkinnon kunniamaininta 
teoksesta Millainen minä? (Etana Editions 2016).

Erkintalo on kuvittanut ja kirjoittanut kuusi lasten kuvakirjaa, joista 
kolme yhdessä Réka Királyn kanssa Hänen teoksiaan on käännetty 
espanjaksi, katalaaniksi, kiinaksi, koreaksi ja ranskaksi. Erkintalon 
kirjojen kuvituksia on valittu Mikkelin kuvitustriennaleen vuosina 
2020 ja 2017 ja ne edustavat Suomea Bratislavan kuvitusbiennalessa 
2021.  Erkintalon ja Királyn vuonna 2014 perustama lasten kuvakir-
joihin erikoistunut pienkustantamo Etana Editions sai  
Taiteen edistämiskeskuksen myöntämän lastenkulttuurin valtion-
palkinnon 2020.

jennierkintalo.com

 26.8.-25.9.2021
Jenni Erkintalo



Anna Salmi

Watermel n  
Sugar

Lapsena kuvittaja Anna Salmi uskoi että jos 

syö vesimelonin siemenen, kasvaa siitä vatsan 

sisään hedelmä – ehkä jopa kokonainen puu. 

Salmen uusien teosten maailman lähtökoh-

tana onkin ollut lapsuuden painajainen ja 

siitä saakka jatkunut kummallinen viehtymys 

vesimeloniin sen kaikissa muodoissa, kuten 

teollisen esanssinen vesimelonin maku.

Kesän kynnyksellä nähtävä yksityisnäyttely 

on nimetty brittiläisestä poikabändistä One 

Directionista tutun Harry Stylesin suurimpiin 

soolohitteihin kuuluvan ”Watermelon Sugarin” 

mukaan. ”Watermelon Sugar on tuntematon 

objekti, jota ilman Harry Styles ei voi elää. 

Hän kuvailee sen maistuvan mansikoilta, 

mutta vain kesäiltoina,” pohtii Salmi.

Näyttelyssä biisin nimestä muodostuu sa- 

laperäinen, leikkisä teema, joka mahdollistaa 

erilaisten tekniikoiden hyödyntämisen pop-

kulttuurista kumpuavan arvoituksen ratkai-

semiseksi.

Muutamat uusista teoksista sisältävät tekstii-

lille kirjottuja yksityiskohtia. Käsin tekeminen 

avaa uudelleen mahdollisuuden sattumaan, 

jonka virheettömäksi retusoitu digitaalinen 

maalaus on sulkenut pois. Digitaalisen ja 

käsin tehdyn välisestä yhteydestä syntyvä 

14.5.2021 – 19.6.202114.5.2021 – 19.6.2021

Teksti: Veera Pekkinen 
Taitto: Sanni Tervo

resonanssi lomittuu Harry Stylesin kappaleen 

ajatukseen ikuisesta kesästä, aistisuudesta ja 

hedelmien makeudesta. Olennaista ei lopulta 

ole se, onko makeus keinotekoista.

Näyttelyyn voi tutustua verkossa virtuaaligal-

lerian, AR -sovelluksen (Augmented reality) ja 

podcastin kautta. Teoksiin pääsee tutustumaan 

myös paikan päällä, kun Galleria Kuvitus 

avaa pitkästä aikaa ovensa Art Fair Suomi 

Goes Galleries-festivaalin aikana 8.-13.6. 

   § 

Liikkuviin kuvituksiin ja lehtikuvitukseen 

erikoistunut Anna Salmi (s. 1992) yhdistää 

töissään digitaalista ja perinteistä maala-

ustekniikkaa. Hänen kuvituksissaan pop-

kulttuurista nousevat vaikutteet sulautuvat 

usein mielikuvitusmaailmaan, jota hallitsevat 

pastellivärit, glitter ja voimakkaat naiset. 

Toistuvia teemoja Salmen töissä ovat sodan-

vastaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Valikoidut asiakkaat: Adidas, Adidas by Stel-

la McCartney, Apple, Benefit Cosmetics, 

Buzzfeed, Forlaget M, Helsingin Sanomat, 

Kansainvälinen solidaarisuussäätiö, Kosmos, 

Lunette Cup, TED, Tulva-lehti, Ylioppilaslehti.



