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Johdanto
Aloitin opinnäytetyöprosessin käsittelemisen tulevaisuuttani silmällä pitäen. Varsinkin
viimeisten kahden kouluvuoden aikana minulle on selventynyt kuva siitä, mitä työllistyminen tällä alalla saattaa pitää sisällään, ja mihin katson itse kuuluvani tekstiilisuunnittelun kentällä valmistumisen jälkeen. Aiemmin hankittu koulutus kuvittajana on sulavasti liittynyt tekstiilisuunnitteluun kuosisuunnittelun kautta, ja saanut uusia ulottuvuuksia
esitystekniikan keinojen ja materiaalituntemuksen lisäännyttyä. Tämän rinnalle on kuitenkin noussut tarve ja myös kyky tehdä ihmisten kanssa yhdessä opettaen ja rohkaisten. Tämä uusi aspekti persoonassani sai minut kyseenalaistamaan ensiksi harkitsemaani yritysyhteistyötä, ja lopulta kallistumaan yhteisöllisemmän ja omiin arvoihini paremmin sopivan yhteistyökumppanin kannalle.
Opinnäytetyönäni olen suunnitellut työpajan Suomen käsityön museolle. Työpajan lähtökohtana on luoda yhteys museon vuoden päänäyttelyn ”Pehmeetä touhua” taideteoksiin heijastelemalla niitä omakuvan avulla. ”Pehmeetä touhua” esittelee yleisölle laajan kattauksen Skandinaavista ITE-taidetta, jonka tekijöinä ovat virallisen taidekoulutuksen ulkopuolella taitonsa kehittäneet taiteilijat. Heidän töissään oman luovan persoonan ilmaisu on vahvaa ja riemukasta, ja tarjoaa paljon tarttumapintaa katsojalle.
Toivon herättäväni pajan avulla kiinnostusta museon toimintaan ja ITE-taiteeseen nuoremmassa sukupolvessa ja samalla tuovani museolle lisää tulevaisuuden asiakaskuntaa. Tavoitteeni oli siis molemminpuolinen pitkäaikainen hyöty sekä museolle että itselleni.
Suunnitteluprosessini tukeutuu paljon käymiini haastatteluihin eri muotoilun alan ammattilaisten kanssa sekä epävirallisiin keskusteluihin kollegojeni kanssa. Vierailin myös
museoissa eri-ikäisten koehenkilöiden kanssa. Kerron opinnäytetyössäni johtopäätöksistä, joihin nämä kohtaamiset johtivat summaten hyödyt omaa työpajaani silmällä pitäen.
Opinnäytetyön alussa esittelen yhteistyökumppanini Suomen käsityön museon ja
avaan hieman heidän toimintaperiaatteitaan ja käytännön asioita, sekä ”Pehmeetä touhua”-hankkeen ja mukana olevat henkilöt. Avaan käsitteitä, joita käytän usein opinnäytetyössäni ja jotka auttavat lukijaa kokonaisuuden hahmottamisessa. Tutkimuksellisessa osiossa käsittelen lyhyesti ideoita ja käsitteitä, joiden olen arvioinut olevan tärkeässä
asemassa toiminnallista osuutta hahmotellessa. Lopuksi esittelen projektisuunnitelman
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toiminnallisesta osuudesta, joka tulee tapahtumaan vasta opinnäytetyön palauttamisen
jälkeen. Viimeisessä luvussa arvioin projektin tulokset ja reflektoin omaa osuuttani ja
sen merkitystä kokonaisuudelle.

1 Työnantaja ja muut osapuolet
1.1 Suomen käsityön museo
Teen opinnäytetyöni Suomen käsityön museolle. Museo on käsityön ja käsiteollisuuden
valtakunnallinen erikoismuseo ja se sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Saman katon
alla yhteistyössä toimivat myös Suomen kansallispukukeskus ja Konservointikeskus.
Museon toiminta on osa Jyväskylän kaupungin museopalveluita ja se ottaa vastaan
avustusta toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä.
Missio: Suomen käsityön museo toimii valtakunnallisena erikoismuseona suomalaisen käsityökulttuurin, käsityön perinteen sekä tiedon ja taidon säilyttäjänä, hoitajana, tallentajana ja välittäjänä. Museo edistää käsityön arvostusta ja tukee käsityöläisyyttä ammattina, harrastuksena ja taiteena sekä kannustaa luovaan yrittäjyyteen. Suomen käsityön museon kokoelmat, kirjasto ja arkistot muodostavat
asiantuntevasti hoidetun kokonaisuuden, joka on helposti museon asiakkaiden
saatavilla.
Visio: Suomen käsityön museo toimii näkyvästi suomalaisen käsityökulttuurin säilyttäjänä, läpivalaisijana ja verkoston kutojana – elävästi (elämyksellisesti) ja virtuaalisesti – esittämällä käsityksiä käsityöstä. Museo tunnetaan valtakunnallisena
käsityöalan kehittäjänä ja suunnan haistelijana. Museon toimintakenttä on sekä
kansallinen että kansainvälinen. Museo on avoimessa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden, muiden museoiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
(Suomen käsityön museon kotisivut)

Museo kätkee sisäänsä paljon enemmän, kuin ulospäin saattaisi ajatella. Pohjakerroksen näyttely, “Käsityössä elämän tuntu”, on rakennettu kronologisesti ja juonellisesti
kertomaan nuoremmille museovieraille entisaikojen käsitöistä ja mistä ja miten materiaaleja on hankittu. Tuohivirsuista Marianne-karkkipaperikorsettiin ja karstoista neulegraffitiin, vitriinit kertovat ajan kulusta ja trendien vaihtuvuudesta ilahduttavasti ja jännittävästi. Samassa kerroksessa sijaitsee myös Kansallispukukeskuksen perusnäyttely
“Komeasti juhlaan”.
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“Aikamatka käsityöhön” toisessa kerroksessa antaa luvan koskettaa materiaalinäytteitä ja toimii samalla muuntautumiskykyisenä yhteisöllisenä kokoontumis- ja luentotilana.
Vaihtuvien näyttelyiden tila kattaa ensimmäisen ja toisen kerroksen maksimissaan
335m2 alalta, riippuen näyttelystä. Tämä on tila, johon “Pehmeetä touhua” tulee esille.
Näiden tilojen lisäksi museolla on useampi pieni tila lyhytkestoisemmille myynti- ja muille näyttelyille. Näitä tiloja hyödyntävät niin jo nimeä saaneet tekijät kuin myös harrasteryhmät ja nuoret yrittäjät.
Aulaan on sijoitettu myös pieni mutta kaunis museokauppa, jossa on laaja valikoima
suomalaista käsityötä ja designia. Museosta on myös suora yhteys naapurin Taitoshopiin, joka toimii jatkumona museon omalle liikkeelle ja ideologialle. Taito-shopit kuuluvat suomalaiseen myymäläketjuun, jonka tarkoituksena on edistää kotimaista käsi- ja
pienteollisuuden kehitystä.
Toisen kerroksen nurkasta löytyy opinnäytetyöni kannalta ehkä tärkeimmäksi paikaksi
muotoutuva osa museota: avoin Paja. Käsityön museo on aktiivinen rohkaisemaan
kaikkia kokeilemaan uusia ja vanhoja tekniikoita ja keksimään uusia. Avoin pajan on
nimensä mukaan tarkoitettu kaikille, joita tekeminen houkuttaa. Vastuulliseksi alaikärajaksi on asetettu seitsemän vuotta, mutta nuoremmat ovat tervetulleita aikuisen seurassa. Pajan käyttö ei maksa erikseen eli museolipun hinnalla saa tulla ja tehdä mitä
huvittaa, ja perjantain ilmaispäivä onkin suosituin ajankohta tulla lyhentämään farkut tai
valmistamaan uniikki heijastin talven pimeyteen. Materiaalimaksu muotoutuu käytettyjen tarvikkeiden mukaan, ja tarjolla on jatkuvasti valtava valikoima pehmeää ja kovaa
materiaalia, josta valita juuri sopiva omaan tarpeeseen. Tarjolla on myös ohjeita ja ideoita, jos paikalle tulee silkasta uteliaisuudesta ilman selkeää projektia. Paikalla ei ole
jatkuvasti henkilökuntaa, joten Pajan toiminta perustuu hyvin pitkälle luottavaisuuteen
ja kollektiiviseen yhteishyvän ajatukseen.
Museon sijainti kävelykadun varrella, keskustassa ja vieläpä suuren puiston vieressä
tarjoaa monia mahdollisuuksia toimintaan myös museon seinien ulkopuolella. Puut oli
vierailuni aikana päällystetty neulegraffiteilla ja ne houkuttelivat pitkänkin matkan päästä katsomaan ja tutkimaan tätä uutta urbaania kasvustoa. Graffitien kietoutuessa myös
museon ovenkahvoihin ne myös sitoivat ympäristön museoon fyysisesti ja johdattelivat
vierailijoita astumaan sisään. Mielestäni tämä oli viehättävä ajatus, jota voisin itsekin
hyödyntää ideoinnissa.
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Kuva 1. Museorakennus

Kuva 2. Neulegraffiti

1.2 “Pehmeetä touhua”-hanke

Pehmeetä touhua on vuoden 2018 päänäyttely Suomen käsityön museossa. Sen
ovat kuratoineet Minna Haveri Maaseudun sivistysliitosta, joka on jo pitkään tutkinut ITE-taidetta, sekä Elina Vuorimies, joka toimii K.H. Renlundin museon ITEtaiteen amanuenssina Kouvolassa. Ote Suomen käsityön museon blogista, joka
selventää, mistä hankkeessa on kysymys:
“Pehmeetä touhua -näyttelyn taide rikkoo käsityötradition rajoja ja yllättää
katsojansa. Sen käsityöperustaiset teokset on valittu pohjoismaisen outsider-taiteen kentältä. Outsider-taide on väljä, kansainvälinen kattokäsite,
jolla viitataan itseoppineiden taiteilijoiden nykykansantaiteeseen eli
Suomessa ITE-taiteeseen, erityistaidetoimintaan ja mielenterveyskuntoutujien taiteeseen. Kaikissa näissä outsider-taiteen valtavirroissa on käsityö
voimakkaasti läsnä.
Pehmeetä touhua näyttää mitä tapahtuu, kun käsityö ei pysy kuosissaan,
vaan villiintyy tekniikoiden ja materiaalien ilotteluksi. Itseilmaisun rinnalla
kunnioitetaan kuitenkin sitä tinkimätöntä taitoa ja uutteruutta, jota hitaat ja
työläät käsityötekniikat tekijältään vaativat. Teosten tekniikat ulottuvat puuveistosta keramiikkaan ja tekstiilikäsityöhön.
Suomen käsityön museon Pehmeetä touhua -näyttely on laajemman, pohjoismaista outsider-käsityötä esittelevän Nordic Outsider Craft -hankkeen
ensimmäinen ja samalla päänäyttely. Jyväskylän jälkeen näyttely lähtee pienempänä kuratoituna kokonaisuutena kiertämään kaikki pohjoismaat,
päätyen lopuksi ITE-museoon Kokkolaan.
Hanke perustuu vahvaan pohjoismaiseen kumppanuusverkostoon. Hanketta ja näyttelykiertuetta hallinnoi K.H. Renlundin museo Kokkolassa.
Suomen käsityön museon lisäksi muita pääyhteistyökumppaneita ovat norjalainen Trastad-kokoelma Borkenesissa, tanskalainen Bifrostin taidekoulu
ja -studio Randersissa, ruotsalainen Inuti-säätiö Tukholmassa sekä islantilainen Safnasafnið-museo Akureyrissa. Lisäksi suomalainen kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden edunvalvoja ja
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verkostotoimija Kettuki ry tarjoaa hankkeelle asiantuntemustaan erityistaidetoiminnan kysymyksissä.
Nordic Outsider Craft -hanke on saatettu alulle Pohjoismaisen kulttuurirahaston
OPSTART-tuen avulla, minkä jälkeen sitä on tuettu rahaston HANDMADE- teeman puitteissa. Kuraattorivierailut ovat saanet avustukset Suomalais-norjalaiselta
kulttuurirahastolta sekä Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä. Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto on puolestaan tukenut näyttelyyn kuratoitavan, Kellokosken Prinsessan eli Anna Lappalaisen taidekirjontoja esittelevän kokonaisuuden tuotantoa” (Suomen käsityön museon blogi)

