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Opinnäytetyö käsittelee luovaa prosessia lopputyö vaatemalliston 
konseptin syntymisen taustalla. Sen tavoiteena on kehittää kirjoittajien 
luovaa tekemistä yhteistyön avulla ja luoda heitä miellyttävät konseptit 
lopputyövaatemallistojen taustalle.Työn aihe valikoitui tarpeesta 
kehittyä vaatesuunnittelijoina ja luovina tekijöinä. Työ pohjautuu 
kirjoittajien omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin ja pohdintoihin, 
joita tarkastellaan Medici-ilmiön ja sille tärkeiden käsitteiden, kuten 
välimaasto ja idearyöppy, kautta. 

Työ on jaettu teoreettiseen ja toiminnalliseen osuuteen. Teoriaosuudessa 
on perehdytty luovuuteen, ja siihen yleisesti liitettäviin termeihin, 
kuten inspiraatio ja intuitio. Niitä on käsitelty omien kokemusten ja 
teoriapohjan kautta. Työssä on haastateltu myös luovan alan tekijöitä. 
Toiminnallinen osuus taltioitiin luonnoskirjoihin, joiden materiaalia on 
tarkasteltu työssä, ja joiden pohjalta lopulliset konseptit on kehitelty. 
Työssä on kirjoittajien kokemusten kautta pyritty selvittämään ja 
kehittämään luovia prosesseja sekä hyödyntämään yhteistyötä.

Koska työn toiminnallinen osuus on kahden ihmisen luovan prosessin 
kuvausta, ei sen rakennetta eikä tuloksia voitu etukäteen ennustaa. 
Se on vaikuttanut paljon työn luonteeseen ja prosessin etenemiseen. 
Työ lähtee siitä lähtökohdasta, että sen tekijät löytäisivät prosessin 
aikana välimaaston tekemistensä kautta ja inspiroituisivat toistensa 
visuaalisesta materiaalista. Prosessin aikana ilmeni, ettei näin tulisi 
käymään. Välimaasto löytyi, mutta se ei vaikuttanut konkreettisiin 
visuaalisiin maailmoihin, vaan tekemisen laatuun ja luonteeseen.

Työn konkreettisena tuloksena syntyivät mallistojen konseptit ja 
moodboardit. Ei-aineellisia tuloksia ovat itsevarmuuden kehittyminen 
suunnittelijana ja ahaa-elämys siitä, että olemme itse olleet itsemme 
suurimpia esteitä luovassa työskentelyssä. Työ on hyödyttänyt 
kirjoittajiansa. Prosessin aikana molemmat heistä ovat löytäneet 
uudenlaista varmuutta ja intoa omaan luovaan työskentelyynsä.

Tiivistelmä 

Avainsanat: 

Luonnoskirja// Luovuus// Medici-ilmiö//Suunnitteluprosessi /Yhteistyö

Luovuutta välimaastosta, 
yhteistyö vaatesuunnitteluprosessin taustalla

Laura Gröndahl & Kristiina Yrjänäinen

     
Muotoilija (AMK) 
Muotoilunkoulutusohjelma, vaatetussuunnittelu  
  
sivuja 57 ja 2 liitettä
28.1.2015

Ohjaajat:

Lehtorit: Irmeli Osara & Marja Amgwerd



Abstract 

The thesis deals with the creative process behind the writers’ creation 
of the concepts for their final clothing collections. The aim was to 
develop creativeness through collaboration and design concepts 
through this development. This aim came through a mutual need to 
grow as creative designers. The thesis is looked at from a personal 
point of view. Personal experiences, feelings and thoughts are looked at 
through the Medici effect and its most important terms like intersection 
and explosion of ideas. 

The thesis has two different perspectives, one looks upon the subject 
through theory and the other focuses on the functional part. In 
the theoretical part terms like creativity, “Aha!” effect, intuition and 
inspiration are looked at from the writers own perspectives together 
with the theoretical point of view. The final concepts were created 
through material recorded in sketchbooks, used throughout the 
project. Creative processes have been developed through working 
on the concepts and through collaboration. The functional part of the 
thesis, being mostly a description of the creative process of two people, 
its structure and results were in no way foreseeable. The creative 
process affected a lot on the nature of the work and its progression. 
Throughout the process the intention was to discover an intersection 
between our works and get inspired by each other’s visual material. 
During the process it became clear that this was something that would 
not happen. The intersection was found, but it affected more on the 
quality of the work than the visual worlds. 
 
The concepts were created through different tasks, they led to the final 
concepts and moodboards. Immaterial benefits from the thesis were 
developments in our confidence as designers. The conclusions of the 
thesis can be seen on the development of the creative processes. Most 
of all realizing that we ourselves are our own biggest obstacles was a 
turning point in the work. During the thesis both of the writers found 
new certainty and passion for creative work.
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Opinnäytetyömme käsittelee yhteistyötä suunnitteluprosessin apuna 
sekä konkreettisen vaatemalliston suunnittelun taustalle tehtävää 
visuaalista työtä. Tarkastelemme luovaa prosessiamme Frans 
Johanssonin Medici-ilmiön kautta työstäen visuaalista materiaalia 
luonnoskirjoihimme erilaisten tehtävien ja päämäärien avulla. 
Avaamme käsitteitä luovuuden erilaisista tiloista ja ajatuksista sekä 
käsittelemme kahden ihmisen luovaa yhteistyötä. Toiminnallisen 
osuutemme tavoitteena on luoda toimivat konseptit ensi kevään 
lopputyövaatemallistojemme pohjalle. Konseptista puhuessamme 
tarkoitamme vaatemalliston ydinajatusta, joka pitää sisällään malliston 
visuaalisen maailman. Visuaalisen maailman pohjalta tässä työssä 
rakentuvat moodboardimme, joista malliston teema väreineen ja 
tunnelmineen välittyy. Työssä kerromme prosessista ja sen tietoisista 
sekä alitajuisista valinnoista, joita olemme tehneet konkreettisiin meitä 
tyydyttäviin lopputuloksiin pääsemiseksi.

Kantavana voimana työssämme toimii yhteistyö. Työskenteleminen 
ryhmänä antaa enemmän voimavaroja koko prosessille sekä kaksi 
eri näkökulmaa ongelmien ratkaisuun. Olemme aikaisemminkin 
työskennelleet yhdessä erilaisissa projekteissa ja tiedostamme 
molemmat ryhmätyöskentelyn voiman. Etenkin visuaalisen materiaalin 
luomisessa on mielestämme hyvä, jos kasvattavaa kritiikkiä saa 
monipuolisesti. Käytännössä yhteistyö onkin opinnäytetyömme 
punainen lanka. Kaikki, mitä teemme pohjaa yhteistyöhön aina 
kirjoittamisesta visuaalisen materiaalin työstämiseen. 

 

Työmme rakentuu teorian ja omien kokemustemme pohjalta. 
Käytämme suoria otteita keskusteluistamme ja ajatuksistamme tekstin 
tukena. Toivomme tämän tuovan meidän kahden äänen kuuluviin 
työssämme ja  keventävän teorian ja omien pohdintojemme välistä 
ajoittaista vaikea selkoisuutta.
Ensimmäisissä luvuissa käsittelemme Medici-ilmiötä ja työn kannalta 
oleellisia käsitteitä, kuten inspiraatiota ja ahaa-elämystä. Seuraavaksi 
tekstissä käsittelemme yhteistyötä, jolloin me kaksi, Laura ja Kristiina, 
nousemme keskeisiksi tekijöiksi. Vertaamme omia toimintamallejamme 
ja pohdimme yhtäläisyyksiämme ja erilaisuuksiamme. 
Seuraavissa luvuissa käymme läpi luovuutta ja luonnoskirjaa. 
Tarkastelemme luovuutta erilaisista näkökulmista ja tutkimme omia 
toimintamallejamme sekä vertaamme niitä erilaisiin väitteisiin 
luovuudesta. Luonnoskirjat toimivat meille avoimina luovan prosessin 
päiväkirjoina, joita esittelemme luvussa 9  Matkalla välimaastoon. 
Luvussa 10 Konsepteja kohti esittelemme prosessin aikana 
vaatemallistojemme taustalle tekemämme konseptit.

1. Johdanto
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Tässä luvussa esittelemme työmme aiheen ja tavoitteet. Lisäksi 
kerromme tutkimus- ja työmenetelmistämme sekä avaamme 
viitekehystämme. Opinnäytetyömme käsittelee luovaa prosessia 
lopputyövaatemalliston teeman syntymisen taustalla. Yksi 
pääteemoista työssämme on Frans Johanssonin Medici-ilmiö, joka 
käsittelee luovaa ideointia välimaastossa. Rajaamme luovan prosessin 
tutkintaa Medici-ilmiön avulla ja vertaamme sitä pohdintoihimme ja 
kokemuksiimme. Perehdymme Medici-ilmiöön oman luovan prosessin 
taustailmiönä. Kirjallisen osuuden lisäksi teemme toiminnallisen 
osuuden, jonka prosessin taltioimme luonnoskirjoihin. Toiminnallisen 
osuuden lopputulokset toimivat meille myöhemmin suunniteltavan 
lopputyövaatemalliston konseptina.
 
Opinnäytetyön aihe kumpusi molempien tarpeesta kehittyä 
suunnittelijoina ja päästä luomaan vahva konsepti mallistojen pohjalle. 
Tämän takia haluammekin haastaa itsemme ja katsoa, miten paljon 
enemmän saamme irti, kun lähdemme matkalle omaan luovaan 
maailmaamme. Löysimme medici-ilmiöstä työlle kaipaamamme 
teoriapohjan luovuutemme tarkasteluun. Työmme on siis kahden 
vaatesuunnittelun opiskelijan matka kohti lopputyömallistoja ja 
tilaisuus tutustua omiin luoviin prosesseihimme sekä pohtia oman 
suunnitteluprosessin syntyä ja kehitystä. Pyrimme ymmärtämään 
omia valintojamme luovassa prosessissa. Tarve lähteä tälle matkalle 
nousi etenkin kokemuksistamme vaihto-opiskelujen aikana. Lauran 
kokemukset Barcelonan IED Instituto de European Designissa ja 

Kristiinan kokemukset Vancouverin Kwantlen Polythecnic Universityssä 
nostivat pintaan monia uusia aspekteja suunnittelusta ja sen 
prosesseista. Vaihtokohteiden erilaiset tavat työskennellä luovien 
tehtävien parissa antoivat uusia näkökulmia moniin aikaisemmin 
kohtaamiimme ongelmiin.
 
Työ on henkilökohtainen itsensä tutkimis- ja kehittämisprojekti. 
Sen tarkoitus ei ole antaa suoria vastauksia lukijalle luovan työn 
kiemuroihin eikä toimia luovan työn oppaana. Tavoitteena on auttaa 
meitä ymmärtämään omia luovia prosessejamme ja kehittämään 
meitä suunnittelijoina. Vaikka koemme, että työstä on hyötyä etenkin 
itsellemme, uskomme, että myös samojen aiheiden äärellä kamppailevat 
opiskelijat voivat hyötyä siitä.

Kirjallisen työn lisäksi tavoitteenamme on tehdä konseptit 
lopputyövaatemallistojen taustalle. Konseptit kehitämme yhdessä 
eri tehtävien kautta. Kun konseptit ovat valmiita, lähdemme 
suunnittelemaan värimaailmaa, mahdollisia painokuoseja, muotokieltä 
sekä valitsemaan materiaaleja mallistojen tuotteisiin. Vaikka teemme 
opinnäytetyömme ja työn vaatemallistojen takana yhteistyössä, 
teemme omat lopputyövaatemallistomme sekä omat konseptimme. 
Toisin sanoen käymme matkan yhdessä, mutta päämäärämme ovat 
henkilökohtaiset. Mielenkiintoista prosessin aikana on nähdä, mitä 
erityisesti yhteistyö tuo lisää luovaan prosessiin ja miten se tulee 
näkymään lopputuloksessa.

2. AIHEEN ESITTELY, 
TYÖN TAVOITE & 
VIITEKEHYS
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Koemme, että emme ole aikaisemmissa suunnitteluprojekteissamme 
päässeet meitä tyydyttäviin lopputuloksiin. Ulkoiset ja sisäiset odotukset 
sekä tekijät ovat osaltaan vaikuttaneet meihin, ja haluammekin nyt 
mennä syvemmälle omaan tekemiseemme. Haluamme koulusta 
valmistuessamme olla hieman varmempia vaatesuunnittelijoita 
ja tehdä lopputyömallistot, jotka kuvaavat meitä suunnittelijoina. 
Yksi konkreettisimmista tavoitteistamme onkin saada materiaalia 
ammatilliseen portfolioon. Haluamme tämän takia haastaa itsemme ja 
katsoa, mitä voimme saada irti luovasta prosessista uusin työkaluin ja 
metodein. Tavoitteenamme on tehdä työn toiminnallinen osuus täysin 
avoimessa vuorovaikutuksessa keskenämme, yhteistyön voimin.

Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on selvittää meille käsiteltävät 
kohteet ja niiden keskinäiset vuorovaikutussuhteet (Anttila 2005, 460). 
Ympyrän uloimmaisena kerroksena opinnäytetyömme viitekehyksessä 
on luova prosessi, joka on työmme keskeisin termi. Kolmena suurena 
vaikuttavana tekijänä luovan prosessin sisällä ovat Medici-ilmiö sekä 
me, Kristiina ja Laura. Olemme itse suurina tekijöinä opinnäytetyön 
viitekehyksessä, koska käsittelemme koko työtä teoreettisen pohjan 
lisäksi myös paljon omista näkökulmistamme ja kokemuksistamme. 
Vuorovaikutuksemme on keskeisenä tekijänä etenkin yhteistyömme 
kannalta, luonnoskirjojen ja vaatemalliston teeman syntymisen 
näkökulmasta, sekä tietenkin Medici-ilmiön kannalta katsottuna. 
Viitekehyksemme keskellä on välimaasto, jonne pyrimme pääsemään 
luonnoskirjojen avulla ja joka vaikuttaa tiiviin yhteistyömme antiin. 
Näiden edellä mainittujen asioiden kautta luomme konseptit 
mallistoihimme.

aiheen esittely, työntavoite & 
VIITEKEHYS

Kuvio 1: viitekehys
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2.1 Tutkimusmenetelmät & tutkimuskysymykset

Työmme on kvalitatiivinen, ja käytämme fenomenologisia metodeja 
aiheen lähestymiseen. Oma kokemus on fenomenologisen 
tutkimusmenetelmän avainsana, ja menetelmä korostaa tutkijan 
omia havaintoja (Anttila 2005, 329). Omat kokemuksemme ovat työn 
kannalta erittäin tärkeitä, sillä havainnollistamme niiden kautta omaa 
tekemistämme ja käsittelemme teoriataustaa niihin peilaten.
 
Teoriataustan lisäksi käytämme myös asiantuntijahaastatteluita yhtenä 
työvälineenämme. Haastattelimme Poola Kataryna merkin suunnittelijaa 
Paula Kasurista sekä kuvataiteilija Riikka Gröndahlia, joiden näkökulmat 
koimme tärkeiksi tuoda esiin työtä käsittelevien aiheiden kautta. 
Kuvataiteilija Riikka Gröndahl tekee paljon videoteoksia, joiden 
puitteissa etenkin yhteistyö on hänelle hyvin tuttua. Paula Kasurisen 
haastattelussa meitä kiinnosti vaatesuunnittelijan mielipide siihen, 
onko luovalla tekijällä oikeasti aikaa luovalle työskentelylle ja kuinka 
se käytännössä näkyy hänen työssään. Luovalla alalla työskentelevien 
ammattilaisten näkökulmat ovat meille tärkeitä luonnoskirjan ja 
inspiroitumisen näkökulmasta. Mielestämme on kiinnostavaa tietää, 
kuinka paljon ammattilaiset käyttävät luonnoskirjoja ja mistä he kokevat 
inspiraationsa tulevan – tekevätkö he sen eteen paljon työtä vai syntyykö 
se aivan itsestään? Haastattelut toteutimme vapaamuotoisesti jättäen 
tilaa avoimelle keskustelulle.
 

Työn toiminnallisessa osuudessa teimme erilaisia tehtäviä 
löytääksemme uusia innovatiivisia ideoita mallistojemme pohjalle. 
Tehtävistä osa kumpusi suoraan Medici-ilmiö, huippuoivalluksia alojen 
välimaastossa -kirjasta ja osan olemme kehitelleet toiminnallista 

osuutta silmällä pitäen. Tehtävänannot elivät yhdessä toiminnallisen 
osuuden kanssa, emmekä määritelleet niitä etukäteen, vaan annoimme 
tehtävien kasvaa työn mukana. Tehtävien tarkoitus oli auttaa meitä 
löytämään uusia tapoja luovaan työskentelyyn ja tuottaa monipuolista 
visuaalista materiaalia. Osa tehtävistä oli isompia kokonaisuuksia ja 
osa taas pieniä, vähemmän rajattuja tehtäviä. Esittelemme työssämme 
tarkemmin kaksi tekemäämme tehtävää, jotka olivat mielestämme 
prosessin aloituksen kannalta tärkeitä. Keskustelemme tehtävistä ja 
avaamme niistä syntyvää dialogia, ajatuksia sekä käsityksiä teoriapohjan 
rinnalle. Teemme molemmat tehtäviä omiin luonnoskirjoihimme, 
joita seuraamme  yhdessä säännöllisesti. Luonnoskirjat ovat 
luovan prosessimme päiväkirjoja ja työvälineitä päämäärämme 
saavuttamiseksi. Luonnoskirjojen tarkastelusta ja niiden käsittelystä 
saamme lisää ulottuvuuksia yhteistyöllemme.

 

aiheen esittely, työntavoite & 
VIITEKEHYS
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Tässä työssä pyrimme löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
Minkälainen oma luova prosessimme on? Kuinka voimme kehittää 
omaa luovaa prosessia yhteistyön näkökulmasta? Luovaa prosessia 
on kautta aikojen tutkittu paljon, ja se kiinnostaa yhä edelleen 
monia. Liitämme luovuuden helposti yksilöllisiin valintoihin ja 
tekoihin. Tässä työssä tarkoituksenamme on haastaa tätä ajatusta. 
Visuaalisen ideoinnin alueella olemme aikaisemmin käyttäneet 
yhteistyötä välineenä hyvin vähän ja siksi haluamme tässä 
opinnäytetyössä perehtyä siihen. Pohdimme myös omia yksilöllisiä 
ominaisuuksiamme ja taustojamme, joilla on merkittävä vaikutus 
yhteistyöhömme. Hakemalla vastauksia tutkimuskysymyksiimme 
luomme myös pohjaa työn toiminnalliselle osuudelle, jonka tulokset 
näkyvät konkreettisesti luonnoskirjoissamme.
 

aiheen esittely, työntavoite & 
VIITEKEHYS

“ Minkälainen oma luova proses-
simme on? //
Kuinka voimme kehittää omaa 
luovaa prosessia yhteistyön 
näkökulmasta? ”

2.2 Muita tutkimuksia aiheesta

Yhteistyön tuomia mahdollisuuksia luovalle työskentelylle on 
alettu tutkia viime vuosina yhä enemmän. Kauan sitten luovuuden 
uskottiin olevan pyhä voima, joka laskeutui Jumalalta taiteilijaan ja 
luova työskentely miellettiin enemmän yksin tekemiseksi (Sawyer 
2006, 12). Nykyään tutkimukset ovat keskittymässä enemmän 
yhteistyön voimaan luovissa prosesseissa ja sen hyödyntämiseen 
yhä monialaisemmissa projekteissa.

Kasvatustieteiden professori Keith R. Sawyer on perehtynyt 
ryhmien ja yhteistyön vaikutukseen luovissa prosesseissa. 
Kirjoissaan Group Genious: The Creative Power of Collaboration 
ja Explaining Creativity, The Science of Human Innovation, Sawyer 
käsittelee luovuuden voimia yhteistyössä. Tarkastelun kohteena 
on etenkin yhteistyön tuomat voimat luoviin prosesseihin. Sawyer 
väittää kaiken luovuuden olevan loppujen lopuksi yhteistyön 
kautta saavutettua, vaikka luovatekijä työskentelisikin yksin. 
(Sawyer 2006, 2007.)

Opinnäytetöissä yhteistyötä luovissa prosesseissa on 
tutkittu vielä kohtalaisen vähän. Sami Viljanto on työssään 
Mistä on kollektiivinen luovuus tehty? Tarkastelun kohteena 
ulkoasun visuaalinen suunnitteluprosessi Animatricks 
animaatiofestivaaleille, tutkinut yhteistyötä itsensä ja kuvittaja-
graafikko Ossi Pirkosen välillä (Viljanto 2008). Työn tavoitteena 
on ollut rakentaa optimaalinen kollektiivisen luovuuden teoria 
ja toiminnallisessa osuudessa suunnitella animaatiofestivaaleille 
ulkoasu. Työllä on siis ollut kaksi hyvin selkeää tavoitetta, ja 
koemme, että se onkin onnistunut luomaan kattavan tietopaketin 
kollektiivisen luovuuden teorioista. Viljannon työ ei tosin pyri 
lähestymään aiheita yhtä henkilökohtaisella tasolla kuin oma 
työmme. Lähtökohdat  kollektiivin sisällä ovat myös hieman 
erilaiset, opinnäytetyön tekijä on opiskelija ja kollektiivin toinen 
jäsen taas ammattilainen.