Hämeentie 28, Helsinki  

ma-to 12-17 

Varaathan vierailuajan etukäteen:  

galleria@kuvittajat.fi 

Teksti: Veera Pekkinen

Taitto: Sanni Tervo

VIRPI TALVITIE
PÄÄASIA
9.4. –  8.5.2021

Kuvitettuaan sadannen kirjan Virpi Talvitie halusi tehdä 

jotakin toisin. Toisenlaista, toiseen kokoon, jättää väritkin 

vähemmälle. Syntyi sarja kuvia. Pääasioita.
Virpi Talvitien yksityisnäyttely täyttää Galleria Kuvituksen 

suurikokoisilla piirustuksilla, jotka kumpuavat luovasta 

mielestä, muistoista – ja niiden hiipumisesta. Uudet kuvat ovat 

muistumia rakkaista asioista, pelottavista ja kiehtovista. Niissä 

heijastuvat kuvittajan kokemukset äidin muistisairaudesta ja 

toisaalta Italian ikuisesta kauneudesta ja voimasta.

Ilmaisuvoimaista viivaa ovat inspiroineet tyhjenevät kasvot 

ja aivojen lokerot, kryptat ja kerrostumat, sekä maaginen 

kuolleiden kaupunki Cerveteri. Kokonaisuus on pelkistetty 

mutta runsas. Palaneen savusaunan raunioista Talvitie on 

löytänyt sielukkaan työvälineen, itse kerätyn hiilen. Kaikessa 

on läsnä leikki, eikä raskaskaan aihe tunnu kuvittajan 

käsittelemänä musertavalta.  Pääasioita lähestytään lempeän 

tutkiskelevasti, ihmetellen ja hyväksyen.

Kuvittaja, kuvataiteilija ja graafinen suunnittelija 
Virpi Talvitie (s. 1961) pyrkii kaikessa tekemisessään 

moniulotteiseen ja syvään tulkintaan. Talvitie on palkittu 
lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnolla 2006, 
WSOY:n kirjallisuus-säätiön tunnustuspalkinnolla 2010 ja 

Pro Finlandia -mitalilla 2016.



Tuomas Kärkkäinen

Ämminkäiset
19.2.–27.3.2021

Galleria Kuvituksessa nähtävässä Ämminkäiset 
-näyttelyssä on esillä uutuuskirjan riemastuttaviin 
hahmoihin perustuvia printtejä, vaneriveistoksia ja 
keramiikkaa. Tarkkasilmäinen voi huomata myös  
näyttelytilassa käväisseen sihteeritihvilän merkkejä.

Tuomas Kärkkäisen esikoislastenkirja Suomen ämminkäi-
set värikuvina (S&S, 2021) kiinnittää alakoululaisen ja miksei 
vanhemmankin lukijan huomion kaupunkiympäristön pie-
niin ihmeisiin, tehden mitättömästä merkittävää. Kielellistä 
leikittelyä rakastava Kärkkäinen kulkee sanataituri Roald 
Dahlin ja Ilpo Tiihosen jalanjäljissä. Hän on myös jul-
kaissut aikuislyriikkaa omakustanteena ja haaveilee proosa-
teoksen kirjoittamisesta.

Teoksen innoittajana ovat toimineet fantastiset bestiaa-
rit ja eläintietokirjat, joista sen rakenne on tuttu. Kirjassa 
esitellään 15 kaupunkiympäristössä elävää otusta eli ämmin-
käistä, joista jokaiselle on omistettu aukeama. Vasemmalla 
sivulla lukija voi nähdä kuvittajan tulkinnan ämminkäi-
sestä luontaisessa elinympäristössään. Oikealla sivulla 
esitellään kyseisen ämminkäislajin tieteellinen nimi, koko, 
lajityypillinen toiminta, otuksen jälkeensä jättämät merkit, 
levinneisyys ja paljon muuta tärkeää tietoa.

Arkoja ämminkäisiä ei voi nähdä, joten otusbongaajan 
on kiinnitettävä huomiota kaupunkiympäristön erilaisiin 
merkkeihin. Kirjasta selviää esimerkiksi, että syypää kotika-
dun sammuneeseen katuvaloon voi olla lähistöllä vipeltävä 
nälkäinen immi. Kärkkäinen kartoittaa kaupungin alita-
juntaa nostaen kaupunkikuvasta esille pintoja, muotoja ja 
ääniä, jotka normaalisti jäävät huomiotta joko sijaintinsa  
tai monotonisen ilmeettömyytensä vuoksi.