3 Keskeisten käsitteiden määrittely

3.1 Suomen kansantaide ja nykykansantaide

Kansantaiteen ja muiden opinnäytetyössäni käytettyjen termien määritelmät ovat hyvin
vaihtuvia ja rajat veteen piirrettyjä. Niitä arvioidaan aina siinä ajassa ja paikassa, missä
niitä tarkastellaan, ja tämä aiheuttaa määritelmien päällekkäisyyttä ja tulkinnanvaran
lisääntymistä. Pyrin pitämään asiat yksinkertaisina, jotta lukijalle ei tule vaikeuksia tulkita tekstiä.
Kuten nimi antaa ymmärtää, edustaa kansantaide suurta ryhmää eikä yksittäistä taiteilijaa tai tekijää. Se on yhteisöllinen idea, kansan, eli tässä tapauksessa suomalaisten,
yhteinen estetiikka, joka on siirtynyt sukupolvien perintönä suhteellisen muuttumattomana nykyaikaan. Suomessa kansantaide mielletään enimmäkseen tarkoittamaan
käyttötaidetta eli koriste- tai käyttöesineitä, kuten liinoja tai rukinlapoja, jotka on koristeltu yleensä maantieteelliselle seudulle tyypillisin tavoin. Kansantaiteen harjoittamisessa
suuri merkitys on ollut perinnetiedolla ja kuvamaailman jatkuvuudella. Kansantaiteen
katsotaan siis edustavan esteettisesti arvokkaita käsityötuotteita, joiden muotokieli ja
ornamentiikka pohjautuu perinteeseen ja paikallisuuteen.
Nykykansantaide keskittyy taas nimenomaan tähän kansantaiteesta puuttuvaan yksilöön. Se korostaa yksilön uniikkiutta ja persoonaa, joka paistaa läpi tehdyistä teoksista.
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Nykykansantaiteessa reagoidaan poliittisiin uutisiin ja maailman ilmiöihin, käännetään
traditionaaliset menetelmät päinvastaisiksi ja ilotellaan tekniikoiden väärinkäytöllä. Kukaan tai ainakin ani harva on kuitenkaan kokonaan yhteiskunnan ulkopuolella niin, että
vaikutteita muista taidemuodoista ei tulisi, mutta näitä yhdistelemällä ja uudelleen virittämällä ne valjastetaan taiteilijan käyttöön. Taiteen tekemisellä taiteilija hahmottaa ympäristöään ja itseään, reagoi ärsykkeisiin. Samalla tavalla kuin perinteinen kansantaide
heijastelee nykykansantaide myös tekijänsä kuuluvuutta ja sosiaalista asemaa tai
maantieteellistä sijaintia. Siitä puuttuu kuitenkin muuttumattomaksi jäänyt kuva-, symboli- ja värimaailma. Sukupolvien hioma tekninen taito korvataan tunteella ja itseilmaisulla. Jatkossa paljon käyttämäni termi ITE-taide on myös nykykansantaidetta.

Kuva 3. Parikkalan veistospuisto

3.2 Outsider art ja ITE-taide
”Outsider art” on nimitys, jota käytti ensimmäisen kerran vuonna 1972 kirjailija Roger
Cardinal teoksessaan Outsider art. Se oli englanninkielinen vastine ranskankieliselle
termille ”art brut”, jonka puolestaan keksi Jean Dubuffet 1940-luvulla. Alun perin Dubuf-
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fet tutki mielisairaalapotilaiden tekemää taidetta, mutta art brut kasvoi käsittämään monenlaisia perinteisen korkeataiteen ulkopuolelle jääviä taidemuotoja, kuten graffiti ja
naivismi. Termi tarkoittaakin ”raakaa, kehittymätöntä, jalostamatonta, kesyttämätön
taidetta” , ja sitä pidettiin ns. kulttuurisen taiteen vastakohtana. Outsider art terminä
kuvaa tekijöitään; usein taidemuodon tekijät kuuluvat yhteiskunnan ulkopuolelle miellettäviin ryhmiin, kuten mielenterveyspotilaat, kehitysvammaiset sekä omasta tahdostaan
sosiaalisesta kanssakäynnistä vetäytyneet henkilöt tai siitä erotetut, rikolliset. He ovat
siis ulkopuolella, rajan toisella puolella heistä, jotka tekevät taidetta yhteiskunnan konventioiden ja sääntöjen mukaan. Heidän taiteensa on omaehtoista luovaa toimintaa,
jota pidettiin pitkään ”epä-taiteena”.
ITE vakiintui käyttöön ensimmäisen nykykansantaiteeseen keskittyvän tutkimuksen ja
kartoituksen aikana 1997-2000. ”Itse tehty elämä” lyheni sulavampaan ITE-muotoon.
Se on siis lähin suomalainen versio outsider artista.
”Itseoppineet tekevät taidetta taidemaailman ulkopuolella ja ovat erilaisen taustansa vuoksi vähemmän kulttuurin koodien ja taiteen käytäntöjen ohjailemia kuin
koulutetut ammattitaiteilijat. Taiteen tekemisen sitoutuminen taidemaailman sijasta arjen ympäristöön ja elämäntapaan on lopulta se, mikä tekee itseoppineesta
ITE-taiteilijan. ITE-taiteessa on kysymys toisin olemisesta ja toisin tekemisestä.”
”ITE-oppineet”nykykansantaiteilijat ovat tuotantonsa ensiteoksista lähtien taiteilijuudessaan valmiita, heillä ei ole tarve kehittyä kenenkään muiden asettamien
vaatimusten mukaisesti. Nykykansantaidetta voidaan esittää ITE-taiteena taidenäyttelyissä, mutta se ei tarkoita, että itseoppineet noudattaisivat taiteilijuudessaan taidemaailman pelisääntöjä.” (Haveri, M. Taiteiden kohtaaminen s.162)

Monet ITE-taiteen tekniikoista perustuvat kädentaitoihin, mutta se ei missään tapauksessa ole harraste. Tekniset taidot ovat usein opittu ja hiottu huippuunsa muissa yhteyksissä, esimerkiksi työssä hitsarina tai levyseppänä. Suomalaista ITE-taidetta yhdistää myös runsas huumori, joka on helpottanut käsitteen avautumista suurelle yleisölle.
Se on oivaltavaa, irrottelevaa ja lähestyttävää.
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3.3 Käsityö

Ennen teollistumista kaikki kodin vaatteet, lelut ja hyötytarvikkeet tehtiin käsin. Teollisuuden kehittyessä ei ollut enää tarve kehittää käsityötaitoja samassa mittakaavassa,
hienoja verhoja sai ostamalla ja vaatteita halvemmalla kuin itse tehtynä, mutta tietotaito
on silti säilynyt nykypäivään ja se jatkaa kehitystään ottaen uusia muotoja.
”Ihminen tuo käsityöprosessiin koko persoonansa, kokemuksensa, tietotaitonsa
ja arvomaailmansa. oppimisen lähtökohtana ei ole nollatilanne, vaan ihmisen kehityshistoria. Kokemusmaailma vaikuttaa koko prosessiin. Käsityöprosessissa
ihminen saa mahdollisuuden toimia vastaanottajana, tulkitsijana sekä tekijänä.
Oppiminen nähdään koko elämän jatkuvana ja syvenevänä tapahtumana sekä
henkilökohtaisella että kulttuurisella tasolla. Se on tietämyksen ja ymmärryksen
lisääntymistä ja laadullista kehittymistä suhteessa itseen, yhteiskuntaan ja kulttuuriin.” (Maire Valkonen käsiteollisuusopettaja, Raportti kansallisesta tilanteesta
s. 2)

”Käsityön kohtaaminen ympäristössä synnyttää vuoropuhelun katsojan kanssa.
Ihminen tarvitsee suhdetta esineisiin, rakennuksiin ja tilaan. Ihminen tarvitsee
käsinkosketeltavia kontakteja, ympäristötuotteita, jotka kertovat tekijänsä ammattitaidosta ja rakkaudesta työhön. Tätä viestiä ihmiselle ei mikään massateollisuustuote voi koskaan korvata.” (Outi Hägg toiminnanjohtaja, Raportti kansallisesta tilanteesta s.4 )

Tekstiili-ilmaisu on kehittynyt esimerkiksi ryijyistä sängynpeittoina trendikkääksi kodin
sisustuselementiksi, joista monet ovat juuri tässä hetkessä innostuneet. Modernien
ryijyjen visuaaliset elementit ovat usein jotain muuta kuin alueellisia symboleita, vuosilukuja tai perinteisiä väriyhdistelmiä, nyt pelataan tekstuureilla, kierrätysmateriaaleilla ja
omalla persoonalla. Kulutuskulttuuri on muuttunut, mitä nopeammin trendit liikkuvat ja
uutta materiaalia tuotetaan yli tarpeen, jossain myös nousee vastaliike, hitaudelle ja
rakkaudella tehdylle, ehkä vähän vinksahtaneelle, mutta taatusti omaperäiselle tuotteelle. Käsityö pystyy täyttämään sellaiset aukot, joihin teollisuus ei tuotannossa kykene tai johon taloudellinen investointi ei ole ole kannattavaa. Periaatteessa sille on siis
aina henkistä tilaa ja pieni, mutta sitkeä markkinarako taloudessa.
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3.4 Pehmeä taide

Pehmeällä taiteella tarkoitetaan tekstiilimateriaalilähtöistä taidetta. Sen alle lukeutuvat
useat tekniikat kuten kirjominen, kudonta ja virkkaus, jotka juontavat juurensa käsityöperinteen ja kansantaiteen taitopohjaan, taitotietoon ja perinnetietoon. Tekstiilityöt ovat
perinteisesti olleet nimenomaan naisten harjoittamia taitoja niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Naisten käsityötä, tekstiilikäsityötä ja tekstiilitaidetta on pidetty näkymättömänä hyvin kauan, vaikka se on aina ollut läsnä, käsin kosketeltavissa. Myös
taiteen ja käsityön raja on veteen piirretty viiva, jossa tekstiilitaiteen paikka korostuu.
Hyvin usein se ajatellaan suoraan ”naisten taiteeksi”, vaikka alalla on mies- ja muunsukupuolisia tekijöitä runsain mitoin. Naiseus ja pehmeys saavat kuitenkin uusia ulottuvuuksia tämän taidemuodon kautta.