Luovuutta välimaastosta, yhteistyö vaatesuunnitteluprosessin taustalla  // Laura Gröndahl & Kristiina Yrjänäinen

   

6

3. Medici-ilmiö

Tässä luvussa käsittelemme Medici-ilmiötä. Esittelemme ilmiön 
pääpiirteittäin ja avaamme siihen liittyviä käsitteitä. Kerromme myös, 
miksi ilmiö valikoitui kantavaksi teemaksi työlle ja kuinka se käytännössä 
näkyy työskentelyssämme.
 
Kantava pääteema opinnäytetyömme toiminnallisessa osiossa on 
Frans Johanssonin kehittämä Medici-ilmiö. Ilmiön juuret ovat kaukana 
1400-luvun Italiassa, mutta kantava idea niiden alla on vieläkin tuore ja 
ajankohtainen. Medicit olivat merkittävä firenzeläinen pankkiirisuku. He 
rahoittivat eri alojen tekijöitä, esimerkiksi kuvanveistäjiä, arkkitehtejä, 
maalareita ja tiedemiehiä. Nämä eri alojen taiturit tapasivat toisiaan 
Firenzessä ja muokkasivat uusiin ideoihin perustuvan maailman. Tämä 
maailma tuli myöhemmin tunnetuksi renessanssina. Renessanssi 
teki Firenzestä luovuuden keskipisteen, ja se on ollut yksi historian 
innovatiivisimmista paikoista. (Johansson 2005, 18-19.)
 
Ajatus ilmiön takana on varsin yksinkertainen: yhdistelemällä eri 
aloja, kulttuureita ja tietotaitoa pääsemme välimaastoon, josta voi 
parhaimmillaan kummuta uusia, innovatiivisia ja ennennäkemättömiä 
ideoita. Medici-ilmiö on mahdollista luoda nykyäänkin, yhdistämällä eri 
tieteen ja taiteen aloja. Näiden alojen välimaastosta voidaan innovoida 
uusia ideoita ja mahdollisuuksia. (Johansson 2005, 30-32.)

 yhdistelemällä eri aloja, kulttuureita 
ja tietotaitoa pääsemme välimaastoon, 
josta voi parhaimmillaan kummuta uusia, 
innovatiivisia ja ennennäkemättömiä 
ideoita. Medici-ilmiö on mahdollista 
luoda nykyäänkin, yhdistämällä eri 
tieteen ja taiteen aloja. Näiden alojen 
välimaastosta voidaan innovoida uusia 
ideoita ja mahdollisuuksia.

  (Johansson 2005, 30-32.) //

// Ajatus ilmiön takana on 
varsin yksinkertainen: 
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3.1 Välimaasto

Tämä luku käsittelee medici-ilmiön yhtä keskeistä ajatusta, välimaastoa. 
Esittelemme käsitteen yleisesti sekä etsimme välimaastoa väliltämme.

Välimaasto on paikka, jossa tuoreet ja kiehtovat eri alojen yhdistelmät 
luovat enemmän mahdollisuuksia innovaatioille. Useimmilla meistä 
välimaasto luo suotuisan ympäristön uusien ideoiden luomiselle. 
(Johansson 2005, 38-39.) Kuvitellaan esimerkiksi vaatesuunnittelija, 
joka hakee inspiraatiota vain muiden vaatesuunnittelijoiden töistä. 
Tällöin on mahdollista, että suunnittelija ei tule löytäneeksi uusia, 
innovatiivisia ideoita vaan toistaa jo tehtyjä suunnitelmia. Suunnittelija, 
joka hakee inspiraatiota monilta eri tieteen ja taiteen aloilta, taas pääsee 
mitä luultavimmin innovatiivisempaan lopputulokseen, yhdistelemällä 
ja kokeilemalla uusia tapoja toimia.

Vaatesuunnittelija Iris Van Herpenin 3D-printatut vaatteet ovat 
herättäneet suurta kiinnostusta muotimaailmassa. Hän yhdistelee 
perinteisiä käsityötekniikoita moderneihin ja uusiin digitaalisiin 
tekniikoihin. Näitä tekniikoita yhdistämällä hän on luonut itselleen 
välimaaston, jossa on mahdollista suunnitella uusia innovatiivisia 
vaatteita. Ilman näiden kahden alan yhdistämistä hän tuskin olisi 
päässyt saavuttamaansa lopputulokseen.

Vaate (kuva1) on suunniteltu yhteistyössä eri arkkitehtien, taiteilijoiden 
ja tutkijoiden kanssa. Arvailujen varaan jää, oliko Iris Van Herpen 
tietoisesti pyrkinyt välimaastoon suunnittelutyössään. Van Herpenin 
työ, joka yhdistää sekä monen eri alan ihmisiä että eri tekniikoita, on 
havainnollistava esimerkki välimaaston voimasta.

Medici-ilmiö

Kuva 1: Iris Van Herpen, Voltage Haute Couture SS 2013
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Vaatesuunnittelijoina haemme inspiraatiota monin eri tavoin, 
suunnittelun lähtökohtana voi toimia esimerkiksi erilaiset alakulttuurit 
tai luonto. Usein vaatemallistojen konseptit muodostuvat monien 
eri tieteen ja taiteen alojen risteyskohdissa. Toisena esimerkkinä 
välimaastosta on Lauran vaihtokoulussa suunnittelema vaatemallisto 
Stratum AW 14/15. Suunnittelun lähtökohtana toimivat geologiset 
maanpinnan kerrostumat sekä ihmisten tekemä kerroksellisuus, joita 
esiintyy esimerkiksi maalaustaiteessa. Kahden eri teeman yhdistämisellä 
hän loi itselleen suotuisan välimaaston suunnittelun lähtökohdaksi. 
Vaikka hän ei tietoisesti pyrkinytkään välimaastoon, on se jälkikäteen 
tarkasteltuna helppo löytää.

Medici-ilmiö

Laura:

“ Suunnitellessani mallistoa Stratum, en 
ollut lukenut Frans Johanssonin Medici-
ilmiöstä enkä välimaastoteoriasta. Mutta nyt 
jälkikäteen, kun katson mallistoa, huomaan 
selvästi olleeni välimaastossa. Uskon, että 
näiden kahden teeman yhdistäminen auttoi 
minua suunnitteluprosessissa. Se antoi 
minulle paljon vapaammat kädet ja avoimemman 
mielen. Jos olisin hakenut inspiraatiota 
vain esimerkiksi maankerroksista, 
olisin rajannut omaa tekemistäni. Enkä 
mahdollisesti olisi löytänyt niin paljon 
uusia ideoita mallistoon. ”

Kuva 2: Stratum AW/15 moodboard
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3.2 Assosiaatioesteet

Luomismahdollisuuksien maksimoimiseksi tulee ihmisellä olla sopiva 
tasapaino tiedon syvyyden ja leveyden välillä. Asiantuntemusta 
tarvitaan uusia toimintamalleja ja ideoita kehiteltäessä, mutta liiallinen 
tieto voi tappaa luovuuden. Liian syvällinen tieto luo assosiaatioesteitä, 
jotka estävät luovaa ajatteluamme. Ihmisen, jonka tietämys ei ole 
liian syvällistä, on helpompi lähteä purkamaan assosiaatioesteitä. 
Liian kaavoihin kangistunut ajattelu ja toiminta vaikeuttavat luovuutta. 
(Johansson 2005, 82, 144-145.)
 
Vaatesuunnittelijan työssä tärkeää, joskaan ei pakollista, on ompelun 
ja kaavoituksen hallitseminen. Omat suunnitelmat saa nopeasti 
toteutettua ja vaadittavat korjaukset kätevästi tehtyä. Etenkin pienessä 
yrityksessä työskentelevän suunnittelijan ammattitaitoon kuuluu hyvin 
tiukasti edellä mainitut taidot. Perustaitojen hallitsemisesta on  iso 
apu suunnittelijalle. Tämä auttaa käyttäjäystävällisten ja realististen 
tuotteiden suunnittelussa. Aloittaessamme vaatesuunnittelun opiskelun, 
olimme molemmat valmistuneet jo ompelijan ammattiin. Opiskelujen 
alussa kokemuksesta oli suuri hyöty. Kun toiset aloittivat koulun täysin 
ilman aikaisempaa kosketusta vaatetusalaan, meillä oli jo vaadittavaa 
tietotaitoa alalta. Jossain vaiheessa kuitenkin oma kokemuksemme 
kääntyivätkin meitä vastaan. Omasta tietämyksestämme tulikin 
assosiaatioesteemme. Oma suunnittelu kärsi, useasti, kun hylkäsimme 
ideoita vedoten siihen, että ne eivät olleet mahdollisia toteuttaa. 
Todellisuudessa toteutus olisi ollut mahdollista, mutta se soti kaikkea 
aikaisemmin oppimaamme vastaan. Olimme ompelijoina tottuneet 
tekemään käytännöllisiä ja toimivia vaatteita, emmekä osanneet lähteä 
revittelemään ja kokeilemaan uusia kaavoituksellisia ja toteutuksellisia 
ratkaisuja. Muistamme myös tehneemme suunnitelmallisia ratkaisuja 
ompelun vaativuutta silmällä pitäen. Esimerkiksi Laura muistelee 
eräällä kurssilla jättäneensä tietoisesti kaulukset pois mallistosta, sillä 
hän vihasin niiden kaavoitusta ja ompelua.

3.3 Idearyöppy

Medici-ilmiön päämääränä on idearyöpyn nostattaminen välimaaston 
avulla. Saavutamme idearyöpyn parhaiten, jos saamme kaadettua 
assosiaatioesteemme. Idearyöpyn tarkoituksena on taas suoltaa 
mahdollisimman paljon ideoita, joista voi sitten jatkokehittää 
toimivimpia ideoita.

Välimaastoon pyrkiessä on päämääränä idearyöpyn nostattaminen. 
Tapoja tähän on ainakin kolme seuraavaa: etsi tasapaino tiedon 
syvyyden ja leveyden väliltä, suolla aktiivisesti ideoita ja varaa aikaa 
arvioinnille. (Johansson 2005, 144.) Käsittelimme aikaisemmassa 
kappaleessa liian syvällisen tiedon haittoja omalle tekemiselle. Luovan 
tekemisen maksimoinniksi on hyvä etsiä sopiva tasapaino tiedon 
syvyyden ja laajuuden väliltä. (Johansson 2005, 144). Ompelijan 
koulutuksemme loi meille assosiaatioesteitä. Voisikin siis jopa sanoa 
että meidän tietämyksemme oli liian syvää ja laajaa. Luonnollisesti 
tietämys alalta on tarpeen mutta sopivissa määrin.

Ideoiden jatkuva suoltaminen auttaa löytämään jyvät akanoista. Usean 
idean pohjalta on todennäköisempää löytää uusia ideoita kuin vain 
muutaman vaihtoehdon väliltä. Vaatesuunnittelussa ideat muodostuvat 
usein monien luonnosten ja kokeiluiden kautta. Lauralla on tapana 
luonnostella jokaisesta vaatteesta monta ideaa, joista parhaiden 
pohjalta hän lähtee työstämään mallikappaletta. Kokemustemme 
mukaan tämä työskentelytapa on yleinen vaatesuunnittelijoiden 
keskuudessa.

Medici-ilmiö

Linus Pauling:

// Paras tapa saada hyvä idea on 
saada paljon ideoita //
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Kuvassa on Lauran luonnoksia takkiin. Idea on tässä vaiheessa jo 
muotoutunut aika pitkälle, mutta se on vielä selkeästi ideointivaiheessa. 
Joskus luonnoksia voi kertyä useita kymmeniä yhtä vaatekappaletta 
kohden. Tässäkin tapauksessa kuvan luonnokset ovat vain muutama 
esimerkki useasta piirustuksesta.

Ajan riittävyys on usein haastavaa. Oman työn arvioinnille tulisi varata 
tarpeeksi aikaa. Ideoiden on hyvä hautua. Hautomisaikana ideoita ei 
mieti jatkuvasti, jolloin ratkaisu voi tulla tiedostomatta (Johansson 
2005, 156). Hyvin usein aikaa ei ole tarpeeksi, jolloin lopputulos voi 
herkästi kärsiä.

Medici-ilmiö

Laura:

 “ Stratum-malliston suunnitteluun oli 
hyvin rajallinen aika ja hautomisaikaa ei 
jäänyt ideoille. Jälkikäteen se harmittaa, 
sillä siinä on monia elementtejä, joita 
mieluusti vaihtaisin. Kun teen kiireessä 
asioita luovuus ja merkityksellisyys 
kärsii. Tuntuu, että suollan vain ideoita, 
todellisen punaisen langan puuttuessa. ”

Kuva 3: Lauran luonnoksia mallistoon Stra-
tum AW 14/15
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 3.4 Me ja Medici 

Kuten edellä toimme esiin, välimaasto on yksi Medici-ilmiön keskeisistä 
käsitteistä. Me lähestyimme välimaastoa kahdelta eri kantilta. Yritimme 
hakea ideoita omaan tekemiseemme itsellemme täysin uusista ja 
vieraista aiheista, joiden pohjalta työstimme vaatemallistojemme 
konsepteja. Haimme välimaastoa oman ajattelumme laajentamiseksi 
ja pyrimme löytämään uusia tapoja inspiraation saamiseen. 
Halusimme antaa sattumalle mahdollisuuden ja päästä irti totutuista 
toimintatavoistamme, joita normaalisti käytämme vaatemallistojen 
konsepteja tehdessämme.

Tämän lisäksi pyrimme luomaan välimaaston meidän kahden välille ja 
sitä kautta luomaan suotuisan ympäristön mahdollisimman rikkaalle 
ideoinnille. Pyrimme löytämään omat erilaisuutemme ja vahvuutemme 
suunnitteluprosesseissamme, joiden kautta tarkastelimme 
Medici-ilmiötä ja meidän kahden välistä luovaa työskentelyä. 
Tässä käytimme apuna visuaalista materiaalia aikaisemmista 
suunnitteluprosesseistamme. Henkilökohtaisten sekä yhteisten 
assosiaatioesteiden murtaminen on keskeisessä asemassa työn 
toiminnallisessa osuudessa.
 
Parhaisiin mahdollisiin lopputuloksiin pääsemiseksi on luovan 
prosessin alkuvaiheessa oltava avoin kaikille ideoille. Medici-ilmiön 
välimaastoideointi auttaa meitä myös pääsemään irti liian strategisesta 
ajattelusta ja kohti luovempaa sekä vähemmän ennakoivaa ajattelutapaa. 
Pyrimme pääsemään meitä tyydyttäviin lopputuloksiin yhdistelemällä 
ideointia välimaastossa, omia visuaalisia maailmojamme sekä yllättäviä 

uusia aspekteja. Medici-ilmiön avulla pyrimme pääsemään tilaan, jossa 
ideoita syntyy aiheen ahkeran työstämisen kautta. Emme luota onneen 
tai sattumaan.
 
Medici-ilmiö valikoitui työhömme, koska se sopi aiheeseemme. Ilmiössä 
tuntui olevan kaikki keskeiset luovan prosessin läpi käymiseksi tarvittavat 
asiat. Opinnäytetyöprojektin ja luovan prosessin ymmärtämisen palaset 
tuntuivat loksahtavat paikoilleen kirjaa lukiessa. Tunne siitä, että luovan 
prosessin täytyy olla yksin kuljettava tie, katosi täysin. Tässä työssä 
me asetamme itsemme Medici-ilmiön keskelle. Me olemme kaksi eri 
maastoa, joiden väliin pyrimme. Haluamme nähdä, miten yhteistyö 
vaikuttaa omaan prosessiimme, saammeko yhteistyöstä paljon 
enemmän irti kuin yksin, omassa kuplassa työskentelemällä? Pohdimme 
myös kuinka kaksi erilaisista lähtökohdista olevaa vaatesuunnittelijaa 
voisi hyötyä toisistaan oman luovan ajattelunsa kehittämisessä. Miten 
käy, kun lähdemme etsimään inspiraatiota työllemme meille täysin 
vieraista asioista? Ilmiön ytimestä toivomme löytävämme uusia ideoita 
ja tapoja toimia suunnittelutyössä.

Medici-ilmiö
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Tässä luvussa kerromme työmme keskeisistä käsitteistä. Luovuudesta, 
inspiroitumisesta ja luovista prosesseista puhuttaessa nostetaan usein 
esille käsitteet flow, ahaa-elämys, intuitio, aivoriihi, kill your darlings ja 
tiedostamattomat prosessit. Alustamme myös omia mielipiteitämme 
näistä käsitteistä ja sitä, miten ne ovat näkyneet työskentelyssämme.     

4.1        Flow
 
Flow-kokemuksessa ihminen pääsee tilaan, jossa hän työskentelee 
koko kapasiteetillaan tavoitteidensa saavuttamiseksi. Oman tekemisen 
ulkopuolella tapahtuvat asiat sulkeutuvat yleensä pois aiheeseen 
keskittymisen kasvaessa. Parhaiten flow-tilaan pääsee, kun kiinnostus 
työstettävää aihetta kohtaan on suurimmillaan ja taidot sekä haaste 
kohtaavat toisensa. Nämä hetket koetaan sekä prosessin aikana että 
jälkikäteen erittäin onnellisiksi ja tyydyttäviksi. (Csikszentmihalyi 1990, 
114-118.)

Flow-tilan kokemus on niin vahva, että usein ajankäsitys häviää 
kokonaan. Hakeudumme ihmisinä näiden kokemusten alueelle niiden 
tuottaman hyvän tunteen takia, emme siksi, että saisimme ulkopuolelta 
jonkinlaista meriittiä flow-tilaan pääsemisestä. Kokemuksen tuottamista 
tuloksista ollaan toki vielä onnellisempia, jos palaute myös ulkoapäin 
on positiivista. (Sawyer 2006, 233.)

Flow-tila ja sen saavuttamisen tuottamat tulokset ovat meille monien 
projektien kautta tuttuja. Tilaan pääseminen on yleensä tuntunut 
helpoimmalta oman kodin rauhassa ja silloin, kun paineet työstettävää 

projektia kohtaan eivät ole olleet kovinkaan suuret. Koemme useiden 
hyvien flow-tilan tulosten syntyneen pitkän työstämisen kautta. Pitkään 
työstetyt ideat ovat useimmiten tuottaneet parhaimmat tulokset. 
Kristiina muistaa opinnäytetyön toiminnallisen osuuden työstämisen 
ajalta montakin hetkeä, joissa ideoiden työstäminen on tuntunut 
ahdistavalta aikapaineiden takia. Hän kokeekin aikarajoitusten 
useimmiten olevan ahdistavia, etenkin tilanteissa, joissa ei omista 
ideoistaan tunnu saavan kiinni. Työskentelyn rajoittamisesta on toki 
myös hyötyä, ja joskus flow-tilaan saattaa päästä jopa paremmin, kun 
tiedostaa paineet työstämisen alla.

4.2       Ahaa-elämys

Ahaa-elämys tapahtuu useimmiten silloin, kun sitä vähiten odottaa. 
Ihmiset pyrkivät ahaa-elämysten saamiseen, koska niistä syntyvät 
ideat ovat yleensä innovatiivisimpia ja mullistuksellisimpia. Tutkijoiden 
mukaan elämyksen aikana aivoissa tapahtuu paljon aktiviteettia, 
sekä kokeilua että erehdystä, joiden avulla haluttuun lopputulokseen 
päästään. (Migliore 2012.)

Kirjailija Steven Johnson kertoo useimpien ihmisten käsittävän ahaa-
elämyksen yllättäväksi, yksittäiseksi idean välähdykseksi, vaikka 
oikeampaa olisi sanoa sen olevan monien ideoiden kautta luotu uusi 
ideayhdistelmä. Ihmiset keräävät näitä taustaideoita jatkuvasti joka 
paikasta. Huomaamatta ideat saattavat syntyä vuorovaikutuksesta 
muiden ideoiden kanssa.

4. Käsitteet 
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Kokeessa, jossa seurattiin laboratoriotyöntekijöiden ahaa-elämyksiä, 
huomattiin, että parhaimmat oivallukset eivät syntyneetkään silloin kun 
työntekijät istuivat omalla työpisteellään vaan viikoittaisissa kokouksissa, 
joissa kaikki kertoivat löydöistään, ideoistaan ja virheistään. Parhaat 
ideat kehittyvät siis usein ahkeran työn sekä pitkän ajan tuloksena. 
(Johnson 2010.)

Kristiina:

“ Näin jälkikäteen miettien muistan 
melkein jokaiseen suunnitteluprojektiin 
liittyneen jonkin asteisen ahaa-elämyksen. 
Ehkä siitä tietää, että prosessi on ollut 
haasteellinen. Elämyksen jälkeen, kun 
vihdoin keksii jotain mielestään hienoa, 
on yhtäkkiä todella tyytyväinen olo koko 
suunnitteluprosessiin. ”

Suurin virheemme saattaa hyvinkin olla, että odottelemme näitä 
mullistavia ideoita tai yritämme hakea jotain tiettyä kaavaa, jonka 
avulla pääsisimme varmasti ahaa-elämyksen. Odottelun ja kaavoihin 
tukeutumisen sijasta olisikin oikeasti parempi kokeilla omia taitojaan ja 
käyttää luovuuttaan jatkuvasti.

4.3       Intuitio

Käsitettä intuitio käytetään paljon puhuttaessa ajatuksista, joita et 
ole tietoisesti tehnyt. Se on kuitenkin synnynnäinen kyky, jota pystyy 
tutkimaan ja kehittämään. Monissa prosesseissa intuitiosta on paljon 
enemmän hyötyä verrattuna rationaaliseen päättelykykyyn. Se 
avaa luovaa ajattelua ja nopeuttaa monia prosesseja. Intuitiotutkija 
Dominique Surelin mukaan rationaalisella päättelykyvyllä ei useinkaan 
päästä yhtä nopeasti parempiin ja tarkempiin ratkaisuihin kuin 
intuitiolla. Tämä johtuu siitä, että intuitio on kognitiivinen kyky, joka 
hyödyntää aivokapasiteettia kokonaisvaltaisemmin. (Ruotsi, 2012.)

