Tunteella
Emootio korussa ja korumuotoilussa

Camilla Nenonen

Tunteella – Emootio korussa ja korumuotoilussa
Camilla Nenonen
Opinnäytetyö
Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti
Muotoilun koulutusohjelma
Taideteollisuuden suuntautumisvaihtoehto
Koru- ja hopeamuotoilun pääaine
kevät 2008
ohjaaja: Helena Lehtinen
opponentti: Jonna Särkijärvi

Tunteella – Emootio korussa ja korumuotoilussa

With Feeling – Emotion in Jewellery and Jewellery Design

Camilla Nenonen
Opinnäytetyö

Camilla Nenonen
Lahti University of Applied Sciences
Institute of Design
Jewellery and Object Design
spring 2008

Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti
Muotoilun koulutusohjelma
Taideteollisuuden suuntautumisvaihtoehto
Koru- ja hopeamuotoilun pääaine
kevät 2008

Tiivistelmä

Summary

Opinnäytetyössä Tunteella – Emootio korussa ja korumuotoilussa tarkasteltiin koruja tunteen herättäjinä ja ilmaisijoina. Keskeinen
kysymys oli, mikä tekee korusta katsojalleen tai käyttäjälleen merkittävän ja saa tässä aikaan aidon kokemuksen. Lisäksi pohdittiin
tuotteen tarinan roolia tunteen herättäjänä. Muotoilutehtävässä pyrittiin ilmaisemaan henkilökohtainen taide-elämys korusarjan
kautta ja koskettamaan sillä myös katsojaa. Suunnittelun alulle paneva voima oli Suomen Kansallisteatterissa esitettävän Tuntematon sotilas -näytelmän aikaansaama kokemus ja sen ohjaavia tekijöitä olivat abstrakteista tunnelmakuvista lähtenyt luonnostelu sekä
harkitut materiaalivalinnat. Teoreettisena lähdeaineistona käytettiin pääosin taiteen kokemista ja elämyksiä tutkivaa kirjallisuutta, jota
sovellettiin taideteollisen korun kenttään. Käytännön tietoa saatiin tekemällä ryhmähaastattelu, jossa keskusteltiin yleisesti koruista
tunteiden herättäjinä ja käsiteltiin haastateltavien omien korujen tarinoita. Työssä painottui kokemuksen henkilökohtaisuuden tärkeys. Jotta koru koskettaisi katsojaa, tulee sen herättää tässä voimakkaita mielikuvia. Katsojan tulee pystyä muodostamaan esineeseen
omakohtainen suhde. Markkinointimielessä tuotteen ohessa esitettyjen tarinoiden tarpeellisuus kyseenalaistettiin. Teoriapohjaiset
päätelmät vaikuttivat koko muotoiluprosessiin, jonka lopputuloksena syntyi kolme uniikkia kaulakorua. Niiden avulla tekijä pohti
tunteiden visuaalista ilmaisua sekä omaa muotoilijanrooliaan tarinankertojana.

The paper With Feeling – Emotion in Jewellery and Jewellery Design studied how jewellery can arouse and express feelings. The
main issue was to consider what it is that makes a piece of jewellery meaningful to its viewer or user and makes him/her have a
genuine feeling towards it. Furthermore, the role of the story of the product as arouser of feelings was considered. The designing task
aimed at expressing a personal art experience through a set of jewellery that would also touch the viewer. As for the designing process,
its initial power was the experience produced by the play The Unknown Soldier in the Finnish National Theatre and its guidelines
were determined by sketches based on abstract sentimental pictures as well as carefully chosen materials. The main theoretical source
was literature dealing with experiencing art and the emotions it brings about. This was applied to the field of applied art jewellery.
Practical information was gathered by means of a group interview carried out as a discussion about jewels that arouse feelings and
the stories of the interviewees’ own jewels. The importance of personal experience came out clearly in the results of the study. For a
piece of jewellery to touch the viewer it must arouse strong images. The viewer must be able to form a personal relationship with the
object. The need for stories created to promote sales was questioned. The conclusions based on the theoretical background had an
influence on the whole designing process that resulted in three unique necklaces. By means of these necklaces the author discussed
expressing feelings visually and her own designer’s role as a story teller.

asiasanat: korumuotoilu, tunne, tarina, kokemus

descriptors: jewellery design, emotion, story, experience
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telun avulla. Kirjallisuus käsittelee pääosin taiteen kokemista, jota läpi historian on
tutkittu paljon.

1 Johdanto
Koruista voi puhua niin järjen kuin tunteenkin kielellä. Ensimmäinen ja yleisin
argumentti on korun materiaalinen arvo. Koru käsitetään sijoituskohteena tai
vaikkapa perintönä. Jalokivien ja -metallien arvo on säilynyt vuosituhannesta
toiseen, ja tämä asia tuskin miksikään muuttuu. Korun brändi, kestävyys ja selkeä
käytettävyys voivat myös olla perusteita, kun koruista puhutaan ”järkevästi”,
turhia tunteilematta.
Tunteen kieli on järjen kieltä paljon epämääräisempää. Siinä toiselle mitätön esine
voi toiselle olla sanomattoman tärkeä. Kun tietty riipus saa kantajan tuntemaan
itsensä upeaksi naiseksi tai jokin sormus nostattaa inhon puistatuksia, ollaan alueella, josta voi olla jopa vaikea sanoin puhua. Yksilölliset kokemukset, elämykset ja
muistot ovat silloin merkityksellisiä.
Opinnäytetyössäni koen tärkeäksi syventyä juuri korujen tunteita herättävään
puoleen; häilyvyydessään kiehtovaan alueeseen, jossa toisistaan riippuvaiset merkitykset risteilevät. Pienehkön kokonsa ja näennäisen turhuutensa takia korut on
helppo ohittaa olankohautuksella, miettimättä niitä syvemmin tai pohtimatta niiden sisältämiä merkityksiä. Se on sääli, sillä usein niiden voima piilee pinnan alla,
kiillon ja kimalluksen takana. Oma kiinnostukseni koruihin on lisäksi monilta
osin enemmän käsitteellistä kuin konkreettista. Minulle tärkeimpiä ovat nimenomaan korujen viestit sekä niiden herättämät tunteet ja ajatukset. Myös eri tasoilla
toimivien, henkilökohtaisten ja julkisten tarinoiden rooli kokemusten ja tunteiden
loitsijoina on mielestäni ajankohtainen ja mielenkiintoinen näkökulma.
Työssäni korua käsitellään sekä tunteen herättäjänä että sen ilmaisijana. Pohdin
asioita, jotka vaikuttavat kokemusten syntymiseen korujen kautta. Tavoitteena on
selvittää, millä perusteilla jotkin korut muodostuvat katsojalle tai käyttäjälle toisia
merkityksellisemmiksi. Lisäksi tarkastellaan erilaisten tarinoiden tehtävää tunteiden herättämisessä sekä nykypäivän muotoilijan roolia tarinankertojana. Myös
viime vuosikymmeninä lisääntyneen tarinankerronnan syitä sivutaan lyhyesti.
Aiheeseen perehdytään runsaan lähdekirjallisuuden sekä tekemäni pienen haastat-

Muotoilutehtävässä pääpaino on tunteen ilmaisemisella. Muotoilun lähtökohtana
on henkilökohtainen taide-elämys sekä sen herättämät tunteet. Prosessin aluksi ei
lopputulokselle anneta muuta määritettä kuin kokemuksen kuvastaminen. Suunnittelu etenee tunteiden ehdoilla, mutta mielessä pidetään myös aiheeseen liittyvät
teoriapohdinnat. Lopputuloksena on kolme kaulakorua, joissa kussakin pyritään
ilmaisemaan voimakas tunnetila. Korujen tavoitteena on koskettaa katsojaa, herättää hänessä tunteita tai mielikuvia. Katsojan ei välttämättä tarvitse pitää koruista,
vaan tärkeintä on, etteivät ne jätä häntä kokonaan kylmäksi.
Aiheen laajuuden takia sitä joudutaan rajaamaan tarkasti. Suunnittelemani korut
edustavat uniikkia taideteollista muotoilua, joten korujen kokemista käsitellään
pääosin taideteollisella kentällä. Kulttuurilliset ja historialliset erot on suljettu lähes
kokonaan pois. Näkökulma on ensisijaisesti korun katsojan ja käyttäjän, mutta
muotoiluprosessin kuvauksessa myös tekijän ääni pääsee kuuluviin.
Työn merkittävimmiksi kannanotoiksi nousevat muotoilutuotteen kumppanina
tarjoiltavan tarinan kyseenalaistaminen ja aidon, henkilökohtaisen kokemuksen
määritteleminen. Lisäksi taiteen kokemisen soveltaminen taideteolliseen koruun
on olennaista. Tekijälle henkilökohtaisesti tärkeimmäksi anniksi nousevat ilmaisun
kehittyminen sekä muotoilijana oman tarinankertojaroolin selventäminen.

Luonnostelua



toittamisessa ja kirjallisessa osassa, vaikka niiden vaikutus heijastui myös muotoiluprosessiin. Kolmas oli koko muotoilun alulle paneva voima.
Lukemani kirjallisuus käsitteli lähinnä taiteen kokemista sekä elämyksiä ja tarinan
merkitystä niiden synnyssä. Jonkin verran perehdyin myös nykyajan elämysyhteiskunnan teorioihin. Tärkeä aineisto oli Jyväskylän yliopiston tutkimus ”Rakkaudesta taiteeseen”, jossa tavalliset ihmiset pääsevät kertomaan omista taideelämyksistään. Kartoituksen avulla sain kielen puhua korujenkin herättämistä
tunne-elämyksistä, ja siitä poikineiden tutkimusten tuloksia käytin myös lopullisessa työssäni.

2 Lähtökohtia
2.1 Viitekehys ja menetelmät
Rajasin opinnäytetyöni hyvin tarkasti, sillä aika ja mahdollisuudet olivat suppeahkot. Tarkoitus ei ollut tehdä laajaa tutkimusta, sillä halusin keskittyä kunnolla
erityisesti itse korujen muotoiluprosessiin, johon olin koulutuksenikin saanut.
Suljin siis pois kaikki kulttuurilliset ja historialliset ulottuvuudet, vaikka niiden
tarkasteleminen olisi epäilemättä ollut kiinnostavaa ja hedelmällistä. Halusin, että
työni kuvaa ensisijaisesti tätä hetkeä, joten pitäydyin nykyajassa ja nyky-Suomessa.
Historiallisen esimerkkinä kelpuutin mukaan ainoastaan surukorut niiden ilmaiseman vahvan tunteen vuoksi.

Haastattelulla pyrin keräämään yksittäisiä kertomuksia käyttäjilleen tärkeistä
koruista. Haastattelin ryhmänä viittä keski-ikäistä, pääkaupunkiseudulla asuvaa
naista, jotka toimivat eri ammattialoilla. Valitsin haastateltavani pääosin sillä
perusteella, että tiesin heillä olevan kykyä ja rohkeutta puhua avoimesti omista
tunteistaan ja kokemuksistaan. Mukana oli oikea koruharrastaja, antikoruihminen ja muutama keskiverroksi luokiteltava, tavallinen korunkäyttäjä. He toivat
haastattelutilanteeseen oman, syystä tai toisesta tunteita herättävän korunsa ja
kertoivat siitä muille. Yhdessä pohdimme kunkin korun merkitystä käyttäjälleen
ja ulkopuolisille. Näytin myös kuvia erilaisista uniikeista ja piensarjavalmisteisista
koruista ja keskustelimme niiden kirvoittamista kokemuksista. Jonkin verran
käsittelimme lisäksi tuotteen tarinan merkitystä tunteiden herättäjänä. Videoin
haastattelun ja katsoin sitä myöhemmin dvd:ltä.

Korukentällä työn rajaaminen oli hankalampaa. Jo ennen työn varsinaista aloitusta
tiesin korujeni edustavan uniikkia muotoilua, sillä koin sen vahvimmaksi alueekseni. Pohdinnan kohteena ovat näin ensisijaisesti pienissä sarjoissa tai yksittäiskappaleissa tuotettavat taideteollisuuden ja taidekäsityön luomukset. Korukentän jaon
ja tuotantotavan mukaan rajaaminen ei silti aina ole tarpeellista tässä työssä, sillä
tunteista ja kokemuksista puhuttaessa sellaiset seikat ovat usein toisarvoisia. Tästä
syystä välillä viitataan myös teollisiin massakoruihin.
Elämyksiä ja tunteita käsittelen ennen kaikkea kokijan näkökulmasta. Koko
opiskeluajan olin tehnyt koruja vain naisille, enkä halunnut muuttaa asiaa nytkään. Miesten korut ovat oma alueensa, jota en tunne tarpeeksi hyvin, jotta olisi
ollut mielekästä vaihtaa kohderyhmää. Naisten kanssa on myös helpompaa puhua
tunteista, joten rajasin koko työn tarkastelukulman heihin. Henkilökohtaiset
tunteeni ovat mukana muotoiluni lähtökohdassa, omassa taiteen kokemisessani.
Itse muotoiluprosessissa tarkastelun alla taas on muotoilijan roolini kokemusten
tuottajana ja tarinan kertojana.
Opinnäytetyössäni menetelminä käytin runsasta lähdeaineistoa, haastattelua sekä
oman taide-elämyksen analysointia. Kahta ensimmäistä hyödynsin varsinkin taus

Kirjallinen syntyy

Opinnäytetyön kirjallista osaa työstin palapelimäisesti. Prosessin alkuvaiheessa
olin kirjoittanut ajatuksiani ja mahdollisia otsikoita lapuille milloin missäkin.
Lähdekirjallisuudesta valitsemiani lainauksia olin taas kirjannut tietokoneelle ja
kirjoittamisen alkaessa tulostin ne ja leikkasin lapuiksi. Kokosin sitten kaikki ir-
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ralliset paperinpalat yhdelle isolle lakanalle ja ryhmittelin niitä aihealueen mukaan.
Väleihin lisäilin uusia kommentteja ja ajatuksia. Tämä järjestelmä helpotti varsinaista kirjoittamista paljon, sillä pystyin hahmottamaan visuaalisesti sen avulla kirjallisen rakennetta sekä sitä, mitkä ajatukset kuuluivat mihinkin aihealueeseen.
Oma taide-elämys oli muotoiluprosessini lähtökohta. Olin tekemässä koruja, joiden
kautta voisin katsojassa herättää tunteita. Jotta tekemisestä tulisi aitoa ja voisin edes
yrittää oikean kokemuksen aikaansaamista, täytyi minun ensin saada itseni vahvojen tunteiden valtaan ja sen jälkeen pystyä analysoimaan ja tarkastelemaan kokemustani. Päätin valita jonkin taideteoksen kokemisen muodonannon perustaksi.
Etsin pitkään sopivaa kirjaa, runoa tai musiikkikappaletta, mutta oikea teos löytyi
lopulta hyvin helposti. Suomen Kansallisteatterissa esitettävä Kristian Smedsin
versio Tuntemattomasta sotilaasta oli niin kokonaisvaltainen elämys, että minun
oli suorastaan pakko ottaa se mukaan lopputyöhöni. Kansallisteatteri suhtautui
kyselyihini suopeasti ja pääsin katsomaan täysin loppuunmyytyä esitystä kevään
aikana neljästi. Joka kerran jälkeen kävin läpi omat tunnetilani ja työskennellessäni
pystyin kokemaan ne yhä uudestaan ja uudestaan. Tunnelmakuvien, luonnosten ja
materiaalikokeilujen kautta pyrin vähitellen siirtämään suunnittelemiini koruihin
sisälläni olevaa vahvaa tunnetta.