Kuva 4. Kenneth Rasmussen studiossa
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3.5 Kirjonta
Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry valitsee vuosittain Vuoden käsityötekniikan ja tälle
vuodelle voittajaksi valikoitui kirjonta. Kirjontaa esiintyy kaikissa kulttuureissa eri
muodoissa ja eri materiaaleilla toteutettuna ja se on yksi vanhimmista koristelutekniikoista. Alunperin se kehittyi vaatteiden korjauksesta kaunistukseksi, ja useat perusompeleet ovat säilyneet muuttumattomina jopa ajalta ennen länsimaisen ajanlaskun alkua.
Se on äärimmäisen moneen taipuva tekniikka ja ehkä siksi juuri niin suosittu. Yksinkertaiset ja edulliset välineet- neula ja melkeinpä minkä paksuinen lanka tahansa- takaavat mahdollisuuden monelle kokeiluun ja madaltavat kynnystä. Sosiaalisessa mediassa voi seurata suurten muotitalojen kulta- ja helmikirjailijamestareiden haute coutureasujen koristelutekniikoita ja ihastella polyesterilangalla kuvioituja muovipusseja; kulta
ja muovi ovat molemmat kauniita. Perinteisten symboli- ja nimikointikirjonnan rinnalla
irrotellaan vapaakirjonnalla ja jättiläispistoilla. Korjauskulttuuri ilakoi japanilaisesta sashiko-kirjonnasta, jolla rumat reijät paidassa saa näyttämään suloisilta. Joku on keksinyt kirjoa sulkapallomailaan, ruostuneeseen auton oveen ja vanhoihin vihkikuviin.
Materiaalin ja tekniikan päivitetyt mahdollisuudet ovat rajattomat ja elävät trendien mukaan niin vaatetuksessa kuin sisustuksessakin.
“Kirjonnan on perinteisesti ajateltu olevan naisille sopiva ajanviettotapa, sillä se
yhdistää hyödyllisen tekemisen ja estetiikan. Esimerkiksi 1800-luvulla koruompelu, kuten lakanoiden nimikointi, kuului keski- ja yläluokan naisten arkiseen
elämään. Muun muassa naisasianainen ja kirjailija Minna Canth purnasi tätä taitolajia vastaan arvellen, että naisista olisi muuhunkin kuin kirjomaan, Meura kertoo.”
” Perinteisestä naisten käsityötekniikasta on muotoutunut uudenlainen aktivismin muoto, jonka harrastajissa on kaikensukupuolisia henkilöitä, Meura sanoo.
Hän kuvailee, että radikaalien tai kumouksellisten ristipistotöiden pohjalla on ajatus siitä, että yhdistetään historiallinen käsityötekniikka ja julkistetaan sen avulla
uudenlaista viestiä. ( A. Meuran haastattelu, Helsingin sanomat 3.1.2018).

Ihmiset haluavat ilmaista itseään ja mielipiteitään enemmän kuin ennen ja käsityöt tarjoavat tähän visuaalisen ja elämyksellisen kanavan.
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Kuva 5. Radikaalit ristipistot

Kuva 6. Haute couture

Kuva 7. Nicoletta Darita de la Brown

4 Tutkimuskohteet

4.1 Mitä on luovuus ja mistä sitä saa?

Itseään toteuttavassa luovuudessa prosessin tai tuotteen laatu ei ole tärkeää.
Olennaista on se, että ihminen vapautuu tekemään havaintoja lapsenomaisen
ennakkoluulottomasti itsekritiikin unohtaen. (K. Uusikylä, Luovuus kuuluu kaikille
s.41)
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Koen itse luovuuden vahvasti sisäsyntyisenä asiana, mutta se ei tarkoita, ettenkö ajattelisi sen olevan myös asia, jota yksilö voi ruokkia, haastaa ja kehittää. Luovuus on
mielestäni liekki, joka vaatii happea palaakseen. Se on monimuotoinen ja yksilöllisesti
määriteltävä asia., joillakin se esiintyy arjen ongelmanratkaisutilanteissa uudenlaisten
ratkaisujen etsimisenä , toisilla taas pakonomaisena maanisena puuskana, jonka aikana syntyy mahdollisesti mestariteos tai aivan päinvastainen asia. Lopputuloksen kannalta sillä ei ole merkitystä. Luova ihminen nimenomaan aktiivisesti tekee ja ruokkii
näin liekkiään. Haastattelemani Tuunaajamutsi eli Annakaisa Kilpinen sanookin luovuuden ruokkimisesta: ”Turha odottaa inspiraatiota, se tulee kyllä kun ryhtyy vain
hommiin.”
Maslown tarvehierarkiassa itsensä totetuttaminen on ihmisen perustarve:
Maslow korostaa rohkeutta vapautta spontaaniutta ja itsensä hyväksymistä luovuuden edellytyksinä. Itseään toteuttavassa luovuudessa yksilö, persoona, on
tärkeämpi kuin tuotos. Luova ihminen uskaltaa olla välillä näennäisen laiska ja
kerätä tarpeellista energiaa alituisen tuottamisen ja puurtamisen sijaan, itseään
toteuttava luovuus on psyykkisen terveyden merkki. Luovuus on kuin auringonpaiste: se lämmittää ja valaisee. Luovuus on ihmisyyttä parhaillaan.
Maslown mukaan luova itsensä toteuttaminen on synnynnäinen ihmisluonnon
osa, jonka kulttuuri onnistuu tukahduttamaan. Itseään aidosti toteuttava ei kuitenkaan suostu jäämään muiden odotusten vangiksi, ahdistuneeksi tai neuroottiseksi ihmiseksi, joka ei pysty toimimaan ilman jäykkiä opittuja toimintamalleja.(
Uusikylä, K. Luovuus kuuluu kaikille s.42-43)

Amerikkalainen psykologi Carl Rogers listaa kolme asiaa, jotka hänen mielestään ovat
rakentavan luovuuden edellytyksiä. Näitä on avoimuus, arvioinnin kohdistamien omiin
kokemuksiin ja kyky leikkiä.
Leikki on ollut osa omaa luomisprosessiani aina, ja tämä kiinnostaa minua suuresti.
Omassa työssäni leikin väreillä, muodoilla, kokoeroilla ja rytmillä, ja pyrin yhdistelemään näitä yllättävillä tavoilla, jotta syntyy jotain jännittävää ja uutta. Lapsenomainen
spontaanius, tahallaan väärin tekeminen ja hassuttelu ovat tekniikoita, joita voi kehittää
ja harjoitella. Lapsilla leikki syntyy itsestään, heillä on valmius heittäytyä siihen jatkuvasti. Minua kiehtoo ajatus lasten maailmasta, missä asiat tapahtuvat eri tavalla ja ne
eivät ole jäsentyneet aikuisten maailman tavoin. Tuloksena on jotain erilaista, fiktiota ja
fantasiaa yhdistettynä aikuisille usein saavuttamattomalla tavalla.

4.2 Käsillä tekemisen tärkeys
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Luova toiminta aktivoi aivoja. Käsityöt tarjoavat aivoillemme tärkeää tuntoaistin ja motoriikan stimulaatiota ja auttavat aivojamme kehittymään eri keinoin. Tekeminen toimii
paitsi aktivoijana, myös rentouttaa ja antaa mahdollisuuden omaan aikaa ja haasteisiin.
Toistava yksinkertainen liike saattaa vapauttaa aivojen resursseja esimerkiksi kielelliseen oppimiseen. Kutoja tai muuta hypnoosinomaista työtä tekevä voi tunnistaa käsitteen ”flow”:
”Flowta kutsutaan myös optimaaliseksi kokemukseksi ja virtauskokemukseksi).
Se on tila, jossa ihmisen tietoisuuteen saapuva informaatio on tasapainossa minän tavoitteiden kanssa. Flow-kokemuksen seurauksena minän järjestys on aikaisempaa monimuotoisempi (minän kompleksisuus kasvaa). Flow'ssa psyykkinen energia käytetään ainoastaan tavoitteiden saavuttamiseen.
Flow-kokemuksessa ihminen paneutuu koko kapasiteetillaan keskittyneesti tavoitteelliseen toimintaan sulkien kaiken muun tietoisuudestaan. Flow lisää
psyyken sisäistä vahvuutta ja kompleksisuutta ihmisen saadessa todellisuuskuvansa järjestykseen ja hallintaan. Optimaalinen flow-kokemus syntyy, kun ihmisen taidot vastaavat käsillä olevaa haastetta ja hän on kiinnostuneesti paneutunut ko. aktiviteettiin. (Wikipedia: Flow)

Psykiatri Mihaly Csíkszentmihályin on tutkimuksissaan todennut ihmisten olevan onnellisimmillaan juuri tällaisina hetkinä elämässään.
Ylen haastattelussa aivotutkija ja kognitiotieteen dosentti Minna Huotilainen listaa hyötyjä käsityöharrastukseen ja toimintaan: ne kattavat laajan skaalan abstraktien asioiden
konkretisoitumisesta esimerkiksi matematiikan opiskelussa fraktaalivirkkauksen avulla
muistisairaiden ja vanhusten sosiaaliseen aktivointiin yhdessä tekemällä ja materiaaleja tunnustelemalla. Lukuisat tutkimukset puoltavat käsityön positiivista vaikutusta ihmismieleen ja kehoon. (Yle Areena: Käsityöt aktivoivat aivoja. Haastattelu)
Käsityön merkitys ei enää löydy pelkästään kyvystä tehdä taidokkaasti ja siististi
käsillä jokin tuote tai tuotos, vaikka sekin on arvostettava taito, vaan ennen kaikkea kyvystä oppia käsityön kautta jotain itsestä, toisista, kulttuurista ja omista ja
yhteisistä mahdollisuuksista. Käsityön tekeminen on jatkuvaa vuorovaikutusta ja
viestintää, mutta myös mahdollisuus ilmaista itseä sekä tuoda omaa osaamista
esille rakentavalla ja itsetuntoa kohottavalla tavalla. Tähän lapset tarvitsevat rohkaisua ja tukemista, mutta mitä varhemmin käsitöiden tekeminen aloitetaan , sitä
luontevampaa itsensä ilmaiseminen on myöhemminkin elämässä, alakouluikäiset
lapset elävät lapsen maailman ja nuoruuden ajan murroksessa - halutaan ja pitääkin oppia uutta, mutta myös leikkiminen on vielä tärkeää; toveripiiri kasvaa ja
yhteishengen merkitys on keskeistä. Tämä on otollinen hetki sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen . Koulumaailmassa yleisen
tietotulvan vastapainoksi olisi myös tärkeää pyrkiä säilyttämään lapsen luontainen kyky mielikuvitukseen . illuusioihin ja leikkimielisyyteen, niistä voi myöhemminkin ammentaa luovuuden aineksia, ja ehkä ne voivat toimia elämän varrella
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myös tukipilareina. (Karppinen S., Vuorovaikutusta, leikkimielisyyttä ja ilmaisua
s.101)
”Koska taito ihmisaivoissa merkitsee tasapiano, kokonaisvaltaisuutta, hyvänolo
täyttymystä ja myös terveyttä, voidaan alkuperäistä silmän ja käden yhteistoimintaa pitää toivottavana ihmisen käyttäytymismuotona. Koulutus eri asteissaan painottaa tietoa eikä kokonaisvaltaisia asioiden yhteyksiä. Näin myös alkuperäinen
käden ja silmän yhteistyö on eriytymässä ja muotoutumassa uudeksi: silmät vain
katsovat ja lukevat, käsiä ja sormia ei käytetä tai käytetään vain nappia painamaan. Seurauksena on, mitä voidaan kutsua sormisokeudeksi. (Matti Bergström
fysiologian professori, raportti kansallisesta tilanteesta s.2)