Samu Mielonen ja Asta Raami ovat intuitiotutkijoita, jotka katsovat 
intuitiivista ajattelua etenkin taiteen ja muotoilun kautta. Mielosen 
mukaan intuitiivista tietoa onkin kahdenlaista, sattumanvaraisesti ja 
pyytämättä tulevia aatteita sekä tietoa, joka on saatu tahdonvaraisesti. 
Heidän mukaansa myös tunteet, vaistot ja perustuntumat sekoitetaan 
usein intuitioon. Todellisuudessa intuitio kuitenkin on enemmän 
hiljaiseen ja laajempaan tietoon perustuvaa. Myös ulkopuolisten 
arvioihin luotetaan usein enemmän kuin omaan intuitioon, vaikka 
ulkopuolelta tuleva arviointi ja ohjeistus ei välttämättä tiedä paremmin. 
Tämä auktoriteetteihin luottaminen ei usein ole hyväksi intuitiiviselle 
ajattelemiselle, koska usein on helpompaa kääntyä suoraan itsensä 
puoleen ja luottaa omaan tietoonsa. (Ruotsi, 2012.) 

Liitämme ulkopuolisten arviointiin luottamisen vahvasti tilanteisiin, 
joissa emme ole varmoja siitä, mitä olemme tekemässä. Näissä 
tilanteissa ei välttämättä luota omaan intuitioonsa tarpeeksi, etenkin jos 
ei ole päässyt vahvasti flow-tilaan prosessin aikana. 

Käsitteet
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Kysyimme kuvataitelija Riikka Gröndahlilta, luottaako hän intuition 
voimaan työskentelyssään ja miten hän kokee sen. Hän kertoi pyrkivänsä 
olemaan herkkä intuitiolle ja käyttävänsä sitä apuna työskentelyssään. 
Tosin hän toi esiin, että on vaikea erottaa, mikä on intuitiota ja mikä 
henkilön omaa makua. Hän kokee ulkopuolisten mielipiteiden joskus 
sekoittavan omaa tekemistään. Intuitio kuolee helposti, jos kuuntelee 
liikaa muiden ihmisten mielipiteitä ja jos miettii jo valmista lopputulosta 
liikaa. (Gröndahl 2014).

4.4 Aivoriihi
 
Brainstorming eli aivoriihi on Alex Osbornen kehittämä termi ja 
yksi luovan ongelmanratkaisun menetelmä (Sawyer 2006, 121). 
Ryhmätyöskentelyssä aivoriihi-ideointi on erityisen hyvä työkalu, ja 
parhaimmillaan yhden innostus ja optimismi voi tarttua muihinkin 
jäseniin. Ideoiden laatu ja määrä saattavat parhaassa tapauksessa myös 
kasvaa runsaasti. (Johansson 2005, 148-150.) Aivoriihi toimii työtavaksi 
etenkin luoviin ongelmanratkaisutilanteisiin. Erilaiset näkökulmat 
ryhmän sisällä tuottavat paljon ideoita ja ratkaisumahdollisuuksia 
luoviin ongelmiin lyhyessä ajassa. (Järvilehto 2009, 12.)
 
Aivoriihi-menetelmään liitetyt ongelmat koskevat yleensä sosiaalisia 
tilanteita tai käytännön järjestelyitä. Näitä ongelmia voidaan verratta 
yksin ideoimiseen tai virtuaalisesti järjestettyihin aivoriihi-tilanteisiin, 
joissa osanottajat kokevat kommentoimisen olevan huomattavasti 
helpompaa. Arvostelun pelko, vastaamisen viive ja vapaamatkustaja-
ilmiö ovat kuitenkin aivoriihi-ideoinnin ongelmista suurimpia. 

Käsitteet

Riikka Gröndahl:

// Ehkä intuitio on sellainen 
pohjalla oleva tunne jonkun hetken 
varmuudesta. sellainen että sitä ei 
voi selittää, mutta jos sitä yrittää 
järkeistää, jos sen riisuu kaikesta 
ja vaan tunnustelee niin kyllä sen 
tietää toimiiko se vai ei.//
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Vapaamatkustaja-ilmiöllä tarkoitetaan ryhmässä työskenteleviä jäseniä, 
jotka yrittävät päästä tehtävien suorittamisesta helpolla. Muiden 
ideoidessa paljon saattaa osa ihmisistä kokea helpommaksi vetäytyä 
taka-alalle. (Johansson 2005, 151.)
 
Uskomme, että pystymme välttämään aivoriihi-ideointiin liittyvät 
ongelmat. Tunnemme toisemme ja ryhmämme on pieni, joten 
vapaamatkustaja-ilmiön syntyminen on käytännössä mahdotonta. 
Luomme ympäristön, jossa on helppo keskustella ja annamme aikaa 
miettimiselle. Epäsosiaalisuudesta ei myöskään ole suurta pelkoa 
kahden hengen ryhmässä. Vaikka aina ei tuntuisikaan siltä, että jaksaa 
keskustella, saa silti toisen ideoista kimmokkeita omalle luovalle 
ajattelulleen. Kahden hengen ryhmässä on helpompi luoda ilmapiirin, 
jossa ei ole arvostelun pelkoa. Haluamme kaikkien ideoiden ja kritiikin 
olevan tervetullutta.
 

4.5 Kill Your Darlings

Variaatiota sanonnasta Kill Your Darlings on käytetty vuosikymmenien 
ajan erilaisissa kirjoittamisen oppaissa ja opetuksessa. Nykyään sanonta 
liitetään kuitenkin kirjallisuuden ja kirjoittamisen lisäksi vahvasti myös 
muihin luovien alojen suunnitteluprosesseihin. Sanonnan tarkoituksena 
on auttaa luovan prosessin kimpussa työskentelevää pääsemään 
päämääräänsä ja luomaan eheitä tasapainoisia lopputuloksia. Työn 
lopputulosta on pystyttävä katsomaan kokonaisuutena, eikä vain 
oivalluksien kokoelmana. Jos huomaa samojen ideoiden tulevan 
jatkuvasti vastaan työssään, kannattaa ne poistaa, eikä kerta toisensa 
jälkeen jäädä ihastelemaan niitä. Omia luovia oivalluksiaan ei 
kuitenkaan kannata lopullisesti tuhota ja heittää menemään, vaan 
ne kannattaa laittaa talteen mahdollista myöhempää käyttöä varten. 
(Järvilehto 2009, 20-21.) 

 Vaatesuunnittelijan työssä Kill Your Darlings -sanontaa saatetaan käyttää 
paljonkin etenkin ideoiden keruu-, jalostus- ja luonnosteluvaiheessa. 
Huomaamme usein töistämme, kuinka samantyylisiin alkuasetelmiin 
päädymme pelkässä moodboardin kokoamisessa tai kuinka helposti 
keksittyään jonkin hienon yksityiskohdan on yllättäen tyytyväinen 
koko mallistoon. Tämä lienee myös yksi syy siihen, minkä takia niin 
monet mallistot ovat tuntuneet menneen väärään suuntaan. Työn 
jalostusvaiheessa ei ole kiinnittänyt tarpeeksi huomiota kokonaisuuteen 
vaan ihaillut hienoja yksityiskohtia ja oivalluksia. Joskus nämä omasta 
mielestään mahtavat oivallukset saattavat levitä koko mallistoon 
kuin rutto, ja yhtäkkiä huomaa koko malliston kärsivän tästä yhdestä 
mahtavasta innovaatiosta. Kristiina kokee tämän ongelman nousseen 
eteen tilanteissa, joissa malliston suunnittelulle ei ole ollut esimerkiksi 
tarpeeksi ideointiaikaa.

Kristiina:

 “ Paniikissa olen yrittänyt 
keksiä jotain uutta ja mielenkiintoista 
mallistoihini, mutta myöhemmin olenkin 
huomannut vain viljelleeni samaa ideaa 
jokaisessa vaatekappaleessa uudelleen ja 
uudelleen ”

Käsitteet
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4.6 Inspiraatio

Termillä inspiraatio on monia eri yhteyksiä. Sen juuret voidaan liittää 
uskonnolliseen merkitykseen pyhällä hengellä täyttymisestä ja sen 
seurauksena suuriin tekoihin innoittautumisena. Latinankielinen 
sana in spirare tarkoittaa sisään hengittämistä ja sitä kautta ympäriltä 
vaikutteiden ottamista sekä niiden avulla jonkin uuden luomista. 
Nykyään termi inspiraatio liitetään paljolti taiteelliseen sekä tieteelliseen 
työskentelyyn. Etenkin kun puhutaan luovuudesta, inspiraatio tarkoittaa 
eräänlaista luovuuden tulvaa sekä ideoiden virtausta. (Rantanen 2013.) 

Omissa luovissa prosessissamme inspiraatiolla on suuri rooli. 
Inspiraatiosta puhuessamme tarkoitamme vaikutteiden saamista ja 
myöhemmässä vaiheessa niiden jalostamista. Inspiraatiota löydämme 
usein monesta eri lähteestä, usein alitajuisesti. Inspiroivia asioita voivat 
olla esimerkiksi eri ihmiset, keskustelut tai vaikka auringonpaiste. 
Puhuessamme inspiraatiosta tarkoitamme myös tekemisen laatua eli 
sitä, kuinka innokkaana ja ahaa-elämyksen pauloissa on jonkin asian 
parissa ahertaessaan. Puhekielessämme inspiraatio, flow-elämys sekä 
ahaa-elämys sekoittuvatkin usein keskenään.

Kristiina kokee, että häntä inspiroi usein esimerkiksi luonto ja 
ympäristö, erilaiset materiaalit, muodot sekä erilaiset kulttuurit. Lauraa 
taas inspiroi maalaustaide, värit sekä erilaiset pinnat ja tekstuurit. 
Molempien suunnitteluprosessi alkaakin usein visuaalisella taustatyöllä, 
jolloin keräämme meitä miellyttäviä kuvia edellä mainituista aiheista. 
Suunnitellessamme tässä työssä konseptejamme, koetimme hakea 
inspiraatiota meille vieraammista aihealueista. Ajattelimme niiden 
tuovan mahdollisesti jotain uutta töihimme. Koimme tärkeäksi haastaa 
itseämme sekä poistua mukavuusalueiltamme. 

4.7. Tehtävät

Olemme kehittäneet opinnäytetyöprosessin varrelle omia 
ajatuksiamme ja luovuuttamme herättäviä tehtäviä. Niiden tarkoitus on 
viedä työmme toiminnallista osuutta luontevasti eteenpäin. Tehtävät 
olemme koonneet lukemamme materiaalin pohjalta ja sovellamme 
etenkin Frans Johanssonin Medici-ilmiötä käsittelvän kirjan aiheita 
työllemme sopiviksi tehtäviksi. 

Alkuperäinen ajatus tehtävien tekemiselle oli herättää ajatuksiamme ja 
auttaa meitä pääsemään välimaastoon. Asettaessamme uusia haasteita 
itsellemme ajattelimme niiden tuovan mukanaan myös uusia ideoita, 
joita emme kenties olisi keksineet ilman haasteita. 

Olemme suunnitelleet tehtävät siten, että pystymme tekemään niitä 
sekä yhdessä että yksin. Yhdessä tekemämme tehtävät pohjautuvat 
enemmän aivoriihi-ajatteluun, kun taas yksin työstettävissä tehtävissä 
pyritään selvästi enemmän flow-tilan saavuttamiseen. Suoritettiin 
tehtävät sitten yksin tai yhdessä, pyrimme aina keskustelemaan niistä 
ja purkamaan ajatuksiamme sekä sen hetkistä suuntaamme. Toisen 
avulla saamme paljon palautetta ja uusia ideoita, jotka auttavat meitä 
eteenpäin työssämme.

Olimme kiinnostuneita tietämään, tekevätkö luovien alojen 
ammattilaiset itse kehittämiään tehtäviä herätelläkseen luovuuttaan. 
Kuvataiteilija Riikka Gröndahl kertoi hänelle eräänlaisen tehtävän 
olevan näyttelyissä käyminen ja sitä kautta inspiroituminen. Hän myös 
kertoi tekevänsä muusikkoystävänsä kanssa lyhyitä harjoituksia, joiden 
tarkoitus on päästä pois turhasta itsekritiikistä. Hän voisi kuvitella 
tekevänsä erilaisia tehtäviä luovuutta herätelläkseen, mutta hän luottaisi 
niissä yhteistyön voimaan. (Gröndahl 2015.)

Käsitteet
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5. YHTEISTYÖ LUOVASSA 
TYÖSSÄ

Luovassa työskentelyssä ja etenkin luovassa yhteistyössä ihminen on 
herkässä tilassa ja saattaa usein kokea turhautumisen tunteita. Luovuus 
on monen mukaan yksilöllinen prosessi, ja etenkin ulkoapäin se saattaa 
sellaiselta näyttää. Tosiasiassa täysin yksin on melkein mahdotonta 
olla luova. Useimmat luovaa työtä tekevät yksilöt hakevat innoitusta 
prosessiinsa ympäriltään joko läheisiltä tai muilta ihmisiltä. Käytännössä 
voisi siis sanoa, että kaikki luovat prosessit ovat yhteistyössä syntyneitä. 
(Renander 2003, 76.)

Yhteistyö näkyy videotaiteilija Riikka Gröndahlin työskentelyssä 
tiiviisti. Ideointi alkaa usein hänestä itsestään, mutta hyvä työryhmä 
on projektin jatkumisen kannalta oleellinen. Hän sanoo kollegoiden 
palautteen olevan äärimmäisen tärkeää. Idea, joka on alkuvaiheessa, ei 
hänen mukaansa välttämättä ole paras. Kun idean jakaa muiden kanssa 
ja antaa kypsyä, voi siitä kehittyä uusi idea. Hän toivoisi pääsevänsä 
tekemään enemmän yhteistyötä ja jakamaan ideoitaan. Yksin tehdessä 
on vaikea orientoitua tekemiseen, jakaminen tuntuu hänestä tärkeältä 
niin lopputuloksen kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Gröndahlin mainitsemat seikat yhteistyöstä näkyvät myös omassa 
työskentelyssämme. Kokemustemme mukaan ideoiden jakaminen 
esimerkiksi luokkakavereiden kanssa antaa usein paljon paremmat 
lähtökohdat niiden työstämiselle. Koulussa suunnitteluprosessien 
aikana olleet kritiikkitilaisuudet ovatkin olleet mainiona apuna 
ideoiden jakamisessa ja palautteen antamisessa. Gröndahl kertoo 
myös henkisestä hyvinvoinnista ja sen tärkeydestä. Mielestämme onkin 
tärkeää, että osaa hakea tukea ja pyytää apua, kun ei itse jaksa tai on 
lukossa työnsä kanssa. (Gröndahl 2014.)

Ryhmien ja yhteistyön toimimisesta keskusteltaessa puhutaan usein 
myös siitä, minkälaiset ryhmät toimivat parhaiten. Ryhmät, joiden 
jäsenillä on eri alueiden asiantuntemus mutta samanlainen tieto ja 
samanlaiset tavat työskennellä, toimivat usein parhaiten. Luovimpaan 

lopputulokseen päästään ryhmissä, joissa tietoa ja taitoa jaetaan 
avoimesti. Uuteen ongelmaan tartuttaessa on parempi, jos ryhmän 
jäsenet tulevat erilaisista taustoista. Toisaalta jos ongelma on tuttu, 
ratkeaa se helpommin, jos jäsenet tulevat samanlaisista taustoista. 
(Sawyer 2006, 121.)
 
Usein lopullista produktia tarkasteltaessa saatamme ajatella sen 
syntyneen yhden ihmisen käsistä. Yksi ihminen on suunnitellut ja 
joissain tapauksissa myös valmistanut sen. Nyky-yhteiskunnassa asia 
harvoin kuitenkaan on näin. Monesti tuotteiden takana ovat valtaisat 
organisaatiot, ryhmät tai jopa yhteiskunnat. Pelkästään tuotteiden 
suunnitteluun tarvitaan usein monen ihmisen panosta. (Sawyer 2006, 
30.)

Luovasta yhteistyöstä ja sen tärkeydestä on puhuttu paljon viime 
aikoina. Yle Teeman Tekijänä-sarjassa tunnetut muotoilijat, suunnittelijat 
ja taiteilijat kertovat lähestymistavoistaan luoviin prosesseihin. Heidän 
lähtökohtansa työskentelyyn ja motiivit tuotteiden takana ovat erilaiset, 
mutta jokainen mainitsee luovassa prosessissa yhteistyön olevan 
merkittävä asia. Monesti yhteistyön tekeminen on niin luonnollista, 
ettei edes huomaa, kuinka paljon toisilta osapuolilta oikeastaan 
saakaan voimavaroja työskentelyynsä. Suunnittelija Aamu Song 
kertoo luovien prosessien olevan eräänlaisen tulipallon pompottelua 
edestakaisin ryhmän jäsenten välillä. Pallotteluun kuuluu aina kiistelyä 
ja yhteisymmärrystä parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. 
Vaatesuunnittelija Samu-Jussi Koski taas kertoo malliston suunnittelu- 
ja työstämisprosessin syntyvän yhteistyössä. Hänen mielestään koko 
Samuji-brändiin kuuluvat kaikki sen taustalla työskentelevät ihmiset. 
Saara Renvallin mielestä suunnittelija saatetaan mieltää yksilöksi, mutta 
tosiasiassa yksilön takaa löytyy aina joukko ihmisiä. (Tekijänä 2012, 
2013.) 
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5.1 Yhteistyö välillämme

Kun olimme päättäneet tehdä opinnäytetyömme yhdessä, oli 
ensimmäisten tunteiden joukossa pelko ja epäilys. Entä jos emme 
onnistuisikaan työskentelemään yhdessä ja mitä jos lopputulos 
kärsisi, emmekä tulisi pääsemään sisälle omiin saati toistemme 
luoviin prosesseihin? Lauraa mietitytti ajatus erilaisuudestamme. 
Kristiina on tunnollisempi ja rauhallisempi, kun taas Lauran on joskus 
vaikeampi keskittyä olennaiseen. Hän tekee asioita intuitiivisesti sekä 
hieman hätäisesti. Voisiko Kristiina kokea, että tehtävien hoitaminen 
ja lopullinen kirjoitustyö jäisi hänen kontolleen? Laura huomasi myös 
pohtivansa, vaikuttaisiko heidän erilaisuutensa negatiivisesti projektiin. 
Kuinka kahden toisaalta hyvin samanlaisen persoonallisuuden, mutta 
myös kahden ääripään yhteistyöstä saisi mahdollisimman paljon 
irti? Kristiina taas mietti, olisiko Lauran intuitiivinen työtapa vaaraksi 
projektille ja olisivatko hänen omat käsityksensä työskentelystä kenties 
aivan liian erilaiset kuin Lauran. 

Olimme kuitenkin työskennelleet yhdessä monissa projekteissa 
aiemminkin, joten toistemme työtavat olivat meille tuttuja. Niinpä 
pelkomme osoittautuivat jo alkuvaiheessa turhiksi. Tiesimme 
molemmat, että yhdessä työskenteleminen vaatii aina joustoa kaikilta 
osapuolilta. Koemme näiden ajatusten ja tunteiden läpikäymisen 
olleen silti tarpeellista. Näin pääsimme yhteisymmärrykseen siitä, 
miten erilaisuutemme olisi työtä tukeva näkökulma. Ehkä myöskin juuri 
nämä eroavaisuudet vetivät toisiamme puoleemme ja tämän aiheen 
ympärille.

5.1.1 Kristiina ja Laura

Tässä luvussa käsittelemme meidän kahden välimaastoa, käyttäen 
esimerkkinä aikaisempien vaatesuunnitteluprojektiemme materiaaleja. 
Tutustumme toistemme visuaaliseen maailmaan, mietimme 
erilaisuuttamme vaatesuunnittelijoina ja luovina tekijöinä. Omia 
erilaisuuksiamme tarkastellessa löydämme toivottavasti otollisen 
paikan välimaastolle. Tarkastelemme myös prosessiemme kaavioita ja 
vertaamme niitä Pirkko Anttilan kaavioon luovasta prosessista.

Opinnäytetyömme yksi ehkä haastavimmista osista on välimaaston 
löytäminen väliltämme. Luontevimmilta keinolta oman tekemisen 
analysointiin ja sen vertailuun on meille visuaalisten maailmojemme 
vertaaminen. Käytämme visuaalisena materiaalina omien aikaisempien 
vaatesuunnitteluprosessiemme kuvallista materiaalia. Visuaalisten 
maailmojemme vertaamisen lisäksi pyrimme tutustumaan toisiimme 
syvemmin ja löytämään omat erilaisuutemme. Visuaaliset maailmamme 
poikkeavat toisistaan melko paljon, vaikka usein pidämmekin 
samoista asioista, mitä tulee esimerkiksi taiteeseen ja sisustamiseen, 
mutta suunnittelutöissämme erilaisuutemme näkyvät parhaiten. 
Maailmojemme vertaileminen tuntuu kohtalaisen selkeältä myös sen 
takia, että ystävyytemme kautta meille on muodostunut jonkinlainen 
käsitys siitä minkälaisista asioista toinen pitää. Mielenkiintoisen tästä 
vertailemisesta kuitenkin tekee ajatus siitä, miten hyvin oikeasti olisi 
mahdollista päästä kiinni toisen visuaaliseen maailmaan ilman, että on 
elänyt saman elämän ja kokenut samat asiat.