2.2 Tavoitteena elämyksen löytäminen

3 Korusta tunteeksi

Aivan työn aluksi kuvittelin, että olisi mahdollista löytää jokin yleistys tunteita
herättävistä koruista ja käyttää sitä tietoa oman muotoilun perustana, mutta hyvin
nopeasti huomasin, ettei se ole lainkaan mahdollista. Aito kokemus on aina tavalla
tai toisella henkilökohtainen. Tavoitteekseni muodostui kerätä ja pohtia asioita,
jotka vaikuttavat tunteiden ja kokemuksen syntymiseen. Etsin vastausta kysymykseen, mikä tekee jostakin korusta merkityksellisen, muita suuremman, ehkä todellisen elämyksen. Halusin selvittää myös, mikä on tarinan merkitys kokemuksen
osana. Henkilökohtaisesti muotoilijana minulle oli tärkeää selvittää oma roolini
koruelämyksen tuottajana ja tarinankertojana.

”En ole mikään koruihminen”, kertoo helsinkiläisnainen. Yksi merkittävä ja tärkeä,
arvokaskin koru hänellä kuitenkin on, on ollut jo vuosia. Nainen oli polkupyörävaelluksella Puolassa ja erään kylän markkinaraitilla sattui jotain merkittävää.
Vaikka pyörällä oli vauhtia paljon, ehti hän nähdä silmäkulmasta vilaukselta
paikallisen koruntekijän pöydän ja sillä hopeiset käädyt. Vauhti pysähtyi kuin
seinään, sillä nainen tiesi nähneensä jotain ainutlaatuista, joka hänen oli saatava
mukaansa. Korussa viehättivät omaan tyyliin sopivuus, hieno käsityö ja jyhkeä
ulkonäkö. ”Se on ainoa koru, jota olen ikinä halunnut.” Kaiken tämän hän ehti
nähdä sivusilmällä ohi ajaessa. Vuosienkin kuluttua hän käyttää samoja käätyjä.
Kun ne laittaa ylleen, hän tietää miksi käädyt oli aikoinaan saatava. Niiden viehätys ei ole vähentynyt lainkaan. Käärmekääty kaulassa tulee juhlava olo.

Näiden pohdintojen kautta tavoitteenani oli suunnitella ja valmistaa sarja tunteita herättäviä koruja. Korun katsojan ei ne nähdessään ole tarvis tietää mitään
muotoilun lähtökohtana olevasta näytelmästä, vaan halusin hänen pystyvän
muodostamaan tuotteisiini jonkin henkilökohtaisen yhteyden. Tarkoitus ei
suinkaan ollut välittää sisälläni olevaa tunnetta sellaisenaan katsojalle korun
kautta, vaan halusin, etteivät ne jättäisi häntä kokonaan kylmäksi. Se, että katsoja
palaisi koruun tai sen näkemisen hetkeen ajatuksissaan vielä myöhemminkin,
oli jo tavoiteltava asia. Hän saattaisi korun kautta kenties muistaa jonkin mielen
taka-alalla olleen pienen, mutta merkityksellisen seikan tai unohtaa hetkeksi omat
huolensa. Tavoite oli vaikea ja tiesin, että se oli mahdotonta saavuttaa kaikkien
käyttäjien kohdalla. Senhän todistivat jo lukemani kirjallisuus ja omat pohdintani
henkilökohtaisuuden tärkeydestä.
Maaria Linko määrittelee kirjassaan Aitojen elämysten kaipuu elämyksen ”kokemisen muodoksi, johon liittyy omakohtaisesti koettua innostusta, kiihtymystä tai
harmonian saavuttamista ja joka siten erottuu jatkuvasti tapahtuvista kulttuurituotteiden kohtaamisista” (Linko 1998, 9). Tällaista tuntemusta lähdin korujeni kautta
metsästämään, sillä tiesin, että joidenkin katsojien ja käyttäjien kohdalla se oli
mahdollista saavuttaa.
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Haastattelussa esitetty koru
”Ihanan raikas ja kekseliäs! Tuollainen
tuottaa mielihyvää.”

Haastattelussa esitetty koru
”Huh, miten raskas! Mutta toisaalta
hirveän taidokas.”

Korukokemusten etsintä alkoi korujen vaikutusmahdollisuuksia pohtimalla.
Mitkä asiat koruissa voivat vedota meihin ja miten se tapahtuu? Keräämäni
tiedon, haastattelujen ja omien kokemusteni perusteella ihmiset kiinnittävät koruissa huomiota eri asioihin riippuen siitä, onko koru heidän omansa tai muuten
entuudestaan tuttu, vai jokin uusi esine. Karkeasti jaettuna ulkoiset seikat, kuten
muotoilu ja materiaalit merkitsevät enemmän, kun kyse on vieraasta korusta.
Muistot taas merkitsevät paljon, kun puhutaan omista koruista. Lisäksi henkilökohtaiset tyyli- ja makumieltymykset vaikuttavat luonnollisesti paljon.

Katsojan täytyi pystyä irrottamaan kokemuksen kohteena oleva tuotos ja hetki
kokonaan muusta elämästä, jotta hän voisi kokea puhtaan esteettisen elämyksen
(mm. Saresma 2002, 153). Korujen kohdalla tämä tarkoittaisi, että nähdessään
esimerkiksi galleriassa pysäyttävän, katsojan mielestä erityisen kauniin tai oivaltavan
korun, hänen ei tulisi yhdistää sitä mihinkään aiemmin kokemaansa vaan ottaa se

”Ainoa koru, jota olen ikinä
halunnut.”

Sitä, miten teokset vaikuttavat meihin, on pohdittu kautta aikain. Esimerkiksi
monilla kuuluisilla antiikin filosofeilla, kuten Platonilla ja Aristoteleella on siitä
omat teoriansa. Kaikkia näitä teorioita ei ole mielekästä soveltaa muotoiluun tai
koruihin, vaikka tarkasteltaisiinkin vain uniikkeja tai korkeintaan hyvin pienissä
sarjoissa tuotettuja koruja. Kahta, toisilleen vastakkaista käsitystä pohdin kuitenkin hieman tarkemmin. Preussilainen filosofi Immanuel Kant esitteli 1700-luvulla puhtaan estetiikan käsityksen. Siinä korostettiin taiteen, ja miksei nykyään
mielestäni yhtä hyvin korumuotoilunkin kokijan intressittömyyttä.
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vastaan irrallaan kaikesta muusta. Vain silloin hän voisi tuntea todellisen elämyksen, sellaisena kuin se kyseiselle henkilölle näyttäytyy.
Tämäntyyppinen kokemus on siis täysin riippumaton katsojan henkilöhistoriasta,
assosiaatioista ja muistoista. Esteettiset mieltymykset siihen tietysti vaikuttavat.
Haastatteluissani sain tällaisesta tapauksesta vain yhden esimerkin. Eräällä haastateltavallani oli jo kauan ollut hopeinen, kookas riipus, jota hän ei voinut sietää.
Hän ei muistanut mistä tai keneltä oli sen saanut ja vakuutti, ettei esineen historia
vaikuta korun herättämiin tu nteisiin lainkaan. ”Aina kun kaivelen korulaatikkoa,
se tulee esiin ja saan inhon puistatuksia. Se on ollut ruma ja epämiellyttävä minusta
aina.” Hän ei mielestään yhdistänyt sen muotokieltäkään mihinkään, päinvastoin
se näyttäytyi niin outona, ettei assosioiminen ollut edes mahdollista. Myös muut
haastateltavani olivat aivan hämmentyivät korusta. Joku kutsui sitä noitamaiseksi,
toisesta se oli kiehtova, mutta samalla kerta kaikkiaan kummallinen.

”Minusta korun pitää olla kaunis
ja sen pitää sopia kantajalleen ja
tämän pitää osata kantaa sitä.
Tässä on kyllä nyt ne kaikki asiat
pielessä.”

Aikamme riipusta tarkasteltuamme alkoi siitä kuitenkin putkahdella yhtymäkohtia
henkilöiden omaan elämään ja korun ulkopuoliseen visuaaliseen maailmaan,
aina Marimekon kankaista saamelaisperinteisiin. Tämä vähitellen alkoi murtaa
tarkastelun aluksi koettua puhdasta estetiikkaa. Opinnäytetyöni aluksi olin ajatellut, että nimenomaan tällainen intressitön kokemus olisi korujen kohdalla yleensä
mahdollinen, mutta viimeistään tässä vaiheessa totesin, että henkilökohtaiseksi
miellettävänä esineenä korua on lähes mahdotonta tarkastella täysin muusta maailmasta irrallaan.
Kantin teoriaa paremmin korujen kokemiseen voi soveltaa nykytutkimuksessa
suosittua käsitystä henkilökohtaisuuden, assosiaatioiden ja muistojen merkityksestä. Esimerkiksi mainittuja taide-elämänkertoja tutkittaessa todettiin elämyksillä
olevan suuri merkitys nimenomaan elämän kokonaisuudessa ja niille annettiin
mielellään omaan elämään liittyviä merkityksiä (Saresma 2002, 153 ja 161). Aloin
kannattaa tätä ajattelutapaa. Melkeinpä kaikissa tunteita herättävissä tapauksissa
on ensisijaisesti kyse siitä, mihin ja miten henkilö assosioi esineen. Kun mukaan
näin otetaan koko ympäröivä maailma ja katsojan henkilöhistoria, laajenevat
korun mahdollisuudet tunteiden herättämiseen valtavasti. Puhtaana esteettisenä
kokemuksena sen täytyy pärjätä vain omilla visuaalisilla tai materiaalisilla ansioillaan, mutta näin se voi saada aivan uusia merkityksiä ulkopuolelta.
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Haastattelussa esitetty koru
”Onpa tylsä!”

3.1 Korut herättävät ja säilövät mielikuvia
Ulkomaailmasta koruun viittaavien mielikuvien perusteella muodostetaan nopeasti ja usein pysyvästi tuotteesta mielipide. Se vaikuttaa suoraan siihen, minkälaisia tunteita tai kokemuksia koru herättää. Tietty väri yhdistyy nanosekunnissa
juuri siihen valoon, joka vallitsi eräänä torstaina hiekkatien mutkassa. Kevät oli
silloin juuri alkanut ja olo oli hyvä. Ennen kuin katsoja on itse ehtinyt kunnolla
edes tajuta asiaa, miellyttävä assosiaatio on saanut koko korun näyttäytymään
ihastuttavana ja herättämään myöhemminkin samaa keveydentunnetta . Toiselle
katsojalle saman korun kaari tuo mieleen likaisen pölykapselin ja mielikuva on
välittömästi negatiivinen. Kolmas näkee korun yllään seuraavan viikon juhlissa ja
ilahtuu. Hetkessä ohitsemme on vilahtanut valtava määrä merkityksellisiä hetkiä,
koru on aiheuttanut oikean kokemuksen.
Se, millaisessa tilanteessa korun näkee, vaikuttaa mielikuviin voimakkaasti.
Galleriassa katsoja voi pitää mielestään rumaakin korua hienona, sillä siihen
suhtaudutaan kuin taideteokseen. Päälleen hän ei sitä kuitenkaan suostuisi
pukemaan. Nähdessään televisiosta elokuvatähden yllä hienon korun, se saattaa
herättää katsojassa paljonkin tunteita, ehkä jopa oikean elämyksen, mutta saman
korun kantajaksi hän ei silti ryhtyisi. Haastattelussa keskustelimme paljon tavallisen käyttäjän mielestä hiukan erikoisista uniikkikoruista, ja ne nostivat pintaan
runsaasti tunteita: iloisia, yllättyneitä, pohtivia ja negatiivisiakin. Avoin suhtautuminen loppui kuitenkin, kun kyseiset korut piti kuvitella itsensä päälle. Vain harvoja koruja kelpuutettiin tällöin ylle, elleivät kyseessä sitten olisi olleet naamiaiset.
Perusteluina käytettiin yleensä outoa tai joidenkin mielestä jopa rumaa ulkonäköä,
omaan tyyliin sopimattomuutta ja hankalaa käytettävyyttä. Teoksena tai jonkun
toisen henkilön päällä positiivisia mielikuvia herättänyt koru kääntyikin haastateltavan itsensä päällä täysin päinvastaiseksi. Koru on viesti, jonka kautta kantaja
kertoo itsestään muille. Kun korun antama viesti ei käy yksiin sen kanssa, mitä
itse haluaa olemuksellaan ilmaista, tullaan kuvaamaani tilanteeseen.
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3.2 Korujen muistoja
Edellisessä kappaleessa esitetyt tilanteet soveltuvat parhaiten silloin, kun tarkasteltava koru nähdään uutena esineenä, toisen ihmisen kantamana tai jo myymälässä
tai galleriassa. Kun puhutaan ihmisten omista koruista, esiin nousevat muistot ja
kokemukset itse korun saamisesta ja käytöstä. Koruun liittyvät muistot vaikuttavat
tunteiden heräämiseen voimakkaasti. Esine on paitsi lupaus tulevasta elämyksestä,
tilanteesta jolloin sitä käytetään, myös säilyttäjä menneille kokemuksille. Koru voi
symboloida vahvasti jotain mennyttä käyttötilannetta tai hetkeä, jolloin se on tullut omaksi. (Eskola, Peltonen 1997, 276).

Koru voi myös saada lähtemättömän tunneleiman, jos se on ollut mukana kantajalleen tärkeässä tilanteessa. Itse kannoin erään kesän kaulassani pientä puuhelmeä.
Se koki kanssani unohtumattoman matkan, rankan, mutta uskomattoman antoisan vaelluksen Ranskan maaseudulla. Jaoimme rinkan hiertämät hartiat, ihmisten
ystävällisyyden, sateen ja jännityksen. Myöhemmin katsottuna helmi avaa yhä
uudestaan oven takaisin sen kesän elämyksiin ja tunteisiin. Vaikka mukanani oli
paljon muitakin esineitä, nimenomaan korulla on niistä vahvin tunnelataus. Se
oli mukana kantamistani tavaroista henkilökohtaisin ja samalla ainoa turhuus.
Muut tavarat oli otettu mukaan vain käytännöllisyyden takia. Helmeä kannettiin
kaulalla nauhassa koko matkan ajan, vasten ihoa ja tiukan paikan tullen sormeiltiin hermostuneesti. Niin siihen muodostui kiinteä suhde ja se kertoo yhteistä
tarinaamme seikkailusta vielä kauan.

Vahvimmat muistot liittyvät yleensä tilanteeseen, jossa koru on saatu. Tällöin se
muistuttaa myös korun antajasta. Muistot voivat liittyä myös johonkin korun
käyttötilanteeseen (Ahde 2005). Näissä tapauksissa korun herättämät tunnelmat
yhdistyvät muistojen tunnelmiin ja mukailevat niitä. Haastateltavani kertoivat koruistaan, jotka sinänsä olivat kauniita, mutta herättivät heissä negatiivisia tunteita,
koska ne oli saatu epämiellyttävältä henkilöltä. Toisaalta korut, jotka eivät muuten
sovi omaan tyyliin, saatetaan kokea läheisiksi, jos ne muistuttavat mieluisasta
tilanteesta tai henkilöstä. Eräs käytti lastensa kömpelöjä askarteluja korvakoruina,
sillä siten lapset kulkivat koko ajan hänen mukanaan. Toiselle nämä esineet olisivat
ehkä olleet mitätöntä roskaa, mutta kantajalleen ne olivat muodostuneet hyvin
tärkeiksi korujen tekijöiden ja antajien takia.