Olen opiskeluideni kuluessa huomannut, kuinka helposti visuaalisilla ja omalla kohdallani tekstiilialalla nykyään on mahdollista edetä ilman fyysistä käsillä tekemistä ja taitotietoa. Ympäristömme koneellistuu ja edistyy teknologisesti valtavin harppauksin. Se
tuntuu olevan kehityksen suunta kaikessa, mutta onneksi tässäkin on havahduttu.
Haastatellessani muotoilija Natalia Ritaria tuli esille, miten joissain kouluissa on herätty
siihen, että lapset kaipaavat ja tarvitsevat palauttavaa toimintaa tableteilla opiskeluun ja
päätteellä istumiseen. Tämä on ratkaistu kädentaitoihin keskittyvällä fyysisellä pöydällä, joka on oppilaiden käytössä välitunneilla ja on varattu muovailemiseen, rakentamiseen ja kaikkeen käsityöhön. Tällä tavoin saadaan luotua hieman tasapainoa teknologiapainotteisen opiskelun rinnalle. Toivon asiaa huomioitavan entistä enemmän kaikilla
koulutusasteilla, koska koen sen elintärkeäksi. Ritari myös mainitsee positiivisen rohkaisun opetuksessa. Molemmilla meillä on negatiiviset muistot ”rättikässästä”, jolloin
opettaja on itsepäisesti pakottanut kaikki oppilaat tekemään samanlaiset kanavatyöt
ilman oppilaiden mielipiteiden kuuntelemista tai työ on pitänyt saada väkipakolla loppuun. Käsityöhön liittyy siis myös aina paljon tunteita.
.
Kuvallisessa prosessissa lapset voivat koetella liikkeitä ja suuntia, opetella materiaalien käsittelyä ja niiden välisiä suhteita, harjoitella suunnittelemista, purkamista, korjaamista, luopumista, uudelleen aloittamista ja loppuun saattamista. (R.
Kärkkäinen, Tahdon ja taiteen luova voima s.55

Sama pätee mielestäni myös käsityönä tehtävään asiaan, se vain on siirtynyt kaksiulotteisesta kolmiulotteiseen. Kuvataidekasvatuksen piirissä käsitellään laajasti aiheita, ja
lapsi oppiikin nopeasti ja nuorena ”sääntöjä” miten tehdään jne. Mitä nuorempana lapsi
altistetaan näyttelyissä muiden taiteelle ja eri taidemuodoille, sitä enemmän hän oppii
jäsentämään maailmaansa, saa vertauskohtia ja näkökulmia ilmiöihin ja tapahtumiin.
Kun persoona kehittyy, kehittyy myös luovuus ja ulosanti. Kuvataiteen kuten käsityön-
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kin tulkinta on aina subjektiivista. Teknistä suoritusta voidaan arvostella, mutta se ei
määritä taideteoksen tai valmiin käsityön arvoa.

5 Suunnitteluprosessi

5. 1 Kohderyhmän valinta ja perustelu

Minulla on vähän kokemusta työpajojen vetämisestä lapsi-aikuisryhmille sekä maahanmuuttajaryhmille. Olen tehnyt ns. nonstop- pajaa, jossa osallistujia voi tulla mukaan
missä vaiheessa vain ja yleensä ohjeistus on esillä yhdessä materiaalien kanssa.
Muunlaisessa toiminnassa olen ollut apuohjaajana työväenopiston kankaanpainokurssilla, jonka tekijöinä olivat maahanmuuttajat, joille ei ollut yhteistä kieltä muutaman
suomenkielisen sanan lisäksi. Molemmat aktiviteettityypit ovat omalla tavallaan olleet
mielenkiintoisia ja opettavaisia.
Lasten kanssa työskentely on antoisaa ja viihdyttävää monesta eri syystä. Lapsilla on
rajattomasti mielikuvitusta eivätkä he sulje mitään mahdollisuuksien rajojen ulkopuolelle. Kaikesta voi kehittää tarinan ja leikin. Keskustelut, jota näissä kohtaamisissa on
käyty ovat olleet hervottoman hauskoja ja se mitä niistä saa irti ohjaajana, on arvokasta
minulle. Juuri se filtteri, joka aikuisilla hallitsee niin paljon kanssakäymistä, puuttuu lapsilta lähes kokonaan. Näin ollen aiheet ja tapa, jolla niistä keskustellaan on vapaata ja
välillä hyvinkin ”dadaa”. Kirjaimellisesti eri perspektiivistä katsominen opettaa itsellekin
paljon uutta.
Maahanmuuttajien kanssa työskennellessä kiinnostavaa on ollut yhteisen kielen puuttuminen. Silloin on täytynyt keksiä muita kommunikaatiotapoja, viittominen, piirtäminen,
ilveily. Parhaista yrityksistä huolimatta kömmähdyksiä sattuu, ja tulokset voivat olla
omituisia kielellisiä kulttuurihybridejä tai kokonaan uusi lajike. Mielenkiintoista on ollut
myös visuaalisen kulttuurin erilaisuus suhteessa siihen, jonka parissa olen kasvanut.
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Keskustelussa Minna Haverin ja Raija Mannisen kanssa tuli esiin myös mahdollisuus
kohdentaa työpaja erityisryhmälle. Ryhmä olisi koostunut aikuisista erityistä tukea opiskeluissaan tarvitsevista opiskelijoista Spesia-ammattikoulusta. Aluksi lähestyin ideaa
kiinnostuneena, koska ”Pehmeetä touhua”-taiteilijoissa on mukana kehitysvammaisia
taiteilijoita ja se olisi ollut tavallaan luonnollinen jatkumo projektille. Keskusteltuani museolehtorin ja kuraattorin kanssa totesin, että ehkä tämä olisi liian vaativa osa minulle,
koska minulla ei ole kuitenkaan virallista pedagogista koulutusta eikä ennen kaikkea
kokemusta toimia tällaisen erityisryhmän ohjaajana. Lisäksi ehdotetun ryhmän aikataulu olisi vaatinut useampaa käyntikertaa, eikä tämä ollut budjetin puitteissa mahdollista.
Kohderyhmäksi valikoitui siis lapset, koska minulla oli tästä ryhmästä eniten kokemusta
ja olen varma ”Pehmeetä touhua” olevan erittäin vetovoimainen nuorelle yleisölle. Museo on erittäin lapsiystävällinen ja siellä vierailee joka vuosi monta sataa toisluokkalaista osana koulujen opetusohjelmaa.

5.2 Konseptin ja tekniikan valinta ja perustelu
Valikoin kirjonnan oman tapahtumani tekniikaksi, koska se on myös valittu vuoden käsityötekniikaksi. Pohdin sen olevan tekniikkana helppo hallita sekä linkittyvän perustellusti näyttelyyn. “Pehmeetä touhua” esittelee islantilaisen Erla Björk Sigmundsdottirin
taidenuket, jotka on osittain toteutettu kirjomalla. Käydessäni läpi teoskuvaluetteloa
nämä olivat mielestäni aivan käsittämättömän viehättäviä ja omalaatuisia, ja teknisesti
niissä uusi näkökulma itselleni. Pistot ovat valtavan pitkiä, horjuvia ja värit ekspressiivisiä ja hahmot rujoja. Sievän ja siistin nukketytön sijaan näkyy anarkiaa, iloa ja rohkeaa
omaa ilmaisua, joista syntyy töiden viehättävyys. Nämä ovat arvoja, joita haluaisin ihmisten näyttävän tapahtuman aikana tehtävissä töissä, Haluaisin käyttää Sigmundsdottirin töitä inspiraationa ja lähtökohtana tälle projektille ja lainata hänen ideaansa nukeista. Leikittelin idealla nukesta omana peilikuvana, pikku-minänä. Nukke on myös leikin
symboli, eikä sen käyttö rajaudu pelkästään lapsiin tai naissukupuolisiin, vaan sillä on
monet kasvot action maneistä aikuisten harrastajien keräilynukkeihin. Kaikki meistä
ovat leikkineet nukella joskus.
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Kuva 8. Inspiraationlähteet

Kuva 9. Hahmo

5.3 Ajankohta ja perustelut
Jyväskylän kesä ja Jyväskylä summer knit festival
Jyväskylän kesää on järjestetty vuodesta 1956 ja se on vanhin yhtäjaksoinen pohjoismainen kulttuurifestivaali. Tänä vuonna se järjestetään 4.-10.7. Festivaali tarjoaa ohjelmaa monialaisesti pop- ja klassisista konserteista kuvataiteisiin ja elokuvaan kaiken
ikäiselle yleisölle. Lisäksi tarjontaan kuuluu eri alojen luentoja ja seminaareja. Kävijäluvut ovat noin 25000 henkeä vuosittain.
Knit festival on osa Jyväskylän kesä-festivaalia, ja se järjestetään nyt kolmannen kerran. Torstaista sunnuntaihin kestävä tapahtuma kattaa neuletekniikkakursseja, lankojen värjäystä, performansseja ja luentoja neuleeseen, neulontaan ja yleisesti käsillä
tekemiseen liittyen. Tänä vuonna festivaali tuo Suomeen opettajia mm. Alankomaista,
Britanniasta ja Kanadasta. Vaikka neulefestivaali saattaa suuresta osasta ihmisiä tuntua vetovoimaltaan vähäiseltä ja bisnesmielessä erittäin suppealta niche-markkinoilta,
on kyseessä kuitenkin jatkuvasti suosiotaan ja näkyvyyttään kasvattava kansainvälinen
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tapahtuma. Kotimaiset alan harrastajat tulevat paikalle ympäri Suomea ulkomaisten
sometähtien vetämille tekniikkakursseille, ammattilaiset verkostoitumaan ja myymään
tuotteitaan. Osallistujat ovat trenditiedostavia kuluttajia ja aktiivisia harrastajia. Vierailijat lasketaan tuhansissa, eikä se Suomen tai neuletapahtumien mittakaavassa ole pieni
määrä.
Osa tapahtumista järjestetään Käsityön museon tiloissa, ja on houkutellut aiemmin
paikalle suuren määrän ihmisiä. Tuon esille tämän ajankohdan oman tapahtumani järjestämiselle vedoten näihin seikkoihin. Tarjolla on oiva mahdollisuus saada tapahtumalle paljon osanottajia sekä näkyvyyttä, ja mahdollisuus hyödylliseen verkostoitumiseen. Tapahtuman järjestäminen perjantaina ilmaisen sisäänpääsyn päivänä takaisi,
ettei osallistuminen jää kenelläkään taloudellisesta tilanteesta kiinni, ja ”Pehmeetä touhua” saisi lisää ns. walk in-kävijöitä, jotka tulevat museoon jonkun muun asian tai tapahtuman houkuttelemina. Pohdin työpajan houkuttelevan paikalle paikallisia perheitä
ja museokävijöitä ja toivottavasti saamaan mukaan myös festivaalille osallistujia.
Museon hyväksynnällä tarkaksi ajaksi varmistuu päivämäärä 6.7.2018 ja kellonaika 1317. Kellonaika valittiin Anu Pensolan ”Neulojan luovat värit”-workshopin ja ”Neuloosissa”-luennon päättymisaikaan, jotta mahdollisuus saada osanottajia myös näistä tapahtumista kasvaa.

