Keramiikka-ala
tarjoaa loputtomasti
yllätyksiä
Forssan ammattiopiston keramiikkalinjalle haluaa
tällä hetkellä niin paljon opiskelijoita, että opinahjon
oli muutettava hakutapaansa.
Teksti ja kuvat Sonja Karlsson

F

orssan museon alakerrassa toimivan Galleria Moletin
punatiiliset seinät kätkivät huhtikuussa sisäänsä savea.
Takaseinällä kaksi pyöreälinjaista maljakkoa, musta ja
valkoinen, seisovat vieretysten. Muutama askel eteenpäin ja
lattianrajassa on paperisavesta valmistettuja puupöllejä.
Seuraavassa huoneessa vastaan tulee kissa, jonka pistävä katse tuntuu selkäpiissä asti. Samalla seinällä katseen kiinnittää
lauma kasvoja, jotka kohoavat punatiiltä pitkin korkeuksiin.
Nämä työt ovat syntyneet vain muutaman kilometrin päässä, Forssan ammatti-instituutin A-rakennuksen ylimmässä
kerroksessa.
TYYTYVÄISIÄ OPISKELIJOITA

Kattoikkunoista siivilöityy avaraan tilaan kirkas valo. Vallitsee
keskittynyt hiljaisuus. On kevät ja nämä opiskelijat ovat pian
valmistumassa.
– Tuntuu haikealta, kun valmistumme, sanoo Riitta Varvikko, yksi keramiikka-alan opiskelijoista.
– Välillä tuntuu, että voisin aloittaa uudelleen alusta. On
vielä niin paljon opittavaa, miettii lähipöydässä kuppia tekevä
Päivi Mämmelä.
Forssan ammatti-instituutin keramiikka-alan artesaaniopinnot kukoistavat. Opiskelijat ovat silminnähden tyytyväisiä ja
hakijamäärät kasvussa.
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– Viime vuosien aikana hakijamäärä on kolminkertaistunut. Aiemmin meillä oli keramiikka-alan opintoihin jatkuva haku auki, mutta se oli suljettava, kun emme voi
ottaa enempää opiskelijoita, kertoo Minna Luoto Forssan
ammatti-instituutista.
Ei ole mikään ihme, että niin on käynyt. Sen lisäksi että keramiikkatrendi on viime vuosien aikana kohonnut kohoamistaan, on myös Forssassa tehty pitkäjänteistä työtä koulutuksen puolesta.
PITKÄN LINJAN OPETTAJAT

Forssa on Suomessa ainoa paikka, jossa keramiikka-alaa voi
opiskella toisella asteella päätoimisesti. Alan koulutus alkoi
seudulla jo kolmisenkymmentä vuotta sitten: elokuussa 1990
astelivat sisään ensimmäiset savenvalaja-artesaaneiksi opiskelevat opiskelijat.

▶ Tiina Nolte on luonut apumuotin
avulla sarjan palloja, joihin hän on tehnyt
säkkikankaalla ja aaltopahvilla kuvioita.

”Tämä on sellainen ala, että mitä
enemmän teet, sitä enemmän opit.”

jonkun verran, se vie mukanaan ja aina tulee uusia mahdollisuuksia. Tämä on sellainen ala, että mitä enemmän teet, sitä
enemmän opit, Kalm täydentää.
Savi on siitä houkutteleva materiaali, että alkuun pääsee helpolla. Keramiikanteko on helposti lähestyttävää ja heti konkreettista. Samalla savi on myös hyvin haastava materiaali: täysinoppinutta keraamikkoa ei maailmassa luultavasti ole.
NOIN PUOLET JATKAA ALALLA

▲▲ Kirsti Kalm (vas.) ja Outi Roos ohjaavat opiskelijoita
antaumuksella keramiikan tielle.
▲▲ Annika Lehtinen: Some Things Dark and Natural
▲ Tiina Rantanen: Kotiinpaluu

Jos Roos jäi taloon sattumalta, niin kävi myös hänen kollegalleen Kirsti Kalmille.
– Tulin tänne vuonna 1996 äitiysloman pikasijaiseksi, ja 1,5
kuukautta venyi 24 vuoteen, nauraa Kalm.
IKIAIKAISTA, JATKUVAA OPPIMISTA

Tuolloin opetuspaikkana toimi Tammelan taideteollinen
oppilaitos. Tilat keramiikkaa varten oli remontoitu entisiin
metalliopetuksen tiloihin.
Outi Roos tuli tuolloin kulttuuri- ja taideaineiden opettajaksi.
Hänen tehtävänään oli suunnitella uuden linjan opetus ja tilat.
– Ilmoitus työpaikasta oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja se
meni minulta ensi alkuun ohi silmien. Opettajan työ tuntui
muutenkin minulle nuorena kaukaiselta: ajatukseni oli muuttaa maalaistaloon, jossa on työhuone ja toimia siellä itsenäisenä tekijänä taiteen parissa, Roos kertoo nyt.
Tilaisuus sai hänet kuitenkin jäämään opettajaksi, ja opetusvuosia on kertynyt koko koulutuksen olemassaolon ajan.
– En oikeastaan ajattele itseäni opettajana. Olen ohjaaja,
joka siirtää tietoaan motivoituneille opiskelijoille.
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Jotain taikaa on saven ja tämän opinahjon liitossa. Ehkä salaisuus piilee jatkuvassa oppimisessa – sekä opettajien että opiskelijoiden – tai ikiaikaisissa menetelmissä.
Savella on pitkä historia ja esivanhempien oppimia menetelmiä käytetään pitkälti edelleen. Keraamisia astioita on valmistettu vuosituhansien ajan.
– Meillä on primitiivinen tarve tehdä käsillämme. Se on palkitsevaa, pohtii Kalm.
– Keramiikka on myös monipuolinen ala. Minusta tuntui,
että aloin vasta sitten oppia, kun piti alkaa opettaa muita, Roos
sanoo.
Keramiikka-alalla ei ole oppikirjoja. Roos ja Kalm ovat vuosikymmenten saatossa kerryttäneet omaa oppimateriaaliaan.
Vieläkin sitä tehdään paljon itse.
– Luovalla alalla ihminen ei ole koskaan valmis. Kun oppii