Vaikka korun kokeminen on ensisijaisesti yksilöllistä ja henkilökohtaista, on
olemassa koruja, joihin pitkän historian muovaamina liittyy nykyaikana opittuja, konventionaalisia tunnemerkityksiä. Helmikoruja, varsinkin perinteistä
helminauhaa, voi pitää tästä esimerkkinä. Sen aiheuttamat tunteet voidaan omien
kokemusteni ja haastattelun perusteella jakaa karkeasti kahtia. Yhteistä näille
katsantokannoille on se, että ne molemmat pitävät helmiä arvokkaina koruina.
Laittaessaan helminauhan kaulaan niistä pitävät naiset kohentavat ryhtiään ja nostavat leukaansa hiukan ylemmäksi. Arkisetkin vaatteet muuttuvat hiukan siistimän
näköiseksi ja koko olemus hienommaksi korun myötä.
Asiallisuus ja hienous ovat keskeisiä määritelmiä myös niille, jotka eivät helmistä
juuri pidä. Heille niiden kauneus näyttäytyy jäykkänä ja etäännyttävänä. Mielletään helposti, että helmiä kantava henkilö nostaa itseään muiden yläpuolelle,
vaikka muu pukeutuminen olisi neutraalia.
Helmiä paljon suuremman, kulttuurisesti opitun tunnelatauksen sisältävät
varmasti kihla- ja vihkisormukset. Ne, jos mitkä, herättävät voimakkaita tunteita
lähes jokaisessa. Työssäni olen usein nähnyt morsiamia, jotka ostavat sormuksen myötä ikuisen avioliiton. Heille pieni metallirinkula edustaa pysyvyyttä ja
sen sormeilu saa heidät onnellisiksi. Tämä on luonnollinen reaktio, sillä sormus
yhdistetään ensisijaisesti tärkeään kumppaniin ja vihkitilaisuuteen. Sormuksen
hintakaan ei näyttäydy vain sijoituksellisena arvona vaan sen voi tulkita kertovan
siitä, kuinka paljon liittoon ja kumppaniin ollaan valmiita panostamaan.

Eräs haastateltavani kertoi korustaan, joka oli alun perin ollut hänen äitinsä rippilahja. Hän oli löytänyt sen jostakin laatikosta rikkinäisenä ja oli ihastunut siihen
heti valtavasti. Äiti oli pyynnöstä antanut korunsa haastateltavalleni, joka oli heti
korjauttanut sen, vaikka ei pitänyt erityisesti itsensä näköisenä. Koru oli kaunis,
mutta ehdottomasti tärkeintä siinä oli sen sisältämä muisto äidistä. Muisto oli niin
voimakas, että haastateltavani ei itse pystynyt lukemaan korun mukana kulkevan
rippiraamatun omistuskirjoitusta, vaan toinen henkilö luki sen hänen puolestaan.
Siitä huolimatta hän liikuttui kyyneliin.
Äidin rippilahjakoru
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3.3 Tutut tunnemerkitykset

Kun timanttisormuksesta sitten vuoden liiton jälkeen irtoaa huonosti istutettu
kivi, ovat monet aivan tolaltaan. Koruliikkeen myyjä saa kuulla kunniansa ja
harmistumisen takaa asiakkaan äänestä kuuluu pelokas epäilys: eikö suhteemme
kestäkään, kun sormus, avioliiton symboli, on jo rikki? Jos liitto sitten todella päättyy eroon, sama onnellisuutta ja rakkauden tunnetta aiemmin aikaansaanut sormus
voi muuttua kertaheitolla. Jos se aiemmin sai ajattelemaan kaikkia puolison hyviä
ja ihania piirteitä, saattaa se nyt muistuttaa saman henkilön inhottavuudesta ja
vastenmielisyydestä. Jätetylle menneen onnen merkkiä voi olla vaikea myöhemmin
jopa katsoa.
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puristemateriaalia. Medaljonkimaisten rintakorujen pintaan oli varovasti kaiverrettu lintuja ja verenpisara. Keräilijä arveli korujen jääneen Suomessa pois käytöstä
sotien jälkeen ihmisten turruttua ja kyllästyttyä liiaksi kuolemaan. Vanhasta
mustien surukorujen perinteestä on jäljellä enää surunappi, jota varsinkin miehet
saattavat edelleen pitää hautajaisissa puvun rintapielessä.

3.4 Surukorut

Surun ilmaiseminen korujen kautta ei ole kuitenkaan kokonaan kadonnut. Useissa
Internetin helmityöblogeissa oli kuvia ja kommentteja uuden ajan surukoruista.
Ulkomuodoltaan suurin osa oli tummia, mutta mukana oli myös koruja, joita ei
ilman erillistä mainintaa olisi surukoruiksi ajatellut. Toisin kuin historiassa nämä
korut oli kuitenkin tarkoitettu lähinnä vain itse hautajaisissa ja muistotilaisuudessa
pidettäviksi. Harva nykyihminen enää edes ymmärtäisi ennen niin selkeää viestiä,
jos työtoveri kantaisi arkena töissä kaulassaan mustia gagaattihelmiä.

Opitulta ja yleisesti ymmärretyltä tunnemerkitykseltään erikoisimpia ovat ehkä
surukorut, joiden merkitys on nykyaikana haalistunut melko tunnistamattomaksi.
Omaiset käyttivät niitä suruajan asusteena jo keskiajalla. Laajempaan tietoisuuteen
ne nousivat 1400- ja 1500-lukujen Englannissa. Materiaaleina käytettiin tuolloin
yleensä kultaa ja mustaa emalia ja kuva-aiheet, esimerkiksi pääkallot, ruumisarkut
ja hautakivet, viittasivat hyvin selkeästi kuolemaan. 1700-luvulla surukorut mukailivat yleensä uurnien muotoa ja uusiksi materiaaleiksi tulivat mm. valkoinen ja
sininen emali sekä timantit ja helmet. Hieman myöhemmin riipuksia, rintaneuloja
ja sormuksia alettiin valmistaa myös kuolleen ihmisen hiuksista. Laajimmillaan surukorujen käyttö oli 1860-luvulla kuningatar Viktorian puolison prinssi Albertin
kuoleman jälkeen, jolloin ne nousivat suorastaan muoti-ilmiöksi hovissa. Viktoria
kieltäytyi nimittäin ottamasta vastaan henkilöitä, joiden korut eivät ilmentäneet
menetystä ja murhetta.
Surukorujen kulta-aikana 1800-luvulla ne valmistettiin usein vähemmän arvokkaista materiaaleista, mikä osaltaan selittää sen, että monet niistä ovat säilyneet
tähän päivään saakka. Toisin kuin jalometallikoruja niitä ei muodin muuttuessa
sulatettu uusien korujen raaka-aineeksi. Myös niiden vahva tunnelataus on
varmasti syynä niiden säilyttämiseen. Ajan materiaaleista suosituin oli fossiilinen
puu eli gagaatti, jota kutsutaan myös jetiksi. Lisäksi tummaa puuta ja lasia käytettiin paljon. Aiemmin käytetyt melko makaaberit kuva-aiheet korvattiin kukilla,
sydämillä, risteillä ja puiden lehdillä. Riipukset ja rintakorut olivat usein medaljongin muotoisia ja niiden sisään kätkettiin kiehkura menetetyn läheisen hiuksista.

Edelleen voimissaan oleva surukoruperinne saattaisi helpottaa monen läheisen
menettäneen tuskaa. Murheensa voisi osoittaa pienellä merkillä, eikä tarvitsisi
alkaa selitellä tapahtunutta. Samalla kanssaihmisiltä voisi odottaa hienotunteista
ja kunnioittavaa suhtautumista. Esimerkiksi kaikki haastateltavani olisivat hyvin
voineet käyttää surukorua arkenakin menetettyään jonkun läheisen. Eräs heistä
kertoi äitinsä kuoleman jälkeen olleensa syömättä viisi päivää ja polttaneensa
sinä aikana 500 tupakkaa. Hänen ilmestyessään takaisin ihmisten ilmoille, olisi
ollut hyvin helpottavaa, jos pienellä merkillä olisi voinut kertoa muille elämäänsä
järkyttäneestä tapahtumasta. Tällöin muut eivät olisi ulkonäön perusteella vetäneet
omia johtopäätöksiä vaikkapa viikon ryyppyputkesta. Toisaalta ikuista nuoruutta
palvovana aikakautenamme kuolemaan suoraan viittaaminen saatettaisiin kokea
hämmentäväksi.

Eri aikakausien surukoruja keräilijän
kokoelmista, oikealla alhaalla miesten
käyttämä surunappi

Myös Suomessa surukoruja käytettiin jonkin verran. Yksi haastateltavistani oli
vanhojen korujen keräilijä ja hänellä oli laaja valikoima vanhoja, pääosin suomalaisia surukoruja lähinnä 1900-luvun alkupuolelta. Materiaaleina niissä oli muun
muassa jettiä eli gagaattia, pieniä lasihelmiä sekä jotakin tunnistamatonta, tummaa
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jokin todella tuntuu joltain, sen aistii alavatsassa, kuin potkuna, joka lähettää
ilmat pihalle. Jos tekijä haluaa koskettaa katsojaa oikeasti, hän voi tavoitella juuri
tätä fyysistä tuntemusta. Tämän perusteella ajattelin muotoiluprosessini alussa,
että kaikki koruni sijoittuisivat juuri tuohon merkitykselliseen vatsankohtaan.
Korun aiheuttama pieni fyysinen painontunne voisi silloin edesauttaa tunnelman todellista välittämistä. Myöhemmin, luonnostelun jo alettua, totesin, ettei
paikka sopinut lainkaan kaikille suunnittelemilleni koruille. Niiden sijoittuminen
vartalolle ratkesi kyllä fyysisten tuntemusten kautta, sillä asetin ne paikkaan, jossa
kulloinenkin tunne konkreettisesti tuntui.

3.5 Aito kokemus
Työn edetessä esiin nousi väistämättä kysymys siitä, millainen tuote sitten todella
herättää aidon kokemuksen, varsinkin jos kyse on aiemmin tuntemattomasta
esineestä, ei henkilön omasta ja muistorikkaasta korusta. Melko romantisoidun
näkemyksen mukaan taideteos – ja miksei yhtä hyvin jokin muotoilun tuote –
on aito ja sellaisena väkisinkin tunteita herättävä, kun sen tekijä on sitä luodessaan
antanut kaikkensa. Silloin kyse ei ole näpertelystä tai kikkailusta, vaan tekijä on
koko sydämellään mukana luomisprosessissa. Tällöin voidaan olettaa, että näin
rehellisen työn tuotoksesta välittyy aito tunneherkkyys myös katsojalle (Saresma
2002, 158). Osaltaan määritelmä pitää varmasti paikkansa, mutta se on melko
tekijälähtöinen ja ehkä jopa hieman vanhanaikainen. Kaikkensa antavan sankarimuotoilijan tai -taiteilijan myytti puskee vahvasti siitä esiin.

Kolmantena aitouden mittarina pidin aluksi määritelmää siitä, ovatko korumuotoilu ja -taide korkeakulttuuria ja sellaisina kokemuksena jotenkin merkityksellisempiä ja tunteita herättävämpiä, kuin kulutustavaraksi tai viihteeksi
määriteltävät asiat. Myöhemmin tämä jako tuntui tarpeettomalta. Kun puhutaan
korujen kokemisesta ja niiden tulkitsemisesta elämyksinä, on turhaa jakaa esine
tiukasti joko korkeakulttuuriin tai viihdekulttuuriin kuuluvaksi. Kokemusten tai
elämysten arvo määräytyy aivan muilla tavoin. Tärkeimpänä arvottajana on korun
tai muun esineen herättämä henkilökohtainen kokemus katsojassa. Todellinen
elämys ei ole vain kaupassa koettu hetken huuma, ”pakko saada” -tilanne, vaan
se kestää aikaa ja nousee aina esiin kun koru jälleen puetaan ylle. Saattaa tietysti
olla totta, että hyvin suunniteltu design-koru täyttää tämän oikean elämyksen
määritelmän huomattavasti useammin kuin trendivaatekaupasta heräteostoksena hankittu muovikillutin. Esimerkiksi musiikissa jako ”aidon” ja ”epäaidon”
elämyksen sekä korkeakulttuurin ja viihteen välillä seuraavat usein toisiaan. Ei ole
mielestäni sattumaa, että oopperaklassikko La Traviata saa yhä uusien sukupolvien
silmät kostumaan liikutuksesta, kun taas Britney Spearsin kausihitti iskee kuulijoihin kyllä hetken, mutta jää sitten armeliaasti unohduksiin. Jako ei tietenkään ole
ehdoton, mutta antaa suuntaa monissa tilanteissa.

Galleriassa

Mielestäni tärkeää on myös, että teoksen tai designin katsoja on itse mieleltään
avoin ja rehellinen kokemisen hetkellä. Korkean profiilin designliikkeissä ja näyttelyissä näkee yhä paljon ryppyotsaisia katsojia, jotka taitavat tietyn taiteen tuntijan
etiketin ja koreografian ja joiden kaikki keskittyminen meneekin näin vain oman
käyttäytymisen tarkkailuun. Heille näissä paikoissa vierailu voi ensisijaisesti olla
oman sosiaalisen statuksen tai sivistystason osoittamista, ei aitoa kiinnostusta tai
rakkautta esillä oleviin objekteihin. Tällöin on epätodennäköistä, että he voisivat
muodostaa jonkin henkilökohtaisen yhteyden esineisiin, todella tuntea niiden
kautta jotain. Jotta hekin tavoittaisivat häivähdyksen aidosta elämyksestä, ei yksin
riitä, että vain taiteen tekijä on koko sydämellään ollut mukana teoksen luomisprosessissa. Myös katsojalta vaaditaan mielen raottamista ja oman ulkokuoren
murtamista. Aitoa elämystä ei tavoiteta suorittamalla, vaan sille uskallettava avata
itsensä. Aito kokemus ei myöskään ole ennustettavissa, vaan se on yllätys kokijallekin.
Todellisen tunne-elämyksen voi mielestäni tunnistaa myös siitä, missä sen fyysisesti tuntee. Kun jokin esine koskettaa meitä ajatuksen tasolla, päässämme, on
tunneyhteys luotu. Tätä voimakkaampi kokemus tuntuu rinnan päällä, pakahtuneisuutena tai keveytenä, lämpönä tai viiltävänä kipuna. Mutta silloin, kun
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Voidaan todeta, että kertakäyttöisyys on yksi kriteeri, jolla kokemusten aitoutta
voi luokitella. Saman havainnon teki Saresma (2002, 188) tutkiessaan jo aiemmin mainittuja taide-elämänkertoja. Niiden kirjoittajille todelliset elämykset eivät
olleet hetken hyödykkeitä, vaan ”syvää tunnetta sisältäviä merkittäviä kokemuksia”,
joita muisteltiin vuosienkin kuluttua.

Missä tuntuu?
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kiintoista lisäsyvyyttä, vaan yhdenmukaistaa tulkinnan, jolloin korun kokemisen
aitous himmenee. Samalla se paljastaa kaikkien nähtäville, että todellisuudessa
tuote on aivan samankaltainen kuin sadat muutkin.

4 Olipa kerran tarina
Tarina on aina ollut tärkeä tuotteen herättämän kokemuksen synnyssä. Kuvailemani tilanne morsiamesta ostamassa vihkisormuksen mukana ikuista avioliittoa
selittyy ainakin osittain korun ikiaikaisella tarinalla. Tarinan merkitystä kiinteänä
osana tuotetta on kuitenkin alettu korostaa viimeisten parin vuosikymmenen aikana yhä enenevässä määrin. Enää ei riitä, että esineelle muodostuu käytön myötä
oma tarinansa, joka on jokaisen käyttäjän oma ja henkilökohtainen. Nyt tuotteen
mukana myydään valmis tarina, joka yleensä tavalla tai toisella samalla selittää itse
tuotetta. Kalevala Koru on hyödyntänyt tarinaa koruissaan jo pitkään, mutta sen
käyttö on levinnyt laajasti myös taideteollisuuteen, varsinkin koruihin ja vaatteisiin. Tarinaa ovat myös tuotteen brändi ja sen ympärille rakentuva maailma, mutta
tarkastelen tässä lähinnä konkreettisia, tuotteen mukana tulevia kertomuksia, sillä
niiden rooli on taideteollisuuden kentällä brändin viestiä selkeämpi.