5.4 Materiaalit
Suurin osa materiaaleista löytyy valmiiksi museon hyvin varustellusta Pajasta, samoin
perustyövälineet kuten sakset ja neulat. Tämä helpottaa huomattavasti tehtävää suunnittelua. Keskeiset materiaalit työpajassa ovat erilaiset langat, huovutusvilla., kangastilkut, maalit tai värikynät. Tarvittavat työvälineet: sakset, eri kokoisia neuloja, kuumaliima, tai askarteluliima, huovutusneulat.
Muut materiaalit, varsinkin nukke-aihiot täytyy ostaa tai kehitellä kierrätysmateriaalista.
Koska kierrätysmateriaalia on käytetty myös useassa näyttelyn teoksessa ja se on suurena osana myös museon oman pajan toimintatapaa, yritän löytää paikkoja ja keinoja,
joilla saada materiaalia uusiokäyttöön. Koska asun eri paikkakunnalla kuin missä työ-
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paja tullaan pitämään, täytyy suunnitelmaan sisällyttää myös tieto, että ne täytyy kuljettaa paikanpäälle ilman autoa eli junalla ja käsivoimin kantamalla tai vaihtoehtoisesti
hankkia Jyväskylästä paikanpäältä ja hankkia kuljetus myös sieltä. Harkitsin ottavani
yhteyttä esimerkiksi paikalliseen työväenopistoon tai lankakauppaan. Muistin kudonnan
kurssilla käyneemme myös Kultavilla-yrityksessä, jossa kierrätysmateriaali syntyy jatkuvasti, ja sitä voisi myös hakea kierrätyskeskuksista, joihin minulla on suora yhteys
yhteisöllisen käsityöpajan kautta, jota kierrätyskeskus sponsoroi tällä hetkellä.
Mietinnän jälkeen tulen tulokseen, että lankakartiot ovat taloudellisesti ja eettisesti kestävin ratkaisu.
Vaikka museo mainostaa workshopia omille nettisivuillaan ja muiden omien kanaviensa
kautta, ajattelen jonkinlaisen kyltin olevan hyvä idea. Kaikista kätevin muoto kävelykadulle sijoitettavaksi on luultavasti pienien liikkeiden ja ravintoloiden käyttämä a-ständi,
joka yksinkertaisimmillaan koostuu kahdesta toisiinsa saranalla kiinnitetystä levystä.
Päätän rakentaa tällaisen koulun avoimella pajalla teollisen muotoilun osastolla. Tähän
minulla on hyvin aikaa opinnäytetyön palauttamisen jälkeen. Huomioitavia asioita ovat
koko ja paino, jos ständiä tulee kuljettaa ja siirrellä paikasta toiseen. Haluan sen myös
olevan käytettävissä useamman kuin yhden kerran, joten sen pitää olla helposti uudelleen maalattavissa tai pestävissä. Koska uudelleen maalaus tuntuu vaihtoehtoisena
vähemmän ekologiselta kuin pesu, valitsen pinnaksi liitutaulumaalin, jolloin taulun informaatiota voi vaihtaa nopeastikin työn touhussa ja se on käytettävissä huomattavan
ajanjakson. Pyrin suunnittelemaan ständin niin, että se on muutenkin helposti huollettavissa ja säilytettävissä tulevaisuuden pajoja ajatellen.

5.5 Kustannukset
Suomen käsityön museo on sopinut hoitavansa workshopin materiaalikulut täysin. Museon erittäin hyvin varustellussa pajassa on käytettävissä perustyökalut kuten sakset,
neuloja ja liimoja, ja nämä ovat myös minun käytettävissäni. Koska suuri osa käytettävistä materiaaleista on mahdollista saada kierrätettynä, eikä projektin lopputulos riipu
materiaalin uutuudesta, en näe yhtään syytä ostaa mitään materiaaleista. Suunnittelijana käytän mahdollisimman paljon ylijäämämateriaalia ja kierrätettyä materiaalia aivan
kuin omassa henkilökohtaisessa elämässäni, joten koska voin tehdä projektista niin
omannäköisen kuin mahdollista, valitsen näin. Ohjeistan museota tämän periaatteen
mukaisesti.
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Koska vastaavissa projekteissa tulee aina mahdollisuus yllättävään menoerään, anon
koululta opinnäytetyön kustannuksiin tarkoitettua apurahaa. Se mahdollistaisi potentiaaliset materiaalin hakukustannukset, jotka jäävät minun hoidettavakseni (esim. lankakartiot). Lisäksi ständin rakennuksesta koituvat kustannukset katettaisiin tällä, koska
siitä ei ehditty keskustelemaan museon kanssa.
Arvioin käytettävien materiaalien kustannuksen noin 100 euron paikkeille laskien tähän
mukaan hakukustannukset eli bensiinin ja tuntipalkan, jos museon henkilökunta joutuu
niitä hakemaan.
Omat kuluni kattavat vain asumis- ja ruokailukustannukset; matkat maksetaan hankkeen budjetista.

5.6 Toteutus

”Minä ITE”-työpajassa on tarkoituksena tehdä kolmiulotteinen omakuva käyttäen pehmeitä materiaaleja ja vapaakirjontaa. Museon näyttelyn mainostaminen ja liittäminen
työpajan teemaan onkin tärkeää, siksi valitsin yhden teoksen/sarjan, joka miellytti itseäni visuaalisesti sekä ideana, joka olisi helposti lähestyttävä monen ikäisille osanottajille.

Ensiarvoisen tärkeää on haastattelujen ja vierailun perusteella kuunnella asiakkaitasi
eli tässä tapauksessa osallistujia. On minun tehtäväni pitää huolta siitä että kaikki tietävät säännöt ja osaavat käyttäytyä, mutta myöskin velvollisuuksiini kuuluu olla läsnä ja
antaa positiivista palautetta. Roolini on luoda sellainen ympäristö, jossa kaikilla on turvallista ja joka takaa sen, että esteitä parhaan mahdollisen omakuvan tekemiselle ei
ole.
Omasta kokemuksestani sekä haastatteluiden ja vierailujen perusteella tulin tulokseen,
että mitä yksinkertaisemmin ja selkeämmin työvälineet ja materiaalit on järjestelty ja
annetaan osanottajille, sen parempi. Modernin taiteen museo Emmassa työvälineet oli
järjestelty erilliselle pöydälle riveihin, josta ne saattoi käydä tarvittaessa hakemassa.
Materiaaleista osa oli jaettu paikoille jo valmiiksi ja loput sai käydä yksitellen hakemassa luokan edessä olevista läpinäkyvistä lasimaljoista, määrät oli myös rajoitettu. Liima,
sakset jne. ei-lapsiystävälliset materiaalit annettiin pyydettäessä. Käytän samaa metodia pitääkseni työalueen mahdollisimman siistinä ja käyttökelpoisena.
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Olen vetänyt työparini kanssa non-stop käsityöpajoja ennen esimerkiksi kulttuurikeskus
Stoassa, ja tiedän, miten helposti kaaos syntyy ja miten vaikea sitä on lähteä peruuttamaan kesken kaiken. Mitä vähemmän liikkuvia tekijöitä on, sen parempi. Yleisö on
suurin liikkuja. Varsinkin lasten kanssa tilannetta on mahdoton hallita täydellisesti koko
aikaa, mutta osakin riittää ja hyvillä valmisteluilla sen osan saa kasvamaan. Vaaratilanteet on minimoitava jo suunnitteluvaiheessa ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmatilanteisiin olisi hyvä olla valmiiksi. Osallistujien kannalta on edullista, jos he tietävät heti
alussa, missä pestä kädet ja missä on lähin wc, juomapiste tai laastarit. Nämä ovat siis
asioita, jotka minulla täytyy olla selvillä ennen työpajan aloitusta, jotta voin opastaa
muita. Käyn em. asiat läpi museohenkilökunnan kanssa ennen työpajaa varmistaakseni yksityiskohtien paikkaansapitävyyden.

Jos työpaja on mahdollista toteuttaa ulkona, voisin kuvitella puiden ympärillä olevien
suojalaatikoiden muuttuvan penkeiksi ja työtasoiksi helpostikin. Ympäristö on mitä otollisin herättämään ihmisten mielenkiintoa ja pysähdyttämään fyysisesti ja ohjaamaan
museoon. Tärkeää olisi kaikkien perheenjäsenten aktivointi, eikä missään tapauksessa
lapsiparkin luonti, koska tämä ei palvelisi ketään. Huolenani onkin kommunikoida tarpeeksi selkeästi, että paja on tarkoitettu koko perheelle yhteiseksi tekemiseksi, eikä
lasten yksinjättäminen ollut suotavaa.
Koska museon sisäänpääsy on tapahtumapäivänä ilmainen, on helppoa ohjata ihmiset
tutustumaan näyttelyyn joko ennen tai jälkeen pajan. Alun perin ajattelin, että olisi suotavaa käydä tutustumassa näyttelyyn ennen työpajaan tulemista, mutta varsinkin jos
paja toteutetaan ulkona, tämä voi olla vaikeaa. Printtaan kuvia Erla Björk Sigmundsdottirin töistä, jotta niitä voi käyttää inspiraationlähteenä ilman näyttelykäyntiäkin. Teen
myös itse omakuvani, malliesimerkiksi. Tekemisen täytyy olla ajallisesti rajattua, mutta
saavutettavissa. Koska joukossa on todennäköisesti lapsia ja varmasti aikuisiakin, joille
välitön palkkio tehdystä työstä on edellytys osallistumiselle, työn saa ottaa heti mukaansa. Pyrin kuvaamaan mahdollisimman monta osallistujaa omakuvansa kanssa
museon ja omiin tuleviin tarpeisiin.
Ite-paja on suunniteltu non-stop periaatteella eli mukaan voi tulla pajan aikana missä
vaiheessa vain ja lähteä kun työ on omasta mielestä valmis. Näin varmistetaan henkilöiden kierto eikä käytettävissä olevan tilan - oli se sisällä tai ulkona - kapasiteetti tule
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todennäköisesti olemaan täynnä koko aikana, vaan ihmiset siirtyvät sulavasti eteenpäin
tai näyttelyyn.
Uskon näyttelyn olevan valtavan kiinnostava lapsille alle kouluikäisistä vanhempiin ja
aikuisiin saakka. Valittujen töiden kirjo on niin moninainen, että en voi kuvitella tilannetta, jossa joku ei löytäisi ihmeteltävää ja pohdittavaa teostarjonnasta. ITE-taiteen avoimuus ja konstailemattomuus on kutsuvaa. Toivon sen herättävän kysymyksiä nimenomaan lapsissa; mikä pääsee museoon, mikä on taidetta?
Minulle tarjoutui yllättäen muutama mahdollisuus tehdä ns. kuivaharjoittelu ennen pajan toteuttamista Jyväskylässä; Kallio kukkii-tapahtumassa toukokuussa ja yhteisöllisen
työpajan Verstas247 kesäkurssina touko- tai kesäkuussa. Nämä ovat hyviä tilaisuuksia
löytää suunnitelman heikot lenkit ja harjoitella omaa osuuttani positiivisena ja rohkaisevana vetäjänä.

