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1 JOHDANTO

 Käsityöllisen ilmaisun on todettu kytkevän  ihmisen tiedostamattomia valmiuksia

toimimaan yhteistyössä tiedostetun ja reflektiivisen toiminnan kanssa. (esim.Anttila

1992) Siihen liittyy ihmisen koko fyysinen ja psyykkinen olemus. Ihminen kokee

tekemänsä työn ja maailman jossa elää psyykkisesti monin tavoin. Eri aistikanavia

käyttäen mielikuvat ohjaavat yksilön toimintaa. Mielikuvat ovat osa tietoisuutta ja

henkilökohtaista kokemusta. Psykologisiin tekijöihin kuuluu myös erilaiset

merkityksenannot, joista osa on intuitiivisia osa opittuja, kulttuurisidonnaisia

merkityksiä. (Anttila 1992, 20) Käsityön tekijän omat tavoitteet ja  erilaiset esikuvat,

näkökulmat, vertailukohteet monipuolistavat ilmaisun mahdollisuuksia. Aistiva

kokemuksellisuus tuo työhön lisää ulottuvuuksia.   Käsityölliseen ilmaisuun liittyvät

mielikuvat eivät ole välttämättä pelkkiä ”kuvia” mielessä vaan paljon

monipuolisempia, koko kehon tuottamia tuntemuksia.

Tutkimuskohteenani on  valinnaiselle tilkkumaalauksen verkkokurssille

osallistuneiden mielikuvien tutkimus. Tilkkumaalaus on tekniikka, jossa yhdistyy

sekä taiteen että käsityön ilmaisutavat. Aineistonani on kurssille osallistuneiden

verkkoon tallentuneita keskusteluita, kuvia virikkeistä, luonnoksista ja harjoituksista.

Mukana on myös kurssityön portfoliomateriaalia.

Tutkimukseni on tapaustutkimus, jonka lähtökohdat ovat psykologian, taiteen ja

käsityön teoriassa. Etenen tutkimukseni teoreettisessa osassa mielikuvan

historiallisista ja psykologisista lähtökohdista kohti käsityötieteen ja taiteen

näkökulmaa. Lähestyn mielikuvia ensin ihmisen kognitiivisena toimintona ja

tutkimuksissa esiintyneiden käsitysten kautta. Tämän jälkeen esittelen teoriaa, josta

mielikuvien merkityksenannot ja työn tekemisen kontekstisidonnaiset tekijät

muodostuvat. Koska tilkkumaalaus tekniikkana on hyvin moniulotteinen, käsittelen

luovaa ilmaisua taiteen ja käsityön alueella esiintyvien käsitteiden kautta.

Suunnittelun ja muotoilun alueet ovat myös tärkeinä sovellusalueinani.
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Aineiston käsittelyn ja tulkinnan apuna käytän sovellettua tyyppianalyysia.

Analysointiin ja koodaukseen olen hyödyntänyt tietokoneohjelmaa.

Menetelmäosuudessa kuvailen tätä aineiston käsittelyä ja prosessointia.  Analyysin

myötä  syntynyt mielikuvien dynaaminen tasomalli kuvaa mielikuvia

käsityöilmaisussa. Aineiston  edelleen käsittelyssä ja tuloksissa  pyrin

havainnollistamaan  mallini toimintaa.

2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA

Paivion (1991) mukaan mielikuva on esiintynyt monella eri tavalla kirjallisuudessa ja

psykologiassa. Toisinaan sen on ajateltu viittaavan kuvailevaan kieleen ja toisinaan

sitä on pidetty mielen sisäisenä kuvana, jonka koemme, kun ajattelemme tuttuja

paikkoja tai asioita. Se on myös käsitetty tiedostamattomaksi visuaaliseksi muistoksi

tai kuvitelmaksi, joka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. (Paivio 1991, 252)

Jo antiikin ajoista mielikuvien merkitystä oppimiselle ja ajattelulle on pidetty

tärkeänä. Tosin käsitykset ovat vaihdelleet kulloistenkin tieteentraditioiden mukaan.

Pitkään vallalla ollut rationalismi painotti loogisuutta ja päättelyä, ja mielikuvat

ajateltiin konkreettisiksi kuviksi päässä. (Denis 1991, 2, 5, 41– 42)

1600- ja 1700-luvulla empiirinen traditio loi vapaan ilmapiirin kaiken mahdollisen

tutkimiselle. Ahsenin mukaan (1986, 11–12) empiirisissä refleksitutkimuksissa

huomattiin, että mielellä on omat erilliset toimintonsa, jotka ovat perustana

ideoinnille. Aistimukset ja ideoiden assosioinnit antoivat tietoa mielelle.

Varsinainen mielikuvatutkimus alkoi 1800-luvun loppupuolella, jolloin psykologian

pääsuuntaus oli assosiaatioteoriassa. Ajalle oli tyypillistä atomistinen ajattelu ja

psykologiassa mielen selitettiin koostuvan havaintojen osista, joita yhdisteltiin

assosiaatioprosesseilla. Assosiaatiota pidettiin sekä prosessina että kaikkien mielessä

tapahtuvien toimintojen alkuunpanijana. (Ahsen 1986, 11–13)
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1900-luvun alussa vallinnut behavioristinen käsitys  korosti puhtaasti

luonnontieteellistä, objektiivista  käyttäytymisen tutkimusta. Mielikuvan käsite

hylättiin, koska sen toiminnallista roolia ei kyetty todistamaan. (von Wright & von

Wright 1994, 111; Eysenck 1984, 173; Ahsen 1986, 21; Denis 1991, 17)

1960-luvulla  kognitiivinen näkökulma alkoi herättää mielenkiintoa. Sen mukaan

mielikuvat syntyvät symbolisten järjestelmien toiminnan lopputuloksena.

Kognitiivinen psykologia tarjoaa monia ehdotuksia siitä, mitä mielikuvat ovat ja

siitä, miten ne vaikuttavat yksilön psykologiseen toimintaan. Kognitiivisen

psykologian mielikuvatutkimus on keskittynyt kahteen valtaväylään. Toisessa

keskitytään mielikuvien rakenteellisiin ominaisuuksiin ja järjestäytymiseen ja

toisessa tutkitaan mielikuvan roolia muiden psyykkisten järjestelmien, kuten muistin

ja kielen osana. (Denis 1991, 182) Kognitiivisissa tutkimuksissa todettiin, että

ihminen voi käyttää mielikuvia mentaalisen prosessoinnin  apuna ja näin parantaa

toimintaansa (Hochman 2000, 2).

Paivion objektiivisuuteen pyrkivät mielikuvatutkimukset nostivat mielikuvan

psykologian tärkeimmäksi kysymykseksi. Vuonna 1971 Paivio esitteli

kaksoiskoodausmallin, jonka mukaan mielikuva ja kieli ovat erillisten, joskin

rinnakkaisten järjestelmien hallitsemia. Paivion kehittämän kaksoiskoodausteorian

mukaan tekoja säätelevät suunnitelmat ovat joko kielellisessä tai mielikuvien

muodossa. Kielellinen järjestelmä tuottaa uusia käsitteitä ja mielikuvajärjestelmä ei-

verbaalista ilmaisua (luonnoksia, materiaalikokeiluja, väriyhdistelmiä, sommitelmia,

muotoilmaisuja ja liikkeitä). (Denis 1991, 18–19; Anttila 1992, 117,   119)

Rakenteellisesti järjestelmät eroavat toisistaan representaatioiden luonteessa ja

tavassa, jolla ne ovat järjestäytyneet. Toiminnallisesti järjestelmät ovat toisistaan

riippumattomia, mutta toiminta toisessa järjestelmässä voi laukaista toiminnan

toisessa.   Jotkut kokemukset synnyttävät tiedollisia yhteyksiä järjestelmien välille

sekä assosiatiivisia yhteyksiä representaatioiden välille. Tulkinta on toiminnallinen

aktivaatio, joka kytkee toisiinsa verbaaliset ja ei-verbaaliset mielikuvat. Kielellinen

järjestelmä on tehokkaampi antamaan merkityksiä abstrakteille käsitteille kuin

mielikuvajärjestelmä. Se myös käsittelee asioita loogisemmin ja järjestyneemmin

kontrolloiden mielikuvajärjestelmän asiasta toisen hyppivää ideoiden käsittelytapaa.
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(Paivio 1991, 161–163)

Uusrakenteellinen näkemys huomioi kognitiivisten prosessien lisäksi kehon ja

tunteiden vaikutuksen mielikuviin. Ahsenin 1950-luvulla kehittämä

kolmoiskoodausmalli pyrkii murtamaan länsimaista ajattelua kehon ja mielen

erillisyydestä. Ahsen on tutkinut mielikuvia monipuolisesti. Hänen tutkimusotettaan on

luonnehdittu fenomenologiseksi ja psykologisen tradition mukaisesti analyyttiseksi ja

kokeelliseksi. Hän on käsitellyt mielikuvia luonnollisiin havaintoihin, aistimiseen

liittyvinä, mutta myös sosiaalisena ilmiönä yksilön ja kulttuurin historian kautta.

(Hochman 2000)

Käsitän tässä käsityöntekijän kokonaisvaltaisesti kehoaan ja mieltään käyttäväksi

yksilöksi, joka toimii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Tähän näkökulmaan

ja mielikuvien tutkimukseen sovelttu uusrakenteellisen  teorian mukaiset  käsitteet.