4.1 Tarinan merkitys
Valmiilla tarinalla on yleensä jokin ennalta määrätty tunnesisältö, joka usein
määrää mukana kulkevan tuotteenkin herättämiä tunteita. Esimerkiksi Fiskarsissa
toimiva pieni koruyritys Sassi Design asettaa usein korujensa yhteyteen näytille
runonpätkän tai muun pikku tarinan, joka auttamatta suuntaa myös korun tunnetulkintaa. Vaateyritys IvanaHelsinki tukee kesän 2008 mallistoaan tummasävyisellä slaavilaisella legendalla. Toinen saman alan firma, lappilainen Mieland taas
puolusti mallistollaan uhmakkaasti Kemijärven yöjunaa.
Valmiin tarinan mielekkyyttä on mielestäni hyvä pohtia. Kun Tarinakoru-niminen
yritys selittää Internetsivuillaan (http://www.tarinakoru.com) yksinkertaista riipusta sekä Aleksis Kiven runolla että suunnittelijan omalla tarinalla, alkaa mieleen
hiipiä epäilys niin perinpohjaisen selittämisen tarpeellisuudesta. Puhki selittäminen latistaa korun ja tekee siitä hyvin nopeasti epäkiinnostavan, koska katsojalle
ei jätetä tilaisuutta omaan tulkintaan ja mielikuviin, jotka aiemmin totesin hyvin
tärkeiksi. Samalla se aliarvioi katsojaa, ei luota tämän kykyyn tehdä assosiaatioita.
Näin tarina toimii oikeastaan itseään vastaan. Se ei tuokaan enää koruun mielen20

Kun tarinat on keksitty näin nimenomaan kuluttajalle täyksi, jäävät ne helposti
ontoiksi. Todellisia tarinoita ei voi väkisin myydä ja ostaa tuotteen kylkiäisenä,
vaan ne muodostuvat ajan ja käytön myötä. Ne voivat myös liittyä esineen historiaan, jolloin jokaisella henkilöllä on korusta omanlainen kertomuksensa. Eräs
haastateltavani kertoi korustaan hyvin koskettavan ja mielenkiintoisen tarinan.
Koru oli ollut hänen isänsä äidin, joka oli jättänyt vastasyntyneen lapsensa, haastateltavani isän, sen talon oven eteen, jossa tämän isän oli arveltu olevan. Niinpä
haastateltavani isä oli kasvanut renkipoikana oman isänsä talossa. Äidin henkilöllisyys oli kyllä ollut tiedossa, mutta poika tapasin hänet vasta aikuisiällä. Koru,
käärmeen muotoinen rannerengas, oli ainoa asia, joka äidistä oli jäänyt haastateltavani isälle. Sen materiaalinen arvo oli olematon, mutta kiehtova, henkilökohtainen
tarina nosti sen arvon mittaamattomaksi. Lisäksi oli hyvin symbolista, että ainoa
asia, joka pojalle jo muutenkin aivan etäiseksi jääneestä äidistä jäi, oli nimenomaan
käärme. Haastateltavani ei ollut koskaan käyttänyt korua, mutta ei aikonut siitä
missään tapauksessa ikinä luopua. Sen tarina auttoi häntä ymmärtämään isää ja
oli näin osa myös hänen oman identiteettinsä muodostumista. Tällainen tarina on
ehdottoman aito ja osoittaa siten tekaistut tarinat entistäkin ontommiksi.

helsinkiläisenä niiden tarina on minulle niin vieras, etten ostaisi niitä. Ollaan
taas jo aiemmin kuvatussa tilanteessa, jossa tuote toimii itseilmaisun välineenä.
Kun viestiin, tuotteen tunnesisältöön, ei voi samaistua, jää tuote hankkimatta tai
käyttämättä. Haastateltavani totesivat, että ulkonäöltään miellyttävän esineen voi
vääränlaisella tarinalla muuttaa torjuvaksi. Rumaa korua sen sijaan ei paraskaan
kertomus pelasta.
Miksi tarinoiden paljous sitten on lisääntynyt niin voimakkaasti viime akoina? On
jo melkein vaikeaa löytää taideteollisuuden tuotetta, joka ei tarjoaisi kylkiäisinä
jotakin pientä, usein valmiiksi pureskeltua kertomusta. Ei tunnu riittävän, että itse
esine, esimerkiksi koru, on mielenkiintoinen, hyvin tehty tai vahva ilmaisultaan.
Ilmeisesti visuaalisia viestejä ja runsaudenpulaa pursuavassa maailmassamme pyrkimyksenä on tarjota kuluttajille jokin täky tai ärsyke, joka erottaisi tietyn tuotteen monista muista samanlaisista. Joskus tulos voi olla onnistunutkin. Kuluttajan
käyttäytymistä ja tarinoiden paljoutta voi selittää myös yhteiskuntateorialla, jonka
keskeisimpiä termejä ovat nimenomaan erilaiset tunne-elämykset ja tarinat.

Tarina määrää myös ostopäätöksiä, jotka korujen kohdalla tapahtuvat hyvin
pitkälti tunnepohjaisesti. Ei siis riitä, että itse tuote koskettaa ja herättää positiivisia mielikuvia, vaan kuluttajan on haluttava olla myös osa sitä tarinaa, jota tuote
kertoo. Pidän esimerkiksi mainitun Mieland-vaateyrityksen tekstiileistä, mutta
Kalevala-korun tuoretta tarinankerrontaa (http://www.kalevalakoru.fi/tulen_henki):
”Kalevalan päivänä lanseerattu Tulen henki-korusarja vie ajatukset sepän pajaan, muinaisten
uskomusten ja käsityöperinteiden maailmaan. Tony Granholmin suunnittelemissa Tulen henki
-koruissa metallin muotokieli on kunnianosoitus taidokkaille takorautatöille. Hopeasta ja pronssista
valmistetuissa koruissa hehkuvat lämpimän kullanhohtoiset meripihkahelmet, kuin kiveen vangitut
tulenliekit, jotka luovat loistollaan valoa kantajalleen. Pohjolan kultanakin tunnettu meripihka on
yksi ensimmäisistä ihmisen käyttämistä jalokivistä, ja sen on uskottu suojelevan kantajaansa pahoilta
hengiltä ja sairauksilta.
Jokainen kantaa liekkiä sisällään. Sitä suojelemaan taottiin Tulen henki.”
Mieland-vaateyrityksen Kemijärvi-kuosia
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4.2 Elämme elämysyhteiskunnassa

4.3 Muotoilija tarinan kertojana

Rolf Jenssen määritteli kirjassaan The Dream Society (1999) elämysyhteiskunnan kehitysvaiheeksi, joka seuraa tieto- ja informaatioyhteyskuntaa. Kun
tietoyhteyskunta palvoo ensisijaisesti järkeä, elämysyhteiskunnassa tunteet ovat
keskeisimpiä. Ne eivät kuitenkaan ole toistensa vastakohtia. Yksi elämysyhteiskunnan ominaispiirteistä on tarinoiden kertominen. Siinä suhteessa se muistuttaa
vanhaa metsästäjien ja keräilijöiden kulttuuria, jossa erilaiset myytit ja kertomukset olivat tärkeässä asemassa (Karvonen 2004, 60–62). Tällä perusteella
kuluttajat tavoittelevat elämyksiä, joita tuotetaan ensisijaisesti tarinoiden kautta.
Elämysyhteiskuntakriitikot ovat viitanneet siihen myös nimityksellä macdonaldisaatio. George Ritzer (1992) tarkoitti termillä pikaruokaloiden toimintakulttuurin
leviämistä yhä useammalle alalle. Tehokkuus, ennustettavuus ja tarkka mitattavuus
ovat sen piirteitä, ja ilmiön toteutuessa on siten mahdollista ostaa niin kutsuttuja
elämyksiä valmiiksi määriteltyinä ja pakattuina. Ääriesimerkkinä tällaisesta ”elämyksestä” käytetään Happy Meal -ateriaa, jonka tarkoitus on tuottaa onnellisen
perhe-elämän kokemus (Linko 1998, 61).

Olen useasti pyrkinyt kertomaan koruillani jotakin tarinaa, jonka olen asettanut
suoraan esille myös katsojille. Ennen opinnäytetyötäni en ajatellut sen merkitystä
juurikaan, mutta nyt olen tullut asiaa kohtaan kriittisemmäksi ja huomannut, että
liika selittely on haitaksi, kun haluaa herätellä katsojan tunteita.

Vähittäinen siirtyminen elämysyhteiskuntaan tapahtuu monella tapaa. Muun
muassa matkailu on ollut jo pidemmän aikaa valjastettu osaksi elämysteollisuuden
rattaita. Tämä näkyy esimerkiksi Lapin saamelaisromantiikkaa ja joulun taikaa
hyödyntävässä ohjelmatarjonnassa. Taiteen ja muotoilun puolella siirtymistä elämysyhteiskuntaan ennustettiin vuonna 1972 kirjassa Future Shock (Toffler, suom.
Hätkähdyttävä tulevaisuus). Siinä todettiin, miten taide ja muut kulttuurialat ovat
vanhastaan tuottaneet elämyksiä ja sillä perinteellä ne on helppo myös tuotteistaa.
Toffler maalaili tulevaisuutta, jossa tietyillä aloilla tuotteet eivät ole enää konkreettisia esineitä, vaan valmiiksi räätälöityjä ”elämyksiä” tai ”kokemuksia”, jotka muodostavat osan taloudenkin tukipylväistä (Inkinen 2004, 31–32).
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Elämyspuistoissa tuotetaan kokemuksia

Vaikka suurimittainen elämystuotanto, oikea tehtailu, on volyymiltaan ja tuotantotavoiltaan kaukana taideteollisuuden kentästä, ei elämyskulttuurin vaikutusta
siihen voi väheksyä. Kilpailu on kovaa, ja mitä isot yritykset edellä sitä pienet
perässä. Tarina ja koskettavuuden tavoittelu sen kautta ovat selkeimpiä piirteitä,
joiden kautta elämysyhteiskunta taideteollisuuteen ja uniikkien korujen tuotantoon heijastuu.

Jokaisella tuotteella on sen tekijälle oma tarinansa. Luomiskertomus voi saada
alkunsa mistä vain: mielenkiintoisesta muodosta, väristä tai tekniikasta, omasta
muistosta tai kokemuksesta, proosallisesti tilaajan toimeksiannosta. Matkan
varrella tarinan juonenkäänteitä vievät muun muassa henkilökohtainen ilmaisu ja
näkemys. Loppuratkaisu voi olla yllätys tekijälle itselleenkin. Tämä tarina on tekijän henkilökohtainen ja harva haluaa avata sen polkuja yleisölle. Se on varmasti
aito, mikä asettaa tekijän persoonan alttiiksi myös tuotteen arvostelulle. Jos tekijä
katsoo tarpeelliseksi tukea työtään kertomuksella esimerkiksi markkinointimielessä, on tarina pelkistetty versio luomiskertomuksesta tai kokonaan toinen.

että monen muun tapaan antaa jo valmiiksi tuotteelle tunnesisällön, selittää sen
perin pohjin ja määrittelee sen herättämän kokemuksen tarinan kautta. Koru voi
silloin herättää potentiaalisessa ostajassa hetken innostuksen, joka saa tämän haluamaan nopeaa tyydytystä ja hankkimaan tuotteen itselleen. Vaarana kuitenkin on,
että jo toisella käyttökerralla voimakkaana koettu ihastus on kuivahtanut kasaan.
Hetken pophitti on kuunneltu puhki, Happy Meal syöty, ja jäljellä ovat enää tyhjät
käärepaperit.
Mielestäni muotoilija ei edelleenkään ole pakotettu houkuttelemaan ja kosiskelemaan kuluttajia erityistä tarinaa kertomalla. Uskon ja toivon, että tarpeeksi
hyviä ja kiinnostavia tuotteita tekemällä, sekä hyödyntämällä ensisijaisesti niiden
visuaalisia mahdollisuuksia, on mahdollista saada taloudellinenkin toimeentulo.
Keskityttäessä liikaa kuluttajalle kerrottavaan tarinaan, on vaarana, että itse tuotteen
ilmaisu jää vajavaiseksi. Saatetaan ajatella, että sen voi kuitenkin selittää kuluttajalle
jonkin pienen kertomuksen kautta. Tarinaa voi kertoa myös pelkästään visuaalisesti,
esimerkiksi pakkauksen avulla, mutta silloinkaan se ei saa viedä päähuomiota itse
tuotteelta.
Tarinan tarpeellisuutta ja sen kautta tunteiden herättämistä jouduin pohtimaan
paljon oman muotoiluprosessini yhteydessä. Jo matkan varrella suunnittelemilleni
tuotteille syntyi monta itselleni tärkeää tarinaa.

Kriittinen vaihe tuotteen herättämän kokemuksen kannalta on juuri silloin,
kun sen tarina muuttuu yksityisestä yleiseksi. Tekijän on mietittävä hyvin tarkkaan, mitä haluaa kertoa, sillä pienetkin vivahde-erot voivat vaikuttaa tuotteen,
esimerkiksi korun, tulkintaan ja ohjailla sen herättämiä tunteita. Ehkä monet
muotoilijoiden itse kertomat tarinat tuntuvat teennäisiltä siksi, että henkilökohtaista kertomusta ei ole uskottavasti pystytty siirtämään julkisemmalle
tasolle. Hankalin tilanne on silloin, kun kuluttajille kerrottavan tarinan keksii
markkinamies puhtaasti kaupallisessa mielessä. Kun tueksi väännetty kertomus
ei kohtaa tuotteen syntyhistoriaa ja visuaalisen ilmaisun pohjaa, jää se helposti
ontoksi ja epäaidoksi kääntyen itseään vastaan.
Onko taideteollisuuden kentällä toimivan yksittäisen muotoilijan sitten mahdollista sanoutua kokonaan irti ympärillämme vallitsevasta tarinankerronnan kulttuurista ja sen avulla tunteiden herättämisestä? Tätä pohtiessa vastakkain asettuvat
taloudelliset faktat ja oma ilmaisu. Kovassa kilpailussa voi tuntua helpommalta,
Luonnostelua
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5 Tunteesta tuotteeksi

5.2 Miten ilmaista kokemus?

5.1 Lähtökohtana oma taide-elämys

Vaikka valitsin muotoiluni lähtökohdan juuri sen antaman elämyksen voimakkuuden takia, oli sen vahvuus samalla melkein pelottavaa. Aluksi jouduin välillä
muistuttamaan itselleni, etten ollut tekemässä koruja itse näytelmästä, vaan
tulkitsemassa niiden avulla omaa kokemustani. Näytelmä oli itsessään visuaalinen
herkkupala, joten pelkäsin sen vaikuttavan myös omaan tulkintaan aiheestani.
Liian kauas en halunnut korujani näytelmän visuaalisuudesta viedä, mutta alitajuisestikin tehty kopioiminen olisi ollut hyvin epäammattimaista.