6 Loppupäätelmät
Tarkoituksenani oli suunnitella toimiva työpaja Suomen käsityön museolle ja samalla
kehittää työpajakonsepti, jota voin käyttää hyödykseni tulevaisuudessa varioimalla yksityiskohtia ja kustomoimalla sisällön asiakkaan tarpeen mukaan. Koska asiakkaana oli
hyvin tunnettu ja arvostettu museo, oli tärkeää ottaa huomioon, mitä he toivoivat ja
huomioida ajan ja fyysisten rajoitteiden asettamat rajat samalla, kun pitää toiminta kustannustehokkaana ja mielekkäänä osallistujille.
Työpaja on suunniteltu tukemaan ”Pehmeetä touhua”-näyttelyn sisältöä. Sen lähtökohtana ovat tietyt teokset, jotka valitsin tutkimusprosessin aikana ja joiden uskoin antavan
selkeän kuvan siitä, mitä työpajassa haettiin. Materiaaliratkaisut on tehty myös näihin
töihin pohjautuen, mutta myös omiin kokemuksiini aiemmista työpajoista, joihin olen
osallistunut sekä vetäjänä että osallistujana.
Toivon saavuttavani useita valikoituun kohderyhmään kuuluvia henkilöitä ja myös aktiivisen tekemisen kautta herättämään heidän kiinnostustaan käydä tutustumassa museoon ja ITE-taiteeseen näyttelyn aukioloaikana. Kun lapset altistetaan nuoresta lähtien
taiteelle ja tekemiselle, ilma pakkoa vapaaehtoisuuteen perustuen ja leikin avulla, jää
siitä toivottavasti miellyttävät muistot, jotka kantavat hedelmää vielä aikuisiässä, vaikkei
ihmisestä käsityö tai kuvataideharrastajaa tulisikaan. Parhaimmillaan kipinä syttyy ja
antaa elämässä vielä aikuisenakin tarvittavia apukeinoja ja osaamista.
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En koe ongelmalliseksi sitä, että toteutuksen toiminnallinen osuus tapahtuu vasta opinnäytetyön palauttamisen jälkeen. Toivon että pysytyn välittämään innostuksen, jota
koin kirjoittaessa ja osoittamaan toteutuksen järjestelmällisyyden ja tavoitteet. Työ oli
motivoivaa, koska pystyin näkemään sen hyödyllisyyden tulevaisuudessa.
Uskon, että saan tästä prosessista tarvittavaa tietoa, joka auttaa minua tulevaisuudessa samanlaisissa projekteissa. Näen työllistymismahdollisuuksiin kuuluvan nimenomaan työpajamaisen palvelun tarjoamisen asiakkaille. Asiakkaat saatavat olla isompia
tahoja kuten museot tai yritykset, mutta työpaja toimii myös pienemmässä mittakaavassa räätälöitynä tapahtuman pääidean ympärille. Projektin aikainen verkostoituminen
tuo myös oman lisänsä saamiini etuihin.
Pajatoiminnan monimuotoisuus ja käsityö- ja harrastemahdollisuuksien budjettien pienuus kuin myös käsityöpohjaisen kouluopetuksen väheneminen voi tuoda lisää mahdollisuuksia, kunhan jaksaa itse pysyä ajan hermolla ja seurata, mitä eri asteilla tapahtuu ja aktiivisesti tarjoutua työhön. Omaan tulevaisuudenkuvaan opinnäytetyö vaikutti
siten, että huomasin ajattelevani entistä enemmän jatkokouluttautumista, nimenomaan
pedagogiikan saralla. Se avaisi vielä lisää ovia ja kenties tasaisemman elinkeinon ja
elintason, jättäen rutkasti tilaa omaehtoiselle luovuudelle.

Kuva 10. Erla Björk Sigmundsdottirin nuket
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Liite 1
1 (6)

Muotoilija Natalia Ritari avoin haastattelu 15.3.
Liite
HT=Hilda Törmänen
NR=Natalia Ritari

Haastattelin muotoilija Natalia Ritaria hänen työstään Skidiakatemiassa. Haastattelua
on editoitu lukemisen helpottamiseksi, ja siitä on jätetty pois epäolennaisia osia jotka
eivät kuuluneet opinnäytetyön aihepiiriin tai jotka liittyivät julkistamattomiin projekteihin.

HT: Kerro vähän tästä skidiakatemiasta, mikä se oikein on jne.?
NR: Skidiakatemia on Designmuseon ja Ornamon yhteistyönä tehty hanke, jonka tarkoituksena on tuoda muotoilukasvatus peruskouluihin.
HT: Miten päädyit mukaan toimintaan ja vetäjäksi?
NR: Hain Skidiakatemiaan pari vuotta sitten ohjaajaksi kun siihen haettiin silloin ohjaajia. Jäin kakkossijalle ja sitten kahden vuoden päästä projektipäällikkö Petra Ilonen
Ornamolta otti minuun yhteyttä, että haluanko tulla nyt tulla vetämään sen ”Ole rohkea”- konseptin, joka on ”muotoilukasvatusta koulukiusaamista vastaan”. Se oli se valmis konsepti eli koulukiusaamisen vastaista muotoilutyötä ja sitten yhdessä haettiin
siihen sitä muotoa, että miten se toteutetaan. Tämä oli se pohja.
HT: Miten prosessi eteni?
NR: Istuttiin alas ja lähdettiin vapaasti kehittämään sitä Petran kanssa ja myös Designmuseon lehtorin Hanna Kapasen ja mietittiin, miten se olisi mahdollista toteuttaa
kustannusten kannalta ja näin. Ja mistä näkökulmasta, että olisiko se tilasuunnittelu
kun minä olen sisustusarkkitehti, vai olisiko se tekstiilisuunnittelu ja sitten päädyttiin
kuitenkin siihen tilasuunnitteluun. Siinä mietitään lasten kanssa meitä ympäröivää tilaa
kuinka se vaikutta meihin ja meidän hyvinvointiin ja kuinka me voidaan vaikuttaa siihen
tilaan ja tehdä siitä parempi, jotta me itse voidaan paremmin. Ja tässä oli tilana siis
koulutila, mitä me tarkasteltiin, että lähdettiin katsomaan niitä epäkohtia mikä siellä ei
toimi ja mitkä tilat tuntuu vaikka ahdistavilta tai ankeilta, tai inhottavilta. Tehtiin lasten
kanssa ihan tilasuunnitelmia; pohjapiirustuksia ja 3d-kuvaa ja hahmomalleja. Tutkittiin
myös vähän materiaaleja.
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HT: Minkä ikäisiä osanottajat olivat?
NR: Kakkos-viidesluokkalaisia eli siinä oli aika iso haitari. Tämän kerhon myötä todettiin et se ikä pitää rajata vähän tiukemmin, tietyllä tapaa on hyvä että lapset oppii tekemään yhdessä, mutta 10 lasta ja olin yksin niiden kanssa, että joko pitää olla kaksi
ohjaajaa tai sitten pitää tehdä vähän keskenään samanikäisempi ryhmä.
HT: Miten mukanaolevat lapset valikoitui? Pitikö heidän sitoutua koko ajaksi?
NR: Koululle lähetetään ilmoitus ja sinne saa ihan vapaasti ilmoittautua mukaan, siinä
on joku maksimimäärä. Kuka vaan on tervetullut! Periaatteessa pitää sitoutua mutta oli
siellä muutamia, jotka ei sitoutunut eikä ollut aina paikalla, se vähän rikkoi ryhmädynamiikkaa. Mutta se on sitten enemmän minun tehtävä pitää juttu kasassa.
HT: Oliko tytöissä ja pojissa eroa lukumäärällisesti ja miten he käyttäytyivät ohjeistustilanteessa?
NR: Nyt oli just ollut palvelumuotoilun samanlainen kurssi ja minusta tuntui että siellä
oli ehkä pojat vähän enemmän innostunut kun ne luuli et palvelumuotoilu jatkuu ja ehkä
saattoi olla pientä pettymystä siihen että nyt tehtiinkin vaan sisustus ja tilasuunnittelun
näkökulmasta, mutta silti ne lähti siihen sitten mukaan. Eli poikia oli enemmän. Siinä
ryhmässä oli pari erityislasta, joilla oli joku tarkkaavaisuushäiriö, en ihan tarkalleen tiedä mitä kaikkea enkä viitsinyt sitten kaivella koska sitä ei kerrottu, mutta nämä kenellä
oli tarkkaavaisuushäiriötä oli molemmat tyttöjä. Toinen oli poissaoleva ja toinen hyvin
levoton. Kolmas tyttö oli ns. normaalitarkkaavainen niin hän kuunteli tosi hyvin ja oli
asennoitunut siihen et kun kuunnelleen niin sitten kuunnellaan, pojilla se vähän riippui
tilanteesta. Myös olin itse liian lepsu kuulemma, koska minun kummipoikani oli tetharjoittelijana siellä - on siis seiskaluokkalainen - ja hän antoi palautetta minulle että en
pitänyt jöötä tarpeeksi! Voi olla, että olinkin kun halusin luoda sen ympäristön joka on
poissa siitä koulumaisuudesta ja auktoriteettiympäristöstä ja josta voi vapautua. Niin
ehkä se oli syynä mutta mieluummin niin koska olen täysin vastaan tätä nykyistä kouluhierarkiaa ja systeemiä et mielestäni se on niin vanhanaikaista ja kivikaudelle jäänyttä, että edelleen on rehtorin huoneet ja kaikki on erikseen, opettajat ja oppilaat. Se luo
jo paljon ongelmia koulussa. Halusin näyttää esimerkkiä, et voi tehdä muullakin tavalla
lasten kanssa töitä. Tettiläinen opetti myös miten vanhempien ja nuorempien lasten
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kannattaisi tehdä yhdessä töitä, että vanhemmat siinä neuvoessa saa onnistumisen
elämyksiä ja tuntee olevansa tärkeitä.