Normaali opiskelupäivä keramiikka-alalla vaihtelee paljon.
Tilassa on kerralla kaksi vuosikurssia, noin 30 opiskelijaa.
Välillä opettajien kädet ovat kipsissä, välillä dreijaamassa.
Koska kaikki opiskelijat eivät voi tehdä samaa asiaa samaan
aikaan, vaatii se myös opettajalta hereillä oloa ja aiheesta toiseen hyppimistä.
– Tärkeää on käydä läpi yllätykset, jotka alaan liittyvät, Roos
sanoo.
– Keramiikka on pitkä prosessi. Voi olla, että viimeinen uuni
pilaa kaiken, mutta prosessista on silti voinut oppia paljon.
Omassakaan pajassa kaikki ei tule menemään putkeen, vahvistaa Kalm.
Minna Luodon mukaan valmistumisen jälkeen keramiikka-alalle jää noin puolet opiskelijoista: osa hakeutuu jatko
koulutukseen ja osa ryhtyy yrittäjiksi. Viime aikoina Forssassa
on pohdittu, pitäisikö koulutus muuttaa ylioppilaspohjaiseksi,
koska keramiikka-ala on vaativa työllistymisen suhteen. Itsenäisenä käsityöyrittäjänä elannon saaminen ei ole helppoa.
Kaikki eivät kuitenkaan hakeudu opiskelemaan keramiikka-alaa työllistyäkseen uuteen ammattiin.
– Opiskelijamme ovat hyvin moninainen joukko. Tällä hetkellä nuorin opiskelija on alaikäinen ja vanhin kuusikymppinen. Osalle tänne tulo on myös irtiotto arjesta ja mahdollisuus välttää työuran aikainen ylikuormittuminen. Myös sillä
on yhteiskunnallista merkitystä, että täältä palaava opiskelija
pystyy jatkamaan aiempaa työuraansa uusin voimin, tuumii
Luoto.
TAIDETTA JA KÄYTTÖESINEITÄ

avulla sarjan palloja, joihin hän on tehnyt säkkikankaalla ja
aaltopahvilla kuvioita.
– Oli kinkkinen juttu, miten pallon saa tehtyä. En halunnut
näihin täydellistä tai koneella tehtyä pintaa, vaan rosoa. Kuvio
tasoittuu vielä, kun laitan siihen vihreän lasitteen, Nolte kertoo.
Forssassa saa kokeilla, yrittää ja epäonnistua, ja kokeilla
uudelleen. Opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä myös
arki-iltaisin ja sitä mahdollisuutta hyödynnetään runsaasti.
Opiskelijoita kannustetaan kokeilemaan sekä käyttöesineiden että taiteentekoa. Keramiikassa on paljon vaihtoehtoja.
– Haluamme kaikkien kokeilevan kaikkea. Joku taide
orientoitunut voi löytää intohimonsa millimetrin tarkkuudesta
tai toisinpäin. Joku, joka on ajatellut tekevänsä astioita voi innostua taiteesta ja arkinen käyttöesinekin voi olla taidetta. Ei tarvitse jaotella, että tekee vain jompaakumpaa, Kirsti Kalm sanoo.
– Ja jos opiskelija löytää suunnan ja vahvistuksen omalle
tekemiselleen, niin se on hyvä saavutus koulutukselta, toteaa Outi Roos.
Juhlan hetki koittaa kuitenkin aina viimeisenä.
– Kun uuni viimein avataan, joulupukki tulee käymään. Silloin on hienoa nähdä opiskelijoiden konkreettinen kasvu ja
oppiminen, iloitsee Kirsti Kalm. ●

Kiinnostaako keramiikka?
•

•
•

Forssan ammatti-instituutissa
voi opiskella keramiikka-alan
artesaaniksi. Opinnot kestävät kaksi
vuotta. Keramiikkaan tutustutaan
harjoitustöiden kautta: tutuiksi tulevat
esimerkiksi dreijaus ja käsinrakennus
sekä valutekniikat.
Alan korkeakouluopintoja tarjoavat
Hämeen ammattikorkeakoulu ja Aaltoyliopisto osana muotoilun opetusta.
Lyhytkursseja tarjoavat lukuisat opistot
ja yksityiset alan yrittäjät ja osuuskunnat
ympäri Suomen.

Yhdet kädet muotoilevat pehmeästä savimassasta hirveä, toiset kaatavat valua muottiin. Tiina Nolte on luonut apumuotin
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