YHTEISTYÖ LUOVASSA TYÖSSÄ
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YHTEISTYÖ LUOVASSA TYÖSSÄ

5.1.2  Me välimaastona ja      
vaatesuunnittelijoina

Kristiinan tyyliä kuvaa parhaiten sanat minimalismi, graafinen, 
androgyyni ja harmonia. Hänen visuaalinen maailmansa on hyvin 
kaunis, ja hänellä on pyrkimys työskennellessään löytää tasapaino 
uusien innovatiivisten muotojen ja harmonian väliltä. Kristiina kokee 
käyttävänsä usein tiettyjä elementtejä suunnittelussaan, mutta 
pohtii myös, että valitseeko hän nämä elementit, koska ne tuntuvat 
helpolta ratkaisulta ja tieltä varmaan lopputulokseen. Lauran töissä 
usein toistuvia teemoja ovat etninen, boheemi ja voimakkaat värit. 
Hänen töissään lähtökohtana on usein leikkisyys, joka ilmenee niin 
materiaalivalinnoissa kuin muotokielessäkin.

Välimaastoa lähestyessä kokee Kristiina Lauran visuaalisesta 
maailmasta ja suunnittelutavoista olevan paljonkin hyötyä hänelle 
itselleen. Kristiina on aina ihaillut Lauran töiden leikkisyyttä, värikkyyttä 
ja kokeellisuutta, juuri sitä mitä hän haluaisi tuoda enemmän esiin myös 
omaan visuaaliseen maailmaansa. Innokkuus ja taide näkyvät selkeästi 
Lauran töissä, ja hänen kiinnostuksensa erilaisia pintoja kohtaan 
tuo paljon uutta ja mielenkiintoista mallistoihin. Kristiinan mielestä 
Lauran suunnittelutyyli ja visuaalinen maailma on viime vuosien aikana 
muovautunut ja tarkentunut paljon. Kristiinaa mietityttää hieman Lauran 
impulsiivinen työtapa ja se, asettaako työtapa välillä turhia vaikeuksia 
Lauran suunnitteluprosessille. Samoja vaikeuksia keskittyä yhteen 
ongelmia Kristiina näkee myös omassa työskentelyssään.

Lauran mielestä Kristiinan vahvuuksia suunnittelussa on kyky luoda 
vahvoja ja johdonmukaisia mallistoja. Kristiinan töissä näkyy usein 
myös hänen taustansa niin ompelijana kuin kaavoittajana. Vaatteet 
ovat rakenteiltaan ja kaavoitukseltaan viimeisen päälle suunniteltuja. 
Muotokieleltään yksinkertaisissa vaatteissa hyvin suunnitellut 
yksityiskohdat pääsevät oikeuksiinsa. Materiaalit on myös huolella 
valittuja, mutta värimaailmaa Laura jää pohtimaan. Samat sävyt toistuvat 
usein. Laura toivoisikin Kristiinan käyttävän värejä rohkeammin. 
Kristiinan töissä näkyy kiinnostus arkkitehtoonista muotokieltä kohtaan. 
Mallistot tuntuvat ulkopuolisen silmissä syntyvän ilman suurempaa 
ahdistusta, ja sen takia hänen työskentelyään on ollut kiinnostavaa 
seurata.

Meillä molemmilla on samat heikkoudet suunnittelijoina. Emme ole 
vielä kertaakaan uskaltaneet tehdä kokeilevampia ja täysin oman 
näköisiä mallistoja. Töistämme näkee, että potentiaalia löytyisi, mutta 
uskallusta ei ole tähän mennessä ollut tarpeeksi. Toivomme saavamme 
tähän prosessiin voimakkaammin esiin omat visuaaliset maailmamme 
ja siten tuottamaan mielestämme parhaat mahdolliset mallistot.
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Kuva 5: Kristiina, Moodboard 2013Kuva 4: Laura Moodboard 2013

YHTEISTYÖ LUOVASSA TYÖSSÄ
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5.1.3 Prosessikaaviomme

Anttilan produktiivisen prosessin kaavio kuvaa niitä kohtia, joita 
onnistuneessa prosessissa yleensä on. Se on realistinen malli, joka on 
kehitetty etenkin luovien ja kulttuurialojen tarpeisiin. Mallin lopputulos 
on yleensä konkreettinen tuote tai muu käytännöllinen tulos. Mallissa 
on kuusi tärkeää kohtaa, jotka ovat (1) alkumielikuvan luominen, (2) 
ongelmien määrittäminen, (3) syklien määrittäminen, joiden kautta 
prosessi etenee, (4) syklit edellyttävien toimenpiteiden määrittäminen, 
(5) teorian syvyyden määrittäminen ja (6) päätösanalyysi. (Anttila 2005, 
462-465.)

Alkumielikuvan luominen lähtee usein liikkeelle konkreettisesta 
tarpeesta, ideasta, visioista tai halusta luoda jotain. Vaiheeseen kuuluu 
luonnostelua, kuvailua ja mielikuvan tarkentamista. Mielikuvien ei 
tarvitse olla vielä kovinkaan konkreettisia, kunhan itsellä tai ryhmällä 
ovat yhteiset näkemykset. Ongelmien määrittelemisen vaiheessa 
kuvaillaan tarkkaan ongelma, jota ollaan ratkaisemassa. Ratkaisuun 
pääsemiseksi, on hyvä miettiä myös mitä tarvitsee tehdä halutun 
lopputuloksen saavuttamiseksi. Syklien määrittäminen koostuu muun 
muassa sanallisista käsitteistä tai esimerkiksi tuotekonsepteista. Tässä 
vaiheessa voidaan verrata myös kilpailevien konseptien vaikutusta 
omaan tuotteeseensa. Syklien määrittelyssä on tärkeää pohtia myös 
etenemisen kannalta tärkeät etapit. Toimenpiteiden määrittäminen 
koostuu esimerkiksi tarvittavista testauksista ja kokeiluista. Selvitetään, 
mitä tarvitsee kokeilla ja tutkia, jotta lopputulokseen päästään. Teorian 
syvyyden määrittäminen koostuu tutkimustulosten analysoinnista. 
Samalla mietitään suunta, johon tuotetta lähdetään viemään. 
Päätösanalyysivaiheessa tuloksia tai konkreettista tuotetta tarkastellaan. 
Tarkastelu voi koskea käytettävyyttä, kuluttajanäkökulmaa, hyvinvointia 
tai esimerkiksi merkittävyyttä. Tässä vaiheessa käsissä on jo lopullinen 
tuote. (Anttila 2005, 464-465.)

Kuvio 2:
Pirkko Anttilan prosessin kaavio 

(Anttila 2005, 463)
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Molempien kaavioissa on havaittavissa selkeitä samankaltaisuuksia 
mutta myös erilaisuuksia. Prosessiin liittyy selkeästi paljon niin 
positiivisia kuin negatiivisiakin tunteita. Ahdistus ja epäröinti koettelee 
meitä molempia luovan prosessin aikana, mutta sen kautta koemme 
myös pystyvämme pääsemään parempiin lopputuloksiin. Oman 
työnsä kyseenalaistaminen kuuluu vahvasti molempien työskentelyyn. 
Tunteet ovatkin merkittävä osa luovaa prosessia, ja tyypillisimpiä 
läpikäytäviä tunnetiloja sen aikana ovat epäröinti, tyhjyyden tunne, 
pelko, ahdistus, turhautuminen ja kiukku (Renander 2003, 14). Usein 
muistamme lyhyemmistä prosesseista selkeästi vain pelon ja ilon 
tunteet kaikkien muiden jäädessä näiden voimakkaiden tunnetilojen 
alle piiloon (Renander 2003, 22). Meidän kaavioihimme ovat nousseet 
selkeimmin juuri nämä epäröinnin ja innostuksen tunteet. Ne saattavat 
esiintyä useamman kerran koko prosessin aikana, mutta muistamme 
niiden esiintyneen usein eräänlaisissa projektin käännekohdissa. 
Epäröinnin tunteet johtuvat usein siitä, ettei luovissa projekteissa voi 
olla varma onnistumisestaan, ja niin turvallisen vaihtoehdon kuin uuden 
vaihtoehdon valitseminen aiheuttaa tuskaa (Renander 2003, 42).

Alustavan mielikuvan luominen ja sen purkaminen visuaaliseksi 
materiaaliksi on meille molemmille hyvin tärkeää. Kristiina kokee 
usein myös sanallisen purkamisen olevan visuaalisen materiaalin 
lisäksi hyödyllistä omalle prosessilleen. Tämän visuaalisen materiaalin 
jatkuva kehittäminen ja hyödyntäminen on erittäin tärkeää ja koemme 
usein tässä luonnoskirjoista olevan hyötyä. Niihin taltioitu materiaali ei 
katoa, ja niitä tarkastelemalla pystyy myöhemmässä vaiheessa helposti 
arvioimaan oman suunnitteluprosessinsa kulkua.    

Kuvio 3: Lauran suunnitteluprosessin kaavio
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Kristiinan prosessikaaviossa palautteen saaminen nousee yhdeksi 
keskeiseksi kohdaksi. Palaute voi projektista riippuen tulla joko 
auktoriteetilta, työparilta tai ystäviltä. Hän kokee ulkopuolisen 
palautteen ja ideoiden jakamisen prosessin aikana sitä helpottavaksi. 
Joskus palaute on hyvinkin kriittistä ja sen seurauksena saattaa 
ahdistua, mutta usein tämä ahdistus johtaa uusiin ideoihin ja parempiin 
lopputuloksiin. Ulkopuolelta tuleva kritiikki saattaa myös johtaa siihen, 
että pitää kiinni omista mielipiteistään vielä tiukemmin. Tällainen usko 
omiin kykyihinsä on joskus hyvin tarpeellista.

Usein ulkopuoliset tekijät, kuten sesonki, johon suunnitellaan, tuovat 
projekteihin oman lisänsä. Kristiina kokee niiden kuitenkin olevan 
vaikutukseltaan heikompia kuin sisäiset tekijät. Omat mieltymykset 
ja halu tai tarve luoda jotain uutta, vievät projektia hänen mielestään 
enemmän eteenpäin kuin ulkoiset vaatimukset. Toki ulkoisista 
tekijöistä saa usein vaikutteita, ja ne onkin hyvä ottaa huomioon. 
Prosessiemme heikko kohta on meillä molemmilla oman ammatillisen 
itseluottamuksen puute ja omien taitojen kyseenalaistaminen.

Kuvio 4: Kristiinan suunnitteluprosessin kaavio
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Kuvio 5: SWOT-analyysi opinnäytetyömme yhteistyöstä.

YHTEISTYÖ LUOVASSA TYÖSSÄ

5.2 Yhteistyön ja projektin SWOT-analyysi

SWOT-analyysiä käytetään välineenä analysoitaessa erilaisia oppimista 
sekä kehittämistapahtumia. Lyhenne SWOT muodostuu sanoista 
Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heikkoudet), Opportunities 
(mahdollisuudet) ja Threats (uhat). SWOT-analyysillä voi helposti pohtia 
joko omia tai ryhmien sisäisiä ja ulkoisia vahvuuksia sekä heikkouksia. 
(Opetushallitus 2014). Käytämme työssämme SWOT-analyysiä hyväksi 
pohtiessamme yhteistyömme vaikutusta opinnäytetyön kirjalliseen ja 
toiminnalliseen osuuteen. 

Ryhmätyömme vahvuutena näemme erityisesti sen, että meillä on 
yksilöinä hyvinkin erilaiset visuaaliset maailmat. Yhteistyön tekemisen 
kannalta tämä on mielestämme projektiamme tukeva asia ja toisen 
visuaalisesta maailmasta inspiroituminen saattaa johtaa todella 
mielenkiintoisiin lopputuloksiin. Ryhmän monipuolisuuden etu on 
ehdottomasti sen mukanaan tuomien uusien näkökantojen, asenteiden 
ja lähestymistapojen hyöty projektille (Johansson 2005, 115). 

Yhteistyömme kiinnostavimpana aspektina on nähdä luova prosessi 
paitsi omasta myös toisen näkökulmasta ja ammentaa vahvuuksia 
toiselta ja luoda rikkaampia ideoita sekä kuulla kannustavaa kritiikkiä 
yhteistyön hengessä. Näemme myös erilaiset osaamisalueemme 
työn vahvuutena. Ne tuovat työhön lisää ulottuvuuksia. Aiheiden 
pohtiminen yhdessä tuntuu helpommalta, ja toiselta saakin usein tukea 
omille ajatuksilleen tai uusia mielenkiintoisia näkökulmia niin omaan 
pohdintaan kuin tehtävien tekemiseen.
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Työn mahdollisuuksia ovat myös mielestämme erilaisuuksiemme 
hyödyntäminen. Esimerkiksi Laura saattaa tehdä asiat tavalla, joka ei 
ole tullut Kristiinalle mieleenkään, mutta joista Kristiinalle saattaisi 
olla hyötyä. Etenkin luova prosessi on hyödyllistä nähdä myös toisen 
näkökulmasta. Näin voi mahdollisesti hyödyntää toisen oivaltamia 
asioita parantaakseen omaa prosessiaan. Koko työn aikana olemme 
myös korostaneet avoimen kritiikin tärkeyttä ja mielestämme 
olemme onnistuneet antamaan kohtalaisen avoimesti kritiikkiä sekä 
keskustelemaan meitä mietityttävistä asioista ja ongelmista koko työn 
aikana.

Työn alkuvaiheessa ajattelimme suurimman heikkouden olevan 
kahden erilaisen näkökannan ja äänen yhdistäminen. Ajattelimme, 
että tekstistä saattaisi näkyä liian selkeästi kaksi eri kirjoittajaa ja että 
emme välttämättä pääsisi tarpeeksi syvälle toiminnallisessa osuudessa, 
jos pelko jakamisesta olisi liian suuri. Myös kirjallisen ja toiminnallisen 
osuuden tekeminen lomittain asetti pieniä haasteita. Huomasimme, että 
kirjoittamisen aikataulut eivät välttämättä pitäneet, kun samaan aikaan 
halusi päästä tekemään toiminnallista osuutta. Yksi työn suurimpia uhkia 
oli varmasti tiedon jakaminen toiselle. Hetkittäin tuli mieleen asioita, 
joita ei kuitenkaan välttämättä jakanut toisen kanssa. Syy tähän saattoi 
olla se, ettei tullut ajatelleeksi asian kiinnostavan toista. Myös tehtävät 
asettuivat meille sekä mahdollisuudeksi että uhaksi. Niistä oli paljon 
hyötyä lopullisen konseptin luomisessa, mutta niiden toteuttaminen 
asetti myös haasteita. Aina ei ollut inspiraatiota tehdä tehtäviä, kun taas 
toisinaan niitä olisi tehnyt mieluummin kuin kirjallista.

YHTEISTYÖ LUOVASSA TYÖSSÄ
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Luovuus sanana ja käsitteenä on äärettömän laaja ja jopa ahdistava. 
Mitä luovuus on, millainen on luova ihminen? Onko luovuus verta, 
hikeä ja kyyneleitä vai meistä riippumaton korkea jumalallinen voima, 
joka ilmestyy vain harvoille ja valituille? Voiko luovaksi tekijäksi kasvaa, 
vai onko se vain erityislahjakkaiden taiteilijoiden itseoikeus? Jokainen 
luova tekijä määrittelee todennäköisesti käsitteen hieman eri tavalla. 
Luovuutta on tutkittu ja pyritty selittämään monilla eri teorioilla. Karkeasti 
ajateltuna luovuus voitaisiin jakaa arkipäiväiseen ja taiteelliseen 
luovuuteen. Monien luovuudentutkijoiden mukaan luovuus onkin yksi 
vaikeimmin määriteltävistä käsitteistä (Uusikylä 2012, 4).
           
Keskusteluissamme huomasimme, kuinka eri tavalla koemme luovuuden. 
Kun toinen meistä kokee sanan paineita luovana ja pelottavana, toinen 
lähestyy asiaa positiivisuuden ja mahdollisuuksien kautta. Kristiina 
kokee, että luovuus on mahdollistanut useat tärkeät keksinnöt ja että 
omien luovien kykyjen käyttäminen on erityisen tärkeää. Lauralle taas 
luovuus on henkilökohtainen pyrkimys, joka pelottaa. Molempien 
puheista tulee ilmi, että arastelemme käyttää itsestämme sanaa luova 
tekijä. Luovuus näyttäytyy meille kaukaisena ja vaikeasti tavoiteltavana 
ilmiönä. Pyrimme pääsemään tästä ajatusmallista irti, vapauttamaan 
oman luovan ajattelumme ja hylkäämään omat ennakkoluulomme 
itseämme kohtaan.
 
Luovaan työskentelyyn liittyvät kiinteästi epävarmuuden tunteet. 
Monesti luovan alan työntekijät tuntevat olevansa huijareita, ja sanonta 
“Fake it until you make it” ei myöskään ole tuntematon. Epävarmuus, 
joka asuu luovuuden ytimessä, tulee esiin tästä lauseesta. Huijariksi 
paljastumisen pelko sekä epäilyt seuraavasta projektista selviytymisestä 

aiheuttavat näitä ahdistumisen tunteita. Luovassa työssä ei ikävä kyllä 
kuitenkaan etene, jos tekee varman päälle. Näennäisesti liian suurien 
projektien ja tehtävien vastaanottaminen kasvattaa luovaa tekijää 
eniten. (Renander 2003, 46.)

6.1      Luovuus ja kiire
 
Opiskelujemme aikana näkemyksemme vaatesuunnittelijan 
työnkuvasta on laajentunut. Suunnittelijoilta vaaditaan paljon laajaa 
tietotaitoa eri aloilta. Erityisesti pienen yrityksen suunnittelijan tulee 
hallita myös markkinointi, tuotanto ja hallinnolliset seikat. Työssä 
vastuu ja kiireinen työtahti saattavat vaikuttaa negatiivisesti luovuuteen. 
Monialaiset työtehtävät vievät aikaa luovasta prosessista, millä saattaa 
olla negatiivinen vaikutus lopulliseen produktiin. 

Haastatellessamme Poola Kataryna merkin suunnittelija Paula Kasurista 
kysyimme häneltä miten kiire näkyy ja vaikuttaa hänen työhönsä. Hän 
kertoi kiireen olevan hyödyllistä, sillä se pakottaa tekemään. Hän mainitsi 
myös työskentelevänsä tehokkaammin kiireessä, mutta toivoi kuitenkin 
aikaa olevan enemmän, sillä ajanpuute haittaa luovaa työskentelyä.  
Pienessä yhden hengen vaatesuunnitteluyrityksessä ei jää aina tarpeeksi 
aikaa suunnitteluprosessille, eikä asioilla ole aikaa hautua. Hän myös 
kokee, ettei taiteelliselle työskentelylle jää aikaa, uusia ideoita täytyy 
työstää niin nopealla aikataululla. Kasurinen käyttääkin paljon ideoita 
edellisistä mallistoistaan uusien suunnitteluidensa pohjalla. (Kasurinen 
2015.)

6. LUOVUUS
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Vaihto-opiskelujen aikana meille korostettiin jatkuvasti, että meidän 
tulee tottua hektiseen ilmapiiriin ja nopeisiin aikatauluihin. Tämä 
perusteltiin seuraavalla lauseella: “Fashion world is like that, better get 
used to it.” Armoa ei tunnettu, ja nälkää sekä väsymystä tuli kestää. Se 
on kuulemma normaalia. Kiireinen ja vaativa työskentely on eri asia 
kuin ilmapiiri, jossa on tilaa vapaasti virtaavalle esitietoiselle prosessille. 
Lawrance Kubien mukaan luovuutta ei ole ilman tätä vapaasti virtaavaa 
esitietoista prosessia (Renander 2003, 38). Hektisessä ja stressaavassa 
ilmapiirissä työskentely tukahduttaa mielestämme helposti luovuutta. 
Kun deadlinet puskevat päälle ja uusia tehtäviä tulee koko ajan, ei jää 
aikaa oman työn prosessoimiselle.

Aivotutkija Kiti Müllerin mukaan “kiire tappaa luovuuden”. Luova 
ongelmien ratkaisukyky ja muisti heikkenevät kiireisessä ilmapiirissä, 
eikä työteho kasva tai luovuus pääse valloilleen pakon alla. Müllerin 
mielestä tehokkuus ja luovuus eivät sovi yhteen. Erityisesti ulkoapäin 
tuleva painostus, esimerkiksi työpaikkojen vaatimukset tehokkaasta 
mutta luovasta työskentelystä, ovat Müllerin mielestä käsittämättömiä. 
Monelle on vaikeaa käyttää luovaa ajattelukykyään esimerkiksi 
palavereissa, joissa luovia ratkaisuja tulisi pystyä tuottamaan lyhyessä 
ajassa. Luovat ratkaisut syntyvät usein kiireettömästi ja mielen 
rauhoittuessa. Silloin on aikaa tiedon jäsentämiseen ja kollegoiden 
kanssa vuorovaikutukseen, josta luovimmat ratkaisut useimmiten 
syntyvät. (Müller 2015.)

Mielestämme kiire, joka tappaa luovuutta, voi tulla niin ulkoa- 
kuin sisältäpäin. Ulkoapäin asetetut vaatimukset ja itselle asetetut 
vaatimukset tehtävästä suoriutumisen suhteen ovat usein vähintään 
yhtä suuria. Etenkin luovan työn tekijät kokevat varmasti paljon paineita 
kohdata omat sisäiset vaatimuksensa ulkoisten vaatimusten rinnalla. 
Jos tähän lisätään vielä tehokkuuden ja kiireen asettamat vaatimukset 
ovat aineet ahdistavaan prosessiin kasassa. Ulkoiset rajoitukset vievät 
tilaa omalta sisäiseltä motivaatiolta ja siten tappavat luovuutta (Uusikylä 
2012, 185). 