HT: Kerro vähän, mitä te teitte siellä.
NR: Iltapäiväkerho toteutui 6-7 kertaa 90 minuuttia per kerta samassa koulussa . Olin
ala-asteella, jossa näitä muotoilukasvatuksen iltapäiväkerhoja on ollut aiemminkin. Ja
näitähän on ympäri Helsinkiä. Iso juttuhan on että vaikka kuinka olisi valmis konsepti
niin lasten kanssa työskennellessä kaikki menee uusiksi! Että vaikka kuinka tekee
omasta mielestään kivan ja ihanan konseptin, lapsille soveltuvan, niin ensimmäisen
minuutin aikana se koko konsepti muuttuu koko kerholle. Se oli itselle isoin oppi tässä
lasten kanssa työskentelyssä, tämä oli ensimmäinen kerta minulle näin työskennellessä muotoilun kautta. Suurin oppi että sen sijaan että suunnittelee jotain valmiiksi ja
valmista tekemistä lapsille, on parempi lähteä suunnittelemaan yhdessä lasten kanssa. Että ottaa jonkun platformin ja tilan ja aloittaa sen tekemisen sillä että kysyy lapsilta
niiden näkökulman ja sitten vasta alkaa rakentamaan sitä konseptia. Riippuu kohderyhmästä mutta jos jotain osallistavaa suunnittelua haluaa tehdä niin se on sitä et yhdessä lähdetään nollasta tekemään. Että olin itse ehkä vähän liian rakastunut siihen
omaan ideaan ja minä itse olinkin se muutosvastainen siinä! Nauratti, et miten itsessä
heräsi se lapsellisuus siinä tilanteessa, että se oli tosi iso oppimisprosessi se koko
homma. Suosittelen kaikille. Juuri muotoilijoille myöskin lasten kanssa työskentelemistä, se avaa niin paljon silmiä ja saa kriittisyyttä sitä omaa tekemistä kohtaan.
HT: Onko sinulla opintoja pedagogiikassa?
NR: Ei ole, mutta luontaisesti tulen lasten kanssa äärimmäisen hyvin toimeen ja luen
psykologiaa itsekseni, se auttaa! Tutkin just muotoilun vaikutusta psyykeeseen. Kyllä
se näkyy innostumisena ja omistautumisena asialle.
HT: Miten varmistat, että kaikki saavat huomiota?
NR: Sepä se. Kyllä ne pystyy kaikki huomioimaan. Jos niitä erityislapsia on niin se sekoittaa pakkaa silleen että heille joutuu antamaan enemmän aikaa; apua tai huomiota
ja näin. Jos on sellainen porukka missä kaikki pystyy olemaan itsenäisiä ja suhteellisen tasapainoisia mutta sitten jos on erityislapsia, joilla on tunteiden kanssa hankaluuksia niin sitten se on paljon vaikeampaa. Mutta kyllä kymmenen lapsen kanssa pystyy kun luo sellaisen kontaktin niihin heti alusta että me tehdään tätä yhdessä. Minä
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olin aika avoin että sanoin heti alussa ”et hei älkää riehuko, et mä en jaksa kun mullakin on ollut pitkä päivä”, että on silleen rehellinen ja juttelee normaalisti ja jos siellä nyt
joku kauheasti huutaa tai muuta niin sanoin ”et mene käytävälle huutamaan, et en mä
jaksa kuunnella”. Ja jos joku villiintyi niin kysyin ”et hei, mitä ollaan sovittu?” niin ne
vastasi että ” joo joo, meen sit käytävälle huutaan” . Että sellainen yhteisten sopimusten tekeminen ja yhteisöllisyyden ajatuksen luominen heti alussa helpottaa.
HT: Oliko siis epäsopivaa käytöstä?
NR: No oli yhden erityislapsen purkaus, mille se ei itse voinut mitään ja sitten sellaista
yleistä levottomuutta. Heilläkin oli pitkä päivä takana, väsymystä ja halusin et he pääsee purkamaan myös sitä oloa. Otettiin tuolit ja pulpetit pois ja jumppamatot tilalle että
sai makoilla ja piirtää että silläkin luotiin sitä ei-koulumaista tunnetta.
HT: Mitä, jos joku koki olevansa huono, miten rohkaisit?
NR: No siellä olikin muutama tällainen tilanne. Kiusaaminen on hyvin erilaista niin
huomasin että tuossakin ryhmässä oli sitä vähän kuin poissulkemista, jopa näsäviisastelua, aikuisilta opittua, ja semmoista ”laitan toisen alemmas että tunnen olevani parempi” niin se oli nyt jo noilla tuon ikäisillä. Oli yksi tosi luova ihana herkkä poika, jota
oli koulukiusattu, hänen äidin kanssa puhuin, niin se joutui sellaisen kohteeksi. Huomasin sen ja koitin pitää hänen puolta ja olla tulkkina siinä välissä jotta nämä toiset pojat
ymmärtäisi mitä hän tarkoittaa ja samalla näyttää sille herkälle pojalle että ei ne välttämättä tarkoita pahaa, ne on vain ymmärtämättömiä. Eli yritin niiden välille luoda ymmärrystä eli dialogia. Ja se kyllä toimi koska sitten loppuaikana ne teki jotain yhdessä.
Että ne löysi sitä yhteisymmärrystä. Siinä näki, kuinka tärkeä se aikuisen tehtävä on
olla mukana siinä kaikessa tekemisessä.
HT: Jatkuuko Skidiakatemian toiminta tai jatkatko sinä siellä?
NR: Skidiakatemia on Helsingin kaupungin Kulttuurilautakunnan rahoittama hanke ja
sieltä aina myönnetään tietty määrä rahaa kautta Skidiakatemia-kausi, että tämä ”Ole
rohkea” oli tämän rahoituskauden viimeinen akatemia ja se sai ihan hirveän hyvää palautetta ja se löi mediajulkaisuennätykset eli tuli näitä lehtijuttuja ja muuta ja sitten
vanhemmat otti Ornamoon yhteyttä että he toivoisivat jatkoa. Tällä hetkellä minä kehitän Helsinki Design Weekille ”Ole rohkea”-installaatiota. Siinä on kanssa tämä sama
koulukiusaamisen vastainen työ teemana ja tilan vaikutus meihin ja yhdessä tekeminen, ja nyt haen sille rahoitusta. Siinä on mukana muitakin tahoja, jotka ottivat minuun
yhteyttä kun olivat nähneet #olerohkea:n somessa. Eli jatkan samalla teemalla.
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HT: Mitä saat itse irti tällaisesta työskentelystä?
NR: Vaikka kuinka kliseistä olisikin, niin olen aina toivonut, että saan yhdistettyä muotoilu-uran johonkin sellaiseen, millä voi oikeasti vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, niin
tämä oli haaveen toteutuminen, yksi askel. Ja haluan tietenkin näyttää että muotoilu ei
ole pelkkää materiaalia vaan sillä voi oikeasti pelastaa koko maailman. Ajatuksen tasolla tietty.
HT: Miten tärkeää käsillä tekeminen on?
NR: Tosi tärkeää. Just puhuttiin tänään että miten on tulossa kouluihin tällaisia ”pajapöytiä”, että kesken koulupäivien jos vaikka luetaan paljon tai ollaan padillä, niin olisi
sellainen pöytä, jossa selkeästi tehdään vaan käsillä. Ei ole mitään koneita, muovaillaan, askarrellaan , se tekisi tosi hyvää kaiken ikäisille hypätä välillä kerran päivässä
pois siitä mukavuusalueelta että tekisi jotain käsillä- se on niin primitiivinen juttu mitä
ihmiset on aina tehnyt! Sillä on paljon vaikutuksia, laskee verenpainetta, edistää terveyttä monella tavoin. Äärimmäisen tärkeää se on, harmillista että se on ollut niin kuin
poistumassa koulusta että ollaan siirrytty tietotekniikkaan, mutta nyt se on tulossa takaisin. Sellaista heijausliikettä. Olen aloittanut tällaiset ”mokki-vierailut” eli ”muotoilijana koulussa” ja eka paikka missä kävin niin tuntui että mikään ei ole muuttunut 20 vuoden aikana siinä hierarkia-ajattelussa. Että ajatukset tulee opettajilta ja lapset sitten
toteuttaa niitä. Niillä oli hirveä kiire saada valmiiksi ja ymmärrän opetuksen kannalta
että jotkut kehykset pitää olla muttä tämä että pakko saada kiireellä valmiiksi ja pakko
tehdä; mitä se hyödyttää ja mitä siitä oppii? Ei ketään eikä mitään. Että sitä opettamista voi tehdä niin monella eri tapaa. Vinksallaan ja väärinkin voi olla jonkun oma tyyli, ei
sitä saa alkaa dissaamaan. Kaavoihin kangistunutta, kirjaimellisesti. Kankeaa. Olisi
edes jotain, mistä voi valita tai jotain, yksilöllisöityminen on niin hukassa tuolla koulumaailmassa, kyllähän se luo jonkinlaisen perustan ihmiselle että miten se oppii itsensä
tuntemaan ja arvostamaan et jos olet koko lapsuuden osa jotain massaa, pyörit siellä
mukana, niin miten se voi tukea sitä yksilöllisyyttä? Ja sitten kun menet työmarkkinoille aikuisena niin heti pitäisi olla varma ja yksilöllinen ja persoonallinen. Ei sellaista voi
vaatia tuollaisen jälkeen!
HT: Miten pysyy ajan hermolla ajatellen, mitä tarjoaa esim. paja- tai kerhotoiminnassa?
NR: Skidiakatemiaa ajatellen esimerkiksi kaikki pelit ja appit palvelumuotoilun kautta on
tosi in, mutta se ei ole taas minun maailmaa. Kaikessa tässä työssä tarvitaan kuitenkin
sitä visuaalista näkemystä ja kokemusta ja itse seuraan koko ajan somea, messuja ja
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kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu ja tietenkin kuuntelen lapsia. Mistä he ovat kiinnostuneita, mitä he haluavat oppia. Kysyn siellä koko ajan, että kotiläksynä miettikää näitä asioita. Just nyt pojilla oli esimerkiksi kaikenlainen rakennus, hands on 3d-jutut,
printtaamiset, kaikki missä pääsi itse rakentamaan ja luomaan, tytöillä maalaaminen ja
piirtäminen, se vähän jakautui. Heitä kiinnosti myös miten saa kauppoihin myytäväksi
jotain, se prosessi. Kerroin esimerkkinä minun tekemästä kuosista Finlaysonille. Ei
vielä ne ihan pienet olleet siitä kiinnostuneita mutta ne isommat. Koko muotoilukasvatuksessa käytetään muotoilupolkua ja sen työkalupakkia, johon on luotu metodeja ja
ne on tehty sillä tavalla että lapsi sisäistää sen prosessin helposti, käytetty ikoneja ja
muuta visuaalista materiaali, joka auttaa ymmärtämään.
HT: Mitä luovuus on ja miten sitä kehitetään?
NR: Itsensä toteuttamista eri tavoin. Minun näkökulmasta avoimuudella, hyvän ja turvallisen ympäristön luomisella ja

kaikkien negaatioiden ja esteiden minimoimisella.