Hehkuvan värikäs kirja sisältää hahmoesittelyjen lisäk-
si luvun ämminkäistutkimuksesta ennen ja nyt. Samalla 
teos kannustaa lukijoitaan uuteen harrastukseen: ämmin-
käisbongaukseen. Kirjassa nimittäin neuvotaan, kuinka 
ämminkäisten havainnoinnista voi pitää bongauskilpailun, 
jossa lasketaan pisteitä. Osallistava lastenkirja joka tekee 
omasta elinympäristöstä merkityksellisemmän, tuntuu ko-
rona-aikana tärkeämmältä kuin koskaan.

Tuomas Kärkkäinen 
(s. 1983) on itseoppinut äm-
minkäistutkija, kuvittaja, visu-
aalinen muotoilija ja muotoilu-
toimisto Merkityksen osakas. 
Koulutukseltaan hän on valtio-
tieteiden maisteri (Helsingin 
yliopisto, viestintä) ja taiteen 
kandidaatti (Aalto-yliopisto, 
graafinen suunnittelu). 

Asiakkaita: 
Aalto-yliopisto, Amnesty  
Internationalin Suomen 
osasto, Arkkitehti, Helsingin 
kaupunki, Helsingin Sanomat, 
Journalisti, Maailman Kuva-
lehti, Matkaopas, Opettaja, 
Psykologi, Sievo, S&S. 

Hämeentie 28, Helsinki  
ma-pe 12-16

Varaathan vierailuajan etukäteen:  
galleria@kuvittajat.fi 

Teksti: Veera Pekkinen 
Taitto: Sanni Tervo
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Apila Pepita
HELLÄ HELLÄ 

TATTOOTATTOO
29.1.–14.2.2021

ainutlaatuisina teoksina omalle iholle ja 
osa malleista on uniikkeja, eli kuvittaja 
tatuoi ne vain kerran. Hellä Tattoo osoittaa, 
että näyttelyn pitäminen voi kuvittajalle 
merkitä lähtökohdiltaan aivan erilaista 
töiden esittelyä kuin mihin kuvataidenäyt-
telyillä perinteisesti pyritään. 

Tatuointien yhteydestä taiteeseen ja este-
tiikkaan on tehty tutkimuksia, joissa on 
pyritty selvittämään miten tatuoinnit sijoit-
tuvat taiteen kentälle. Tatuoinnit lainaavat 
perinteisiltä taidemuodoilta ja luovat omaa 
kulttuuriaan. Ne myös haastavat meidät 
pohtimaan, mitä taide on. Tatuointi on teos, 
jota voidaan tarkastella kuvana, mutta 
siihen on otettava mukaan teoksen kanta-
ja eli ihminen. (Anna-Liisa Koskinen, 2019)

pila Pepita 
on tottunut 
kynänkäyt-

täjä. Intohimo piirtä-
miseen alkoi sarja-

kuvista ja laajeni siitä 
nopeasti myös muille aloille. Apila 

Pepitan kuvituksia on nähty monissa 
kirjoissa ja tälläkin hetkellä työn alla 

ovat viiden eri kirjan kuvitukset. Oven tatu-
ointien maailmaan kuvittaja avasi vuoden 
2019 lopulla. Värikkäille sarjakuvatyylisille 
tatuoinneille on riittänyt kysyntää ja tatu-
ointikone on surissut iloisesti, vaikka pande-
mia onkin asettanut työlle lisähaasteensa. 

Apila Pepitan tatuointityyli on saanut 
inspiraatiota modernista korealaisesta 
tatuoinnista ja siinä näkyy myös hänen 
taustansa sarjakuvataiteilijana. Kuvitta-
jaa innostavat populaarikulttuuri, anime, 
internet ja meemit. Värikkäissä tatuoin-
timalleissa Japanilainen fairy kei -tyyli 
yhdistyy goblin coreen. Lähtökohtaisesti 
kuvittaja suunnittelee sellaisia tatuointe-
ja, joita hän haluaisi myös itselleen.