Muotoiluprosessin lähtökohtana oli henkilökohtainen taide-elämykseni. Tavoitteenani oli suunnitella ja valmistaa sarja koruja, joissa pyrkisin ilmaisemaan
voimakkaan kokemuksen ja samalla herättämään tunteita myös katsojassa. Päätin
jo prosessin alussa valita suunnittelemieni korujen muotoilulliseksi lähtökohdaksi jonkin korkeakulttuurin teoksen, joka herättäisi itsessäni vahvoja tunteita tai
jopa todellisen taide-elämyksen. Nähtyäni joulukuussa Kristian Smedsin Suomen
Kansallisteatteriin ohjaaman ”uuden sukupolven” version Väinö Linnan Tuntemattomasta sotilaasta tiesin löytäneeni oikean teoksen.
Kansallisteatterin Tuntematon Sotilas oli vuoden 2007 kulttuuritapaus ja valtava sensaatio jo kauan ennen ensi-iltaansa marraskuun lopussa. Sitä syytettiin
muun muassa väkivaltaan usuttamisesta ja pyhän kirjan aseman saavuttaneen
alkuperäisteoksen häpäisemisestä. Nähtyäni näytelmän syytökset tuntuivat melko
erikoisilta, sillä näytelmä oli nimenomaan lähes osoittelevan pasifistinen ja hyvin
uskollinen Väinö Linnan alkuperäisteokselle. Uskollinen siinäkin suhteessa, että
kirja ilmestyessään vuonna 1954 herätti samantyyppisen kohun kuin näytelmä
nyt. Monelle oli kuitenkin liikaa, että näytelmän lopussa symbolisesti ammutaan
valtiomme silmäätekeviä ja vallanpitäjiä ja lauletaan ”Suomi on kuollut”. Teoksen
saama kiivas ja loukkaantunut kritiikki kohdistui pääosin juuri loppukohtaukseen.
Toinen piirre negatiiviselle arvostelulle oli, että sitä esittivät lähes yksinomaan
henkilöt, jotka eivät olleet nähneet koko näytelmää, pääministeri ja valtiosihteeri
muiden joukossa.
Itselleni Tuntematon sotilas oli ehkä vaikuttavinta teatteria, mitä olen koskaan
nähnyt. Tiedän myös, etten ole yksin tämän ajatuksen kanssa. Näytelmässä tunnetilat heittelevät laidasta laitaan ja katsoja tuntee olevansa täysin näyttämöltä
tulvivan lähes alleen hukuttavan voimakkaan energian vallassa. Ymmärsin todella,
mitä tarkoitetaan sillä, että taide kehittää kykyämme elää preesensissä. Kun
koemme todellisen taide-elämyksen, emme keskity menneeseen tai tulevaan, vaan
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juuri siihen hetkeen, kun elämyksen lähde on tarjolla (Venkula 2003, 52). Kaikki
muu menettää hetkellisesti merkityksensä. Ovat vain minä, tämä teos ja tämä
hetki. Kova penkki ja huono asentokin häviävät jonnekin taka-alalle.
Kohtaukset siirtyvät mielettömästä ilotulituksesta ja pakahduttavasta riemusta
silmänräpäyksessä kuolemanvakavuuteen – niin kirjaimellisesti kuin symbolisesti.
Kylmät väreet kulkevat pitkin selkäpiitä monta kertaa. Välillä syynä on kohtauksen
karmivuus tai kiristynyt jännitteisyys, katsojassakin puoliksi tahtomatta heräävä
vahva uho tai vain ehdoton ihailu näytelmän nerokkaista ratkaisuista. Vuorotellen
olen melkein itkun partaalla ja sitten taas nauran enemmän kuin koskaan teatterissa. Väliajalla sydän hakkaa, kädet tärisevät ja poskia polttaa. Lopussa on synkkää
uhmaa. Suomi pistetään palasiksi ja pinoon. Vähempi ei olisi tälle näytelmälle riittänytkään. Salista ulos purkautuva yleisö on vaitelias. Jokainen pyrkii käpertymään
sisäänsä, etsimään ehkä selityksiä ja tulkintoja. Näytelmä on laittanut ajattelemaan.
Yöllä nukun levottomasti. Teos tunkee uniin. Menee aikaa, ennen kuin tulee päivä,
jolloin Tuntematon ei käy mielessä.

Toisaalta saatoin olla luottavainen, sillä tiesin, että olin valinnut ehdottoman aidon
teoksen ja kokemuksen, joista siksi oli turvallista lähteä luomaan omaa. Näytelmä
vei aitojen ja syvien tunteiden äärelle, siinä ei ollut teennäistä näppäryyttä. Totuus
ja todellinen kokeminen olivat sen voimanlähde. Esitys ei kumarrellut ketään ja
jokaisen katsojan oli muodostettava siitä oma tulkintansa. Turha selittely, katsojan
liehittely tai kokemuksen räätälöiminen olivat harvoin taiteessa näin kaukana.
Ainakaan lähtökohtansa takia työni ei siis harhautuisi kikkailuksi, mutta samalla
uskomattoman voimakas elämykseni asetti muotoilutehtävälleni valtavan haasteen:
miten muuttaa kokemukseni koruiksi?
Epäilin ensin, olisiko korussa esineenä tarpeeksi potkua, jotta se voisi ilmaista
jonkin merkittävän tuntemuksen ja samalla koskettaa katsojaa. Kokonsa vuoksi sitä
kun voisi pitää mitättömämpänä kuin monia muita kulttuurin tuotteita. Opinnäytetyöprosessin edetessä ja tutustuessani enemmän aiheeseen kuitenkin totesin,
ettei suhteellisen pieni koko olisi mikään este vaikuttavuudelle. Oli tarpeetonta
vertailla yleisellä tasolla toisiinsa jonkin näytelmän aiheuttamaa elämystä ja korun
herättämiä tunteita, sillä ne ovat keskenään aivan eri taidelajeista, eikä näytelmän
vaikutuskeinoja voi verrata korun ilmaisuun.
Tekemällä muotoilussa oikeita valintoja esimerkiksi materiaalien suhteen pystyisi
korulla ilmaisemaan suuria asioita. Tätä edesauttaisi myös korun erityisasema
usein hyvin henkilökohtaiseksi koettavana ja pitkän historian omaavana esineenä,
joka konkreettisesti tulee iholle. Korujen tulisi olla niin vahvoja, että ne voisivat
käyttää hyväkseen voimavaraansa, mielikuvien ja muistojen herättämistä. Näin
työssäni paljastui ristiriita. Ilmaisin itse korullani jotain tiettyä tunnetta, mutta
halusin kuitenkin jokaisen kokevan koruni henkilökohtaisella, toisista poikkeavalla
tasolla. Tämä tilanne oli kuitenkin hyväksyttävä, sillä se esiintyy kaikessa taiteellisessa toiminnassa. Kuten Jaana Venkula on mielestäni osuvasti todennut: ”Taiteen
paradoksaalisuus onkin yhtäällä vaatimuksessa luoda jotain kaikille näkyvillä olevaa,
toisaalta siinä, että tuo mitä konkreettisin tulos ei näyttäydy koskaan samanlaisena eri
kokijoille eikä kuvattava kohde eri taiteilijoille” (Venkula 2003, 37).
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5.3 Tunne siirtyy paperille
Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun lähdin suunnittelemaan koruja jonkin kulttuurituotteen pohjalta. Aiemmin olen käyttänyt muun muassa runoja ja musiikkikappaleita, mutta laajuudessaan ja kokonaisvaltaisuudessaan Tuntematon sotilas
poikkesi edellisistä huimasti. Tärkeää oli myös koko ajan pitää mielessä suunnittelun todellinen lähtökohta – oma kokemukseni, ei itse näytelmä.
Ensimmäisen kerran jälkeen Tuntematon sotilas oli minulle yksi mielettömän
voimakas tunnehyöky, josta oli mahdoton erottaa mitään, mihin olisi voinut tarttua suunnittelussa. Kohtaukset sekoittuivat mielessä yhdeksi räiskyväksi massaksi.
Päällimmäiseksi tunteeksi jäi kuitenkin ryöpsähtelevä riemu ja ilottelu, vaikka esityksen loppu vakavaksi vetikin. Uskomaton energisyys vyöryi lavalta katsomoon.
Riehakkaan pilkan kohteeksi joutuvat niin nälkähistoriaksi tituleerattu Vänrikki
Stoolin tarinat kuin Mannerheimkin, joka kiljua juotaessa vääntyy Aku Ankaksi.
Hietanen romuttaa tankin sijasta Ladan marsalkan ratsastajapatsaan juurella ja
Koskela laulattaa koko yleisöllä vanhaa työväenlaulua – ”vastakkain asettelun aika
on ohi!” Monta kertaa taustalla pauhaa ”Ihanaa, Leijonat, ihanaa”, nykyajan
suomalainen voitonmarssi. Tässä vaiheessa en vielä tiennyt, että käyttäisin teosta
omassa opinnäytetyössäni, mutta vaikka olisin tiennyt, en usko, että olisin pystynyt analysoimaan kokemusta yhtään enempää. Kun sitten sovin Kansallisteatterin
kanssa, että pääsisin katsomaan loppuunmyytyä näytelmää neljä kertaa kevään
aikana, astuin varsin epävarmalle maaperälle. Minulla ei ollut mitään takeita,
että kykenisin edelleenkään erittelemään tunteitani tai pohtimaan elämystäni sen
suuremmin kuin ensimmäisellä kerralla.

(My Baby Shot Me Down)” ja konekiväärijoukkueen jäsenet tutkailevat kuolleelta
venäläiseltä löytämäänsä maatuskanukkea. Kun tähän päälle vielä esitettiin muutamia melko järkyttäviä valokuvia, sodan järjettömyys löi kasvoilleni niin voimakkaasti, että tunsin melkeinpä häpeää ihmiskunnan edustajana siitä, mitä kaikkea
ihmiset kykenevät toisilleen tekemään. Vaikka ainakin osalla muista katsojista
epäilemättä oli samansuuntaisia tuntemuksia, en kyennyt jakamaan niitä heidän
kanssaan, vaan tunsin olevani ehdottoman yksin. Murhe ja häpeä ovat mitä tahansa esitystä katsoessa minulle kaikkein yksityisimmät tunteet. Nauru ja riehakkuus on helppo jakaa muun yleisön kanssa, mutta suru täytyy jokaisen käsitellä
yksin. Siinä kyse on vain minun ja kulloisenkin esityksen välisestä suhteesta, johon
ei kukaan muu voi sekaantua.

5.3.1 Luonnostelu alkaa
Luontevin tapa alkaa työstää aihetta visuaalisesti ja selvittää omia ajatuksia oli
maalaus. En edes yrittänyt ajatella mitä kaikesta lopulta tulisi, vaan täytin akvarelleja ja pastelliliituja käyttäen paperiarkin toisensa jälkeen. Näin syntyi kasa
abstrakteja tunnelmakuvia, joiden avulla pystyin erittelemään tuntemuksiani
tarkemmin. Työskentely oli hyvin henkilökohtaista ja intuitiivista, kuin jonkinlaisen sielunmaiseman maalausta. Helpointa aluksi oli työstää juuri surua ja
murhetta, sillä juuri ne olin aistinut voimakkaimmin ja tiedostetusti. Muutamassa
sekunnissa sain itseni lähes itkemään uudelleen ja uudelleen vain ajattelemalla vaikuttavimpia kohtauksia. Tätä tunnetta yritin sitten siirtää paperille. Poimin kokemuksestani myös muutamia muita tunteita, joita aloin hahmotella. Selkeimpiä
näistä olivat ensimmäisellä katsomiskerralla yli muiden noussut riehakas ilo ja
nauru sekä kuuluisan loppukohtauksen aggressiivisuus. Niiden käsittely oli tässä
vaiheessa kuitenkin vielä aika summittaista.
Helmikuun alkupuolella kävin katsomassa Tuntemattoman kolmannen kerran ja
jälleen esityksestä minulle tärkeimmiksi nousivat eri asiat kuin edellisillä kerroilla.

Toisella katsomiskerralla olin yhtä innoissani ja kiihtynyt kuin ensimmäiselläkin.
Kokemus oli pohjimmiltaan kuitenkin erilainen. Kun huomio ei mennyt enää
kokonaan pelkän juonen seuraamiseen, herkistyin tuntemaan voimakkaammin
näytelmän tummat sävyt ja pinnan alla piilevän surun. Ne ovat esityksessä läsnä
hyvin voimakkaasti, mutta jäivät aiemmin hieman muun vyörytyksen varjoon.
Nyt silmäni kostuivat kuitenkin vähän väliä. Erityisen vaikuttunut olin kohtauksesta, jossa näytelmän ainoa nainen laulaa venäjäksi Nancy Sinatran ”Bang Bang
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Jatkoin edelleen maalausten tekemistä ja nyt minulle oli varmistunut ne kolme
voimakkainta tunnetilaa, joita työstin: synkkä, vihainen ja uhmakas aggressio; samanaikaisesti vahva ja herkkä murhe sekä lämmin ja purskahteleva ilo. Näistä kolmesta tunteesta päätin aikanaan tehdä kolme korua, yhden kustakin. Maalauksista
jatkoin eteenpäin poimimalla niistä tärkeimmät elementit ja tehden niistä jälleen
uusia kuvia. Näitä kuvia ryhmittelemällä saatoin alkaa havainnoida jokaisesta
tunnetilasta olennaisimpia asioita ja listata niitä ylös. Tämä helpotti huomattavasti
myös luonnostelun jatkoa.

Hyvin voimakkaasti aistin nyt sen lämmön ja veljellisyyden, joka näyttämöllä tietyissä kohtauksissa vallitsi. Tämä toi lisää syvyyttä niihin positiivisiin tuntemuksiin,
iloon ja riehakkuuteen, joiden pohjalta olin jo alkanut maalata. Hyvän yhteishengen kokemisen voimakkuuteen vaikutti myös tosiasia, että itselleni näytelmä
alkoi olla jo tuttu ja minulla oli muodostunut siihen tiivis suhde. Jos varsinkin
ensimmäisessä näytöksessä veljellinen lämpö nousi etusijalle, toisessa näytöksessä
sen korvasivat viha, katkeruus ja aggressiivinen uhma. Mielestäni yksi näytelmän
hienoimmista kohtauksista on kirjassakin paljon huomiota saava upseeri Lammion
ja Rokan kiistely sotilaskurista. Äärimmilleen viritetty kireys, viha ja katkeruus
tarttuivat minuun voimakkaasti. Aggressio kasvoi melkein hämmentävän suureksi
loppukohtauksessa, jonka hienouden tajusin nyt todella. Sillä, ammutaanko siinä
symbolisesti tunnettuja ihmisiä, tai ketä ammutaan, ei minulle ollut mitään merkitystä. Aistin järjettömän vahvan uhman, vihan ja epätoivon niin kokonaisvaltaisesti,
että melkein tärisin. Katsojille annetaan aikaa palautua kohtauksesta vielä ennen
aplodeja, mutta muutaman minuutin sijaan tarvitsin siihen kokonaisen viikonlopun. Väkivaltainen musiikki hakkasi päässäni päiviä.
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Jotta korut olisivat selkeästi yhtenäinen sarja, päätin toistaa niissä jotakin tiettyä
muotoa tai elementtiä, joka sitoisi ne toisiinsa. Muotoa hakiessani minulla oli koko
ajan mielessä tietty pyhyys, joka liittyi omaan suhteeseeni teokseen ja sen kokemiseen. Tämän vaikutuksesta etsin muotoa ristimuodostelmasta. Oli outo järjestys
valita elementin muoto ennen kuin olin aloittanut kunnolla edes korujen suunnittelun, mutta se auttoi minua pääsemään eteenpäin. Myöhemmin muoto sitten
mukautui kunkin korun ja materiaalien vaatimuksiin.
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5.3.2 Kohti koruja
Siirtyminen maalauksista korujen ajatteluun ja kolmiulotteiseen muotoon tapahtui äkkihyppäyksellä kun olin jälleen katsomassa näytelmää. Oli jännittävää, miten pystyin vain istumaan, katsomaan ja kokemaan teoksen ja samalla tiesin ainakin sen, mihin kohtaan kehoa tulevien korujeni kuului sijoittua. Tunsin esityksen
jo hyvin ja olin käsitellyt tuntemukseni niin tarkasti, että tämä oli mahdollista.
Loppukohtauksen aggressio on niin kokonaisvaltainen tunne, että sen ilmaisu
tarvitsi suuren tilan. Mielessäni muodostui kuva kaulalta vatsaan asti ulottuvasta
raskaasta ja ehkä hieman kaaosmaisesta korusta, jossa muotona olisi jotain väkivaltaista ja kovaa.