Vaatesuunnittelija Paula Kasurisella kiireen määrittävät usein ulkoiset 
tekijät. Hänen suunnittelussaan on monia reunaehtoja, jotka vaikuttavat 
suunnitteluun. Kasurinen tekee vastuullista suunnittelua, ja se vaikuttaa 
materiaalien valitsemiseen ja niiden työstämiseen paljon. Myös eri 
tuotantopaikkojen luomat reunaehdot vaikuttavat kiireeseen hänen 
kohdallaan. (Kasurinen 2015.)

Kristiina kokee kiireen ja eritoten tilanteet, joissa on tarkoitus lyhyessä 
ajassa keksiä luovia ratkaisuja, ahdistaviksi. Näissä tilanteissa usein 
paine tuottaa hyviä ratkaisuja nopeasti kasvaa liian suureksi, eikä 
päähän loppujen lopuksi tule lainkaan ideoita. Ideointitilanteissa 
luovien ideoiden tuottamisen hän kokee riippuvan paljon myös 
ryhmädynamiikasta, ryhmän koosta sekä siitä, kuinka tuttuja muut 
jäsenet ovat. Monesti tällaisten tilanteiden jälkeen, kun ideointivaiheen 
tuloksia jää purkamaan muutaman ryhmän jäsenen kanssa, saattaa 
keksiä aivan uusia ja hyviä ideoita. Näitä ideoita ei todennäköisesti 
olisi keksinyt kiireen ja paineen alla, vaan ne vaativat rauhoittumista ja 
ajatusten jäsentämistä.

LUOVUUS
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LUOVUUS

6.2 Mihin katosi luovuus?  

Nyt viimeisenä opiskeluvuotena haluamme päästää luovuutemme 
valloilleen: kokeilla rajojamme ja mahdollisuuksiamme mahdollisimman 
avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä ilman tiukkoja ulkopuolisia 
rajoituksia. Kun aloitimme opiskelun, ei meillä kummallakaan ollut 
varmuutta, olimmeko oikealla alalla, eikä itsevarmuutta omaan 
tekemiseen. Lauran unelmana on aina ollut kuvataiteilijan ammatti, 
ja Kristiina kokee päätyneensä alalle monien sattumusten kautta. 
Ajatuksemme vaatesuunnittelun opiskelusta ovat olleet samankaltaisia. 
Pääsisimme yhdistämään oman intohimomme luovaan tekemiseen, 
käsitöihin ja ompeluun. Ensimmäinen opiskeluvuotemme menikin 
alaa ihannoiden ja romantisoiden, mutta ajan kuluessa alkoi 
todellisuus valjeta: minne katosi luovuus? Koulutus ei vastannutkaan 
mielikuviamme, opiskelut tuntuivat hyvin teoriapainotteisilta ja emme 
kokeneet kehittyvämme luovina tekijöinä.
 
Oliko koulu kahlinnut meidän luovuutemme vai olimmeko olleet itse 
vain laiskoja, emmekä aktiivisesti pyrkineet kehittämään itseämme? 
Luotimmeko liikaa siihen, että saisimme koulusta keinoja ja ratkaisuja 
oman luovuutemme käyttöön? Olisiko pitänyt pyrkiä tietoisesti 
tunkeutumaan ajan ja opetuksen puutteista huolimatta syvemmälle 
omaan luovuuteen? 
 
Ken Robinsonin mukaan koulutus on monelle tärkeä asia. Ihmiset 
puhuvat mielellään niin tuttujen kuin tuntemattomienkin kanssa omasta 
koulutuksestaan. Usein kouluissa opitut asiat seuraavat meitä 

läpi elämän, ja juuri sen takia luovuuttakin olisi Robinsonin mukaan 
tärkeä opettaa kirjallisuuden ja matematiikan arvoisena aineena. 
Meidät kuitenkin ohjataan, usein hyväntahtoisesti, pois aloilta, joilla 
emme välttämättä työllistyisi, kuten musiikki- ja taidealoilta. Tämä 
hyväntahtoinen ohjaus johtuu siitä, että ennen aloille, joiden koettiin 
kehittävän yhteiskuntaa, tarvittiin enemmän työntekijöitä. Tämä 
ajattelumalli on kuitenkin nyky-yhteiskunnassa vanha, sillä nykyään 
näillä aloilla on enemmän kuin tarpeeksi työntekijöitä, eikä kaikille 
edes riitä työpaikkoja. Robinsonin mukaan juuri tästä syystä luovuus 
opetuksessa on erittäin tärkeä asia. Oppilaita pitäisi ennemminkin 
opettaa ajattelemaan luovasti täydellisyyteen pyrkimisen sijaan. 
(Robinson 2006.)  

Vanha malli näkyy myös koulujen ja työpaikkojen tavassa opettaa meitä 
häpeämään virheitämme ja jopa rankaisemaan niistä. Tämä ajatusmalli 
on täysin vastaan luovaa ajattelutapaa, jossa virheiden kautta saattaa 
oppia ja keksiä jotain uutta. Koulujen luovuudesta ulos opettaminen 
saattaa pahimmillaan johtaa lopputulokseen, jossa monet erittäinkin 
luovaan ajatteluun kykenevät ihmiset eivät koe olevansa luovia. He 
ovat kenties saattaneet pitää luovien aineiden opiskelusta, mutta 
arvostelluksi tuleminen on  johtanut näistä taidoista luopumiseen koko 
loppuelämäksi.  (Robinson 2006.)
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Mieleemme muistuu kertoja, kun olemme kokeneet opettajien latistavan 
luovaa tekemistä ja rinnastavan sen haihatteluun. Ihan kuin tarvitsisimme 
jatkuvaa muistutusta siitä, että elämä on vaikeaa ja työpaikat kiven alla. 
Aivan kuin eläisimme omissa mielikuvitusmaailmoissamme, josta koulun 
tehtävä oli saada meidät heräämään todellisuuteen. Tämä todellisuus 
usein ilmeni opettajien puheissa paikkana, jossa luovuudelle ei ole 
tilaa, sillä elämän realiteetit tuli tiedostaa. Mielestämme koulun tulisi 
olla paikka, jossa luovuuteen kannustetaan. Taiteellisten kokeilujen 
teko koulun turvallisessa ympäristössä voi olla ainut kerta, kun meillä 
on mahdollisuus käyttää aikaamme niin laajaan luovaan työskentelyyn. 
Aikuisina ihmisinä emme tarvitse muistutusta siitä, että raha ei kasva 
puissa. Olemme itse valinneet alan, jolla luovuus on ratkaisevassa 
asemassa, ja olemme valmiita tekemään töitä sen eteen. Luovuus asuu 
jokaisessa ihmisessä, mutta ympäristö, joka ei kannusta persoonalliseen 
tekemiseen ja ajatteluun, voi tappaa luovuuden. Oman luovuuden 
kehittäminen ja sitä kautta suunnittelija-identiteetin muovautuminen 
ovat meillä aivan alkutekijöissä. Visuaalinen ilmaisukykymme ei ole sillä 
tasolla, jolla toivoisimme sen olevan melkein neljän vuoden opiskelujen 
jälkeen.
 
Edellä mainitut asiat konkretisoituivat meille vaihto-opiskelujen aikana. 
Vaihdossa ollessamme pääsimme kokeilemaan uusia työtapoja. 
Ensimmäistä kertaa näimme, minkälaista on vaatesuunnittelun 
opiskelu taiteellisuuteen ja luovuuteen kannustavassa ympäristössä. 
Oli mieletöntä päästä vihdoin opiskelemaan kouluissa, jotka vastasivat 
mielikuviamme. Opettajat kannustivat omaan luovaan ajatteluun 
ja tekemiseen. Opiskelujen pääteemana ei ollutkaan teknisyys ja 
käytännöllisyys. Suunnittelua ei rajoittanut se, että vaatteet olisivat 

teollisesti mahdollisimman edullisesti toteutettavissa, eikä myöskään 
kaupallisuus ja kohderyhmä. Oli silmiä avaava kokemus ymmärtää, 
kuinka pintapuolisesti olimmekaan päässeet sisään luovaan 
prosessiin ja kuinka pinnallisesti olimme aikaisemmin tehneet 
taustatyötä mallistojen pohjalle. Aikaisemmin olimme oppineet 
tekemään malliston suunnittelun pohjalle pientä taustatutkimusta, 
mutta emme olleet perehtyneet syvemmin prosessiin. Taustatyönä 
olimme normaalisti tottuneet tekemään moorboardin A3-kokoon, 
joka sisälsi muutamia kuvia. Vaihtokouluissa työskentelytavat erosivat 
huimasti totutuista työtavoista, pelkällä moodboardilla ei olisi päässyt 
pitkälle. Suunnittelun pohjalle tuli luoda oma maailmansa tarkkoine 
taustatöineen ja visuaalisine tutkimuksineen. Luonnoskirjat olivat 
ahkerassa käytössä, ja niiltä vaadittiinkin useiden kymmenien sivujen 
pituuksia. Lopullista tuotetta tärkeämpi arvioinnissa oli luova prosessi,  
kaikki mitä oli tehnyt ja ajatellut prosessin aikana. Luovuus näkyi 
kokonaisvaltaisesti opetuksessa, ja eri aineiden tunneilla huomasi, 
miten opetussuunnitelmassa oli selkeästi otettu huomioon eri aineiden 
keskinäiset vaikutussuhteet.

Vaatesuunnittelija Paula Kasurisen haastattelussa ilmeni samankaltaisia 
tunteita ja kokemuksia. Paula kokee olevansa enemmänkin itseoppinut, 
sillä hän ei kokenut saavansa tarvitsemaansa tukea omasta koulusta 
luovaan työskentelyyn. Hän kertoi olleensa onnekas tehdessään vaihto-
opintoja Lontoossa, jossa hän sai kaipaamiansa eväitä taiteelliseen 
työskentelyyn. (Kasurinen 2015.)

LUOVUUS
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6.3     Luovuus ja ulkoiset tekijät 
 

Työskennellessämme tarkkailimme, miten ympäristö vaikuttaa tekemi-
seemme. Teimme tehtäviä sekä koulun hektisessä ympäristössä että 
kotiemme rauhassa. Miten nämä eri ympäristöt vaikuttavat omaan 
työskentelyymme ja kuinka ne voivat joko edesauttaa tai tuhoata 
luovuuttamme?
 
Ulkoiset tekijät voivat olla suuressa roolissa luovuuden tuhoajina. 
Katseiden alla työskennellessä sekä muiden ihmisten läsnäololla 
voi olla haittaavia vaikutuksia työskentelyyn, etenkin jos täytyy olla 
luova muiden tarkkailun alla. (Uusikylä 2012, 184.) Laura on tottunut 
esimerkiksi maalatessaan työskentelemään rauhallisessa ja tutussa 
ympäristössä. Oman kodin tunnelma auttaa häntä paljon prosessin 
aikana. Maalatessa hän kokee menevänsä luovaan tilaan, jonka 
ulkoiset häiriötekijät helposti keskeyttävät. Myös hiljaisuudella on 
merkityksensä ja se antaa tilaa ajattelulle, eivätkä ajatukset lähde niin 
helposti harhailemaan.
 

LUOVUUS

Laura:

 “ Muistan useita 
hetkiä, kun olin noin 
18-vuotias, linnoittauduin 
omaan huoneeseeni 
maalaustelineeni ja maalien 
kanssa pois kämppisten 
näkevien silmien alta. 
Tällöin mulla oli aina 
tapana pitää pipoa päässä 
maalatessani. Se auttoi 
luovaan tilaan. Joskus 
kun pipo oli kadonnut, 
ei maalaamisesta tullut 
mitään. ”
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Useat tilanteet koulussa tapahtuvat tarkkailevien silmien alla. Kuinka 
ahdistavia olivatkaan muotipiirustuskurssit tai maalaustunnit, kun 
tiedosti jatkuvasti opettajan tarkkailevan työtä. Miksi koimme nämä 
tilanteet ahdistavina? On luonnollista, että omaa työtään kohtaan 
on äärimmäisen kriittinen, ja ulkopuolisille keskeneräisen työn 
näyttäminen ahdistaa. Mitä jos he tuomitsevat ja eivät näe, mihin työ 
on menossa? Itsellä voi olla tarkka idea työstä, mutta sen selittely 
ulkopuolisille turhauttaa. Luovan prosessin aikana ihminen on yleensä 
tavallista herkempi (Renander 2003, 76). Tämän takia on luonnollista, 
että keskeneräisen työn näyttäminen tuntuu herkässä mielentilassa 
vaikealta. Asioiden turha selittely vie aikaa omalta tekemiseltä, ja 
usein ulkopuolisten kommentit keskeyttävät hyvän flow-tilan. Tällöin 
tekeminen katkeaa ja aikaa kuluu.
 
Huomaamme ärsyyntyvämme helpommin, jos olemme itse hieman 
epävarmoja tekemisestä. Prosessin ollessa hyvin aluillaan tai epäselvä 

ei siitä halua vielä puhua kenellekään. Kenenkään ei saisi päästä 
tuomitsemaan tai antamaan omia mielipiteitään työstä. Koulun 
työsalissa työskennellessä on ulkopuolisilta häiriötekijöiltä vaikea välttyä. 
Normaalia toki on, että ihmisiä saattaa kiinnostaa muiden ihmisten 
tekemiset, mutta joskus huomaa ajattelevansa todella itsekeskeisesti, 
eikä palautetta tai ideoita halua ottaa vastaan liian aikaisessa vaiheessa. 
Silloin oma into ja tyydytys ahaa-elämyksestä laimenevat. Ajatusmalli, 
jossa kaiken tekemisen ja luomisen tulisi kummuta omasta itsestä 
eikä ulkopuolisista tekijöistä, katoaa saman tien. Tämä on kuitenkin 
asia, josta pyrimme pois prosessin aikana. Toivomme pystyvämme 
avaamaan omaa tekemistä ja keskustelemaan töistä avoimesti. Tämä 
toivottavasti antaa meille paremmat lähtövalmiudet omaan luovaan 
tekemiseemme myös jatkossa.

Laura:

“ Kun tehtiin tuossa työtilassa te-
htäviä, jossa on koko ajan häiriöteki-
jöitä. On mielenkiintoista, miten se 
vaikuttaa tekemiseen. Välillä tun-
tui, että ihmiset katsovat mitä tuo 
oikein tekee. Välillä mietin että 
ihan sama, varsinkin jos pääsin pro-
sessiin sisälle. ”

 Kristiina:

“ Monissa piirustustilanteissa tai 
hakutilanteissa musta on tuntunut, 
että kun on ollut takana nurkassa, 
oli paljon helpompi tehdä asioita. 
Pääsi omaan sellaiseen pieneen ti-
laan. Normaalisti en tykkää, että 
joku hiippailee takana, mutta tänään 
se ei häirinnyt jostain syystä. ”

LUOVUUS
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6.4       Me luovuutemme tuhoajina

Mielestämme liian tarkka idea lopputuloksesta tuhoaa luovuutta. 
Aikaisempien mallistojemme suunnitteluprosessit ovat lähteneet 
liikkeelle siten, että olemme visualisoineet päässämme, minkälaisen 
malliston tulemme tekemään. Aikaisessa vaiheessa lopullisen produktin 
konkretisointi tuhoaa mielestämme luovaa prosessia. Olemme näin 
toimiessamme sulkeneet ulkopuolelle mahdollisuuden kehittyä. Tämä 
on johtanut koviin paineisiin, ja tavoitteisiin pääseminen on ollut jopa 
mahdotonta. Lauran luovuuden tuhoajana on ollut tiukat omat arvot ja 
se, että hän laittaa itsensä lokeroihin.
 
Laura:
“Olen aina ollut kiinnostunut niin luonnon, eläinten kuin ihmistenkin 
hyvinvoinnista ja tällä alalla en auta yhtäkään niistä, päinvastoin 
koen tuhoavani. Vaateteollisuus on raaka niin luonnon kuin ihmisten 
hyvinvointia ajatellen, massatuotannosta lapsityövoiman käyttöön. 
Olen käynyt pitkän prosessin yrittäessäni oikeuttaa itselleni alan 
opiskelun. Useamman vuoden ajan olin jumissa omissa eettisissä 
arvoissani, enkä osannut nähdä niitä voimavaroina. Ne tuntuivat vain 
rajoittavilta tekijöiltä. Tämän takia olen ollut  pihalla, miksi opiskelin 
valitsemaani alaa”
 
Nämä edellä mainitut seikat ja luovuuden puuttuminen opiskeluista 
ajoivat Lauran lähes lopettamaan opiskelut. Hän koki turhauttavaksi 
alan opiskelun, jolla ei saanut toteuttaa itseään, vaan joka ajoi hänet 
jatkuvasti kyseenalaistamaan valintojaan ja arvomaailmaansa. Nyt 
viimeisenä opiskeluvuotena portfolion huutaessa tyhjyyttään, Laura 
haluaa pitää luovan prosessinsa avoimena, eikä rajoittaa tekemistään 
omalla ajatusmallillaan. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että hän lähtisi 
heti suunnittelemaan turkistuotteita, jotka tuotetaan kauko-idässä. 
Ennemminkin hän yrittää olla tuomitsematta itseään liikaa ja kokematta 
maailmantuskaa omista valinnoistaan. Laura kokee tuomitsevansa 
omia ajatuksiaan liian jyrkästi, eikä anna itselleen mahdollisuutta lähteä 
työstämään joitakin ideoita, koska kokee niiden olevan liian käytettyjä. 

Laura:

“Kukat ovat aina kiehtoneet minua väreiltään ja muodoiltaan, mutta 
en ole antanut itseni käyttää niitä mallistojeni teemana. Lyttään ideani 
samantien ajatellen; ovathan kukat olleet inspiraationa lukuisille 
suunnittelijoille ja taiteilijoille, en minä osaa tehdä mitään uutta 
niistä. Jos pääsen eroon omista tiukoista oletuksista, pääsen ehkä 
lopputulokseen josta voin olla ylpeä.” 
 
Yksi luovan prosessin luonnollisista tunteista on epäröinti. Silloin 
itseltään vaatii paljon ja itsensä asettaa alttiiksi epäonnistumiselle. 
Oma epäröinti pelottaa helposti, eikä sitä välttämättä osaa nähdä 
prosessin luonnollisena osana. Epäröinti voi johtua pelosta omia kykyjä 
kohtaan, siihen, onko minusta tähän. Epävarmuuden sanotaan asuvan 
luovuudessa ja siitä eroon pääseminen on vaikeaa. Luovuudessa 
et ole ikinä oikeassa tai väärässä, mutta on tärkeää, ettei anna oman 
epävarmuutensa estää itseä toimimasta. (Renander 2003, 42-46.)

LUOVUUS
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Visuaalisen informaation kerääminen ja kokoaminen saattaa olla 
hyvinkin keskeinen osa luovaa prosessia. Luonnoskirjoille ei perinteisesti 
aseteta sääntöjä niiden sisällön tai ulkonäön suhteen, vaan niiden 
päätehtävä on auttaa suunnittelijaa jäsentämään ajatuksiaan. Sisällön 
ulkonäkö voi vaihdella yksityiskohtaisista piirustuksista muutaman 
viivan luonnoksiin, ja usein joukosta löytyy myös tekstiä sekä kollaaseja. 
Näissä tapauksissa voidaan puhua jo enemmänkin suunnittelijan 
visuaalisesta päiväkirjasta, jonne jäsentyy usein myös joukkoon tekijän 
tunteita. (Gaimster, 2011 158.)
 
Monesti luonnoskirjan sisällöstä pystyy selkeästi näkemään 
suunnittelijan henkilökohtaisen suunnitteluprosessin. Prosessin aikana 
esiin tulevien ongelmien purkaminen ja avaaminen luonnoskirjaan 
auttaa suunnittelijaa hahmottamaan, mikä saattaisi toimia ja mikä 
ei. Luonnoskirjaa ei myöskään kannata ikinä heittää pois, sillä niiden 
sisältämästä informaatiosta saattaa vielä myöhemmin olla hyötyä. 
(Gaimster, 2011 159.)
 
Luonnoskirjan käytössä on mielestämme monia hyviä puolia, vaikka 
välillä työstäminen saattaakin olla vaikeaa. Hankalaa visuaalisen 
materiaalin tuottaminen on etenkin silloin, kun ei ole inspiroitunut 
olo. Ideointivaihe tuo usein pintaan innostumisen, turhautumisen, 
pelon, halun ja ahdistuksen tunteita (Renander 2003, 61). Nämä 
tunteet näkyvät helposti tuotettavan materiaalin laadussa ja määrässä. 
Materiaalin puute saattaa myös aiheuttaa ongelmia. Työstäessä ideoita 
saattaa päästä lähelle hyvinkin suotuisaan flow-tilaan ja huomata, ettei 
omista materiaaleja, joita haluaisi juuri sillä hetkellä käyttää. Tästä 
helposti seuraa joko päätös odottaa hetkeä, jolloin materiaalia on 
tarjolla tai käyttää vaihtoehtoisia materiaaleja. Joskus päätös käyttää 

muita materiaaleja saattaa johtaa jopa parempiin lopputuloksiin, ja 
joskus ahdistuu vain enemmän, kun lopputulos ei vastaakaan sitä, mitä 
odottaa. Luovan tilanteen siirtäminen myöhempään taas aiheuttaa 
helposti luovan olotilan katoamisen ja idean muuttumisen. Käytämme 
yhtenä keinona näiden tilanteiden välttämiseksi ideoiden työstämistä 
mahdollisimman monien eri visuaalisten tekniikoiden avulla. Saatamme 
hakea tunnelmaa konseptille piirtämisen, maalaamisen, kollaasien, 
tekstiilipintojen ja näiden yhdistelmien kautta. Kaikki mistä vain pystyy 
inspiroitumaan on sallittua.