Kolmoiskoodausmallin (Ahsen 1984)  suomennos on Lehtosen (1996) tutkimuksen

mukaan. Paivion 1971 kehittämää kaksoiskoodausmallia olen käyttänyt osittain

tutkiessani  tutkiessani  mielikuvien syntyyn vaikuttavia virikkeitä.

3 MIELIKUVAN PSYKOLOGISIA LÄHTÖKOHTIA

3.1 Aistiminen

Descartes totesi, että vaikka mieli ja ruumis ovat erillisiä olioita, täytyy niiden

kuitenkin olla vuorovaikutuksessa keskenään. Ruumiin aistinelinten on aivojen

välityksellä informoitava mieltä, lähetettävä ja esitettävä sille aistihavaintoja, ideoita

tai muuta, tietoa ja sen jälkeen mielen tulee asioita harkittuaan ohjata ruumista

toimimaan sopivalla tavalla. (Dennet 1991, 47 )



5

5

 Kuva 1. Descartesin kaaviokuva ruumiin ja mielen  kohtaamisesta siten, että

vuorovaikutuspaikkana on käpyrauhanen. (Dennett 1991, 47)

Dualistinen ajattelu jakaa mielen ja ruumiin erillisiksi. Descartes ajatteli, että kehon

ja mielen täytyy kohdata tietyssä paikassa, jossa yhteistyö ruumiin ja mielen kanssa

tapahtuu.  Hän  esitti,  että   tämä  paikka  oli   käpyrauhanen.  Kuvassa  1  se  näkyy

soikiona keskellä päätä. (Dennet 1991, 47)  Descartesin ajoista on ihmisen

toiminnasta kuitenkin kokonaisvaltaisempikin käsitys. Merleau-Pontyn (1993)

mukaan keholla on erityinen merkitys havainnossa. Usein on unohdettu, että minä on

ruumiin ja maailman kanssa jatkuvassa dialogissa. Ruumiimme on sekä näkevä että

näkyvä. Olemassaolomme luo merkityksiä jo tasolla, jolla emme vielä ole tietoisia

itsestämme. Ihmisruumis on olemassa silloin kun, näkijän ja näkyvän, koskettavan ja

kosketetun, silmän ja toisen silmän, käden ja toisen käden välillä tapahtuu

kohtaaminen, kun syttyy aistivan ja aistitun välinen kipinä. (Merleau-Ponty 1993,

22–23)

Käytännössä ei voida siis erottaa havainnoinnin tapahtuvan missään erityisessä

aistinelimessä, mutta  ihmisen aistit ja motoriikka mahdollistavat ne toiminnan tasot,

joiden avulla hän saa tietoa ympäröivästä todellisuudesta ja niiden avulla hän operoi

myös käsityön suoritukset (Anttila 1992, 31). Ihmisen varhaiskehitykseen liittyviä

aisteja kutsutaan prioseptiivisiksi aisteiksi. Ne välittävät elimistölle viestejä sen

omasta sisäisestä tilasta ja asemasta suhteessa ympäristöön, jossa se on. Näiden

aistien välittämä tieto ei kohoa välttämättä  tietoisuuteen asti, vaan niiden tehtävänä
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on suojata elimistöä ja pitää se elossa.  Prioseptiivisia aisteja ovat mm. paineaisti,

jonka  sijainti  on  ihon  syvissä  osissa,  sekä lihasaisti, jänneaisti ja nivelaisti.

Tasapainoaisti määrittelee elimistön aseman suhteessa maan vetovoimaan. Myös

kipu voidaan aistimuksena liittää tähän ryhmään. (Anttila 1992, 41)

Prioseptiivisista aisteista  myöhemmin kehittyneet aistimme ovat näkö-, kuulo-,

tunto-, haju- ja makuaistit.  Niiden antamilla impulsseilla luomme kuvan

kulloisestakin tilanteesta (Pusa 1967, 3). Näkeminen on yksi tärkeimpiä ihmistä

ohjaavista havainnoinnin muodoista. Näkeminen kehon perustoimintona on sitä, että

katsottavasta kohteesta heijastuva valo kohdistetaan silmän linssin avulla

verkkokalvolle silmän takaosaan, jonne muodostuu peilikuva katsottavasta kohteesta.

Tämä kuva siirtyy näköhermoja pitkin aivoihin, jossa muodostuu havainto kohteesta.

(Neisser 1976; Eysenck 1984; Saariluoma 1990)

Ihotunto on lähiaisti. Se edellyttää välitöntä kosketusta vaikutuslähteen ja ihon

välillä, mutta vaikka tuloksena syntyvät tietoiset aistikokemukset tuntuisivat suorilta

ärsytyksiltä ihon tuntosolujen kautta, ne ovat kuitenkin eri lähteistä tulevan

monimutkaisen yhdistelyprosessin tuottamia. (Anttila 1992, 42; Dennet 1991, 61)

Tunnemme esineitä koskettelemalla niitä, tarttumalla niihin ja painumalla eri tavoin

niitä vasten. (Dennet 1991, 61) Esimerkiksi pinnan erot pystyy havaitsemaan

välikappaleen kautta. Sauvan avulla, silmät kiinni, on mahdollista tunnistaa sileän ja

karkean pinnan erot. Tapahtumat sauvan ja ihonalaisten tuntosolujen välillä (usein

lähes huomaamattoman äänen avustuksella) tuottavat informaation, jonka aivot

yhdistävät tietoiseksi paperi-, pahvi-, villa- tai lasipinnan tunnistamiseksi. (Dennett

1991, 61) Käsityöläiselle materiaaleista saatava tuntu, työkoneiden hallinta sekä

esineiden massan ja muodon havaitseminen edellyttää kinesteettisten aistimusten

herkkyyttä (Anttila 1992, 42). Esimerkiksi harjaantunut neuloja pystyy tuntoaistinsa

ja puikkojen avulla neulomaan katsomatta kokoajan työhönsä.

Lajinkehityksen kannalta kosketteleminen on vanhempaa, kuin katsominen ja

kuuleminen. Hyvin alkeellisetkin eläimet tunnustelevat ruumiinosillaan ja vain

myöhemmin kehittyneet lajit voivat nähdä ja kuulla.  Niin keskeiseltä kuin tuntoaisti

vaikuttaakin, on se ollut tieteellisen huomion kohteena paljon vähemmän kuin näkö-
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ja kuuloaisti ja tiedämme siitä paljon vähemmän. Yhtenä syynä voidaan pitää juuri

sen paikantamisen vaikeutta. Sillä ei ole erikoistunutta aistinelintä, vaan tuntoaistin

yhteydessä esiintyy jatkuvasti vaihtuvia ihon muodon muutoksia, nivelien asentoja,

liikkuvien jäsenten nopeuksia ja muita monimutkaisuuksia. (Neisser 1980, 20, 27–

28)

3.2 Liike

 Ihmisen havaitsemisjärjestelmä on kehittynyt palvelemaan liikkuvaa organismia.

(Neisser 1980, 37) Urheilijat käyttävät mielikuvia harjoittelussaan.

Mielikuvaharjoittelu perustuu viime vuosisadalla tehtyihin havaintoihin, joista

keskeisin on ns. Carpenter-efekti. Englantilainen lääkäri Carpenter osoitti, että

liikkeen näkeminen, mutta myös sen kuvitteleminen ja ajatteleminen virittävät

pyrkimyksen toteuttaa tämä liike. Mentaalisesti harjoitteleva suorittaa hermosolujen

tasolla todellista liikesuoritukseen tähtäävää oppimistoimintaa. Sisäisten

palautejärjestelmien avulla oppija tällöin valmistaa liikkeisiin tarvittavia ohjelmia.

Tämä perustuu siihen, että liikeaistimuksia tuottavat kinesteettiset ärsykkeet liittyvät

liikkeitä ohjaaviin ärsykkeisiin mielikuvien kautta. (Suonperä 1992, 68)

Liikettä voidaan siis käyttää aktiivisesti ymmärryksen ja ajattelun  apuna.  Ihmiskeho

pystyy muistamaan  ja ajattelemaan. Kehon toiminnot ovat mielen aikaansaamia ja

päinvastoin. (Klemola 1992, 38) Eeva Anttila (2003, 139) pohtii tanssin opettajana ja

oman kokemuksen herättämänä,  kehon suhdetta liikkeen ilmaisuun. Hänen

mukaansa keho taltioi kokemiansa ilmiöitä eräänlaiseksi historialliseksi aarrearkuksi,

jota ihminen kantaa mukanaan. Muistot säilyvät kehossa ja muistelu aiheuttaa

selkeästi havaittavia kehollisia tapahtumia. (Anttila 2003, 140) Parviainen (2002)

puhuu kinesteettisestä empatiasta, joka mahdollistaa myös toisen kehon

ymmärtämisen. Eläytymällä omalla kehon kartalla toisen kehon liikkeisiin voimme

huomata eroavaisuudet ja yhtäläisyydet kehon maaston suhteen. Voimme ”tuntea”

muiden kehojen liikkeen kehomme topografiassa ilman, että liikumme itse. Tämän

takia kinesteettisellä empatialla on tärkeä merkitys erilaisia kehollisia taitoja

opettaville, kuten musiikin, liikunnan, urheilun, tanssin ja käsityötaitojen opettajille.