Ilo ja riemu tuntuivat lämpönä rintojen välissä. Ne olivat kevyt sykkyrä, joka ei
kuitenkaan ollut itseensä käpertynyt vaan avoin. Lisäksi korussa tuli olla monta,
toisiinsa liittynyttä osaa. Jos surulle merkityksellistä oli yksinäisyys, tässä korussa
yhtä tärkeää oli yhteisöllisyys, tiivis porukka. Aluksi ajattelin keltaisen värin kuvaavan hyvin tunnetta kirkkaudellaan ja keveydellään, mutta myöhemmin ymmärsin,
ettei se sopinut lainkaan korujen sarjaan. Värin etsiminen ei ollut ainoa ongelma,
jonka koin tämän korun kohdalla. Huomasin pian, että voimakkaita negatiivisia tunteita, kuten surua ja uhmaa oli paljon helpompi käsitellä kuvallisesti kuin
positiivisia. Riemukkuus taipui hankalasti visuaaliseen muotoon. Melko helposti
olisin voinut suunnitella hiukan lapsekkaan, leikkisän ja värikkään korun, mutta
se ei olisi ilmaissut todellista tunnettani. Siinä oli koko ajan jokin taustalla viipyvä
vakava pohjasävy. Ehkä tietoisuus kuoleman läheisyydestä näyttämöllä välittyi myös
minulle. Ongelmana oli myös, että yritin yhdistää samaan koruun kahta, sävyltään
hiukan erilaista positiivista tunnetta. Toinen oli varsinkin ensimmäisestä näytelmän
katsomiskerrasta mieleen jäänyt purskahteleva riemu ja ilo, toinen taas maltillisempi hyvänolontunne, lämmin veljellisyys, Tuntemattoman suvantopaikoista välittyvä
tunne siitä, että kaikki on hyvin. Koska en ollut päättänyt, kumpaa tunnelmaa
korullani ensisijaisesti tavoittelisin, takkusi muodonantonikin.

Murhe taas vaati jotain paljon eleettömämpää. Fyysisenä tunteena se painoi
kurkkua, joten luonnollinen paikka sille oli solisluiden väliin jäävä kuoppa. Olin
aiemmissa maalauksissani pyöritellyt paljon kerroksellisuutta ja kahden tai useammankin elementin välistä suhdetta ja tätä ilmaisua hain myös koruluonnoksiini.
Tärkeää oli kuitenkin, ettei näiden elementtien välillä saanut olla juuri lainkaan
yhteyttä. Kuten aiemmin olin todennut, yksinäisyyden välittäminen oli tälle
korulle olennaista.
Paitsi yksinäisyydestä, korun osien välinen suhde juonsi juurensa pohdinnastani,
voiko jokin kulttuurielämys muuttaa ihmistä niin, ettei hän sen jälkeen ole enää
entisensä. Murheen kokemus esityksessä avasi nimittäin hiukan silmiäni joidenkin
asioiden suhteen ja sai minut ajattelemaan niitä uudelta kannalta. Niinpä elementit merkitsivät minulle sekä toisistaan kaukana olevia, orpoja ihmisiä että tilannetta ennen – jälkeen. ”Ennen” sijoittui niskaan, taakse menneisyyteen. ”Jälkeen”
taas tuli kaulan etupuolelle, kohtaan josta painettaessa nousee niin sanotusti pala
kurkkuun.

30

Ensimmäisiä koruluonnoksia
aggressiosta (vas.) ja murheesta
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Ensimmäisiä koruluonnoksia ilosta

5.4 Materiaalivalintoja ja kokeiluja

Sattuma nousi tärkeään rooliin muodonannossani. ”Se vain tapahtui” kun on
tärkeä lausahdus tunteen syntymisellekin. Aivan ensimmäisissä luonnoksissa
sitä ei vielä ollut mukana, mutta pian ymmärsin, etteivät korut saaneet olla liian
tehdyn näköisiä. Se ajaisi ne helposti kikkailuun ja sitä kautta jonkinasteiseen
epäaitouteen. Pohdinnoissani paljon käsitelty epäaitous taas oli yksi työni suurimmista vihollisista. Pyrin siis ottamaan luonnosteluun ja muotokokeiluihin mukaan
sattumanvaraisuuden ja unohtamaan liiallisen harkinnan. Varsinkin aluksi tämä oli
kieltämättä vaikeaa, sillä opiskeluaikana olin aiemmin tottunut hiomaan muotoja
hyvin tarkkaan. Nopeasti kuitenkin huomasin, että lähes poikkeuksetta intuitiivisesti tehdyt kokeilut olivat parempia ja aidompia kuin tarkasti viilatut versiot.
Niissä oli mukana enemmän henkeä ja tunnetta, jotka välittyivät myös katsojille.

Korujen summittaisen muodon alkaessa hahmottua ainakin aggression ja surun
kohdalla, suurimmaksi kysymykseksi nousivat materiaalivalinnat, sillä ne olivat
avainasemassa kokemuksen synnyssä ja katsojan assosiaatioissa. Osuvasti valitut materiaalit ja niiden värimaailma tukisivat hakemaani muotoa ja tunnetta
ratkaisevasti, kun taas epäonnistuneet valinnat saattaisivat suistaa tunnelman ja
aivan väärille poluille. Tässä assosiaatioilla oli suuri merkitys. Jotta itselläni ensin
olisi selkeä käsitys, mitä materiaaleilta halusin, listasin jälleen sanoja, jotka kuvasivat tavoittelemieni materiaalien ominaisuuksia. Samalla aloin miettiä koruilleni
nimiä, sillä se olivat myös tärkeä osa ilmaisua.

Korujeni käytettävyydestä piti tehdä päätös jo varhaisessa vaiheessa, sillä se vaikutti
luonnollisesti myös muodonantoon. Niin sanottujen tavallisten käyttäjien suhtautuminen määräytyy monella tapaa käytettävyyden mukaan. Jos koru on muodoltaan hankala pitää yllä, siihen suhtaudutaan varauksellisemmin. ”Onpa hieno,
mutta eihän tuota voi käyttää!”, on tavallinen kommentti erikoisesta korusta. Päätin sijoittaa tuotteeni jonnekin käytettävyyden ja ei-käytettävyyden välimaastoon.
Silloin katsoja voi itse määritellä, pitääkö korujani käyttöesineinä, taiteena vai
kenties käyttötaiteena. Tämä sijoittaminen antoi itselleni myös vapaammat kädet
muodonantoon. Aloin siis työstää luonnoksiani eteenpäin ajatuksena korusarja,
jonka osia voi käyttää, mutta jotka sopivat vain harvoihin tilaisuuksiin.
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varovasti liottamalla. Kokeilin myös keittää vedessä juotosnesteen pois, mutta veden
kiehuva kupliminen vei mennessään ison osan päästöväreistä.

5.4.1 Aggressio
rosoista, palanutta, punaista, mustaa, karheaa, painavaa, sotkuista…
Ensimmäiset materiaalikokeilut tein punaiseksi ja mustaksi maalatusta sekä
pinnaltaan poltetusta puusta. Se oli kuitenkin liian kevyttä ja pinta jäi helposti
liian tehdyn näköiseksi. Sopiva materiaali löytyi hyvin nopeasti. Eripaksuisista
kuparilangan pätkistä kootut rakenteet olivat mielenkiintoisia ja niissä oli sopivan
epätasaista rytmiä. Kun metallin pintaan jätti juottaessa tulleet päästövärit, myös
värimaailma oli kohdallaan. Sattumanvaraisuus oli läsnä muodossa, joka syntyi
tiputtelemalla kuparitikkuja juotoslevylle sen enempää miettimättä. Mielen takaalalla oli kuitenkin koko ajan ajatus aiemmin valitusta, kaikille korulle yhteisestä
muodosta, jota sitten osittain toteutin alitajuisesti.
Materiaalina olevia kuparitikkuja käsittelin eri tavoin. Viilaamalla, sahaamalla ja
etsaamalla niistä tuli rosoisia ja karkeita pätkiä, joiden pintaan päästövärit maalasivat vaihtelevan, mielenkiintoisen ja yllättävän kuvion. Päästövärien muodostumista pystyi hieman hallitsemaan kuparin erilaisella käsittelyllä juotosten välissä.
Väreistä tuli erilaisia riippuen siitä, jätettiinkö rakennelmat jäähtymään itsekseen
lämmityksen jälkeen vai upotettiinko ne kylmään veteen. Myös keittämisellä,
skratsaamisella ja boraksin levittämisellä saattoi hiukan vaikuttaa värien
yleissävyyn. Erilaisten käsittelyjen väliset erot olivat silti pieniä, sillä todellisuudessa
eniten värien syntyyn vaikutti sattuma. Lopullisessa työssä käyttämäni väritys
syntyi niin, että tikkujen yhteen juottamisen jälkeen rakennelmat skratsattiin,
mutta ei sitä ennen keitetty. Sitten ne lämmitettiin toisen kerran, jonka jälkeen
osat upotettiin heti kylmään. Näin käsiteltynä kuparin värisävyt vaihtelivat kullankarvaasta oranssista syvän punaisen kautta lähes mustaan eikä metallin pinta
juuri hilseillyt. En katsonut tarpeelliseksi poistaa elementeistä juotosten paikoin
näkyviä, hopeanvärisiä jälkiä, sillä ne sopivat hyvin muihin väreihin ja loivat
kiinnostavaa kontrastia. Niiden poistaminen ei olisi myöskään haussa olevaan
viimeistelemättömään ja rosoiseen yleiskuvaan. Boraksit poistin kuumassa vedessä
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Yritin saada elementeistä vähemmän jäykkiä kokoamalla ne useista pienistä osista,
jotka kiinnitettiin yhteen pienillä lenkeillä. Nivellytys ei kuitenkaan toiminut, sillä
muoto oli liian monimutkainen. Kuparitikut ottivat kiinni toisiinsa ja tuloksena
oli kummallisiin asentoihin jumiin jäävä kasa. Täysi jäykkyys oli huomattavasti tätä
parempi, joten päätin, että korun nauhan mukautuvuus vartalon muotoon sai riittää. Jämeryys sopi myös korun uhmakkaaseen tunnelmaan.
Ensimmäisissä luonnoksissa korun nauhana oli kahlemainen ketju, sillä ajattelin sen
olevan sopivan rosoinen ja painava. Se olisi kuitenkin jäänyt helposti liian ohueksi,
eikä olisi ollut tasapainossa vahvojen elementtien kanssa, pystynyt kantamaan
niiden symbolista painoa. Leveä pellavanauha sopi tarkoitukseen paremmin.
Hankin ensin muutamaa leveyttä värjäämätöntä pellavanauhaa, jonka karkea pinta
ja riittävä leveys olivat tasoissa kupariosien kanssa. Nauhaa vaivasin kuitenkin liika
sovinnaisuuden leima. Yhdistin sen sadan vuoden takaiseen, pyhää varten puunattuun talonpoikaistupaan, jossa paremmat liinavaatteet oli päärmätty samankaltaisella nauhalla. Tämä mielikuva oli aivan ristiriidassa tavoittelemani aggressiivisen
ilmaisun kanssa, eikä se poistunut, vaikka pyrin käsittelemään nauhaa rikkomalla ja
nokeamalla. Tällainen työstö teki korun viestistä sitä paitsi liian alleviivaavaan. Kun
metalliosat olivat jo hyvin rosoisia ja karkeita, olisi ollut liikaa, jos nauhakin olisi
korostanut samaa.

Kupariosia (vas.), muodonhakua
ja nauhavaihtoehtoja
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Hakamekanismi ja sommittelua

Ensimmäisen nauhan maanläheinen väri kävi kuitenkin hyvin yhteen punaisten
ja mustien sävyjen kanssa, joten päätin säilyttää sen. Valmista nauhaa paremmaksi
osoittautui sitten tukevasta pellavakankaasta leikattu ja kolminkertaiseksi ommeltu
nauha. Se oli tarpeeksi jämäkkää kantaakseen kupariosien fyysisen ja henkisen
painon ja oli tasapainossa niiden kanssa. Pellavakankaan samanaikaisesti pistävä ja
tunkkainen tuoksu sopi kokonaisuuteen, vaikka se haihtuukin pois melko nopeasti. Nauhojen päät vahvistettiin silitettävällä tukikankaalla, mikä esti myös niiden
purkautumisen.
Aluksi aioin juottaa kupariosiin pieniä lenkkejä, joista ompelisin ne kiinni
kankaaseen. Näin tehtynä osat olisivat kuitenkin jääneet roikkumaan epävakaasti.
Korun tuli olla tukevan oloinen, joten päädyin poraamaan tikkuihin pieniä reikiä,
joista ne ommeltiin kankaaseen. Vaikka korun mahtuisi pujottamaan kaulaan
sellaisenaan, halusin kuitenkin tehdä siihen yksinkertaisen lukkomekanismin,
jota käyttämällä kupariosat eivät sotkeentuisi puettaessa ja riisuttaessa hiuksiin.
Mekanismin sovelsin vaatteissa käytettävistä hakasista ja se kiinnitettiin suoraan
nauhaan. Kuparielementtien lisäksi kiinnitin aivan loppuvaiheessa nauhojen päihin pienet kuparilevynpalat, jotka lisäsivät koruun ankaruutta.

5.4.2 Murhe
rikkinäistä, harmaata, herkkää mutta samalla vahvaa, sameaa…
Sopivan materiaalin löytäminen tähän koruun ei käynyt aivan niin helposti kuin
edelliseen. Korun värimaailma oli kuitenkin selvillä pian. Luonnoksissani toistunut utuisen harmaa sävy toi mieleeni sumuisen metsän, oikean synkän ja alakuloisen korven, jossa ilmasta tiivistyneet sadepisarat tippuvat hitaasti ja surumielisesti kuusten naavaisista oksista. Jatkoin siis luonnostelua tämän mielikuvan ja
aiempien maalausten pohjalta löytääkseni sopivan tunnelman.
Materiaalien valintakin perustui aluksi pääosin värille. Mietin erilaisia puita,
betonia ja vuolukiveä. Myös alumiini ja biohartsiin sekoitettu alumiinijauho olivat
vaihtoehtoina. Sain ohjaajaltani lisäksi palan Venäjältä tuotua gagaattia.
Olin muotoilun edetessä pohtinut jonkin verran sitä, haluaisinko käyttää aiemmin
kuvaamiani korujen opittuja tunnemerkityksiä hyödykseni esimerkiksi materiaalivalintojen kautta. Vaikka helmiä voisi käyttää kyynelien ja sitä kautta surun
symboleina, niiden muu sisältö oli aivan toisesta maailmasta korujeni kanssa.
Aloin nyt kuitenkin ensin puoliksi tiedostamatta työstää vanhaa, perinteistä surukorumateriaalia, gagaattia, nimenomaan murhe lähtökohtanaan olleeseen koruun.
Käsittelin sitä ensiksi taltalla ja puukolla veistämällä, saadakseni siihen kerroksellisuutta, mutta työstötapa ei ollut sopiva. Gagaatin pinta muuttui rusehtavan mustaksi ja tukkoiseksi, aivan erilaiseksi kuin olin ajatellut. Se muistutti kieltämättä
hyvin selkeästi vanhoja, kaiverrettuja ja kiillotettuja surukoruja, mutta oli liian
muovimaista eikä sopinut antamiini määreisiin.

Taltattua gagaattia

Gagaattipalan reuna osoittautuikin käyttökelpoisimmaksi osaksi. Sen rikkinäinen,
vihertävän harmaa pinta toi mieleen kuusien naavaiset ja roikkuvat oksat, mikä
vastasi täydellisesti mielikuvaani. Työstin reunasta kaksikin eri kappaletta, mutta
36
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Puuosa vaihtoehtoja ja
epätasapainoinen mekanismi

huomasin, että sattumanvaraisemmin koostettu ensimmäinen versio oli niistä
parempi. Jälkimmäinen näytti liian tehdyltä. Kiillotin elementtiä muutamista
kohdista mustaksi, jolloin se muistutti vanhoista surukoruista.
Korun toisen osan materiaaliksi valikoitui puu. Se kävi hyvin kuvaamaani ennen
– jälkeen -ajatukseen ja oli lisäksi työstettävyydeltään melko helppoa. Vaihtoehtoinani olivat kuusi ja haapa. Kuusi siksi, että se on vahva, synkän korven puu ja
usein käytetty hautausmailla. Sen kellertävä väri ei kuitenkaan sopinut yhteen
gagaatin kanssa, joten valitsin väriltään lähes valkoisen haavan, jota on vanhoissa
suomalaisissa tarinoissa pidetty kuoleman ja pahan puuna. Tein runsaasti pintakokeiluja puuhun: talttasin, veistin, petsasin ja käsittelin rautakloridilla saadakseni
siihen säänpieksemän puun tuntua.