7.1       Luonnoskirja prosessin työvälineenä
 
Kaikista innovatiivisimmat ideat syntyvät usein pitkän työn tuloksena. 
Kun tuottaa paljon ideoita on todennäköisempää, että päätyy luomaan 
myös jotain uutta ja mullistavaa. (Johansson 2005, 134.) Ideoinnin sopiva 
syvyys ja määrä onkin luovan prosessimme taltioimisen lähtökohtana. 
Pyrimme tallentamaan suunnitteluprosessin luonnoskirjoihimme 
mahdollisimman tarkasti. Visuaalinen materiaali helpottaa ajatusten 
avaamista sekä itsellemme että toisillemme ja vie toiminnallista osuutta 
kohti haluttuja lopputuloksia.
 
Opimme molemmat vaihto-opiskelujen aikana, kuinka tärkeätä 
luonnoskirjan käyttäminen on. Visuaalisen materiaalin tuottamisen 
tärkeydestä oli toki puhuttu myös Metropoliassa, mutta vasta 
vaihtokouluissamme luonnoskirjojen käyttämisestä tuli pakollista. 
Kaikki visuaalinen materiaali ja ajatukset tuli taltioida luonnoskirjan 
sivuille. 

7. LUONNOSKIRJA
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Alkuun laajan luonnoskirjan käyttäminen tuntui vaikealta ja hieman 
epämääräiseltä. Pikkuhiljaa sen käyttämiseen kuitenkin tottui ja luova 
prosessi ilman luonnoskirjaa alkoi tuntumaan vieraalta ajatukselta.
 
Luonnoskirjan työstämisen ahdistavat puolet tulivat ensimmäisillä 
kerroilla esiin vaihtokohteissa, katsellessa muiden opiskelijoiden 
luonnoskirjoja. Tuntui, että materiaalia täytyi olla valtavasti ja sen 
tuottamista ei oikeastaan voinut missään vaiheessa lopettaa. Parhaassa 
tapauksessa sai kaiken elämässään tapahtuvan nidottua kirjan 
sivuille. Kristiinan vaihtokoulussa muut opiskelijat olivat tottuneet 
luonnoskirjojen käyttöön ja keränneet niihin materiaalia kesäloman 
aikana. Heistä tuntui vaikealta ymmärtää, mikis joku tarvitsi luonnoskirjan 
käyttämiseen neuvoja. Ahdistus oli ensimmäinen tunne, joka iski, kun 
katsoi ison kirjan valkoisia sivuja. Arviointitilanteissa ei voinut olla 
varma siitä, mitä opettaja tulisi ajattelemaan luonnoskirjan sisällöstä, ja 
ensimmäinen arviointi menikin kohtalaisen penkin alle. Materiaalia ei 
ollut läheskään tarpeeksi, eikä se ollut tarpeeksi pohdittua, mietittyä 
eikä kokeellista.
 

Kristiina:

” Vaikka tuntui siltä, että 
materiaalia oli kerännyt todella 
paljon, ymmärsin vasta arvioinnin 
jälkeen että kakki se oli ollut 
turhaa. Olin paniikissa kerännyt 
kaikkea mahdollista materiaalia 
unohtaen itse pääpointin. Jälkeenpäin 
vasta tajusin, että materiaalille ei 
ollutkaan loppujen lopuksi mitään 
käyttöä suunnittelun pohjalle sillä 
se oli hyvin pinnallista. ”
 

Luonnoskirjojen päätehtävänä on toimia meille luovan prosessin 
päiväkirjoina, sekä työkaluina malliston teeman luomiseksi. Valitsimme 
aivan aluksi molemmat mustakantiset lähelle A4-kokoa olevat 
luonnoskirjat. Kirjan ulkonäöllä tuntui olevan paljonkin väliä, ja olimme 
molemmat sitä mieltä, että kirjan täytyi olla ulkonäöltään kohtalaisen 
neutraali ja sivujen tarpeeksi paksuja kestämään erilaisia tekniikoita. 
Päätimme, ettei koko välttämättä aiheuttaisi sen suurempia ongelmia, 
sillä monet töistä tulisimme kuitenkin liimaamaan kirjojen sivuille. 
Kierteet ja kovat kannet olivat ehtoja, joiden halusimme kuitenkin 
täyttyvän. Paksumpienkin näytteiden tulisi mahtua kansien väliin, ja 
sivut eivät saisi päästä rypistymään. Myöhemmin hieman harmitti se, 
ettei kirjaan aivan kaikki työt mahtuneetkaan alkuperäisinä, mutta 
pienempi luonnoskirja oli toki helpompi kantaa mukana ja totesimme, 
että isommista töistä saisi otettua kuvia tai kopioita, joita voisi liittää 
luonnoskirjan sivuille.

LUONNOSKIRJA
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7.2   Luonnoskirja työskentelyssämme

Erilaisia luonnoskirjoja on yhtä paljon kuin niiden tekijöitäkin. Tässä 
luvussa esittelemme aikaisempien suunnitteluprosessien luonnoskirjoja. 
Olemme molemmat säästäneet vanhoja luonnoskirjojamme. Niihin 
on hyvä välillä palata ja parhaimmillaan niistä voi löytää omia vanhoja 
ideoitaan, joita ei ole syystä tai toisesta ennen tullut jalostaneeksi. 

Basic Native -mallisto on Lauran vaihtokoulussa tekemä mallisto. 
Kurssilla suunnittelimme muutaman asukokonaisuuden malliston. 
Luonnoskirjoihin taltioitiin kaikki mitä prosessin aikana tehtiin. 
Esimerkiksi visuaalinen tutkimus, teknisten ratkaisujen kokeilut 
ja valinnat, luonnokset, värit, teema, mallikappaleet ja lopulliset 
tuotekuvat. Se kulki koko ajan mukana ja sen pohjalta keskusteltiin 
opettajien kanssa ja saatiin palautetta. Luonnoskirjalla oli suuri osuus 
myös lopulliseen arvosanaan. Kuvassa on vain murto-osa luonnoskirjan 
melkein sadasta sivusta.

Laura:

“ Kun avaan luonnoskirjan, 
palaan samantien tunteisiini ja 
kokemuksiini prosessin ajalta. 
Muistan hyvin fiilikseni tuolta 
ajalta. Luonnoskirjaan kasvaa kiinni 
ja siitä tulee nopeasti tärkeä osa 
suunnitteluprosessia. Näen sieltä 
koko prosessin kaareen. Se helpotti 
itse prosessissa ja jälkikäteen on 
mukava katsoa mitä on tehnyt. ”

LUONNOSKIRJA

 Kuva 6: Otteita Lauran luonnoskirjasta mallistoon Basic Native
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Dress Project oli Kristiinan vaihtokoulussa tekemä suunnittelu projekti. 
Poikkeuksena muista projekteista työllä oli toimeksiantajana Plum-
niminen vaateketju, jonka tyyliin ja kohderyhmään perehdyttiin 
tarkkaan. Tarkoituksena oli suunnitella täydellinen mekko seuraavan 
kesän mallistoon. Toimeksiantaja antoi työn edetessä palautetta, jonka 
mukaan mekkoa kehitettiin. Palautetta ei kuitenkaan saanut kovinkaan 
paljon, vaan tarkoituksena oli tehdä itse mahdollisimman paljon 
omia intuitiivisia ratkaisuja. Materiaalit ja värit olivat suuressa osassa 
suunnitteluprosessia. Tuotekuvien, materiaali valintojen, prototyyppien 
ja tasokuvien täytyi olla viimeisteltyjä lopullisessa tuotteen esittelyssä. 
Luonnoskirjaan taltioitu materiaali arvioitiin ja se vaikutti työn 
lopulliseen arvosanaan.

Kristiina:

“ Mekon suunnittelu taisi olla vaihdon 
aikana ensimmäinen tekemäni projekti. 
Muistan hyvin, miten jännittävältä 
tuntui suuren luonnoskirjan 
käyttäminen ja omien ajatusten 
sinne purkaminen. Kaikki keräämäni 
materiaali ei työstämisvaiheessa 
tuntunut välttämättä kovinkaan 
järkevältä, mutta nyt jälkikäteen 
huomaan kuinka kaikki tekemäni 
työmäärä loppujenlopuksi nivoutui 
yhteen. ”  

LUONNOSKIRJA

Kuva 7:  Muutamia sivuja Kristiinan luonnoskirjasta 
Dress Project -suunnittelu projektista
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8. MATKALLA 
   VÄLIMAASTOON

Tässä luvussa avaamme oman luovan prosessimme aloitusta. Kuinka 
lähdimme kohti välimaastoa ja kuinka aloitimme oman luovan 
työskentelymme? Työskentelimme ilman tiukkoja ulkopuolisia 
rajoitteita ja halusimme herätellä omaa ideointiamme pitkän tauon 
jälkeen. Teimme tehtäviä intuitiivisesti ja ilman tarkkoja tavoitteita.

8.1       Kohti idearyöppyä

Aloitimme konseptiemme ja luonnoskirjojemme työstämisen tehtävällä, 
jota kutsumme Wikipedia-tehtäväksi. Tehtävä muodostui luettuamme 
Medici-ilmiökirjan, josta olimme innoissamme ja halusimme lähteä 
kohti välimaastoa meille uusin ja vierain keinoin. Idea tehtävästä 
tuli ahaa-elämyksenä mieleemme. Valitsisimme kaksi artikkelia 
Wikipedian satunnainen artikkelihaulla. Näin koimme, että voisimme 
päästä kahden meille vieraan asian välimaastoon, josta löytäisimme 
mahdollisesti uusia inspiraation lähteitä. Suoritimme osan tehtävästä 
koululla ja osan kotona. Ensimmäinen ideointivaihe tapahtui yhdessä 
koululla, ja sitä jatkoimme itsenäisesti kotona. Toinen vaihe tapahtui 
kokonaan koululla, ja sillä oli aikaraja. Toisen vaiheen tarkoituksena oli 
työskennellä samassa tilassa kehittäen avoimesti omia aiheitamme.

8.1.1      Wikipedia-tehtävä

Artikkeleiksemme Wikipediasta tulivat 1974 Firecracker 400 Nascar-
autokilpailu ja Libanonin kansallinen sinfoniaorkesteri. Teimme 

tehtävää illansuussa koululla, jolloin tunnelma oli jo hieman väsynyt 
ja artikkelien löydyttyä olimmekin äärettömän huvittuneita niistä. Mitä 
ihmettä voisimme saada irti näistä kahdesta täysin meille vieraasta 
aiheesta? Lähdimme purkamaan aiheita tutustumalla artikkeleihin niin 
tekstien kuin kuvienkin kautta. Koimme erityisesti visuaalisen materiaalin 
olevan aiheista ideoimisen lähteiksi tärkeää. Aiheisiin tutustuttuamme 
lähdimme etsimään välimaastoa kirjaimellisesti näiden kahden aiheen 
välille. Emme tässä vaiheessa tulleet ajatelleeksi ollenkaan, miten 
saisimme ideamme sovellettua vaatesuunnitteluun, vaan ideoimme 
vain satunnaisia tapoja yhdistää nämä kaksi aihetta. 
Mietimme esimerkiksi, jos Firecracker-autokilpailun ajoneuvot saisivat 
energiansa musiikista. Autot liikkuisivat nopeammin, mitä paremmin 
kuskit soittaisivat, epävireisestä soitosta autojen vauhti hidastuisi. 

Aikamme ideoita pyöriteltyämme tajusimme, että olimme näillä ideoilla 
aika kaukana visuaalisen materiaalin tuottamisesta, ja lähdimme 
kokeilemaan uutta lähestymistapaa aiheisiin. Tutustuessamme 
Libanonin kansalliseen sinfoniaorkesteriin ajauduimme etsimään lisää 
tietoa Libanonista. Löysimme molemmat englanninkielisen sanan 
hinterland, josta pidimme. Hinterland tarkoittaa suomeksi takamaata, 
aluetta, joka jää rannikon taakse (Wikipedia 2014).
Hinterland sanan löydettyämme etsimme meitä miellyttävää visuaalista 
materiaalia internetin hakukoneilla. Kuvallista materiaalia etsiessämme 
miellyimme molemmat geologisiin kuviin maanpinnoista.
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Miellyimme molemmat kuvaan 8, sen muotoihin ja väreihin. Tähän asti 
teimme tehtävää yhdessä koululla, mutta jatkoimme tehtävää eteenpäin 
erillämme. Kristiina jatkoi tehtävän tekoa etsien lisää samankaltaisia 
kuvia. Hän lähti etsimään kuvia eri kartoista, päätyi myös etsimään 
mielestään kauniita sanoja ja löysi sitä kautta englanninkielisen 
sanan secede, suomeksi irrottautua, erota, erkaantua tai itsenäistyä. 
Se tarkoittaa myös toisesta riippumatonta, valtiota, joka ei ole toisen 
valtion osa tai sen alaisuudessa (dictionary.com 2014). Sanan ulkonäkö 
miellytti Kristiina ja erityisesti suomeksi käännetty sana erkaantua 
tuntui tarttuvan mukaan. Secede-sana johti mielikuvaan asioiden 
erkanemisesta ja loittonemisesta.

Kristiina:

“ Mieleeni tuli heti kuvia hiljaa 
toisistaan loittonevista asioista ja 
olennoista, vähän niin kuin varjoja 
tai nurjia puolia. Koitin aluksi pur-
kaa mielikuviani kuvallisesti, mutta 
totesin nopeasti sen olevan vaikeaa.”

MATKALLA VÄLIMAASTOON

Kuva 8: Kristiinan luonnoskirja
(Vredefort impact structure)

Kuva 9: Kristiinan 
luonnoskirja, secede
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Kristiina lähti miettimään, miltä erilaiset asiat näyttäisivät erkaantuneina: 
miten esimerkiksi maapallon palaset ja maat vaihtaisivat paikkaansa tai 
miten erilaiset pinnat lipuisivat toistensa yli? Aihe tuntui kiehtovalta 
ja samalla vaikealta hahmottaa. Työstettävän teeman purkaminen 
sanallisesti ja idearyöpyn ylös kirjoittaminen tuntui oikealta vaihtoehdolta. 
Pikkuhiljaa Kristiina huomasi tarttuvansa sanaan itsenäistyä enemmän 
kuin erkaantua. Hän löysi monia eri tarkoituksia sanoille ja etenkin “itse” 
sanan merkitys ihmisen sieluna tuntui mielenkiintoiselta (Wikipedia 
2014). Värien ja materiaalien ajatteleminen tuntui tässä vaiheessa 
Kristiinasta vaikealta, ja hän päättikin keskittyä pelkkien muotojen ja 
ideoiden hahmottamiseen.

Kristiina:
“Itse -sana tuntui vievän ajatuksiani ja tuottamaa materiaaliani 
synkempään suuntaan, sanan taustalla oleva mytologinen merkitys 
tuntui välillä kiehtovalta ja välillä turhan itsestäänselvältä. Yhdistin 
monia aikaisemmin miettimiäni ajatuksia asioiden erkaantumisesta 
sielun erkaantumiseen ruumiista. Koitin jopa miettiä miten yhdistäisin 
tämän erkaantumisen vaatteisiin tai kankaisiin. Näin mielessäni erilaisia 
ohuita kangas kerroksia, joiden kohdatessa syntyisi paksumpia 
läpäisemättömämpiä kohtia.” 

Itse sanan kautta Kristiina päätyi sanaan “varjosielu”, joka tuntui istuvan 
hyvin aikaisempaan ajatukseen erkaantumisesta ja loittonemisesta. 
Varjosielu antoi Kristiinalle varmemman lähtökohdan jatkaa konseptin 
työstämistä eteenpäin. Työstäminen tässä vaiheessa tuntui vaikealta ja 
visuaalisen materiaalin tuottaminen ei sujunut kaikkein parhaimmassa 
flow-tilassa. Lauran kannustus eteenpäin kuitenkin auttoi Kristiinaa 
työstämään materiaalia, ja etenkin Lauran antama palaute kannusti 
Kristiinaa luottamaan omaan intuitioonsa enemmän. 

Laura löysi hinterland-sanan kautta kuvia maankerroksista. Kuvat 
muistuttavat vanhojen maantiedon koulukirjojen kuvituksia. 
Niiden värit ja pintojen muodot kiehtoivat häntä. Hän huomasi 
lähtevänsä taas samaan suuntaan kuten useammassa aikaisemmassa 
suunnittelutehtävässään. Kerroksellisuus kiehtoi häntä edelleen, ja hän 
pohti, pitäisikö hänen tietoisesti pyrkiä pois omalta mukavuusalueeltaan. 
Kristiinan kanssa keskusteltuaan hän päätti jatkaa valitsemallaan linjalla, 
mutta tällä kertaa hänen tulisi perehtyä kerroksiin enemmän ja valita 
uusi lähestymistapa niistä inspiroitumiseen. 

Uutta lähestymistapaa kerroksellisuuteen pohtiessaan Lauralle tuli 
ajatus purkaa jokin asia perusteellisesti kerroksiin ja sitä kautta saada 
uusi tapa käyttää kerroksia inspiroitumisen välineenä. Hän tutki kerros-
sanaa ja sitä kautta päätyi tutkimaan ihoa. Hän lähti työstämään aihetta 
ensin tutustumalla ihon eri kerroksiin ja sen jälkeen visualisoimalla ne 
itseään miellyttävällä tavalla.

“Lähdin työstämään visuaalista materiaalia pitäen mielessä mallistoni 
tulevan värimaailman ja mahdolliset kuosit. Mietin ensin ihoa ja sen 
tehtäviä ja tämän jälkeen lähdin tekemään ihosta omaa versiotani 
käyttäen kankaita ja maaleja apunani. Tein kankaisen tilkkutyön ihon 
eri kerroksista, aina verisuoniin ja ihokarvoihin asti. Toimin täydellisessä 
flow-tilassa ja kuvittelin kuinka tekisin malliston, joka perustuu ihmisen 
biologiaan. Kuinka käyttäisin eri tekstuureja ja värejä ilmentämään 
ihoa vaatteissa. Ajattelin tietoisesti pyrkiväni tekemään jotain hieman 
rumaa ja ällöttävää. En lähtenyt tavoittelemaan kauneutta vaan annoin 
mielikuvitukseni virrata. Haastaakseni itseni lähdin purkamaan ihoa 
kerroksiin vielä uudestaan. Oikean puoleisessa piirustuksessa olen 
esittänyt ihon eri osat vapaammin, oman tunteeni mukaan. Tussin 
ohuet viivat kuvaavat ihokarvoja, suorakulmaiset osat ihon eri kerroksia 
ja sininen taustaväri kuvastaa laskimoverisuonia. Työn ollessa valmis 
muistutti se minua hieman sateenkaaresta eri väreineen ja kerroksineen”

MATKALLA VÄLIMAASTOON
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Tehtävän jälkeen pohdimme aikaansaannoksiamme ja purimme omia 
ajatusketjuja toisillemme. Huomasimme nopeasti päätyneemme eri 
reittejä pitkin hyvinkin samalle alueelle. Vaikka työmme olivat erilaiset, 
oli Laura päässyt artikkelien kautta ihmisen konkreettisiin kerroksiin ja 
Kristiina taas enemmän ihmisen henkisen puolen kerroksiin. Tehtävän 
keskivaiheilla pidimme palaverin ja näytimme toisillemme, mitä 
olimme luonnoskirjoihimme siihen asti työstäneet. Palaveri auttoi meitä 
jäsentämään töitämme sekä ajatuksiamme eteenpäin kohti lopullisia 
konsepteja. 

Tehtävässä mielenkiintoista oli se, miten täysin sattumanvaraisista 
meille epäkiinnostavista aiheista löysimme meitä kiinnostavia asioita 
ja sitä kautta loimme uutta. On hyvin epätodennäköistä, että olisimme 
kumpikaan lähteneet tutustumaan artikkeleihin ilman tehtävää. 
Tehtävä herätteli aivojamme, ja pääsimme hyvään alkuun konseptien 
tekemisessä. Tässä tehtävässä oli varmasti suuressa osassa omat 
mieltymyksemme ja niiden vaikutus siihen mitä tietoa ja visuaalista 
materiaalia päätimme työstää. Lähestyimme molemmat aiheita omien 
visuaalisten maailmojemme kautta. Kristiinalle sopi tässä tehtävässä 
sen purkaminen ensin sanallisesti, kun taas Laurasta tuntui omimmalta 
lähteä toteuttamaan suoraan visuaalista materiaalia. Tehtävä antoi hyvän 
lähtökohdan jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Ajatusten herättäminen oli 
toiminut ja koimme, että tehtävän jälkeen oli aika lähestyä konsepteja 
toisen tehtävän kautta. 

MATKALLA VÄLIMAASTOON

Kuva 10: ote Lauran luonnoskirjasta, iho ja sen kerrokset
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8.2     Sateenvarjotehtävä

Toinen tehtävämme kulki nimellä sateenvarjotehtävä. Halusimme 
tehtävän, jossa yhdistyisivät ensimmäisen tehtävän toimeksiantomme 
yhdistettynä uuteen aiheeseen. Lähdimme etsimään sanaa, joka 
yhdistäisi molempien meidän siihen asti tekemämme materiaalin. 
Vapaan ideoinnin jälkeen keksimme sanan sateenvarjo. Siinä 
yhdistyivät Kristiinan sana varjosielu ja Lauran ajatus sateenkaaren 
kerroksellisuudesta ja värikkyydestä. Tehtävänannoksi tuli luoda 
visuaalista materiaalia käyttäen sanaa sateenvarjo inspiraationa. Emme 
tässäkään vaiheessa lähteneet rajaamaan tehtävää sen enempää vaan 
asetimme kahden päivän aikarajan ja lähdimme työstämään tehtävää 
itsenäisesti.