(Parviainen 2002, 340–341)
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3.3 Havainnointi

Näemme ompelijan ompelevan ja tajuamme keskittyneen kurtistuksen otsassa,

kuulemme samalla koneen äänen ja kankaan kahinan pöydällä. Näemme materiaalin,

jota kosketamme ja koemme oman kehomme sekä visuaalisesti että kinesteettisesti (

vrt. Rauste von Wright & von Wright 1994; Neisser 1980, 31).

Havaitseminen on  sidottu ihmisen käsityksiin, odotuksiin ja tavoitteisiin, tästä

johtuen tietoa valikoidaan ja tulkitaan. Ihmisen tarkkaavaisuuden kenttä on rajallinen

ja meitä kohtaavasta ylenpalttisesta informaatiosta pystymme keskittymään vain

meille tärkeimpään tietoon. Havainnointi on myös tulkitsevaa: ihminen näkee ja

kuulee  havaitsemansa jonakin. Havaintomaailmamme on merkitysten, ei

ärsykkeiden maailmaa. Havaintomme saavat merkityksensä sen kautta, että ne

kytketään aiemmin opittuun, tulkitaan aiempien kokemusten muodostaman

viitekehyksen pohjalta ja vallitsevaan tilanteeseen liittyvinä. (Rauste von Wright &

von Wright 1994, 24)

Ihminen muodostaa aikaisempien kokemustensa myötä sisäisiä malleja ja

tietorakenteita ilmiöiden olennaisista piirteistä. Nämä sisäiset mallit eli skeemat

ohjaavat havaintotoimintoja  ja niitä muutetaan tarvittaessa. Ne ovat  kognitiivisia

toimintoja, jotka varmistavat selviytymisen nykyhetkessä. Uudessa tilanteessa tai

kohdattavassa ilmiössä tutut piirteet aktivoivat skeemojamme, eikä tulkinta tai

ymmärtäminen vaadi muuta kuin sopivan skeeman löytämistä ja sen täydentämistä

tilanteen erityispiirteillä. (Neisser 1986, 14; Rauste von Wright & von Wright 1994,

24)

Myös mielikuvien yhteydessä käytetään käsitteitä kognitiivinen kartta ja

havaitsemisen skeema. Havaintoprosessi on aktiivinen tapahtuma, jossa havaitsijalle

muodostuu skeemojen avulla  kognitiivinen kartta. Vastaanottaessamme ja

valikoidessamme informaatiota vallitsevasta nykyhetkestä, jo enemmän tai

vähemmän olemassa oleva skeema muuntuu ja tarkistaa samalla kognitiivista karttaa

maailmasta.  Muokattu skeema taas suuntaa tarkkaavaisuutta uudenlaisiin
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havaintoihin ja syntyy syklinen tiedonhakuprosessi. (Anttila 1992, 120; Neisser

1980, 24–25)

Aisteista tulevan informaation tulkinta on monimutkaista, sisältäen  sekä

psykologista että fysiologista prosessointia. Se on vuorovaikutusta havainnoijan ja

ympäröivän maailman välillä. Vuorovaikutus antaa tietoa, mutta myös muuttaa

meitä. Jokainen on kohtaamiensa tapahtumien muokkaama. Tilanteet vaativat

välittömän kokemuksen ja  menneisyyden kokemusten yhdistämistä. Välittömien

havaintojen, skeemojen ja kognitiivisten karttojen prosessointi on taustamekanismina

muistin toiminnalle. (Neisser 1976, 11, 22; Eysenk 1984, 23)

3.4 Muistaminen ja assosiaatio

Ihmisen tietoisuusulottuvuuden yhtenä rakentajana on muisti. Muistitoiminnot

syntyvät aistien, hermoston ja aivojen yhteistoiminnasta. Uusien ratkaisumallien

löytäminen ja suunnittelu tapahtuu muistin avulla.

Tehokas havaitseminen edellyttää, että aistien välittämät signaalit ovat hetken aikaa

saatavilla. Tätä tarkoitusta varten sekä kuulo- että näköjärjestelmällä on oma

sensorinen puskurimuistinsa. Käytännössä kaikki korvasta ja silmästä lähtevät tiedot

tulevat näihin muisteihin ja ovat siellä hetken tarkkaavuus- ja tulkintamekanismien

käytettävissä. Ne tarjoavat tiedostamattomina toimintoina suuren määrän tietoa

tietoiselle havainnolle kuormittamatta työmuistia. (Näätänen, Niemi & Laakso 1992;

Vuorinen, Tuunala & Mikkonen 1994, 56–59)

Työmuisti on lyhytkestoinen muistivarasto, jossa yhdistellään ja konstruoidaan

aktiivisesti muistitietoa. Se muodostaa tietoisuutemme prosessien välittömän sisällön.

Työmuistin avulla ihminen siis pitää yllä toimintaansa, mutta sen alueella tapahtuu

myös tiedostamattomia asioita. Työmuistin kapasiteetti on rajallinen. Asioiden

muistettavuutta pystytään kuitenkin parantamaan esim. opittavia asioita toistamalla,

kytkemällä asioita kokonaisuuksiksi tai luomalla mielikuvia. (Näätänen ym. 1992,

86–87; Vuorinen ym.1994, 72)
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Paivio (1991) esittää, että symbolisten koodien, kuten kuvien ja sanojen

vastaanottamisessa, järjestämisessä ja muuntamisessa on eroja. Useat tutkimukset

osoittavat, että mielikuvien avulla muistaminen on sidoksissa  siihen, kuinka

kuvailevaa muistettava materiaali on. (Paivio 1991, 49–54) Kuvat muistetaan

parhaiten. Stillmanin ja Kempin (1993) mukaan eri aistikanavien kautta vastaanotettu

tai kuviteltu tieto muunnetaankin yleensä visuaaliseksi. Tutkimuksessa todettiin, että

kuulohavaintoon esitetty asia palautetaan muistista representaationa siitä muodosta

tai objektista, joka kyseistä ääntä aiheuttaa. Esimerkiksi aaltojen kohina saa aikaan

mielikuvan rannasta, johon aallot lyövät. (Stillman & Kemp 1993)

”Assosiaatiopareiksi” kutsutussa koejärjestelyssä koehenkilö opettelee suuren

määrän sanapareja, jotta hän pystyy palauttamaan mieleensä toisen sanan jokaisesta

parista heti, kun ensimmäinen sana näytetään. Oppiminen on paljon nopeampaa, jos

koehenkilöä kehotetaan muodostamaan sisäisiä mielikuvia kustakin kohdeparista

niin, että ne ovat keskenään vuorovaikutuksessa. (Neisser 1980, 114) Tutut sanat,

kuten hevonen tai kenkä herättävät mielikuvia ja ne palautetaan muistista helposti.

Vaikeimpia muistaa ovat abstraktit sanat kuten usko tai yhteiskunta. (Paivio1991, 51,

158) Assosiaatio tarkoittaakin mielleyhtymää (Kalliopuska 1994). Sellaiset asiat

joiden keskinäisen suhteen pystymme konkreettisesti kuvittelemaan tai katsomaan

ovat parhaiten assosioitavissa. Abstrakteista sanapareista on vaikea muodostaa

mielikuvaa. (Neisser 1980, 114)

Kaikki tärkeät tapahtumat ja tiedot jatkoprosessoidaan pitkäkestoiseen säilömuistiin,

jossa on koko henkilöhistoriamme.  Olemme hyvin pitkälle oma elämänkertamme.

Se, mitä nimitämme persoonallisuudeksi, koostuu luonteenomaisista tavoistamme

toimia arkielämässä ja niihin liittyvistä tuntemuksista. Muistamme ja havaitsemme

uudet ja tärkeät myönteisen elämyksellisesti koetut asiat paremmin. (Näätänen ym.

1992, 88–91) Säilömuistiin muodostuu elämänkerrallista ainesta ja tiedollista ainesta.

Havainnointi ja muisti yhdessä muokkaavat luovuudelle  välttämätöntä käsite-,

mielikuva- ja  analogiavarantoa (Ahola 1980, 157). Mielikuvituskuvien kuva-aineisto

on ammennettu muistista, ihmisen on vaikeata, voisi sanoa mahdotonta keksiä

olemattomia muotoja. (Oja 1957, 189–193)
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3.5 Kieli

Kaksi ihmisen luomaa tärkeää symbolijärjestelmää ovat kirjoitettu kieli ja

numeroiden järjestelmä, jotka ovat syntyneet jo pronssikaudella.  Kirjoitettu kieli

viittasi aluksi suoraan kuvien kautta kuvattavaan kohteeseen ja oli kuvakieltä.

Olemassaolon kamppailu vaati yhteistyötä ja yhteistyö taas tehokkaampia viestinnän

välineitä. Tapahtumiin viittaavien symbolien joukko kasvoi liian suureksi, ja kielestä

tuli puhetta kuvaava symbolijärjestelmä. ( Saariluoma 1988, 18).