Mikään kokeiluista ei kuitenkaan tuntunut muodostavan gagaatin kanssa merkityksellistä kokonaisuutta. Jouduin siis pohtimaan uudestaan ja yksityiskohtaisemmin,
miten kahden asian, ennen olleen ja nyt vallitsevan tilanteen suhdetta voisi ilmaista.
Ennen tiettyä kokemusta oli vallinnut turvallinen olo, sen jälkeen oli jouduttu jonnekin tuntemattomaan ja synkkään. Gagaatista tehty osa oli se uusi tila, murheellinen ja alakuloinen korpi. Puun tuli siis olla jotain kotoisampaa, ihmisten tekemää.
Kehittelin ajatuksen pellon laidassa olevasta ladosta, joka on pienen lapsen luvallisen reviirin ääripiste. Sitä kauemmaksi ei saa mennä, koska ladon takaa alkaa
synkkä metsä, turvallinen muuttuu turvattomaksi. Puuosassa päädyin siten hyvin
työstettyyn jälkeen, sillä se kertoi minulle ihmiskäden kosketuksesta, jonkinlaisesta
turvasta. Käsittelin vaalean haapapalan peittovalkoisen ja kirkkaan puuvahan
sekoituksella, joka säilytti hyvin alkuperäisen värin, mutta suojasi pintaa pahimmalta lialta.
Korun kahden elementin sijoittuminen kaulan eri puolille, näkymättömiin toisistaan viesti minulle siitä yksinäisyydestä, jonka olin kokenut jo Tuntematonta
katsoessa. Suunnittelin ensin, että osat kiinnitettäisiin toisiinsa ohuella, lähes
näkymättömällä vaijerilla, jolloin niiden yhteys olisi mahdollisimman vähäinen.
Myöhemmin huomasin kuitenkin, että vaijeri ei materiaalina sopinut sarjaan
yhdessä kahden muun koruni kanssa. Valitsin siis kapean, värjäämättömän pellavanauhan, jonka värimaailma sopi harmonisesti gagaattiin ja haapaan.
Korun lukon muokkasin jo käyttämästäni hakasmekanismista. Jouduin ensin
etsimään tasapainoa, etteivät mekanismit roikkuisi nauhassa, mutta löydettyäni sen
mekanismi toimi mielestäni hyvin ja oli helppo käyttää. Vierekkäiset hakaset estävät
hyvin liian heilumisen, samaten kiinnityslenkkien leveys.
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Pintakokeiluja puuhun ja kaksi gagaattiosaa
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Kokeilin elementtien yhteensopivuutta ja valitsin lopullisiksi materiaaleiksi karkean
filssipintaisen ja vihreäksi patinoidun hopean, turkoosin ja valkoisen tärkätyn pellavan sekä samanväriset puuvillanauhat. Sommittelua vaikeutti kuitenkin se, etten
ollut oikein selvillä siitä tarkasta ilon ja onnen tunteesta, jota halusin ilmaista. Toisaalta minulla oli mielessä purskahteleva riemu, toisaalta kevyt olo, että kaikki on
hyvin. Vaikka perussävy molemmissa tunteissa oli samankaltainen, niiden ilmeneminen poikkesi liikaa toisistaan, jotta olisin selkeästi tiennyt, miten ne voisi ilmaista
samassa tuotteessa. En kuitenkaan pystynyt tekemään niiden välille tarpeeksi eroa,
jotta olisin selkeästi osannut sulkea toisen kokonaan pois ja keskittyä vain toiseen.
Päätin lopulta jättää liian analysoinnin vähemmälle, sillä se sekoitti ajatuksiani ja
luottaa korun muodonannossa tiedostettujen ratkaisujen lisäksi intuitioon.

5.4.3 Ilo
ehjää, lämmintä muttei pehmeää, kirkasta, kevyttä, puhdasta…
Ennen varsinaisia materiaalivalintoja tuli tämän korun kohdalla löytää sopiva värimaailma. Aluksi käyttämäni keltainen sävy ei sopinut yhteen kahden muun korun
kanssa liian räikeytensä takia. Etsin sopivaa väriä melko pitkään, mutta päädyin
sitten puhtaaseen veden väriin ja valkoiseen. Löysin akvamariinihelmiä, joiden
kevyt ja kirkas väri sopi hyvin hakemaani tunnelmaan ja auttoi löytämään oikean
sävyn.
Materiaaleiksi oli ensin suuri määrä vaihtoehtoja: erilaiset tekstiilit ja paperit,
himmeästi välkehtivä hopea tai kupari sekä läpinäkyvät kivet, lasi ja akryyli. Kolmen viimeisen kautta olisin voinut viitata esimerkiksi jäiden murtumiseen ja sen
aiheuttamaan purskahtelevan kevyeen riemuun ja helpotukseen. Minulla oli vain
hyvin hatara ajatus siitä, minkälainen korun muodosta tulisi, joten materiaalien
valintakin tuntui vaikealta. Sen takia tein paljon pieniä elementtejä, joista voisin
valita sopivimmat. Värjäsin karkeaa, tuntumaltaan lämmintä muttei pehmeää
pellavaa turkoosiksi ja tärkkäsin sitä. Kovettuneesta kankaasta leikkasin paloja,
joiden muoto jäljitteli valitsemaani. Jotta pienet lehdykät kestäisivät paremmin ja
hylkisivät likaa, ne piti lakata kevyesti. Sahasin akryylista, hopeasta ja kuparista
samanmuotoisia osia ja kokeilin kaikkien toimivuutta keskenään. Lisäksi alkuvaiheessa mukana pyörivät akvamariinihelmet lähinnä värinsä takia, mutta ne
jäivät nopeasti pois. Hopeapaloihin kokeilin kevyttä etsausta, mutta siitä tuli liian
helposti keinotekoista, turhan harkittua jälkeä. Patinoimalla hopeaa kuparinitraatilla sai sen sijaan juuri sopivan väristä, mielenkiintoista ja hiukan sattumanvaraista
pintaa.
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Oikean värisävyn etsintää ja sommitelma

Värjättyä pellavaa ja materiaalikokeiluja
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5.5 Nimi on merkityksellinen

Sommittelua

Korujen nimien valinta oli tärkeää, koska niiden tuli merkityksellään, onomatopoeettisuudellaan ja suutuntumallaan viestiä paljon. Nimet eivät myöskään saaneet ensisijaisesti viitata Tuntemattomaan sotilaaseen, sillä se olisi alistanut koruni
vain sivupoluksi toisesta teoksesta eikä olisi kunnioittanut niitä omina itsenään.
Vaikka esimerkiksi aggressiota ilmaisevassa korussa omana lähtökohtanani oli
hyvin selkeästi näytelmän voimakas loppukohtaus, ei suinkaan ollut tarpeellista tai
tarkoitus, että katsoja sen huomaisi.

En edes tiedä, mistä korun lopullinen nimi ilmestyi, mutta tiesin heti sen olevan
sopiva: Raivio. Sana tuntuu suussa voimakkaalta, se on samankaltainen sanan raivo
kanssa ja merkityskin, sotkuinen ja kaoottinen paloaukea tai avohakkuuaukea,
on juuri sopiva. Itselleni oli lisäksi tärkeää, että pystyin yhdistämään sen jotenkin
Tuntemattomaan, vaikka muille yhteys tuntuisikin kaukaa haetulta. Itse kirjahan
alkaa paloaukealta, jonka kaikkivaltias Jumala on kaukaa viisaana antanut syntyä.
Nyt, näytelmän lopussa ollaan taas raiviolla, mutta leppoisa tunnelma on muuttunut aivan toiseksi.

Korujen ollessa jo melko valmiita, nimien aihepiiri hakeutui kuin itsestään suomalaiseen luontoon. Olin niitä työstäessä käyttänyt monta kertaa luontovertauksia, ja
materiaalien ja värien kautta koko sarjassa vallitseva maanläheinen tuntu perusteli
vielä tätä valintaa. Myös muotoiluni lähtökohtani ollut teos tapahtui kokonaisuudessaan metsässä, luonnon keskellä, sitä tosin liiemmin romantisoimatta.

Lisäapua ilmaisuun hain assosiaatioiden kautta. Yhdistin tuntemukseni, osittain korun värimaailman kautta, virtaavaan, pulppuavaan veteen, joka solisee
iloisesti kivien lomassa. Se ajatus mielessä oli paljon helpompi sommitella korua.
Olin ensin laittamassa koruun vain yhden nauhan, mutta sattumalta huomaisin
useamman toimivan paljon paremmin. Rönsyilevän vaikutelman aikaan saamiseksi
ompelin nauhat toisiinsa pienillä pistoilla sieltä täältä. Lukkomekanismina käytin
aggressio-korusta tuttuja hakasia.
Korun teknisessä toteutuksessa oli suuria vaikeuksia ja jouduin turvautumaan
pieneen kikkailuun. Osa elementeistä kiinnitettiin toisiinsa lenkeillä, osa vain
yksinkertaisilla pistoilla. Molemmissa kiinnitystavoissa on kuitenkin pientä heiluvuutta. Se tekee korusta hieman hauraan ja epävakaan oloisen, mutta toisaalta
on ensisijaisen tärkeää, että se ei ole liian jäykkä. Liike on hyvin tärkeä osa niin
alkuperäistä ilon tunnetta kuin virtaavaa vettäkin.
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5.5.1 Raivio
Asetellessani ensimmäistä kertaa aggressio-korun kuparielementtejä pellavanauhalle mieleeni tuli voimakkaasti tie, jonka sivuille jokin valtava voima, myrsky tai
tykkituli, on viskonut puita sikin sokin kasoihin. Nimi ei kuitenkaan tuntunut
tarpeeksi vahvalta sanalta voimakkaan työn nimeksi. Seuraava vaihtoehtoni oli
suo. Ajattelin suurta rämettä, jossa töröttää siellä täällä kaatuneita käppyröitä.
Tämä nimi olisi ollut perusteltu myös sillä, että juuri ennen Tuntemattoman loppurytinöitä joukkue heittää konekiväärin ja muita varusteita suolampeen ja Koskela huutaa: ”Suohon kaikki!” Siihen repliikkiin tiivistyy koko loppukohtauksen
uhmakas, väkivaltainen ja tuhoava aggressio. Myös teoksessa Täällä Pohjantähden
alla suomalaista vihaa luonnehtiessa viitataan suohon: se on ”kuin suolampi: musta,
kylmä, syvä ja samea.”
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5.5.2 Korpi

6 Valmiit korut

Murhe-koru oli sarjan helpoin nimettävä. Olin käyttänyt sumuista metsää vertauksena ja tunnelmakuvana luonnostellessani jo niin pitkään, että korun nimeksi tuli
Korpi melkeinpä itsestäänselvyytenä. Ankeuden ja surullisuuden lisäksi sanassa on
voimaa. Vaikka puut riiputtavatkin kosteita oksiaan alakuloisesti usvassa, on korpi
peräänantamaton ja uljas. Ihminen voi viettää elämänsä reviirinsä sisäpuolella, astumatta ladon kulmalta edemmäs, mutta jos sen askeleen ottaa, antautuu jollekin
kokemukselle, muuttuu jokin peruuttamattomasti. Silloin ennen oli ennen ja nyt
on toisin.
Jos katsoja Tuntemattomassa ottaa tämän askeleen, näytelmän miehet tekevät
sen varmasti. Heistä tulee korpisotureita, tosin tuota nimitystä käytetään lähinnä
hieman pilkkaavaan sävyyn. Mutta tosiasia on, että korvessa vilun, nälän ja pelon
seurana on myös murhe.

Korujen lopulliset muodot ja materiaalit ovat kahden suuntaviivan, yleiskuvan ja
detaljien kohtauspiste. Korun muodon yleinen linja alkaa muotoilun lähtökohtana olevan kokemuksen fyysisestä tuntemisesta. Tämä muuttuu sitten ajatukseksi
korun summittaisesta sijoittumisesta vartalolle ja jatkuu yhä tarkempaan muotoon
muuttuen koko ajan yksityiskohtaisemmaksi. Toisen suuntaviivan alku on materiaalivalinnoissa ja yksittäisen elementin muodossa. Vähitellen elementtejä tulee
lisää ja ne alkavat muodostaa pieniä kokonaisuuksia. Lopulta yleiskuva ja yksityiskohdat sattuvat yhteen sommitelmassa, joka määrää valmiin korun muodon.

5.5.3 Lähde
Positiivisen korun nimeä etsin tietoisimmin ja käytin erilaisia sanakirjoja sekä
Wikipediaa. Nimen tuli viitata jotenkin virtaavaan veteen, sillä se sopi mielikuviini, korun väritykseen ja muotoon. Näytelmän riehakkaimmassa kohtauksessa
ämpäreistä viskotulla vedellä on lisäksi tärkeä visuaalinen rooli. Puro oli kuitenkin
liian heppoinen, joki taas liian leveä, vuo turhan hidas, kuohu liian tuohtunut
ja pärskeestä tulivat mieleen Disneyn piirretyt. Muita vaihtoehtoja olivat muun
muassa koski, vaahto, niva, luusua, pyörre, välke, vuolle ja uoma. Yksikään ei
kuitenkaan ollut sopiva. Ihmettelin myöhemmin, miksen heti ollut tullut ajatelleeksi sitä, mistä moni puro ja pyörre saa alkunsa. Lähde oli korulle hyvin sopiva
nimi, sillä sen merkitys on oikeastaan poikkeuksetta positiivinen. Se pulppuaa
iloisesti, tuo helpotuksen janoiselle ja virkistää kuivaa maata, mutta sen voima ei
ole liian suuri tai tuhoava, toisin kuin tulvivan joen. Lähde on täynnä toivoa ja
uuden alkua.

44

Työstin jokaisen korun kuvatulla tavalla alusta loppuun ensisijaisesti yksilönä, en
korusarjan osana. Valmiit korut ovatkin siten keskenään melko erilaisia. Toisaalta
myös niiden lähtökohtina olevat tunteet eroavat toisistaan paljon. Käytin kaikissa
koruissa luonnonmateriaaleista valmistettuja nauhoja sekä samantyylisiä, yksinkertaisia hakamekanismeja, jotta korut olisi paremmin tunnistettavissa sarjaksi.

Työpöytä
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Lähde

Kaulakoru 2008
hopea, pellava, puuvilla
45 x 10 cm
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Korpi

Kaulakoru 2008
gagaatti, haapa, pellava, hopea
20 x 12 cm
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Raivio

Kaulakoru 2008
kupari, pellava, puuvilla
56 x 14 cm
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6.1 Minä muotoilijana ja tarinankertojana

6.2 Koskettavatko korut?

Kun koruni olivat valmiita, oli tärkeää pohtia, kuinka paljon haluaisin kertoa
niiden tarinasta ulkopuolisille. Aineksia prosessin varrelta olisi kyllä löytynyt.
Pelkästään koruja nimetessä oli syntynyt monta pientä kertomusta. Melko laaja
perehtymiseni korujen rooliin tunteiden herättäjinä ja tarinan merkitykseen sen
osana saivat minut kuitenkin tekemään päätöksen, että en haluaisi tukea tuotoksiani tarinalla. Korujen nimet olin valinnut niin huolella, että ne saivat riittää.
Uskoin, että koruni voisivat pärjätä omillaan. Niissä oli mielestäni tarpeeksi
tarttumapintaa, jotta katsojat pystyisivät tekemään niistä omia assosiaatioita ja
tulkitsemaan niitä tavallaan. Halusin, että koruillani olisi jokaiselle oma, henkilökohtainen tarina, ei valmiiksi annettu. Ennalta määrätty kertomus olisi ollut
sekä katsojien että korujen aliarvioimista.