Sillä ei ole mitään deadlineja tai rajoja, seiniä tai resursseja. Se on vähän kuin sielu,
että se elää omaa maailmaa, siellä on kaikki mahdollista. Sitä yritin lapsille selittää että
siinä ideointikohdassa kun astuu siitä ovesta sisään niin se on sellainen Mikämikämaa,
että tässä kohdassa ei tarvitse miettiä mitään muuta kuin sitä, mitä alitajunnasta tulee
ja fiilistellä ja innostua ja olla iloinen. Jokaisella on oma erilainen tapa olla, ja että pitää
muistaa, miten tärkeää on olla minä koska minä olen ainutlaatuinen.
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Sähköpostikeskustelu Annakaisa Kilpisen (Tuunaajamutsi) kanssa

Hei!
Tapasimme verstas 247:n ensimmäisessä kokouksessa ja kysäisin sinulta lopussa,
olisiko sinulla ehkä aikaa pieneen haastatteluun opinnäytetyötäni varten. Teen siis opparia Metropolia AMK:n tekstiilisuunnittelun linjalle, asiakkaana Suomen käsityön museo ja aiheena työpaja tulevaan ITE-taiteen näyttelyyn liittyen. Sivuan käsityön ja tekemisen psykologiaa ja taiteen ja käsityön häilyvää rajaa ja kaikkea siitä väliltä. Ehtisitköhän vastata nopeasti muutamaan kysymykseen Tuunaajamutsina? Sain aika paljon
matskua sun sivuilta ja linkeistä, mutta haluaisin kysyä muutaman jutun ehkä vähän eri
perspektiivistä, ”off topic”, enemmän sinun henkilökohtaisesta kulmasta ja ajatuksista!
Jos sulla ei ole aikaa tai kiinnostusta, asia on ihan ok eikä tarvitse ottaa suorituspaineita. Kuullaan!
Parhain terveisin, Hilda Törmänen

Ajatuksia:
Mitä luovuus sulle on? Miten sitä jaetaan tai rohkaistaan?
Tekemisen tärkeys juuri sinulle? Miksi teet (henkilökohtaisesti, ei työnä)?
Itseilmaisun keinot ja kanavat, mitä käytät?
Mistä ideasi syntyvät?
Oletko käsityöläinen, kenties taiteilija tai suunnittelija vai joku muu, millä ”tittelillä” kutsut itseäsi?

Hei,
Tässä muutama rivi ja vielä sunnuntain puolella

Mitä luovuus sinulle on?
luovuus on minulle ennen kaikkea arjen luovuutta, uusien ideoiden keksimistä,
ongelmien ratkaisua, uuden näkökulman löytämistä.
Miten sitä jaetaan tai rohkaistaan?
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minä uskon esimerkin voimaan ja kannustukseen. Kaikkein tärkeintä on aloittaminen. Turha odottaa inspiraatiota, se tulee kyllä kun ryhtyy vain hommiin.
Myös kierrätysmateriaalin käyttö rohkaisee kokeilemaan mitä omin käsin syntyy. Kun materiaali on käytettyä ja roskiin jo menossa, ei tarvitse pelätä epäonnistumista. Ja kun sitten poistomateriaalista onnistuu tekemään jotain käyttökelpoista, on se erittäin palkitsevaa
Tekemisen tärkeys juuri sinulle? Miksi teet (henkilökohtaisesti, ei työnä)?
käsillä tekeminen lähtee sisäisestä pakosta ja intohimosta. Ilman käsillä tekemistä ja uuden luomista tylsistyn. Yrittäjänä työajastani 70 % kuluu läppärin ääressä, asiakastapaamisissa ja puhelimessa. Sen vastapainoksi tarvitsen käsitöitä. Innolla odotan viikonloppua jolloin on aikaa tehdä käsillä ihan omaksi iloksi
itselle tai läheisille.
Itseilmaisun keinot ja kanavat, mitä käytät?
Ompelu, tilkkutyöt, askartelu, kaikenlainen vanhan tuunaaminen ja uusiokäyttö,
betonista biojätteeseen. Inspiroidun erilaisista materiaaleista, kuvioista ja kuoseista sekä niiden yhdistämisestä.
Mistä ideasi syntyvät?
Ideat syntyvät materiaalirunsauden keskellä, hypistelemällä, testailemalla, netissä surffatessa, keskustelemalla erilaisten ihmisten kanssa ja hiljaa mielessä
muhittamalla. Saatan löytää jonkun mielenkiintoisen tavaran, kuosin, materiaalin, jonka tuunausidea voi olla heti mielessä, tai joskus menee vuosikin, ennen
kuin idea iskee. Useimmin ideat tulevat hyvin nukutun yön jälkeen.
Oletko käsityöläinen, kenties taiteilija tai suunnittelija vai joku muu, millä ”tittelillä” kutsut itseäsi?
Titteli on tuunaaja, tai tuunausinnostaja, tuunausvalmentaja. Haluan innostaa
kestävän kehityksen valintoihin ja oman luovuuden käyttämiseen.
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Muistiinpanot Emma-vierailulta 21.3.2018

Otin yhteyttä museolehtori Maria Vähäsarjaan Espoon Modernin taiteen museosta
Emmasta, joka puolestaan koordinoi vierailuni palvelukoordinaattori Essi Huhtasen
kanssa. Sovin seuraavani ”varjona” espoolaisen Tiistilän koulun esikoululaisten ryhmää, johon kuului 17 6-7-vuotiasta lasta ja viisi aikuista. Kyseessä oli monikulttuurinen
ryhmä, jossa monella lapsella oli ns. kielituki eli suomi ei ollut heidän äidinkielensä.
Seurasin museo-opas Paula Hautalan vetämää hetkeä Espoon modernin taiteen museossa. Tapahtumaan kuului opastettu kierros museossa niin, että Hautala kertoi valikoiduista taideteoksista ja johdatteli keskustelua lasten kanssa. Viiden työn tutkimisen
jälkeen siirryttiin tekemään itse taidetta pajan puolelle.
Asioita, joihin kiinnitin huomiota oli luottamuksen ja kontrollin tasapainon luominen
alusta lähtien. Lapset olivat välittömästi se ryhmä, kenen kanssa keskusteltiin suoraan
ilman aikuisia välikäsiä. Tärkeänä aloituksena oli keskustelu museon säännöistä ja
selitys ja oivallus siitä, miksi ne ovat olemassa ja miksi ne koskevat kaikkia. Opas jätti
vastausten oivaltamisen lapsille eikä sanellut asioita. Pitkiä monimutkaisia ohjeita vältettiin, ja perusasioita toistettiin muutaman kerran (”ei saa juosta, koska…”) Alun jälkeen oli siis yhdessä oivallettu ja sovittu säännöt, ja tämä olikin tärkeä oivallus myös
itselleni

ja

asia,

joka

toistui

myös

Natalia

Ritaria

haastatellessani,

”TEH-

DÄÄN YHDESSÄ”. Tämän ikäiset lapset olivat aluksi hieman jännittyneitä, osalle museo oli tuttu paikka entuudestaan, ja he kuuntelivat keskittyneesti ohjeistusta. Kiinnitin
myös huomiota siihen, että opas tässä vaiheessa kierrosta seisoi, kun hän myöhemmin
istui lattialle samalle tasolle lasten kanssa jutellakseen. Aluksi en ajatellut asiaa enempää, mutta myöhemmin mietin sen olevan myös keino hienovaraisesti kertoa, kuka
auktoriteetti tällä kierroksella on. Tietenkin se saattoi olla myös vain käytännön sanelemaa sattumaa. Puheenvuoro pyydettiin viittaamalla, ja tämä toimikin hyvin.
Paula kertoi minulle valinneensa teokset oman mieltymyksensä mukaan, mutta ajatuksella. Ensimmäinen työ oli Janne Räisäsen suurikokoinen abstrakti maalaus nimeltään
”Garden of sweet torture”, joka valikoitui sen vuoksi, että kaikki ovat joskus maalanneet, joten kaikilla on jonkinlainen kosketus tekniikkaan. Abstrakti aihe toimii, koska
siitä syntyy kaikille omanlaisia mielikuvia ja assosiaatioita, joista on helppo keskustella,
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sekä värit ovat tärkeitä ja helppoja aiheita lapsille. Mielikuvat lähtivät helposti lentoon ja
keskustelu virisi nopeasti. Paula johdatteli keskustelua esimerkiksi puhumalla teoksen
koosta, oliko se maalattu lattialla? Miksi joku maali oli paksuna kerroksena? Mitä siinä
voi olla?
Toinen valittu teos oli Radoslaw Grytan ”Mummoille, monumentti lankaa pujottaville
käsille”. Opas reagoi aina positiivisesti ehdotuksiin ja johdattelee keskustelua. Teos
myös liittyy pajan teemaan, jossa annetaan vinkkejä.
Seuraava teos on myös pieni veistos Jaakko Tornbergilta, ”Vihreä”. Tällä kertaa keskustelua johdatellaan materiaalien suuntaan. Teoksessa on käytetty metalliosia esim.
kelloista, nukkien osia, virtapiirejä. Kysyttäessä, mikä hahmo voisi olla Syntyy oivallus,
että ”taideteos voi olla montaa asiaa samaan aikaan, kaikille eri”.
Alice Anderssonin teosta ”Power figure” katsottaessa kerrataan sääntöjä -ei saa koskea. Teosta tarkastellaan pienemmissä ryhmissä. Mielipiteitä siitä, mitä teos esittää
löytyy niin paljon, että joku hermostuu kun ei saa heti vuoroa kertoa omaa mielipidettään. Avuksi otetaan perhoslaulu jonka Hautala osaa ja opettaa lapsille. Siinä myös
viitotaan. Kaikki hiljenevät kuuntelemaan ja viittomaan.
Pieni levottomuuden tuntu on jo ilmassa viimeisen työn kohdalla. Maija Albrechtin
”Hanhen lahja” haluttaisiin koskea, mutta säännöistä muistutetaan taas. Tässä vaiheessa osa lapsista ei jaksa enää keskittyä. Keskustelu viriää helposti ja meinaa välillä
karata, mutta opas ottaa tilan takaisin. Lapset innostuvat kun lähdetään pajaan tekemään omaa taidetta.
Pajassa kaikki työtarvikkeet on aseteltu valmiiksi. Kuudessa lasipurkissa on erilaisia
materiaaleja, joista jokainen vuorollaan saa hakea kaksi. Istumapaikoille on valmiiksi
aseteltu alustat. Opas selittää mitä tehdään ja miten ja varmistaa että on ymmärretty.
Tässä vaiheessa tuntuu, että ryhmä on kasvanut, omien ohjaajien mukanaolo tuntuu
ehdottoman tärkeältä kun ryhdytään liikkumaan ja tekemään. Ajattelen lasiastioiden
olevan kauniita mutta riskialttiita. Sokeripalat meinaavat kadota parempiin suihin ja
höyheniä on joka paikassa. Materiaalien valinta täytyy suorittaa tarkoin ja ajatuksella.
Tunnelma on melko kiihkeä ja levoton, tekemisen meininkiä on selkeästi ilmassa.
Lapset tulevat spontaanisti näyttämään teoksiaan ja löytämiään materiaaleja. Lopuksi
oma paikka siivotaan kuten on sovittu.
Pajan jälkeen tehdään nopea mininäyttely töistä, jossa screenille heijastetaan kuva
töistä yksitellen. Kaikki hiljentyvät seuraamaan ja bongaamaan oman työnsä vuorollaan. Jokaisen työtä kehutaan, ja lapset jaksavat seurata myös muiden töiden esittelyä
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oman vuoron mentyä. Kaikki näyttävät tyytyväisiltä. Lopuksi kiitetään puolin ja toisjn
mukavasta aamusta. Hyvä koonti loppuun, juoni saatiin päätökseen. Kaikki mitä kierroksella puhuttiin ja käsiteltiin, johti pajaan. Selkeä linkki aikuisen mielessä ja lapsellekin looginen. Hyödyllinen vierailu.