Kirjoitetun kielen ja numeroiden syntyminen ovat olleet ihmiskunnan kehityksen

kannalta ratkaisevan tärkeitä tapahtumia. Niiden merkitys ulottuu yli koko

inhimillisen sivistyselämän. Ne ovat ensimmäiset ihmisen luomat todellisuuden

representaatiot eli symbolisen esittämisen muodot. Ne poikkeavat oleellisesti

puhekielestä, sillä ne ovat keinotekoisia järjestelmiä. Kirjoitettu kieli pystyy

kuvaamaan lähes kaiken mihin puhekielikin pystyy. Erona on se, että puhekieli

opitaan elettäessä ja toimiessa muiden ihmisten kanssa, mutta kirjoitettu kieli vaatii

systemaattista opettelemista. (Saariluoma 1988, 18–19)

Kieli vaikuttaa merkittävästi useihin muihin kognitiivisiin toimintoihin, esimerkiksi

muistiin ja ajatteluun. Lapsi tulee tietoiseksi itsestään n.1,5 vuoden iässä. Tämä

mullistus tapahtuu samaan aikaan kuin puhumaan oppiminen. (Karlsson 1988, 123;

Vuorinen ym. 1994, 135–136)  Kielen osuus on siis keskeinen  ihmisen tietoisuuden

rakentumisessa, hänen henkilöyden tajussaan, sosiaalisissa suhteissaan ja

lukemattomissa arkisissa kielipeleissä, joissa kielen käyttö kytkeytyy muunlaisiin

tekemisiin. (Karlsson 1988, 123 )

Pitkänen-Walter (2001) taiteen tutkijana kirjoittaa, että sanat tulevat elämän omiin

käsiin ottamisen, rajan tekemisen, maailman järjestämisen ja määrittämisen

välineiksi. Ne määrittävät subjektia ja muodostavat edelleen sillan toisen

kohtaamiselle. (Pitkänen-Walter 2001, 132) Myös Pääjoki (2003) viittaa kielen

merkitykseen olemassaolon kokemuksessamme. Hänen käsityksensä mukaan

elämme kokemuksissamme tosiksi kuulemiamme tarinoita, tahdomme toteuttaa

tarinoita ja tehdä niistä omiamme ja samalla kertoa ne itse uudelleen. Totuus

muodostuu kulttuurisista tiedonlähteistä, läheistemme kertomuksista, omista
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aistimuksistamme, kokemuksistamme ja tarinoistamme niistä. (Pääjoki 2003, 190–

192)

3.6 Tunteet

Se, mikä tekee  automaattisista kognitiivisista prosesseista, kuten aistimisesta,

havaitsemisesta ja  muistamisesta  meille merkityksellistä ja kokonaisvaltaista

toimintaa ovat niihin liittyvät tunteet ja tulkinnat (Räsänen 2000, 14). Aistisuus ja

emotionaalisuus ovat tietämisen olennaisia aspekteja. Emootioilla itsessään on

tietävä puolensa. Tunteiden avulla saadaan sellaista tietoa todellisuudesta, jota järki

ei lainkaan toimita meille tiedoksi. Vasta aisti- ja tunnepohjainen sitoutuminen

tuottaa sellaisen suhteen tietoihin ja taitoihin, että oppiva ihminen käyttää niitä

persoonallisesti ja kulttuurisesti merkityksellisellä tavalla.(Anttila 1996, 29; Sava

1998, 111)

Mainonta käyttää tunteiden moniulotteista vaikutusta hyväkseen. Mielikuvien avulla

luodaan  tunne-elämyksiä, jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä eri tavoin.

Kuvaavana esimerkkinä käytän Kalhan (1997) esittämää mainosta Tapio Wirkkalan

viivahiotuista maljakoista, jotka esiteltiin aikoinaan voimakkaiden mielikuva -

assosiaatioiden saattamana. Kalha (emt.) kertoo kuvan olevan empaattinen ja

ekspressiivinen. Siinä on asetettu kaksi valokuvaa päällekkäin niin, että tumma,

surrealistinen tausta ja päälle lisätyt  valoroiskeet muodostavat luonnonilmiön

vaikutelman. (Kalha 1997, 150) Mainos esittelee modernia muotoilua, mutta samalla

se luo otsikolla ”Tuonelan virta” mielikuvaa suomalaisuudesta, voimakkaasti

ladattua illuusiota yhteisestä kansallisesta omaisuudesta. Mainoskuvan

intertekstuaalinen jännite varioi kansallisromanttista ideaa, siitä tulee modernisoitu ja

abstrahoitu muunnos varsinaisen kansallisromantiikan kuvastosta. Itse maljakkoa

alettiin kutsua myös ”Tuonelan virraksi”. Voimakasta mielikuvaa konstruoiva

kalevalainen assosiaatio jäi siten elämään valokuvasta irrotettunakin. (Kalha 1997,

150)
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Kuva 2.

Mainoskuva Tapio Wirkkalan viivahiotusta maljakosta, ”Tuonelan virta”( Kalha
1997, 150)

Kyseinen mainos (kuva 2) on tunteisiin vetoava ja herättää eri aistien mielikuvia. Se

miellyttää näköhavaintoa tasapainoisella ja mielenkiintoisella sommittelulla. Valo

korostaa maljakon olemusta  ja saattaa herättää halun koskettaa lasipintaa ja sen

muotoja.   Roiskeiden dynaamisen liikkeen voi melkeinpä kuulla. Kielen avulla

vaikutelma on täydennetty ja tehty uskottavaksi; kuvaileva teksti on kuvan alla ja

tärkeät logot selkeinä oikeassa alalaidassa. Mainoksen sitominen Suomen silloisiin

sosiaaliskulttuurillisiin tunnelmiin ja  historiaan  saa tuotteen tuntumaan

yhteiskunnallisesti merkitykselliseltä.

4  ILMAISUN ELEMENTIT

4.1 Sommittelu

Eri aikakausina ovat vaikuttaneet erilaiset sommittelun ihanteet. Nykyinen elämä on

nopeampaa ja liikkuvampaa, kuin milloinkaan ennen, joten aikamme arvostaa ns.

dynaamista sommitelmaa, jossa on liikettä, jännitettä ja vaihtelua. (Juholin & Juholin

1998; Pusa 1982, 95) Taiteellinen mielenkiinto suuntautui  vahvasti liikkeen
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kuvaamiseen 1900-luvun taitteen molemmin puolin, jolloin valokuvan ja elokuvan

keksiminen ja käyttöönotto tapahtui. Teollistuminen ja liikennevälineiden tuomat

muutokset ihmisen liikkumiseen vaikuttivat myös vahvasti taiteeseen. Video ja

tietokonetaide ovat saaneet aikaan perusteellisen lajien sekoittumisen kehittämällä

virtuaalisen maalaustaiteen, joka hyödyntää television ja informatiikan välineitä

luodakseen entistäkin dynaamisempia kuvia. (Ferrari 2000, 180)

Sommittelu tarkoittaa ilmaisullisessa työssä käytettävien elementtien järjestämistä.

Se on elementtien järjestystä, vaihtelua ja muuntelua suhteessa mm. pintaan,

pisteeseen, viivaan, suuntaan ja tilaan nähden. Sommittelu ohjautuu osaksi

hahmopsykologisten lainalaisuuksien mukaan. Ihmiselle on luontaista hahmottaa

kokonaisuuksia ja luoda niille merkityksiä. Jokainen sommittelu on yhtä oikea, mutta

toinen on toista mielenkiintoisempi. (Oja 1957, 197)

Pusan (1967, 76) muoto-opin mukaan rytmi on kaiken sommittelun perusta, jota ei

voida pitää yleisenä esteettisenä sääntönä, vaan ihmisen elämään liittyvänä tarpeena.

Ihmisessä olevia rytmisiä ilmiöitä ovat esimerkiksi sydämen lyönnit, hengitys ja

astunta. Meitä ympäröi orgaaninen rytmi, joka on jatkuvaa kasvun, voimistumisen,

heikkenemisen ja kiihtymisen vuorottelua. Elämme vuorokauden vaihtelun  mukaan

ja vuodenaikojen syklisessä rytmissä. Kevään kiihkeä kasvun kausi muuttuu

pikkuhiljaa kesän myötä talven levolliseen hiljaisuuteen. (Pusa1982, 121; 1967, 73)

Rytmi sitoo katseen kuvaan ajanjaksoiksi, jonka verran olemme kiinnostuneita

näkemästämme. Elementtien ja kuvan kokonaisuuteen liittyvät rytmit muodostavat

jatkumoita, joita silmä seuraa.  Rytmi on toistoa, pisteiden, viivojen, pintojen,

massojen, suhteiden, pintarakenteiden ja värien yhteenkuuluvaisuutta Rytmi

havaitaan, kun eri osatekijät kuvassa esiintyvät jollain tavoin säännöllisessä tai

havaittavassa jaksotuksessa. Säännöllisyys voi muodostua myös säännöllisestä

epäjärjestyksestä. (Kaukola 1999; Pusa 1979, 193 )
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4.2 Materiaali

Esineen pinta on massaa rajaava tekijä, kappaleen äärimmäinen raja ja ihmisen ja

tuotteen välinen kosketuskohta. Pinta voi olla tasomainen tai kolmiulotteinen, yhteen

tai useampaan suuntaan kaareva. Pintarakenteeseen vaikuttavat materiaali, struktuuri,

tekstuuri sekä pintakäsittely. Struktuuri tarkoittaa esineen rakennetta. Tekstuuri on

aineen pintarakenne, kudosrakenne tai kokoonpanotapa. Pintakäsittely on tapa jolla

pintaa  voidaan muunnella. (Kaukola 1999)

Kuva 3. Irene van Vliet , ”Tactel Fabric”, 1996.

Hollantilaisen suunnittelijan kehittämä vohvelisidoksisessa kankaassa(kuva 3)

loimena on käytetty hamppua ja kuteena tactelkuitua. Yksinkertaisen luonnonkuidun

ja uuden hienostuneen  mikrokuidun yhdistelmä on tuottanut tekstiilin, joka on

pehmeä ja  samalla kestävä. (Braddock & O´Mahoney 1998, 12) Materiaalivalinta

tekstuurin kanssa on tuottanut monella tapaa toimivan tekstiilin.