Laura:

“ Lähdin työstämään sateenvarjo-
tehtävää miettimällä mitä kaikkea 
minulle tuli mieleen kyseisestä 
sanasta. Lähestyin sanaa hyvin 
materiaali lähtöisesti, miettimällä 
sateenvarjossa käytettäviä 
materiaaleja. Päädyin sitä kautta 
käyttämään materiaalina ilmapalloja, 
foliota ja rautalankaa. Tein erilaisia 
materiaali kokeiluja esimerkiksi 
ompelemalla vesi-ilmapalloja kiinni 
paperiin luoden tekstuuria. Kokeilin 
myös kutoa ilmapalloista materiaalia. 
Kieputin niitä rautalangan ympäri 
ja kudoin ne puuvilla lankaan. 
Laitoin kudotun rakenteen alle 
foliota kuvastamaan rautalangan 
lisäksi sateenvarjon metalliosia. 
Tehtävän kautta pääsin luovaan ja 
innostuneeseen tilaan. ”

MATKALLA VÄLIMAASTOON
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MATKALLA VÄLIMAASTOON

Kuva 11: Lauran sateenvarjotehtävän kuvia

Kuva 12: Kristiinan sateenvarjotehtävän kuvia

Kristiina:

“ Mietin sateenvarjoa sanana enemmän 
varjosielu sanan kautta ja pohdin 
josko jokaisella sadepisaralla olisi 
oma varjonsa. Värit eivät tuntuneet 
liittyvän vielä kovinkaan vahvasti 
pintojeni työstämiseen, mutta tein 
kokeiluja erilaisista materiaaleista 
ja etenkin pohdin eräänlaisten 
sadetta jäljittelevien lenkkien 
luomista. Jokaisella pisaralla täytyi 
olla oma pienempi pisara sisällään. 
Taittelin erilaisia papereita ja 
käytin materiaaleina foliota, lankaa 
ja valkoista paperia. Pohdin myös 
sateenvarjon peittävyyttä ja miten 
saisin peittäviä sekä aukeavia 
elementtejä töihini. ”
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Tässä luvussa kerromme lopullisiin konsepteihimme pääsemisestä ja 
työskentelyn luonteen muutoksesta. Työn tässä vaiheessa tuntui, että 
kehittämämme tehtävät eivät vieneet meitä eteenpäin toivomallamme 
tavalla joten muutimme hieman työskentelyämme. Emme enää 
kehitelleet  tehtäviä, vaan annoimme flow elämykselle tilaa. Prosessin 
alussa ajatuksemme oli, että yhteistyömme vaikuttaisi konkreettisesti 
visuaaliseen materiaaliin joita teimme. Mutta työn edetessä 
huomasimme, että prosessi ei edennyt olettamallamme tavalla. 
Yhteistyö näkyi enemmän prosessissa ja sen kulussa kuin visuaalisessa 
materiaalissa. 

Yhteistyö puski meitä eteenpäin, kun toinen on saanut jotakin aikaiseksi 
niin toisenkin oli pakko tehdä jotain. Yhteistyömme on myös pakottanut 
meidät olemaan kiinnostuneita toistemme tekemisestä ja antamaan 
palautetta. 

Kristiina:

“ Tuntui, että jossain vaihees-
sa olin jumissa ja en saanut tehtyä 
mitään. Mutta sitten näin että Laura 
teki hirveesti niin itsellekin tuli 
fiilis että pakko puskea itseään 
eteenpäin. Sitä kautta pääsi taas 
hyvään tekemiseen. ”

9.1  Laura

Sateenvarjotehtävän jälkeen olin hieman hukassa, mihin suuntaan 
lähtisin työstämään mallistoni konseptia. Tehtävät antoivat alustavia 
ajatuksia siitä mitä haluan tehdä, mutta ne eivät kuitenkaan 
täydellisesti miellyttäneet minua. Sateenvarjotehtävän jälkeen 
lähdin taas miettimään ihmisen kerroksellisuutta ja tein muutamia 
materiaalikokeiluja siihen liittyen. Työstin kovasti erilaisia materiaaleja, 
mutta kaikki tuntui hyvin irtonaiselta ja epäselvältä. Tuntui, että kaikki 
materiaali oli hieman pakonomaisesti tuotettua ja niistä puuttui täysin 
minun persoonallisuuteni. Olin kokeillut vähän kaikenlaista, mutta en 
ollut vieläkään uskaltanut laittaa itseäni täysillä mukaan prosessiin. 
Prosessin aikana tajusin, että minulle oikea tapa työskentelyyn on oman 
visuaalisen materiaalin työstäminen, usein maalaamalla. Työskentelyssä 
pitää olla tunnetta, ja sen tulee kuvastaa minua ihmisenä ja tekijänä. 

Keskustelimme paljon Kristiinan kanssa, mihin suuntaan minun 
kannattaisi mallistoni konseptia lähteä työstämään. Hän kannusti 
minua kokeilemaan jotain erilaista lähestymistapaa ja ehdotti 
inspiraatioiltapäivää taidemuseossa ja tarvikekaupoissa.
Kävimme katsomassa Amos Andersonin taidemuseossa kuvataitelija 
Anita Snellmanin näyttelyn. Hän oli helsinkiläinen taidemaalari, joka 
eli suuren osan elämästään Ibizalla maalaten ja taitelijaelämää viettäen 
(Valjakka 2014).
 
Hänen suuret värikkäät ja valontäyteiset maalauksensa inspiroivat 
minua suuresti. Otin näyttelyssä paljon kuvia, erityisesti lähikuvia 
upeasta värien käytöstä. Myös hänen elämäntarinansa Ibizalla 
vietetyistä vuosista inspiroivat minua suuresti. Näyttelyssä käynti olikin 
mallistoni kannalta käänteentekevä. 

9. KONSEPTEJA
   KOHTI

Kuva 13: Muusat triptyykki, Anita Snellman 1971, yksityiskohta 
maalauksesta
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Minua kiehtoivat hänen töissään tietynlainen lapsenomaisuus ja 
vapautuneet siveltimien vedot. Minulle tuli mieletön tarve päästä 
maalaamaan ja leikkimään eri värien kanssa. Lähdin työskentelemään 
akryylimaalien kanssa ja halusin luoda värikkäitä kuoseja, joissa 
näkyisi maalauksellisuus. Laitoin akryylimaaleja suoraan tuubista 
pahvin päälle ja painoin toisen pahvin kiinni, jolloin maali levisi 
isommaksi pinnaksi. Sain aikaiseksi upeita pintoja ja värejä sattuman 
kautta. Pinnakuviot muodostivat hyvin maalauksellisia yksityiskohtia ja 
hienoja pintatekstuureja. Tämän jälkeen skannasin kokeilujani ja lähdin 
työstämään niitä kuoseiksi Photoshopissa. Useat kuosit olivat mieleeni 
liian geometrisia ja halusin orgaanisempia kuoseja. Tein lisää kokeiluja 
sekä akryylimaaleilla että Photoshopissa. Kokeilin myös, kuinka 
kuosit toimisivat kankaassa. Tein kokeiluja photofabric-kankaalla, 
kuvansiirtoarkeilla sekä suoraan kankaaseen maalaamalla.

“ Minulle suuri ahaa-elämys oli 
tajuta, että voin käyttää tekniikoita 
joita on käytetty paljon ennenkin. 
Tekniikoiden ei tarvitse olla uusia 
ja ennennäkemättömiä. Vertaan sitä 
tässä öljyvärimaalauksiin. En usko 
öljyväri maalarin ajattelevan olla 
käyttämättä kyseisiä maaleja vain 
sen takia että niitä on käytetty 

todella paljon ennenkin. Lopputulos 
ja prosessi ratkaisee ei se, että 
käyttää olemassa olevaa tekniikkaa. 
Tämä ajatus saattaa kuulostaa monen 
korvaan itsestään selvyydeltä, mutta 
minulle se ei ole ollut sitä. ”

KONSEPTEJA KOHTI

Kuva 14: Yksityiskohta Lauran luonnoskirjasta
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Kuvassa 15 on kuosi, johon olin erittäin tyytyväinen. Sen värimaailma 
ja maalauksellisuus miellyttivät minua suuresti. Testasin tämän kuosin 
toimivuutta kankaalle, ja sen rytmitys toimi hyvin. Tämä suunnittelemani 
kuosi antoi innoituksensa mallistoni värimaailmaan, jotka tosin 
myöhemmässä vaiheessa muuttuivat. Pyörittelin ensimmäisenä 
vaaleampia ja kevyempiä värejä, mutta sitten tummemmat ja 
voimakkaammat värit tuntuivat paremmilta. Tein tämän kuosin luomisen 
jälkeen lisää kokeiluja akryylimaaleilla ja hain toimivia väriyhdistelmiä 
ja muotoja. Värimaailman muotouduttua tein lisää kokeiluja ja halusin 
liittää mallistooni käsityöläisperinteitä ja etnisiä vaikutteita. Tein erilaisia 
ryijykokeiluja, joita haluan käyttää mallistossani. Kokeilin myös kankaan 
kudontaa saadakseni luotua yksilöllisiä tekstiilejä. Konsepti alkoi 
muodostumaan tekemisen kautta. Asiat saivat myös hautua rauhassa.

KONSEPTEJA KOHTI

Kuva 15 & !6: Otteita Lauran luonnoskirjasta, konseptin 
kehittyy
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Kuvat 17-21: Sivuja Lauran 
luonnoskirjasta. Printtien 
ja värien hakemista
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9.2  Kristiina

Sateenvarjotehtävän myötä minulle selveni, etten ollut vielä tarpeeksi 
syvällä omassa tekemisessäni. Olin tehnyt mielestäni joitain hyviä 
kokeiluita ja ahaa-elämyksiä, mutta en kuitenkaan ollut saavuttanut 
mitään kovinkaan konkreettista. Monet ideoista olivat jääneet ikään 
kuin puolitiehen, ja se ahdisti. Yksi syy saattoi olla, että olin kentien 
vielä liian kiinni ajatuksessa konkreettisessa yhteistyössä. Tiesin tässä 
vaiheessa värien olevan tämän konseptin vaikein asia minulle ja päätin, 
etten alussa keskittyisi niihin, vaan antaisin asian hautua. Ajattelin siten 
niiden kenties tulevan luontevammin. Mieltymyksiä ja ideoita väreistä 
minulla toki oli, mutta en ollut niihin aivan tyytyväinen vielä. Aivan 
kuten idea varjosielusta, leijailivat väritkin jossain visuaalisen maailmani 
liepeillä.

Pohdin, mitä haluaisin tehdä ja päädyin siihen, että haluaisin perehtyä 
enemmän materiaalien käyttööni, pintojen luomiseen, kuoseihin 
sekä tietenkin väreihin. Tämän kautta toivoin lopullisen konseptin 
suunnittelun lähtevän liikkeelle. Käänteen tekevä kohta suunnitteluun 
tuli katseltuani kuvia tekstiilitaiteesta ja tekstiilien manipulaatiosta. 
Etenkin lähikuvat suunnittelija Marit Fujiwaran töistä antoivat minulle 
uutta suuntaa. Päätin tehdä muutamia kokeiluja langoilla ja maalaten. 
Hain akryylimaaleilla värejä ja mietin, miten saisin yhdistettyä konseptiini 
sekä erilaisia kuoseja että tekstuuria. 

Värimaailmani kannalta akryylimaaleilla kokeileminen tuntui olevan 
käänteentekevä kohta. Olin käyttänyt paljon tummempia ja tasaisempia 
värejä, kuin mitä aikaisemmissa lankakokeiluissani oli. Minun oli 
selkeästi helpompi ilmaista itseäni tummemmilla sävyillä. Kokeilujen 

kautta päädyin kuitenkin siihen, ettei olisi yhtään pahitteeksi yrittää 
kuitenkin vielä jalostaa ideoita pidemmälle. Tässä vaiheessa Lauran 
kanssa keskusteleminen auttoi minua suuresti. Hän ehdotti lisäämään 
muutamia värejä ja miettimään, olisiko esimerkiksi mustan käyttäminen 
tarpeellista. Keskustelimme myös siitä, miten olisi hyvä laittaa kaikki, 
sekä tietokoneella että käsintehty materiaali esille. Näin niitä olisi 
helpompi analysoida ja niiden laatua arvioida. Ennen keskusteluamme 
olin miettinyt, miten runsaiden värien käyttö saattaisi tuntua itsestäni 
liian kaoottiselta. Olin kuitenkin aikaisemmissa töissäni tottunut 
kovinkin minimalistiseen värien käyttöön. 

Aikana, jonka käytin loppullisen konseptini kehittämiseen, käänsiin 
suunnitteluni suuntaa hieman. Olin värien puolesta kokeillut 
muutamia eri ratkaisuja ja luulin tulleeni omasta mielestäni oikeaan 
lopputulokseen. Päätin kuitenkin kohtalaisen loppumetreillä vielä 
kerran kokeilla muuttaa konseptini värimaailmaa, tällä kertaa selkeästi 
keväisempään suuntaan. Myös konseptini lopullinen muotokieli oli 
vielä hieman hukassa. Mietin yhä kuosien käyttämistä ja niihin tekstuurin 
lisäämistä, mutta aikaisemmista aatteistani poiketen halusin tekstuurin 
olevan pienimuotoisempaa ja intiimimpää. Koin tarpeelliseksi palata 
taaksepäin ja etsiä luonnoskirjan sivuilta uutta inspiraatiota.

KONSEPTEJA KOHTI

Kuva 22: Yksityiskohta Kristiinan luonnoskirjasta
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Kuvat 23-28: Sivuja Kristiinan luonnoskirjasta, konseptin kehittymistä
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9.3 Konseptiemme prosessikaaviot

Tässä luvussa käsittelemme konseptiemme luomiseen johtaneita 
prosessin kaavioita. Huomasimme niiden muuttuneen selkeästi 
verrattuna aikaisempiin kaavioihimme, jotka esittelimme työn 
alkupuolella kappaleessa 6.2. Ahdistusta ja painetta luomisesta ei 
ollut näkyvissä läheskään niin paljon. Innostus luomista kohtaan sekä 
uusien ideoiden tuottaminen kasvoi myös selkeästi. Uskomme ajan, 
ajatustyön, yhteistyön ja kannustavan ilmapiirin vaikuttaneen niihin. 
Kaavioista näkyy selkeästi miten päädymme tehtävien kautta lopullisiin 
konsepteihimme, vaikka alkuperäiset tehtävistä kimmonneet ideat 
saattoivatki sellaisinaan jäädä käyttämättä.

Kristiina koki alkuvaiheen olevan tärkeä etenkin ajatusten sekä 
ideoiden herättelylle. Hänen kohdallaan kesti hieman pidempään 
päästä hyvään flow-tilaan ja konkreettisten hyvien ideoiden 
tuottamiseen. Alkuvaiheessa keksittyjen ideoiden hylkääminen oli 
myös tärkeä käännekohta. Ne  rajoittivat omaa tekemistämme liikaa 
ja ne niiden hylkääminen johti parempiin ideoihin. Alkuperäisten 
ideoiden hylkääminen johti myös innostukseen tehdä uusia kokeiluja, 
kun rajoittavana tekijänä ei ollut alkuperäisen idean asettamia väri- eikä 
tunnelatauksia. 

Lauran prosessin kaavio eroaa hänen aikasemmista 
suunnitteluprosesseistaan monella tavalla. Ensinnäkin tämä prosessi 
oli alussa paljon kurinalaisempi ja ohjatumpi kuin suunnitteluprosessit 
yleensä. Se, että inspiraatiota haettiin vieraista, jopa epäkiinnostavista 
aiheista oli uutta. Niiden kautta hän pääsi kuitenkin tekemiseen kiinni 
eikä työskentelyn alussa olevaa epäröintiä ja turhautuneisuutta ollut. 
Tehtävien takia hän työskenteli jatkuvalla hyvällä fiiliksellä.                   

Koska hän tuotti paljon materiaalia, löytyi seasta huonojen ideoiden 
lisäksi paljon hyviä ideoita. Vaikka kyseessä on ollut yksi prosessi on sieltä 
löydättävissä monia pieniä omia kokonaisuuksia. Isoin kokonaisuus on 
näyttelyssä käynnin jälkeen tuleva konseptin lopullisen muodostumisen 
alkaminen.  Uutta tässä prosessissa oli myös ahdistuksen ja epäröinnin 
tunteiden puuttuminen lähes täysin. Prosesissa oli aivan uudenlaista 
itsevarmuutta, joka heijastuu positiivisella tavalla tekemiseen. Tosin on 
muistettava, että prosessi jatkuu vielä konseptin kehittämisen jälkeen 
pitkään, joten on edellä mainituille tunteille vielä aikaa.

KONSEPTEJA KOHTI
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Kuvio 6 : Kristiinan konseptin prosessikaavio
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Kuvio 7 : Lauran konseptin prosessikaavio
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9.4  Konseptit & moodboardit

Lauran konseptin kuvaus:

//Mallistoni on tutkielma sattumasta ja sen valjastamisesta harkituiksi suun-
nitteluelementeiksi. Satunnaisuus on jotakin, jota ei voi ennustaa, ja siksi se 
kiinnostaa. Aivan kuten elämässäkin, asioita ei voi ennustaa, asiat ovat sat-
tumiensa summia. Tämä ajatus löytyy myös suunnittelustani. Jokin idea johdat-
taa minut aina seuraavaan, ja usein idea löytyy sattuman kautta. Haluan lähteä 
etsimään ja tutkimaan satunnaisuutta, ja sitä kuinka saan satunnaisen valjas-
tettua harkittuun suunnitteluun? Kuinka sattumanvaraiset elementit ilmentävät 
pitkään harkittuja valintoja.  Haen vaatteenmuotoa kankaan satunnaisista mu-
odoista. Kuinka kangas elää kun sen antaa vapaasti pudota maahan, ja kuinka 
ihminen , elävä olento, vaikuttaa kankaan muotoon? Näen kankaat orgaanisina 
elementteinä, ne elävät käyttäjän ja vaatteen muodon mukana. Vaatteen ei tule 
rajoittaa kehoamme.//

KONSEPTEJA KOHTI
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Kuva 29: Lauran moodboard
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Kristiinan konseptin kuvaus:

//Tutkin mallistossani eeppisen ja intiimin kohtaamista. Suuret erämaat, vuo-
ret ja tasangot luovat pohjan malliston muotokielelle. Haluan perehtyä luonnon 
kautta tuleviin muotoihin ja yhdistää ne vapaamman värimaailman kanssa. Luonto 
on itselleni tärkeä ja siksi suuressa osassa konseptissani. Haluan tutkia miten 
saan yhdistettyä luonnon eeppiset muodot ja intiimimmät yksityiskohdat. Luon 
tekstuureilla yhdistävän linkin luonnon ja ihmisen välille. Konseptini nousi 
tarpeesta yhdistää koko opinnäyettyön toiminnallisen osuuden aikana tekemäni 
työ yhdeksi konseptiksi.//

KONSEPTEJA KOHTI
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Kuva 30: Kristiina moodboard
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10. LOPPUPÄÄTELMÄT

Opinnäytetyömme on ollut pitkä prosessi, olemme päässeet pohtimaan 
luovuutta yleisesti sekä henkilökohtaisella tasolla. Toiminnallisen 
osuuden eteneminen kirjallisen osuuden rinnalla tuntui luonnolliselta. 
Kirjallisuuteen tutustuminen auttoi meitä erityisesti omien luovien 
prosessiemme tutkimisessa. Tämä auttaa meitä varmasti myös paljon 
tulevissa suunnitteluprojekteissamme. 

Asetimme työllemme kaksi tutkimuskysymystä: Minkälainen on 
oma luova prosessimme ja kuinka voimme kehittää sitä yhteistyön 
näkökulmasta? Kysymykset ovat vaikeita ja niihin ei ole olemassa 
yksiselitteisiä vastauksia. Luova prosessi on yksilöllinen projektin 
luonteesta riippuen, mutta olemme nyt mielestämme hieman 
viisaampia omia prosessejamme kohtaan. 

Yhteistyön vaikutus on myös asia johon on mahdoton saada yhtä oikeaa 
vastausta.Työtä aloittaessamme ajattelimme välimaaston löytyvän 
konkreettisesti visuaalisista maailmoistamme. Oletimme imevämme 
vaikutteita toisistamme ja ajattelimme sen takia päätyvämme 
mahdollisesti hyvinkin samankaltaisiin visuaalisiin konsepteihin. 
Työn edetessä huomasimme, ettei näin ollut käynyt. Inspiroiduimme 
enemmän siitä, että toinen ylipäätään teki jotain, kuin yksittäisistä 
ideoista.

Välimaastoon pääseminen osoittautui paljon vaikemammaksi kuin 
mitä olimme ajatelleet. Löysimme toki erilaisuutemme ja omat 
toimintatapamme, mutta emme välttämättä päässeet välimaastoon 
niin syvällisesti kuin olimme ajatelleet. Työn alussa näimme välimaaston 
konkreettisena tekemisenä, jossa heittelisimme ideoita toisillemme ja 

toimisimme jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ajatuksemme välimaastosta 
saattoi alunperinkin olla liian korkealentoinen ja jälkikäteen ajateltuna 
pääsimme varmasti monellakin tasolla välimaasto ajattelun alueelle, 
se oli vain erilaista kuin mitä alustavat mielikuvamme olivat olleet. 
Välimaasto löytyi enemmänkin työskentelymme laadusta ja siitä miten 
työstimme konseptejamme eteenpäin.  