Hellä Tattoo näyttelyn keskiössä ovat uudet 
tatuointimallit, ”flashit”, jotka on esitetty 
tatuointimaailmasta tuttuina flash sheet 
-julisteina. Flash-mallit ovat tilattavissa 

Flash-julisteita on perinteisesti ollut 
esillä tatuointistudioiden seinillä. Julis-
teissa on kuvattu valmiita tatuointimal-
leja eli “flasheja”. Flash-malleja on usein 
myös esillä kirjoissa ja/tai kansioissa 
tatuointistudiolla. Asiakas voi valita 
näistä malleista itselleen sopivan tai 
pyytää tatuointitaiteilijaa luomaan 
uuden mallin flash-malleista inspiroitu-
neena. Suomenkielessä ei ole flashille 
vielä omaa vakiintunutta sanaa. 
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Teksti: Veera Pekkinen 
Taitto: Sanni Tervo

Lähteet:  
Koskinen, Anna-Liisa:  ”Musteella  

merkitty minuus – Tatuoinnit taiteena”,  
Helsingin yliopisto, pro-gradu tutkielma, 2019 

Miettinen, Apila Pepita:  sähköpostit  
12.1.2021 ja 17.1.2021

Apila Pepita Miettinen (s.1991, Siilinjärvi) 
on kuvittaja, sarjakuvataiteilija ja tatuoi-
ja, joka asuu ja työskentelee Helsingis-
sä. Hän on opiskellut Aalto-yliopistossa 
graafista suunnittelua ja suorittanut kuvi-
tuksen sivuaineen osana maisteriopinto-
jaan. Apila Pepita toteuttaa aktivismia tai- 
teen keinoin ja käsittelee työssään usein  
sukupuoleen ja mielenterveyteen liittyviä  
kysymyksiä.

apilapepita.com 
apilatattoo.com

Hellä Tattoo näyttely sai nimensä vuoden 
2020 lopussa perustetun Studio Hellän 
mukaan. Apila Pepita perusti Katajano-
kalla toimivan tatuointistudion yhdessä 
Ahma Hokkasen, Sasha Kretovan ja Haley 
Lykantropian kanssa.  Studio Hellän tavoit-
teena on yhdistää tatuointien maailmaan 
kuvitusta, sarjakuvaa, kuvataidetta, desig-
nia ja dragia. Siinä missä perinteisen tatu-
ointialan visuaalisuus on usein dramaattis-
ta ja synkkää, tuo pastellisävyinen Studio 
Hellä alalle virkistävää vaihtelua.

Tatuointien ottamiseen liittyykin runsaasti 
psykologisia puolia ja kysymyksiä: Miksi 
tatuointeja otetaan, minkälaisia kuvia iholle 
valitaan ja mikä on niiden merkitys yksilöl-
le. Apila Pepitalle on ollut tärkeää huomioi-
da Hellä Tattoon tatuointimalleissa visuaa-
lisesti queer-kulttuuria. Kuvittaja toivookin 
pystyvänsä työssään tarjoamaa LGBTQAI+ 
yhteisölle heidän kaipaamaansa tatuointi-
kuvastoa. Transformaation kokevat toukat 
ja perhoset toimivat vertauskuvina trans-
sukupuolisuudelle ja söpöt eläinhahmot 
voivat tarjota queer-ihmisille eskapismia.  

Alunperin flash tarkoittaa liukuhihnatyyppistä tatu-
oimista, joka nousi suosioon USA:ssa 1940-luvulla. 
Samaa flash-mallia voitiin tehdä monille eri ihmisille 
mahdollisimman nopeasti. Nykyään monet tatuoijat 
vieroksuvat ajatusta massatuotannosta. Tänä päivä-
nä tatuoinnin halutaan ilmaisevan yksilöllisyyttä ja 
asiakkaat haluavat useimmiten täysin uniikin tatuoin-
nin. Perinteisiä flash-malleja tehdään myös edelleen 
mutta niitä varioidaan pienillä muutoksilla, jotta ne 
olisivat uniikkeja jokaisella kantajallaan.

Tatuointiala on kokenut suuren  muutoksen 
internetin yleistyttyä. Asiakkaat kävele-
vät yhä harvemmin tatuointistudiolle 
katselemaan flash-kansioita etsies-
sään sopivaa kuvaa. Tatuointien mark-
kinointi on siirtynyt pääosin verkkoon 
ja tatuointitaiteilijat julkaisevat nyt 
flash-mallikollaaseja Instagramissa.