Materiaalit herättävät mielikuvia. Intentiot, kokemukset ja elämykset ovat suhteessa

materiaaliin. Materiaali itsessään voi olla taiteellisten ideoiden välittäjäaine tai

materiaalissa itsessään on taiteellinen idea. (Vierikko 1998)
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Kuva 4. Sharon Baurley, ”Fossil Interpersed with Pleating”, 1993.

Käsin tekeminen on samalla materiaalin ymmärtämistä. Käsityöläinen pyrkii

saamaan esiin muodon materiaalin kautta. Käsityöläisellä on kaipuu tajuta suhde

materiaaliin jota käsittelee, hän haluaa tuoda sen luonteen esiin parhaimmalla

mahdollisella tavalla. (Klemola 1992, 39 Heideggeriä mukaillen) Kuvan 4

polyesterikangas on ensin laskostettu höyryn avulla. Sen jälkeen kangas on asetettu

kahden metallisen muotin ympärille. Kuumuuden avulla kuidut järjestyvät uudelleen

ja kangas jää haluttuun muotoon. (Braddock &Mahoney 1998, 73) Ohut kangas on

muotoineen kaunis ja välittää fossiili- käsitteeseen yhdistettynä monenlaisia

mielikuvia (kuva 4). Fossiili on jollakin aikaisemmalla geologisella kaudella eläneen

eliön tai sen osan kivettymä, jalanjälki tai jäännös. Laskokset ovat kuin kerrostumia

ja kangaskuvio keskellä muistuttaa jälkeä simpukkamaisesta oliosta.

4.3 Luonnokset

Puhuttaessa ideoinnista, tarkoitetaan yleensä aktiivista suunnitteluprosessin

käynnistämistä. Tällöin etsitään ja herätellään mielikuvia erilaisin keinoin.

Suunnittelijat luonnostelevat, laativat suunnitelmia, rakentavat erilaisia malleja,

ottavat valokuvia ja koettavat esittää kohteensa ulkoista muotoa monin tavoin

pystyäkseen vaihtamaan viestejä siitä toisten kanssa ja itseäänkin varten, nähdäkseen

miltä kohde valmiina näyttää. (Anttila 1993, 132)
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Rauhala (1991) näkeekin  luonnosten tärkeimmäksi rooliksi tiedon välittämisen

Hänen mukaansa luonnostelua voidaan pitää graafisena ratkaisunhakumenetelmänä,

jonka avulla  suunnittelun kohdetta koskevat ideat ja erilaiset vaatimukset

konkretisoidaan fyysiseksi muodoksi. Se onko luonnostelun lähtökohtana jokin

systemaattinen tavoiteanalyysi, spontaani kantava idea, aikaisempi esimerkki taikka

vain jonkinlainen intuitio, riippuu tottumuksista ja ajattelutavasta (Rauhala 1991,

197).

Suojanen (1993, 164) kiteyttää käsityöllisessä suunnittelu ja valmistusprosessissa

luonnostelun ja mallin rakentelun tarkoitukset:

• Luonnokset stimuloivat ideointivaiheessa ideoiden tuottajia.

• Luonnosten tekeminen selkiyttää ideoijan ajatuksia .

• Luonnokset konkretisoivat ideaa monelta kannalta ja helpottavat jatkokehittelyä.

• Luonnokset helpottavat ideoiden vertailua.

• Mallit mahdollistavat idean toimintojen ja rakenteen periaateratkaisujen

kokeilemisen .

• Luonnokset helpottavat tuoteidean rakenteen analysointia.

• Luonnokseen perustuva tekninen suunnittelu ja piirtäminen helpottavat tuotteen

valmistusprosessia.

• Piirrokset ja mallit helpottavat idean esittämistä muille suunnitteluryhmän

jäsenille.

• Luonnokset auttavat opettajaa ymmärtämään oppilaan ajatukset.

• Luonnokset auttavat ja nopeuttavat opetustilanteissa opettajan ohjausta, koska

oppilaan suunnitelma on kokoajan näkyvillä.

Luonnosten  avulla  tuodaan  esille  se  miten  tehtävä  on  ymmärretty,  toisaalta

luonnosten lukeminen nostaa esiin uusia kysymyksiä ja herättää tulkintoja.

Kokonaisuus ja osat kehittyvät prosessissa samanaikaisesti. Luonnoksissa kehittyvät

sekä semanttiset merkitykset että syntaktinen muoto. (Seitamaa-Hakkarainen 1999,

110–111)
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Luonnokset voivat olla käsityössä lähes mitä tahansa. Se antaa mahdollisuuksia,

mutta myös vaikeuttaa sopivimman esitystekniikan löytämistä. Pusan (1982, 22–23)

mukaan taiteilija vaalii erityisellä innolla sitä, että hänen käyttämänsä  kieli kuvaa

tavoitetta, toisin sanoen muoto, väri viiva, pinta jne. ovat hänen tunteensa mukaisia.

Tarvitaan esitystaitoa ja kykyä ymmärtää, mikä on paras ja luontevin tapa saattaa

idea käsittelyn kohteeksi. Ideointi ja luonnostelu koetaan usein rajoittuvan

puutteellisen piirustustaidon takia. Hyvät luonnokset synnyttävät uusia ideoita kun

taas huono luonnos ei vastaa oppilaan mielikuvaa ja tyrehdyttää ideoinnin. (Suojanen

1991; 1993, Anttila 1992, 132)

Tutkimukseni kohteena olevalla verkkokursilla keskustelu ja luonnosten esittely

tapahtui verkkoympäristössä. Hakkaraisen (2001) mukaan verkko-oppimisessa

voidaan törmätä pinnalliseen tai toisarvoisiin asioihin kohdistuvaan

keskustelukulttuuriin. Verkkoympäristöissä voi helposti myös tapahtua keskustelun

ja tiedonrakentelun hajautumista useimmiksi eri haaroiksi pikemmin kuin uuden

ymmärryksen syntymistä. Tämän takia keskustelun apuna onkin hyvä käyttää

erilaisia välineitä, keskustelua ohjaavia elementtejä.  (Hakkarainen 2001, 43)

Tällä tilkkumaalauksen kurssilla keskustelun apuvälineinä toimivat aluksi opettajan

ohjaavat kysymykset ja myöhemmin kuvat, luonnokset ja kokeilut. Luonnoksilla ja

tehdyillä harjoituksilla oli keskeinen merkitys, koska kurssin suoritus tapahtui lähes

yksinomaan niiden kautta. Harjoituksissa oli tarkoituksena esittää lähtökohtakuva,

virike, siitä syntynyt työ tai kokeilu.  Kirjoituksen avulla pyrittiin saamaan tekemisen

prosessia näkyväksi ja  selventää työn aististen ominaisuuksien luonnetta, kuten

kokoa, tuntua, painoa ja  ääntä. (ks. liite 1)

 4.5 Tilkkumaalaus tekniikkana

Tilkkumaalauksen verkkomateriaali oli Maija-Leena Seppälän ja Helena Mantereen

ideoima ja suunnittelema. Tilkkumaalauksessa voidaan hyödyntää sekä käsityön että

taiteen ilmaisutapoja. Tilkkumaalaukselle työtapana ei ole varsinaisia esikuvia,  vaan se on

syntynyt  1979 Maija-Leena Seppälän oivalluksesta käyttää lanka- ja kangassilppua kuten

värejä maalauksessa. Näillä ”väreillä”, erilaisilla pistoilla ja koneompeleilla on mahdollista

luoda erilaisia maalausmaisia pintoja. Hento akvarellimainen vaikutelma syntyy ohuin,
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läpikuultavin materiaalein ja vastaavasti dramaattista tunnelmaa voidaan ilmentää

käyttämällä karkeaa tilkkumassaa ja voimakkaita ompeleita. Tekstiilitaiteilija Richard Box

käyttää työssään teknisesti erilaista, mutta samalta näyttävää työskentelytapaa, jota hän

kutsuu nimellä ”fabric collage”, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna eräänlaista

”materiaalikollaasia”. Useimmiten tekniikat syntyvätkin sattumalta ja erilaisten kokeilujen

myötä ja saavat sen mukaan erilaisia nimiä ja ulkoasuja. (Seppälä 2002) Tekniikan

kehittymistä ja erilaisten (muidenkin kuin tekstiilin) materiaalien käsittelyä sopisi

kuvaamaan myös oma termini ”kollaasikirjonta”.

Kuva 5. Tilkkumaalaus huivissa 2002. Kurssityö.

Kuva 6. Tilkkumaalaus maalauksena 2002. Kurssityö
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5 MIELIKUVA KÄSITYÖTIETEESSÄ

5.1 Mielikuvan muodostuminen

Käsityössä käytetään käsitteitä prosessi ja produkti kuvattaessa esineitten tuottamista

(Anttila 1992, 15). Produkti kuvaa työn, eli jonkin toiminnan lopputulosta, luonnosta

tai konkreettista esinettä. Näiden työn tekemiseen vaikuttavien rakenteellisten,

ulkoisten tekijöiden rinnalla vaikuttavat sisällölliset tavoitteet, kuten ihmisen tunteet,

tavoitteet ja konteksti. Prosessi kuvaa tapahtumaketjua, joka  tapahtuu ihmisen

sisäisenä kehityskulkuna tai se voi olla ulkoista toimintaa, jota voidaan tarkkailla.