Kysyin muutamilta henkilöiltä, millaisia tunteita valmiit koruni heissä herättävät.
Osa henkilöistä oli samoja, kuin aiemmin haastateltavani, mutta kukaan ei ollut
tiiviisti seurannut prosessiani ja tiennyt korujeni tarinoita. Päätökseni mukaan
kerroin niistä vain niiden nimet. Kaikki olivat yllättävän samaa mieltä siitä, että
korut todella herättävät tunteita, yleensä vielä samantyyppisiä kuin olin itse kokenut. Mainittiin myös, että koruista näkee, että niihin on paneuduttu antaumuksella.

Mielikuvien syntyessä katsojan ja korun välille muodostuisi tunteiden heräämisen
kannalta olennainen omakohtainen suhde. Jotta kiinnostus kestäisi useamman
katselukerran, korut eivät saisi kulua heti loppuun. Olisin voinut melko helposti
saada aikaan nopean innostuksen ja tunneryöpyn sopivalla tarinalla, mutta tarinan
avulla liikaa selittelemällä herättämäni tuntemukset olisivat saattaneet nopeasti
laimentua. Silloin korut olisivat muuttuneet tylsiksi, ja se oli pahasti ristiriidassa
tavoitteideni kanssa. Kun korut eivät aukene kokonaan ensimmäisellä kerralla,
kiinnostus niitä kohtaan säilyy pidempään. Toisaalta ne voivat sillä perusteella tulla
myös välittömästi torjutuksi, kun ne koetaan oudoiksi tai vaikeiksi. Olin kuitenkin
jo prosessin alkuvaiheessa todennut, ettei korujeni tarvinnut koskettaa kaikkia,
olihan se käytännössä mahdotontakin.

”Hyvin järkyttävä, pelottavan näköinen, ei tee mieli koskea siihen.”

Toisaalta voi olla, että tarinan kertomatta jättäminen oli myös itsesuojelua. En
missään tapauksessa halunnut keksiä koruilleni jotain epäaitoa, nimenomaan
yleisön silmille suunnattua tarinaa, joka olisi ollut irrallinen itse prosessista. Tämä
olisi kuitenkin vaatinut minua paljastamaan jonkin osan henkilökohtaisesta
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Kaikki vastaajat pitivät korun kaksijakoisuutta hyvin merkittävänä. Siinä nähtiin
selkeästi pelottava ja turvallinen elementti, mutta mielipiteet vaihtelivat sen suhteen, kumpi oli kumpi. Toisesta valkoinen oli tutumpi ja tuvallisempi, toisesta taas
vaarallinen ja epämiellyttävä. Gagaatissa joku näki salaisuutta, toisesta se taas oli
miellyttävä, koska siinä oli säänpieksennän ja kulumisen tunnelmaa.
Jännittävää oli huomata, että vyöhyketerapiaa harjoittanut vastaaja huomioi heti
korun elementtien fyysiset paikat merkittävinä. Itse oli tiedostanut sen fyysisen
tunteen epämiellyttävyyden, kun solisluiden päiden välisestä kuopasta painaa. Hän
kuitenkin kiinnitti erityisesti huomiota niskassa olevaan osaan. Sitä kohtaa, johon
koru sijoittuu, kutsutaan taakankatopisteeksi, paikaksi, jossa ihminen kantaa muun
muassa syyllisyyttä. Raskaan elämän eläneille ihmisille kehittyykin usein paikkaan
patti, niin kutsuttu huolien kyhmy.

Seuraavassa on poimintoja kommenteista siinä järjestyksessä kuin korut esittelin.
Korpi

”Valkoisesta osasta tulee mieleen kuolema, luuranko.”
”Shamaanimainen. Vähän kuin kaksikasvoinen jumalankuva Janus, jonka toiset
kasvot hymyilevät ja toiset itkevät.”
luomistyöstäni ja se tuntui vaikealta. Olisin silloin päästänyt katsojan astumaan
omalle reviirilleni. Aiemmissa töissäni minulla ei ollut ollut samaa ongelmaa,
mutta opinnäytetyöprosessi oli niin pitkä ja täynnä henkilökohtaisia merkityksiä,
että halusin pitää sen itselläni, piilossa muiden katseilta. Tämä tunne sai minut
myös tajuamaan, että monet muotoilijoiden tai heidän työnsä markkinoijien
keksimät keinotekoiset tarinat olivat paitsi kaupallinen kikka myös tekijöiden
suojelua. Ymmärrän tämän hyvin varsinkin nyt, mutta mielestäni on syytä pohtia,
onko tarina tuotteessa tosiaan olennainen, jos muotoilija ei uskalla tai halua kertoa
sen todellista luomiskertomusta. Ja vaikka tekijä olisikin valmis raottamaan prosessin verhoa, on syytä pohtia vielä toisen kerran, onko se tarpeellista. Tuotteen tulisi
kuitenkin pärjätä ensisijaisesti omilla ansioillaan.

”Tästä tulee mieleen Hugo Simbergin Halla-maalaus, tai Helene Schjerfbeckin loppuaikojen minäkuvat, silloin kun se oli jo lähellä kuolemaa.”
”Ihmisen, joka tuota käyttää, täytyy olla hirveän vahva.”
”Tulee sellainen olo että hui!”

Hugo Simberg: Halla
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Lähde
”Tässä on pulppuilevaa iloa, se on kevyt ja ryöpsähtelevä.”
”Vähän kuin vappu!”
”Tuo päällä voisi lähteä rimpsumekossa loikkimaan niitylle, eikä oikein itsekään tiedä,
minne menisi, mutta hauskaa olisi.”
”Nuoruutta ja raikkautta, tulee mieleen ylioppilaskevät.”

”Vaikka tässä on keveyttä, se on silti vakavasti otettava. Se tulee ehkä tuosta turkoosista, siinä on jotain pyhää.”
”Niin, ei tämä ole mikään hetken mielijohde, joka syttyy ja sammuu, vaan tosissaan
otettava.”
Lähdettä pidettiin sarjasta ehdottomasti kauneimpana, käytettävimpänä koruna.
Toisaalta sitä ei koettu niin puhuttelevana kuin kahta muuta korua.

Raivio
”Jos tuo Lähde kutsuu luokseen ja Korpi kiinnostaa, niin tässä on jotain hyvin torjuvaa”
”Tästä tulee mieleen sisällissota, koska yhdistän sen viattomaan vankiin. Se, miten
vangit eivät varsinaisesti olleet tehneet rikosta vaan olivat aatteensa takia vangittuna.”
”Orjantappurakruunua ja kärsimystähän tässä on.”
”Tämä on mielettömän ankara, tinkimätön, ei kompromisseja eikä neuvottelua.”
”Miehekäs”
”Nimi sopii hyvin, tässä on jotain totaalista tuhoa.”
”Pimeä, pois työntävä, valoa ei löydy.”
”Tätä ei voi kantaa nöyristellen, se on rohkea: ’Jumalauta, kyllä meiltä irtoaa!’ Uskallusta näyttää, mitä mieltä on asioista. Tämä juttu on tässä, tämmöisenä kuin se nyt
on. ”
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Raivio oli selkeästi tinkimätön koru. Se ei kysellyt hyväksyntää, vaan laittoi
tuulemaan. Vaikka olin muotoiluprosessissa puhunut ensisijaisesti aggressioista,
katsojien kommenteista nousi esiin muitakin tunteita, jotka olivat olleet mukana,
esimerkiksi tinkimättömyys ja uskallus. En ehkä itse ollut pystynyt pukemaan niitä
sanoiksi prosessin alkuvaiheessa, joten olin jättänyt niiden käsittelyn vähemmälle.
Oli hienoa, että ne olivat kuitenkin alitajuisesti löytäneet paikkansa korussa.

7 Prosessin jälkeen
7.1 Oma arviointi
Kokonaisuudessaan olen tyytyväinen opinnäytetyöhöni. Onnistumisen ensimmäinen edellytys oli ymmärrys, että teen työni ensisijaisesti itseäni varten, kehittyäkseni muotoilijana ja etsiäkseni itselleni sopivinta työskentelytapaa. Tämän
myötä aiheeni muotoutui sellaiseksi, että jaksoin olla kiinnostunut siitä monta
kuukautta ja työskennellä ahkerasti. En vierasta tutkimuksellista ja tarkkaa kirjallista työtä, joten tein taustoituksen laajasti. Muotoilussa taas haluan irrotella,
kokeilla ja asettaa ilmaisun tekniikan edelle. Täsmällisyys ja revittely asettuivat
tässä työssä sopiviin suhteisiin ja se takasi hyvän työmoraalin koko prosessin
ajaksi. Aikataulutukseni toteutui kohtuullisesti, vaikka loppua kohden tahti kiihtyi
turhankin kovaksi.
Tavoitteenani oli suunnitella tunteita herättäviä, uniikkeja koruja, joissa ilmaisisin
omaa taide-elämystä. Tunteiden herättämistä laajasti on hankala arvioida, mutta
ainakin saamieni muutamien kommenttien perusteella saavutin tavoitteeni. Olin
kommenteista hyvin ilahtunut. Tarkoituksena oli myös, että korut jäisivät katsojien mieleen pidemmäksi aikaa tai he palaisivat niihin myöhemmin, mutta tiukan
aikataulun vuoksi sitä ei pystytty selvittämään varmasti. Vasta tulevaisuus näyttää
korujeni herättämän kokemuksen kestävyyden.
Näytelmän herättämien tunteiden siirtäminen koruiksi ei ollut yksinkertainen ja
helppo tehtävä. Mielestäni onnistuin tässä kuitenkin hyvin. Tärkeää oli, että työstin tunnetiloja tarpeeksi kauan abstraktisti. En pakottanut niitä väkisin koruiksi,
vaan annoin sen tapahtua melkein itsestään, usein sattumanvaraisuuden kautta.
Näin ilmaisustani tuli aitoa, ei tekemällä tehtyä, ja uskon sen välittyvän myös
katsojille. Erityisen tyytyväinen olin materiaalivalintoihin. Osa raakaaineista oli minulle kokonaan uusia ja oli mielenkiintoista tutustua niihin.
Tekniseen toteutukseen olisin voinut panostaa enemmänkin. Keskityin kuitenkin
korujen ilmaisun pohtimiseen niin paljon, että loppuun asti hiotulle tekniikalle ei
jäänyt tarpeeksi aikaa. Varsinkin Lähde-korussa minua jäi häiritsemään
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7.2 Jatkosuunnitelmia

kokoamistavan kömpelyys. Toisaalta työtäni ei ensisijaisesti voi edes arvioida
teknisestä näkökulmasta. Kokonaisuudessaan pidän paljon korujen henkimästä
tunnelmasta ja ne ilmaisevat kukin sitä tunnetilaa, jota lähdin niissä hakemaan.
Lisäksi ne hengellään ja visuaalisuudellaan kunnioittavat alkuperäistä lähdettään,
mutta eivät jää sen sivutuotteiksi vaan tulevat toimeen itsenäisinä teoksina.

Nyt syntyneet korut ovat uniikkia muotoilua, eikä niitä sellaisina ole tarkoitus
tuottaa enempää. Koruista löytyy kuitenkin runsaasti elementtejä, joita työstämällä voisi halutessaan suunnitella kaupallisemman malliston piensarjatuotantoon.
Materiaaleja tulisi silloin muuttaa jonkin verran, mutta huolellisella valinnalla se
saattaisi onnistua korun ilmaisun juurikaan kärsimättä.

Kirjallisen osan pohdinnoissa löysin paljon vastauksia kysymykseeni siitä, millä
perusteilla jotkin korut muodostuvat katsojalle tai käyttäjälle toisia merkityksellisemmiksi. Tarkastelin ensisijaisesti yleisiä linjoja enkä paneutunut kovin paljon
yksityiskohtiin. Niin kokemisesta kuin tarinan roolista oli saatavilla runsaasti
lähdemateriaalia ja jouduin koko ajan kirjoittamisen edetessä valitsemaan, mitkä
kiinnostavista ja rönsyilevistä sivupoluista jättäisin pois ja mihin taas syventyisin
enemmän. Välillä taitoni tutkivaan kirjoittamiseen tuntuivat hyvin puutteellisilta.
Jouduin tekemään sen lähinnä lukion oppeja muistellen, sillä nykyiseen koulutukseeni sitä ei ole kuulunut juuri lainkaan.
Vahva taustoittaminen vaikutti luonnollisesti myös muotoiluprosessiin. Se toi
työskentelyyn varmuutta, sillä minulla oli tietoa siitä, mitkä asiat yleisesti ottaen
vaikuttavat korun kokemiseen enkä joutunut arvailemaan sitä sokkona. Keräämäni
tieto asetti suunnittelulle myös vaatimuksen, jonka täyttyminen oli edellytys korujen onnistumiselle, sille, että ne ilmaisisivat oman taide-elämykseni ja koskettaisivat katsojaa. Usein koruja muotoillessa visuaalisten ratkaisujen perusteeksi riittää
yksinkertaisesti esteettisyys. Tällä kertaa en kuitenkaan voinut tehdä päätöksiä
vain sillä perusteella, että jokin näyttää hyvältä. Minun tuli joka kerta pohtia,
mitä esimerkiksi materiaalivalintojen tai sommittelun yksityiskohdat tuovat lisää
työhöni tai mitä vievät siitä pois. Mielikuvien herääminen oli avainasemassa. Kun
muotoilun perusteet olivat muussa kuin perinteisessä estetiikassa, uskalsin tehdä
usein rohkeampia valintoja. Hylkäsin esimerkiksi perinteiset korumateriaalit lähes
kokonaan, sillä niiden herättämät assosiaatiot olivat usein ristiriidassa ilmaisuni
kanssa. Monet näistä ratkaisuista tein tiedostetusti, pitäen mielessä keräämäni
tiedon, mutta yhtä useat tapahtuivat niin itsestään, että huomasin vasta jälkikäteen
niissä yhteyden pohdintoihini. Kuuntelin myös aina tarkkaan ohjaajani ja luokkalaisteni ajatuksia, sillä heiltä sain työhön hyvää ulkopuolista näkökulmaa.
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Korujen ollessa melko valmiita mietin jonkin verran, millaisia piensarjatuotettavia koruja niistä voisi syntyä. Ohessa on muutama hahmotelma mahdollisista
malleista.

Tarinan rooliin perehtyminen vei työtäni kauemmas kaupallisuudesta, kuin prosessin alussa oli ollut tarkoitus. Elämysyhteiskunnan käsitteistö ja puhdas tunteilla
rahastaminen saivat minussa aikaan voimakkaan vastareaktion, joka näkyy myös
korusarjassani. Sitä ei ainakaan voi kaupalliseksi kutsua. Jos en olisi pohtinut
kuluttajille suunnattuja, valmiita tarinoita työssäni, olisin varmasti kehittänyt
työlleni sellaisen. En olisi ymmärtänyt, että tuotteen selittäminen voi pidemmällä
tähtäimellä itse asiassa heikentää eikä lisätä tuotteen kykyä koskettaa.
Opinnäytetyöprosessi on ollut minulle merkittävämpi kuin etukäteen ajattelin.
Tärkeintä siinä ei ole ollut itse lopputuotos, korut tai kirjallinen työ, vaan oman
muotoilijanroolin selventyminen. Opiskeluaikana koin korut usein itselleni epäsopivana ilmaisullisena keinona, mutta kun sain itse kokonaan määrätä työskentelyni ehdot, en kokenut koruformaattia lainkaan ahdistavaksi. Olen nyt aiempaa
kiinnostuneempi kehittämään ilmaisuani myös korujen parissa, mutta luulen
suuntautuvani yhä taidelähtöisempään työskentelyyn. Toisaalta jonkinlainen tutkimustyökään ei ole poissuljettua. En pystynyt nyt tekemään kuin pintaraapaisun
korujen kokemisen maailmaan ja koen aiheen yhä mielenkiintoiseksi.

Luonnokset kahdesta rintakorusta
sekä kaulakorusta
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