Yhteistyö vaikutti tekemiseemme positiivisella tavalla ja sitä kautta 
pääsimme välimaastoon. Jos toinen meistä oli tehnyt paljon konseptin 
eteen, pakotti se myös toisen työskentelemään ahkerammin. 
Toimimme toistemme vetoapuna ja pääsimme yhdessä pidemmälle 
kuin olisimme yksin työskennellessä päässeet. Tekemisiä ja etenemistä 
oli myös velvoitettu näyttämään toiselle, jolloin niistä ulkopuoliselle 
kertomalla löysi itsekin jotain uutta. Kun ideoistaan on pakko puhua 
ja keskustella ulkopuolisen kanssa löytää helposti itse myös niiden 
mahdolliset toimivat ja ei niin toimivat asiat. Palautteen saaminen oli 
helppoa, toinen oli aina niin sanotusti velvoitettu antamaan omaa 
aikaansa ja perehtymään toisen tekemiseen. Silloin sai rehellistä 
ja hyvää palautetta. Joskus tuntuu vaikealta löytää henkilöä, jota 
kiinnostaa tarpeeksi sinun tekemisesi, palautteen saamiseksi. Tässä 
projektissa kuitenkin palautteen antaminen ja saaminen luonnistui 
myös sen takia niin hyvin, koska päämäärämme olivat loppujen lopuksi 
hyvin konkreettiset ja niihin oli päästävä.

Toiminnallisen osuuden tehtävät veivät prosessia eteenpäin, vaikka 
emme kumpikaan suoraan konseptiamme lähteneet niistä kehittämään. 
Ne auttoivat meitä oman luovan prosessin herättelyssä ja irti omista 
jopa kankeista työskentelytavoista. Ne myös pakottivat meidät 
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työskentelemään yhdessä. Palautteen antaminen ja vuorovaikutteinen 
tekeminen oli jatkuvasti läsnä tehtäviä tehdessämme. Loppua kohden 
teimme kuitenkin suunnittelua enemmän omillamme. Aikataulullisesti 
oli mahdotonta olla koko ajan yhdessä tekemässä luovaa työtä, sillä 
inspiraatio ja flow-tila eivät katso aikaa eivätkä paikkaa. Tehtäviä 
miettiessämme ja suunniteltaessa kuvittelimme niiden etenevän 
paljon johdonmukaisemmin ja samaan tahtiin. Todellisuudessa näin 
ei käynyt. Olisi ollut mahdotonta työskennellä samaan tahtiin ja niin 
kurinalaisesti tehtäviä täysin seuraten. Molemmilla meillä on omat 
tapamme työstää asioita ja luovan prosessin eteneminen ei ollut 
kiveen kirjoitettu. Todennäköisesti kurinalaisuus olisi saattanut juurikin 
rajoittaa työskentelyämme ja juuri niistä rajoitteista halusimme tässä 
työssä päästä eroon.

Inspiraation hakeminen satunnaisista, meille vieraista asioista oli 
mielenkiintoinen kokemus. Vaikka emme kumpikaan saaneet niistä 
suoraa inspiraatiota työllemme, oli niillä varmasti osansa konseptien 
muovautumisessa.  Luova prosessi on monimuotoinen ja -osainen 
prosessi, johon vaikuttaa moni tietoinen ja alitajuintainen valinta. 
On vaikea eritellä mitkä asiat ja valinnat teimme alitajuisesti ja mitkä 
tietoisesti.

Prosessin aikana opimme molemmat luottamaan enemmän itseemme 
suunnittelijoina ja saimme varmuutta tehdä asioita, jotka meitä 
todella kiinnostivat. Monissa aikaisemmissa projekteissa olemme 
tehneet valintoja perustuen siihen mitä olemme ajatelleet meiltä 
odotettavan. Projektin aikana olemme kokeilleet erilaisia tekniikoita 
ja työskentelytapoja, joita syystä tai toisesta emme ole uskaltaneet 
aikaisemmin kokeilla. Tämä antaa meille erinomaiset lähtökohdat 
lopputyömalliston tulevaan suunnittelua varten. Olemme onnistuneet 
karistamaan suurimmat esteemme ja tehneet valintoja, jotka ovat 
tuntuneet omilta. Itsensä tutkiskelu ja kokemusten vertaaminen yhdessä 
on kasvattanut ammatillista varmuuttamme.

Työn aikana olemme huomanneet, että olemme itse olleet 
itsemme suurimpia esteitä. Vaikka ulkoiset tekijät ovat vaikuttaneet 
tekemiseemme paljon, ovat suurimmat esteemme tulleet itsestämme. 
Esimerkiksi koulun luomat aikarajoitteet ja tehtävänannot ovat 
tuntuneet joissakin tapauksissa hyvinkin rajoittavilta. Olisimme 
kuitenkin varmasti päässeet parempiin lopputuloksiin koulunkin 
projekteissa, jos emme olisi vielä sen lisäksi rajoittaneet itse omaa 
tekemistämme. Prosessin aikana olemme kokeneet ahaa-elämyksiä, 
jotka saattavat tuntua itsestäänselvyyksiltä, mutta ne ovat olleet meille 
silmiä avaavia kokemuksia. Ilman niitä tuskin olisimme päässeet 
uudenlaisiin lopputuloksiin. 

Prosessissa on ollut aikaa luovalle tekemiselle ja ajattelemiselle. Asioilla 
on ollut aikaa hautua ja sillä on ollut positiivinen vaikutus tekemiseen. 
Kirjoitustyöltä jäi paljon aikaa luovalle tekemiselle, joka yllätti meidät 
positiivisesti. Konseptin suunnittelu ei tämän takia jäänyt millään 
tavoin kirjallisen osuuden jalkoihin tai toisinpäin. Koimme molempien 
kulkeneen mukavasti vieri vieressä loppuun asti. Työhön kehittämämme 
konseptit teimme paljolti niiden tulosten pohjalta mihin tehtävien 
sekä itsenäisen kehittämisen jälkeen pääsimme. Mietimme työn 
loppuvaiheessa miten nämä konseptit todennäköisesti vielä saattavat 
elää varsinaisen malliston suunnittelun alkaessa.

Opinnäytetyömme  on meille itsellemme luultavasti vielä pitkään 
ajankohtainen. Oman itsensä tutkiskelu, oman tekemisen kehittäminen 
ja yhteistyössä toimiminen ovat toivottavasti osana tulevia 
ammattejamme valmistumisen jälkeen. Luova työskentely kehittyy 
sitä mukaan kun sitä tekee. Kehittyminen on vasta aluillaan ja saimme 
prosessista tarvittavia työkaluja moniin tuleviin koitoksiin. Tämän aiheen 
tutkimusta jatkaisimme oman tekemisen kautta, jo tämän prosessin 
aikana olemme oppineet lisää itsestämme niin henkilökohtaisella 
kuin ammatillisellakin tasolla. Uskomme opinnäytetyön antaneen 
meille parhaimman mahdollisen lähtökohdan lopputyömallistojemme 
tekemiseen ja niiden jälkeisiin projekteihin.

LoppupäätelmätLoppupäätelmät
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Kuvataiteilija Riikka Gröndahlin haastattelu 8.12.2014

Oletko tehnyt paljon yhteistyötä luovissa prosesseissa ja miten se näkyy työssäsi?

Se näkyy paljon totta kai. Etenkin jos teen isompia videoteoksia, niitä ei voi tehdä yksin. Siihen tarvitsee aina työryhmän: 
näyttelijät, leikkaajat ja kuvaajan. Sen voi totta kai tehdä myös yksin, mutta mulle yhteistyö kuuluu isona osana siihen

Onko se mukana nimenomaan myös ideointi ja luovassa vaiheessa?

Joissain tapauksissa, mutta ei aina. Videoissa se voi mennä myös siten että ideointi alkaa minusta ja sitten kasataan 
työryhmä. Leikkausvaiheessa ja jälkityössä yhteistyö on nimenomaan mukana tiiviisti, ei niinkään alkuvaiheessa.

Mutta totta kai kollegojen palaute on tärkeää alkuvaiheessa, se idea joka on alkuvaiheessa ei ole välttämättä paras. Mutta 
kun sen jakaa muiden ja antaa sen kypsyä niin voi tulla joku uusi idea. Pitäisi tehdä enemmänkin yhteistyötä. Koulussa 
olennainen osa oli jakaa raakile ideat muiden kanssa ja keskustella niistä.

Kaipaatko nykyään enemmän yhteistyötä?

Kyllä, unelma olisi työskennellä pienessä ryhmässä tiiviisti, jossa voisi tehdä kaikenlaisia asioita yhdessä. Yksin on vaikea 
orientoitua tekemään kaikkea yksin. Jakaminen tuntuu tärkeältä. Erityisesti videoteoksissa vastuun jakaminen muiden 
ihmisten kanssa tuntuu tärkeältä. Yhteistyö on elintärkeää ja sen huomaa jos sitä ei ole. Se näkyy lopputuloksessa sekä 
henkisessä tilassa.

Haetko inspiraatiota jostain kun lähdet työstämään teosta? Onko se joku tunne tai tarve?

Luulen että tarve ja tunne kuvaavat minun työskentelyä. Vaikea kysymys. Se riippuu aina teoksesta. Viimeisin teos lähti 
täysin tunteesta, ei niinkään tarpeesta. Tai jostakin hetkistä jotka tulivat päähän ja jotka halusin ilmaista. Aikaisemmin 
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lähdin paljon enemmän järjellisistä ajatuksista. Minulla oli joku teema jota halusin käsitellä, kuten esimerkiksi onnellisuus.
Selaan paljon kirjoja, valokuva- ja maalauskirjoja. Ja se inspiroi aina, vaikka siitä ei suoraan saisikaan mitään. 
Alitajuntaisesti  ne jotekin inspiroi. Mutta en ehkä lähde tietoisesti etsimään inspiraatiota, ne ajatukset enemmän tulee sitä 
kautta mitä kokee ja näkee.

Entä miten koulun luomat rajat vaikuttivat tekemiseen, esimerkiksi deadlinet, tehtävanannot ym.?

Totta kai ne vaikuttivat paljon, ulkoapäin tulevat tehtävät vaikuttavat paljon. Ne jopa auttavat minua eteenpäin, koen että 
liika vapaus on aika vahingollista. Aikarajojen puitteissa työskentelee totta kai joskus paljon tehokkaammin, joskus ne totta 
kai myös ärsyttävät. Mutta voisi kuvitella että olen päässyt joissakin tehtävänannoissa paljon pidemmälle aikarajojen takia, 
olen jotenkin puskenut itseäni eteenpäin. Jos taas aikarajoja ei olisi ollut niin ehkä en olisi vienyt niitä asioita niin pitkälle.

Intuitio, luotatko intuition voimaan työskentelyssä ja miten ylipäätään koet intuition?
 
Yritän olla intuitiolla herkkä ja käyttää sitä apuna työskentelyssäni. Mutta on vaikea sanoa onko se sama asia kuin maku. 
Välillä joku vaan toimii ja sitä ei osaa selittää miksi se toimii. Sen vaan tietää että se toimii itsellä ja sitten voi olettaa että se 
toimii myös jollakin toisella.
Mutta ehkä intuitio on sellainen pohjalla oleva tunne jonkun hetken varmuudesta, sellainen että sitä ei voi selittää mutta 
jos sitä yrittää järkeistää, jos sen riisuu kaikesta ja vaan tunnustelee niin kyllä sen tietää toimiiko se vai ei. Mutta joskus se 
sekoittuu kaikkeen, projektien pitkittyessä  pieni pää menee sekaisin. Muiden ihmisten ajatukset vaikuttavat ja suurin moka 
on, että rupee miettimääm sitä valmista lopputulosta ja oletettua katsojaa, niin silloin se intuitio tavallaan kuolee, sen vie 
liian pitkälle.

Teetkö jotain tehtäviä löytääksesi uusia  työskentelytapoja tai herätelläksesi luovuuttasi?

Yritän käydä näyttelyissä, se on tosi hyvä. Olen käynyt katsomassa vanhojen jo kuolleiden taiteilijoiden näyttelyitä, yritän 

 LIITE 1
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myös käydä katsomassa nykytaidetta, Se auttaa aina. Vaikka näyttelyä vihaisi, se kuitenkin auttaa. Katson myös paljon 
elokuvia. Parasta on halu tehdä sitä kautta kun näkee että joku tekee. Olen yrittänyt muusikko ystäväni kanssa saada 
pois turhaa itsekritiikkiä, me teemme kerran viikossa harjoituksia. Minä teen kuvan ja ystäväni äänet. Työskentelemme 
miettimättä, emme halua luoda itsellemme naurettavia sääntöjä.

Voisitko kuvitella tekeväsi joitakin hyvinkin konkreettisia tehtäviä? (Wikipedia-tehtävä)

En ole tehnyt tuollaisia, mutta kuulostaa hyvältä ja voisi olla ehdottomasti hyötyä. Haluaisin mieluummin tehdä sellaisia 
ryhmässä. Itse koko ajan piirrän ja yritän muuttaa omaa tekemistäni ja haastaa itseäni. 

Miten tila tai paikka missä työskentelet vaikuttavat tekemiseen?

Vaikuttaaa todella paljon mitä teen, olen tosi ailahtelevainen. Lähtökohtaisesti voisin ajatella että ajatustyötä en voi tehdä 
seurassa. Mielentila vaikuttaa paljon, esimerkiksi herkkä tila,  liian kylmä, liian kuuma, väärä kynä tai väärä tuoli. Mutta 
joskus ahdistaa jos joku keskeyttää mun työskentelyn. Nykyään pystyn työskentelemään erilaisemmissa paikoissa, joskus 
paikat joissa voin olla yksin on parempia. Kirjasto on aika hyvä ympäristö, siellä et ole yksin mutta et kuitenkaan kehtaa 
vain istua tekemättä mitään.

Ajatteletko, että liian tarkka idea lopputuloksesta tuhoaa luovuutta?

Kyllä ja ei, mun on helpompi työskennellä kun näen lopullisen asian heti. Silloin tiedän kun tulee muutoksia niin tiedän 
mitä haluan. Pitää tietää mitä tekee ja haluaa, mutta se pitää unohtaa kun aloittaa tekemään. Aina ei tietenkään etenkään 
dokumentaarista videota tehdessään voi tietää mitä tapahtuu.  Mua helpottaa jos näen asiat, mutta pitää myös hyväksyä 
että jos lopputulos onkin erilainen.

 LIITE 1
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 LIITE 2
Poola Kataryna merkin omistaja ja suunnittelija Paula Kasurisen haastattelu 15.1.2015

Kuinka luovuus näkyy työssäsi?
Jääkö sinulle aikaa luovalle työskentelyllä?

Yrittäjänä luovuus näkyy koko mun työssä, suunnittelu on vain osa mun ammatti-identiteettiä mutta se ei ole koko 
identiteetti. Suunnittelussa luovuus näkyy tietenkin tuotteissa ja kehittelyssä joita kaupallisuus määrittää koska teen 
kaupallisia tuotteita. Mutta yrittäjyydessä koko prosessi on luovaa työskentelyä, koska määritän itse kaiken. Ihan 
pakkauksista laskun ulkonäköön asti. Se on pitkä jänteinen prosessi, se kehittyy kokoajan sitä mukaa kun oppii lisää.

Koetko, että kaupallisuus rajoittaa luovaa työskentelyäsi?

Totta kai, kaupallisuus rajoittaa todella paljon. Valmistan lähituotantoa, se rajoittaa tosi paljon. Myös se mitä tehdas pystyy 
tekemään on rajoittava tekijä. Teen vastuullista suunnittelua niin myös materiaalit määrittävät tekemistäni. En voi ikuisesti 
työstää tuotteita. Rajat luovat myös mahdollisuuksia kun pitää luoda siitä mitä on ja se kiehtoo minua. Kaupallisuus on 
rajoittavin tekijä, olen itse asettanut hinnan tuotteille ja se asettaa rajoitteita niille.

Miten kiire/stressi vaikuttaa luovaan tekemiseesi? Vaikuttaako se positiivisesti vai negatiivisesti, koetko 
työskenteleväsi esimerkiksi tehokkaamin kiireessä?

Kiire pakottaa tekemään. Kiire määräytyy sitä kautta että rahaa on tultava firman pyörittämiseen. Se stressaa siinä 
mielessä, kun yksin tekee asioita, jolloin suunnittelulle jää ihan liian vähän aikaa. Mutta ne ovat realiteetit joiden mukaan on 
nyt elettävä. Positiivisesti siinä mielessä, että on pakko tehdä ja negatiivisesti siinä mielessä että ei saa työstettyä asioita 
niin pitkälle kuin haluaisi. Tottakai työskentelee tehokkaammin kiireessä, mutta toivoisin että olisi enemmän aikaa. Olen 
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oppinut että asioiden on hyvä antaa hautua. Mutta pienelle firmalle ja yhdelle hengelle kaksi sesonkia vuodessa on liikaa.

Onko sinulla aikaa antaa asioiden hautua?

Annan niiden hautua muiden asioiden kustannuksella. Olen vähän myöhässä sesonkien kanssa. Paljon riippuu myös siitä 
miten rakentaa jälleenmyyntikanavat, en tee mallistoja puolta vuotta etukäteen vaan teen suoraan sesonkiin. Mutta se ei 
ole kannattavaa pitkällä aikavälillä. En saanut koulusta tietoa esimerkiksi mistä mallistossa kannattaa aloittaa kun lähtee 
tekemään omaa merkkiä. Nyt pitäisi hypätä yhden tai kahden malliston yli, jotta pääsisi sesonkeihin kiinni kunnolla.

Mistä etsit inspiraatiota,tuleeko se helposti?
Tai teetkö esimerkiksi jotain tehtäviä löytääksesi sitä?

Mulle kuosit on sellaset mitä rakastan enemmän kuin vaatteenmuotoa. Kerään koko ajan visuaalista kirjastoa itselleni, on 
tärkeää, että brändillä on tietty visuaalinenlinja.  Kerään, kirjoitan ylös ja piirrän asioita, jotka on toimivia ja mitä nään. Ihan 
rakenteista väriyhdistelmiin.

Voisitko kuvitella tekeväsi joitakin tehtäviä, esimerkiksi Wikipediatehtävä?

Voisin, mutta ei ole aikaa. Koko suunnitteluprosessille on niin vähän aikaa, työstän edellisistä mallistoista uusia malleja, 
mulla on joku kuosi idea jonka mä työstän viikossa. Ei siinä ole silleen aikaa lähtee tekee taiteellista työtä. Se on tosi 
konkreettista suunnittelutyötä mitä mä teen. Teen tietynlaisen kuosin: teenkö sen yksivärisenä onko mulla varaa tehdä sitä 
useampi värisenä, tuleeko se toimimaan kaksi värisenä, onko mulla tarpeeksi hyvä painopaikka siihen? Ne ehdot on niin 
rajattuja. Yhteen mallistoon mahtuu niin vähän ideoita. Nyt teen kahta kuosia seuraavaan kesään. Ideoita on varastossa jo 
niin paljon mitä haluaisi tehdä niin ei tarvitse lähteä tekemään niitä tehtävien kautta

Käytätkö luonnoskirjaa työskentelyssäsi?
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Käytän. Se on visuaaliselle ihmiselle todella tärkeää. Piirrän ja kirjoitan koko ajan ylös ideoita ja merkitsen muistiin, ilman 
kunnon luonnoskirjaa ei pärjäisi kyllä lainkaan. Enemmän se on sellasta suttaamista kuin piirtämistä, aina kun on aikaa 
niinkun ratikassa istuessa, niin aina työstää niitä.

Teetko luovaa työtä yksin?
Kaipaatko muiden ihmisten mielipiteitä ja palautetta luovassa prosessissa?

Joo yksin ainoastaan. Mutta  näytän varsinkin kuoseja muille, itse sokeutuu niin helposti niille. On pakko saada siihen 
sellanen ulkopuolinen visuaalinen silmä kattomaan niitä. 

Kaipaatko enemmän yhteistyötä?

Koen saavani tarpeeksi palautetta, näytän töitäni esimerkiksi poikaystävälle tai kämppikselle. Voisin kuvitella tekeväni 
luovaa työtä jonkun toisenkin suunnittelijan kanssa mutta tällä hetkellä ei oo varaa palkata ketään ja toisaalta sen pitäs 
olla joku erillinen projekti, tämä on mun projekti. Tässä on niin vähän sitä suunnittelua, niin ei sitä halua antaa muille. 
Keskeneräisten töiden näyttäminen ei ole vaikeaa, jos ne näyttää siltä kuin haluan. Mutta vääristä kankaista tehtyjä rytkyjä 
en mielläni näytä muille.

wValmistuit joitakin vuosia sitten vaatesuunnittelijaksi. Koitko silloin saaneesi tarvittavia eväitä luovaan 
työskentelyyn vai onko se kehittynyt myöhemmin työskentelyn kautta?

Koen olevani itse oppinut, johtuen ihan koulun tasosta, siellä ei luovaa työskentelyä tuettu. Onneksi tein vaihto-opinnot 
Lontoossa ja siellä opin luovaa työskentelyä. Siellä oli portfoliotyöskentelyä ja sitä, että kokoajan pitää kantaa kirjaa 
mukana ja tehdä koko ajan työtä sen eteen, tehdä siitä osa rutiinia. En Suomessa koulussa kokenut saavani mitään 
etenkään siihen omaan yritystoimintaan.