(Anttila 1992, 15) Anttilan (1992, 111) käsityötuotteen suunnittelu- ja

valmistusprosessia kuvaavassa teoreettisessa mallissa (kuvio 1) ilmenee prosessin

vaihe vaiheelta etenevä luonne ja mielikuvien todentamiseen pyrkivä toiminta.

Käsityöllisen prosessin taustalla ovat tekijän sisäinen informaatio sekä ulkoinen

informaatio. Mielikuvat liittyvät alkuperäisiin, luonnollisiin havaintoihin, erilaisiin

aikaisempiin kokemuksiin. Ne ovat tavalla tai toisella luotuja suunnitelmia tiedon

hankkimiseksi suunniteltavasta kohteesta. (Anttila 1992,127)

Sisäinen informaatio muodostuu psykologisista, filosofisista ja

elämänkatsomuksellisista tekijöistä, esteettisistä ja eettisistä tekijöistä sekä tekijän

emootioista, arvoista, asenteista ja tarpeista. ulkoista informaatiota saadaan mm.

luonnosta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta informaatiosta, teknologiasta sekä

ympäristön arvoista, arvostuksista ja tarpeista. Suunnittelun ja valmistuksen

prosessissa informaation hankinta on erilline vaihe, mutta se liittyy aina myös

jokaiseen päävaiheeseen siinä tarvittavan tiedon saamiseksi. (Anttila1992,127)
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Kuvio 1. Käsityötuotteen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettinen malli

(Anttila 1992, 111)

Seitamaa-Hakkarainen (1989; 1994; 2000) on tutkinut kognitiotieteen näkökulmasta

aloittelijoiden ja asiantuntijoiden kankaankudonnan suunnitteluprosessia.

Tutkimusten tarkoituksena oli määritellä kankaankudonnan suunnittelun

peruselementit, analysoida asiantuntijoiden ja aloittelijoiden suunnittelun laadullisia

eroja ja tutkia visuaalisen ja teknisen suunnittelun vuorovaikutusta.
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Seitamaa-Hakkarainen (1999; 2000) kuvaa kudonnan suunnitteluprosessia kolmen

toiminta-avaruuden avulla. Idea-avaruudessa tapahtuu visuaalinen suunnittelu

(muoto, väri, malli ja materiaali), joka vaatii tietoa visuaalisen suunnittelun

perusasioista.  Tekninen suunnittelu (rakenne, toteutus) tapahtuu puolestaan

toteutusavaruudessa ja se vaati tietoa kankaankudonnan erityispiirteistä.

Rajoiteavaruus liittyy tehtävän ja kontekstin jäsentämiseen. Siinä määrittyvät

suunnitteluprosessia ohjaavat ulkoiset ja sisäiset rajoitteet. Jokaisesta

suunnitteluavaruudesta tuleva informaatio ohjaa prosessin etenemistä toisessa

avaruudessa. Suunnitteluprosessin malli ei edellytä, että suunnittelijan täytyy edetä

missään tietyssä järjestyksessä, vaan suunnittelun eri osa-alueet painottuvat eri tavoin

ja ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Käsityöllinen suunnitteluprosessi etenee

spiraalimaisesti ja siirtyy jatkuvasti toiminta-avaruudesta toiseen.   (Seitamaa-

Hakkarainen 1999, 109; 2000, 187)

Kuvio 2. Suunnitteluprosessiin sisältyvät toiminta-avaruudet. (Seitamaa-Hakkarainen
1999, 109)

5.2 Mielikuvan merkitys

Mielikuvan syntyminen ja mahdollisuus sen syntymiselle on ratkaisevan tärkeää

luovalle toiminnalle. Ennakkomielikuva, jos se on kunnolla luotu, on suhteellisen

pysyvä, jolloin se ohjaa toimintaa ja yhdistää prosessin osat. (Anttila 1992, 129)

Denisin (1991, 170) mukaan mielikuvalla on  tärkeä toiminnallinen rooli luovassa

työskentelyssä, erityisesti, kun mielessä joudutaan kuvittelemaan, miten työssä

toteutetaan vaiheita, joita ei pystytä enää jälkeenpäin muuttamaan.
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Orientoivien ja operationaalisten mielikuvien luonne ja merkitys ovat muodostaneet

tärkeän tutkimuskohteen käsityötieteessä. Orientoivan mielikuvan kokeminen

merkitsee ihmisen sisäistä  valmiutta luoda vahva ennakkonäkemys muotoilun

kohteesta, sen muodosta, koosta, väreistä, materiaaleista ja niiden yhdistelemisestä,

erilaisten pintojen, leikkausten liitosten efekteistä. Operationaaliset mielikuvat ovat

jo prosessin toteuttamiseen liittyvien konkreettisien asioiden pohtimista, kuten mitä

välineitä, koneita, työtekniikoita, suoritustaitoja siihen tarvitaan. Prosessiin liittyvät

sisäiset mallit eivät saisi kuitenkaan kohdistua vain prosessin kulkuun. Jos

orientoivat mielikuvat jäävät taka-alalle, tai jos ennakkomielikuviin juututaan liikaa,

voi joutua ristiriitaiseen tilanteeseen. Sekä visuaalisuuteen että tekemiseen liittyvät

mielikuvat täytyy yhdistää, jotta työskentely mahdollistuu. (Anttila 1992, 123–124)

Pitkälle kehitetyt sisäiset mallit ovat välttämättömiä työvaiheitten hallinnassa ja

aikaisemman osaamisen hyväksikäytössä. Näiden mallien ohjauksesta silti kyettävä

irrottautumaan, jos haluaa vapautua uusien ideoitten löytämiseen ja toteuttamiseen.

(Anttila 1992, 129)

Mielikuvatieto näyttää koostuvan erilaisista tekijöistä: kokemusperäinen

mielikuvatieto on luonteeltaan aikaisemmista havainnoista ja kokemuksista kertyvää

tietoa, hermeneuttinen (tulkinnallinen) mielikuvatieto on sellaista, jossa annamme

merkityksiä syntyville mielikuville, ja heuristinen eli keksivä mielikuvatieto syntyy

omista oivalluksista, ikään kuin tyhjästä. (Anttila 1992, 131)

Useissa käsityötieteen pro gradu  -tutkielmissa on käsitelty mielikuvatiedon

esiintymistä suunnittelun yhteydessä  (ks. Lehtonen 1996; Kaukola 1999; Lahti 1999;

Haho 2001; Laulajainen-Malkki 2001; Pulkkila 2001). Kaikenlaiset  mielikuvat ovat

osoittautuneet  tärkeiksi välineiksi mielekkään ja onnistuneen prosessin

toteutumiseksi. Siksi on tarpeellista tutkia mielikuvatiedon syntyä ja hyväksikäyttöä,

sitä onko mielikuvatiedon hankinnassa ja hyväksikäyttämisessä persoonallisia eroja,

miten  siihen vaikuttavat aikaisemmat kokemukset ja elämykset, ja miten

mielikuvatiedon prosessointi kehittyy osaamisen kehittyessä. (Anttila1992, 132)
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5.3 Uusrakenteellinen mielikuvakäsitys

Uusrakenteellinen mielikuvakäsitys  perustuu kahteen historialliseen lähtökohtaan.

Empiristi Hume teki 1700-luvulla huomioita, joiden mukaan on erotettavissa aistien

kautta saatava aistitieto sekä aistimusten kopiot, jotka ovat perustana muistille ja

mielikuville. Toisena lähtökohtana on strukturalismi, jonka juuret ulottuvat  David

Hartleyn vuonna 1749 esittämään ajatukseen, että assosiaatio on abstrakti rakenne,

jonka avulla on mahdollista selittää psykologisia ilmiöitä. (Ahsen 1986, 8, 11)

Mielikuvaprosessin rakenteen tulee sisältää myös sen toiminnot ja niiden väliset

suhteet. Ahsen loi strukturalistisiin teorioihin nojautuvan uusrakenteellisen teorian,

jonka tarkoituksena ei ole pelkästään kuvailla, kuinka tieto on varastoituneena tai

esillä mielikuvissa, vaan nähdä ne osana ihmisen kehon kokonaisvaltaista toimintaa.

Hänen mukaansa ilmiötä ei voida kuvailla erillään niistä suhteista ja toiminnoista,

joissa se on mukana. (Ahsen 1986, 25, 30–34 )

Uusrakenteellisuus käyttää pääasiallisena tutkimusmenetelmänään itsehavainnointia

ja raportointia, koska mielikuvat ilmaantuvat juuri mielessä. Itsehavainnointia varten

muodostettu mielikuva saattaa hetken aikaa olla voimakas ja vastata luonnollista

kohdetta, mutta keskittyminen saa sen muuttumaan tai vaihtoehtoisesti se

katoaa.(Ahsen 1986, 25–26) Mielikuvan katoaminen tietoisuudesta ei kuitenkaan

Ahsenin mukaan tuhoa sitä. Se voi säilyä tiedostamattomassa havainnoinnissa,

jolloin mielikuvan kesto riippuu itsehavainnointien peräkkäisestä yhdistämisestä.

(Ahsen1986, 26–27)

Ahsenin  50-luvulla kehittämä kolmoiskoodausmalli perustuu käsitykseen ihmisestä

ensisijaisesti somaattisena, kehollisena olentona. Todellisesta kohteesta olevat

mielikuvat, kehon reaktiot ja luodut  merkitykset ovat olemassa hänen mukaansa

lapsuudessa ennen kuin kohteista on muodostettu kielellisiä abstraktioita. Tämän

mallin (kuvio 3) mukaan ajatukset ovat erilaisten kokemusten synteesiä ja  ilmenevät

mielikuvina (I = image), somaattisina reaktioina (S= somatic response) ja

merkityksinä (M=meaning) (Ahsen 1984; 1986, kuvio Lehtosen 1996 mukaan)
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Kuvio 3. Ahsenin kolmoiskoodausmalli eli ISM-malli (kuvio Lehtosen mukaan

1996, 25)

Nämä kolme ajattelun elementtiä ovat tavallisesti samanaikaisia, vuorovaikutuksessa

keskenään, mutta sallivat silti jonkin niistä hallitsevan tai alistuvan.

Kolmoiskoodausmalli voidaan esittää  kuudessa erilaisessa muodossa – ISM, IMS,

MIS, MSI, SIM ja SMI. Luonnollisin elementtien ilmenemismuoto on ISM, jossa

somaattinen reaktio keskellä on yhdistävä tekijä, toimien sekä mielikuvan että

merkityksen suuntaan. Tässä muodossa visuaalista mielikuvaa seuraa somaattinen

reaktio ja sen jälkeen havaintokohteelle luodaan merkitys. (Ahsen 1986, 48)

Ahsenin (emt.) mukaan ”S” somaattisen reaktion ilmeneminen on välttämätöntä.

Ilman somaattista reaktiota mielikuva jäisi todellisuudesta irralliseksi käsitteeksi.

Somaattisuus ei ole pelkästään fysiologista, vaan on osa tunnekokemusta. Merkitys

”M” tarkoittaa kieltä jolla kommunikoidaan kokemuksesta. Siihen kuuluvat  myös

symbolit ja mielikuvan tulkinta. (Hochman 2000,  Ahsen 1986, 48)

Lehtonen (1996) analysoi tutkielmassaan kognitiivisen mielikuvakäsityksen ja

uusrakenteellisen mielikuvakäsityksen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä käsityön

näkökulmasta. Tarkoituksena oli tutkia mielikuvan roolia käsityön suunnittelu- ja

valmistusprosessissa. Hänen mukaansa uusrakenteellisen mielikuvakäsityksen

kannalta tarkasteltuna todentuu käsityöntekijän sekä kehollisesti että psyykkisesti

kokonaisvaltainen toiminta Käsityön tekijälle muodostuu ympäristöstään

havainnoimalla hankkimistaan tiedoista mielikuvia, joiden merkitykset ovat
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kuvallisia, kielellisiä ja kehollisia. Kolmoiskoodausmallin mukaisesti havaintotiedon

prosessoinnista saadaan käsityöprosessin tulokseksi kuvallista ilmaisua, visuaalista

tai plastista, kuten kuvia tai sommitelmia. Kielellisen ilmaisun tuloksena voi olla

puhetta, kirjoitusta tai symboleita kuten neule- tai kaavamerkkejä. Kehollisuus voi

ilmetä haluna aloittaa työskentely, aistimuksina, tunteina tai motorisena ilmaisuna,

jota voi olla esimerkiksi työtapaan liittyvän liikkeen harjoittelu. Mielikuvilla on

oleellinen osuus suunnittelu- ja valmistusprosessien ohjaamisessa, jotta

käsityöntekijä kykenee suorittamaan prosessille asetetun päämäärän. (Lehtonen

1996, 75–76)

6 MIELIKUVA TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA

Anttilan (1992) mukaan mielikuvat synnyttävät ideoita ja sysäävät luovan

ongelmanratkaisun alkuun. Ideat taas luovat uusia mielikuvia, joten mielikuvat

voidaan ajatella aina ideaan vaikuttaviksi ja määrittäviksi tekijöiksi. Kognitiiviset

toiminnot on otettu huomioon tutkimuksessani olennaisena osana mahdollistamassa

mielikuvien syntyä. Käsittelemäni psykologisen ja käsityötieteellisen tutkimuksen

perusteella mielikuvien voimaa ei voi vähätellä. Mielikuvat pystyvät vaikuttamaan

meihin fyysisesti jo hermostollisella tasolla ja psyykkisesti kehittäen mentaalisia

valmiuksia.

Kognitiiviselta näkökannalta ihmisen automaattiset havaintotoiminnot takaavat

selviytymisen ja pitävät yllä olemassaolon tunnetta. Hahmottaminen on kuitenkin

syvällisempi ja perustavampi ihmismäisen tajuamisen muoto, kuin mikään

skemaattinen tiedon jäsennys tai käyttäytymismuotojen hallinta. (Peltonen 1988, 37–

44 Syrjäläisen 2003 mukaan)  Ilmaisu on myös jotakin muuta, kuin

ongelmanratkaisua tai ajattelua Merleau-Pontyn (1993) mukaan mielikuvat ovat

kuvitteellisen maailman mahdollistajia. Mielikuvat eivät kuulu maailmaan sinänsä.

Ne ovat ulkopuolisen maailman sisäpuolta ja sisäpuolisen maailmaan ulkopuolta,

aistiminen on kaksipuolista. (Merleau-Ponty 1993, 25)

Pystymme muuntamaan käyttäytymistämme mielikuvien avulla ja irtautumaan

todellisuudesta. Tämä saa uskomaan niiden tarjoamaan  käyttövoimaan myös

käsityölliselle ilmaisulle. Mielikuvat ovat tutkimuksessani laajempia mielen
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tuottamia edustuksia, joihin vaikuttavat koko tekijän persoona (fyysinen ja

psyykkinen), aikaisemmat kokemukset, kulttuurinen perintö ja vallitsevat olosuhteet.

6.1 Luovuuden konteksti

Kognitiivinen tutkimus on jättänyt huomiotta persoonan ja sosiaalisen yhteisön

merkityksen ja luovuudelle ja sosiaalis-persoonallinen lähestymistapa taas on hyvin

usein unohtanut mentaalisten tulkintojen ja prosessien osuuden luovuudessa

(Stenberg & Lubart 1999, 9). Tutkijat ovat yleensä tarkastelleet neljänä luovuuden

elementtinä luovaa persoonaa, prosessia, produktia, tai luovuutta tukevaa ja sitä

kahlitsevaa ympäristöä (Uusikylä 2003, 70).

Luovuus on tradition tunnistamista ja sen ohittamista. Luova yksilö liittyy osana

omaan erityisalansa traditioon ja sen saavutuksiin. Samaan aikaan hänen tulee pyrkiä

eroon traditiosta pystyäkseen eriytymään, luomaan uutta vanhan ja totunnaisen

tilalle.(Uusikylä 2003, 76; Syrjäläinen 2003, 22) Heikkilä (1987, 11) kuvaa käsityötä

janalla, jossa toisessa ääripäässä on tavallinen käsityö ja toisessa kokeileva käsityö.

Tälle välille sijoittuvat luova käsityö ja taidekäsityö. Tavallisen käsityön

suorittaminen ei tuo uutta tietoa teon intentiosta eikä persoonan syvistä liikkeistä.

Toiminnan tuloksena syntynyt työ otetaan vastaan toteamalla. Se ei vaadi

eläytymistä, eikä synnytä uusia mielikuvia. Luovassa käsityössä sen sijaan

todellisuutta muutetaan laadullisesti. (Heikkilä 1987; Kojonkoski-Rännäli 1995)

Käsityössä käsitteet sisäinen tieto tai tekijän tieto liittyvät luovuuteen.  Sisäinen tieto

tarkoittaa sellaista tietoa joka on hankittu kokemuksen kautta: sekä aistien

välityksellä että varsinaisesti tekemällä asioita. Esteettisesti harjaantunut, aktiivinen

havainnointi on erittäin tärkeää. Sen avulla merkityksettömistä ilmiöistä voi tulla

merkityksellisiä. Ilmiöitä tutkimalla voi muodostaa jatkuvasti kasvavan ja

jäsentyneen esteettisen ”järjestelmän” ja kokonaisnäkemyksen. (Ahola 1983, 157)

Sisäinen tieto voi siis olla luonteeltaan varsinaiseen toimintaan liittyvää intuitiivista

taito-tietoa ja käden herkkyyttä, jota on mahdoton kuvata sanoin, mutta jota voidaan

esimerkiksi käytännössä demonstroida. (Anttila 1996, 59–61) Toisaalta sisäinen tieto
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on myös ympäristön ja omien sisäisten ilmiöiden vuorovaikutuksen hyödyntämistä ja

ilmentämistä.

Käsitän luovuuden tutkimuksessani Csikszentmihalyin (1997; 1999) mukaan

systeemisenä ilmiönä, jossa tekijöinä ovat yksilö, kulttuuriin kytkeytyvä ala (domain)

sekä yhteiskunnassa toimiva kenttä (field) eli luovia tekoja arvioiva ja käyttävä

asiantuntijaryhmä. Luovuus ei näin ollen ole pelkästään yksilön psyyken sisäinen

tapahtuma, vaan vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa. Sosiaalisen ja kulttuurisen

kontekstin hahmottaminen tekee mahdolliseksi ilmiön erityisyyden ymmärtämisen

(Syrjälä 1994, 14).

Kuva 7. Sisäinen tieto /tekijän tieto käsityön ja muotoilun toimintaympäristössä
(Anttila 1996, 60)

Tämän tutkimuksen kenttää ja yksilön luovaa toimintaa selittämään soveltuu sisäistä

tietoa ja sen toimintaympäristöä kuvaava malli (kuva 7). Käsityöntekijä toimii

psykofyysisessä ympäristössä soveltaen alansa tietoa ja omia henkilökohtaisia

kokemuksiansa. Ympäristö ja sosiaalinen vuorovaikutus muokkaa oppimiseen,

tekemiseen ja lopulliseen tuotteeseen liittyviä tapahtumia. (vrt myös käsityötuotteen

suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettiseen malliin, kuvio 1).  Kuvassa 7
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havainnollistuu luovan työskentelyn moniulotteisuus. Tekijän ympäristö muodostuu

oman kokemuksen kautta tarjolla olevista ympäristöistä kuten luonto, artefaktit,

toiminta, talous ja sosiaalinen vuorovaikutus. Taloudellinen ympäristö ei ole

tutkimuskohteenani, koska tekijät määrittelevät itse taloudellisen ympäristönsä. Työt

ovat oppimisen välineitä, eikä niitä tehdä taloudellisten hyötyjen tai rajoitteiden

mukaan.

6.2 Tutkimustehtävät ja viitekehys

Ensimmäisenä tutkimustehtävänäni oli hahmottaa mitä ja minkälaisia ovat

mielikuvat tilkkumaalauksen kurssilla. Ympyrä kuvaa mielikuvien tuottajaa eli

yksilöä. Neliöiden sisässä ovat kontekstikohtaiset tekijät; taiteen ja käsityön alat sekä

verkkokurssin oppimisympäristö. Tutkimukseni kohteena olevat mielikuvat

muodostuivat näiden   tekijöiden kohdatessa (kuvio 4).

VERKKOKURSSI

TAIDE KÄSITYÖ

MIELIKUVA

YKSILÖ

Kuvio 4. Viitekehys

Analyysin jälkeen tutkimukseni eteni toiseen tehtävään. Syntyneiden päätelmien myötä

kiinnostuin tutkimaan lisää mielikuvien erilaisia esiintymistapoja ja mielikuvien

henkilökohtaista merkitystä ilmaisulle. Kuvatakseni ilmaisun syntymistä ja mielikuvien

liikkuvuutta yhdistin mielikuvat käsityön prosessiajatteluun. Kehittämäni, myöhemmin

esitettävä mielikuvien dynaaminen tasomalli on eräänlainen työväline mielikuvien

analysoinnin ja käsittelyyn avuksi. Havainnollistin sitä analysoimalla yhtä kurssityötä.
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7 TUTKIMUSMENETELMÄ

7.1 Tapaustutkimus

Tapaustutkimuksessa mielenkiinnon kohteena voivat olla ihmiset, ihmisjoukot,

yhteisöt, laitokset, jotkin tapahtumat tai laajemmat ilmiöt. Kyseessä on käytännön

ongelmien kokonaisvaltainen tarkastelu ja kuvaus. (Syrjälä 1994, 10–11) Yin (1983,

23) määrittelee tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, joka on monipuolista

ja jossa monilla eri tavoilla hankittuja tietoja käyttäen tutkitaan nykyistä tapahtumaa

tai toimivaa ihmistä tietyssä ympäristössä.

Tapaustutkimus keskittyy tiettyyn tilanteeseen, tapahtumaan, ohjelmaan tai ilmiöön.

Tapaus on ikään kuin esimerkki jostain suuremmasta joukosta, josta se erottuu

omaksi rajalliseksi kokonaisuudeksi, esimerkiksi yksi oppilas, luokka tai opettaja ja

tietyn kokeiluohjelman  tai kurssin toteutus. (Syrjälä 1994, 15) Tässä tutkimuksessa

tapauksen muodostaa  tilkkumaalauksen valinnaiselle verkkokurssille osallistuneiden

mielikuvat.  Käsityönopetuksen verkkoyliopiston (KVY) kurssille osallistui kuusi

käsityönopettajaksi opiskelevaa Helsingin yliopistosta ja kuusi luokanopettajaksi

opiskelevaa Rauman opettajankoulutuslaitokselta syksyllä 2002.

Tilkkumaalauksen verkkomateriaali oli Maija-Leena Seppälän ja Helena Mantereen

ideoima ja suunnittelema. Tämän kurssin koordinoi Anu Kaukola, ja se oli myös

hänen lisensiaatintyönsä tutkimuskohteena. Lähiopetusta ei ollut lainkaan ja  kurssi

muotoutui hyvin itsenäisesti osallistujien mukaisesti. Verkkotyöskentely tapahtui

kolmessa pienryhmässä. Opiskeluun kuului tekniikan opetteluun liittyviä harjoituksia

ja niiden sanallista kuvailua. Verkkoympäristössä käytiin keskustelua sinne

tallennetuista töistä ja jokainen opiskelija kokosi myös omaa portfoliota. (ks. liite 1)

Kurssi oli mahdollista tehdä yhden tai kahden opintoviikon suorituksena. Yhdeksän

opiskelijaa suoritti kahden opintoviikon kokonaisuuden ja teki harjoitusten lisäksi

kurssityön.
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Tutkijan ja tutkittavien roolit eivät ole selvästi erotettavissa toisistaan. Tutkija ja

tutkittava ovat vuorovaikutuksessa keskenään toimivia, tuntevia ja osallistuvia

subjekteja. Samoin tutkija on mukana omine subjektiivisine kokemuksineen.(Syrjälä

1994, 13–15) Kietouduin tähän tutkimukseen hyvin subjektiivisesti, koska olin

opiskelijana tutkimallani kurssilla. Oivallusteni lähtökohtana on ollut siis myös omat

kokemukseni ja reflektoin tuottamaani materiaalia osana aineistoa.

7.2 Aineiston valinta

Yinin (1989) mukaan tapaustutkimuksessa aineistoa voidaan kerätä useilla eri

tavoilla. Hän esittää kuusi mahdollista lähdettä: dokumentit, arkistonauhoitteet,

haastattelut, suora havainnointi, osallistuva havainnointi ja konkreettiset artefaktit.

(Yin 1989, 84)

Lindhin (1998) mukaan mielikuvat voivat olla sekä spontaaneja että tahdonalaisia.

Spontaanit mielikuvat pyörivät mielessä koko ajan, tahdonalaiset mielikuvat taas

ovat tietoisesti ajatuksissa ja prosessoinnin alaisina. Lehtisen (1997, 20) mukaan

tietoverkkojen varaan rakennetut oppimisen ympäristöt näyttäisivät tarjoavan

mahdollisuuden opiskelijalle spontaaniin keskusteluun ja myös aikaa ajatusten

kehittelyyn ennen niiden julkistamista.

Yksitoista opiskelijaa antoi luvan käyttää tuottamaansa materiaalia aineistona.

Tutkimusaineisto muodostui osallistujien itsenäisen verbalisoinnin kautta,

luonnollisessa tilanteessa (vrt. Raunio 1999, 284). Ilmiön ymmärtämiseksi valitsin

erilaisia dokumentointeja ja keskustelun muotoja, jotka mahdollistaisivat  sisäisen

tiedon paljastumiselle monia eri kanavia. Verkkokirjoituksissa reagoidaan toisten

tekemiin harjoituksiin ja esittämiin ajatuksiin spontaanisti, mutta samalla

opiskelijalla on ollut aikaa kirjoittaa ajatuksensa rauhassa valitsemanaan

ajankohtana. Harjoitusten yhteydessä tekijä joutui kuvailemaan kokonaisvaltaisesti

töitään ja kokeilujaan. Näistä verkkokirjoituksista valitsin kahdeksan kappaletta,

jotka kertoisivat kurssin eri tilanteissa heränneistä ajatuksista.

Chat -keskustelut muistuttavat välitöntä keskustelutilannetta, koska ne ovat

reaaliajassa, tunnin sisällä tapahtunutta kommentointia. Poimin analysoitavakseni
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kaikki neljä keskustelua. Kurssityön suunnittelun osalta (2ov:n suorittajilta, 9kpl)

sain käyttööni 7 portfoliota. Mielikuvien prosessiluonnetta kuvaamaan otin

tarkempaan analyysiin yhden kurssityön. Kyseessä on esimerkki, joka

havainnollistaa myöhemmin esittämääni, dynaamista tasomallia.

7.3 Tyyppianalyysi analysointimenetelmänä

Tyyppianalyysi (Eneroth, 1984,149–159; Anttila 1996, 296–300) on kvalitatiivisen

tutkimuksen metodi, jossa järjestetään aineistoa ideaalien ja karikatyyrien mukaan.

Tämä vaatii tutkijalta kykyä käyttää mielikuvitustaan.  Metodi on kuitenkin lähellä

arkielämän havainnointia, jossa nimeämme ihmisiä ja asioita tyypillisiksi. Puhumme

punkkarista, naisellisesta tai maalaismaisesta. Tarkoituksena ei ole kartoittaa koko

ilmiön laatua, vaan ryhmitellä keskeisimmät ilmiötä kuvaavat piirteet

ideaalityypeiksi. Olemme tietoisia siitä, että kaikilla asioilla ei ole kaikkia tyypillisiä

piirteitä, mutta ne voidaan kuitenkin lukea kuuluviksi jonkin ideaalityypin piiriin.

Sen takia puhutaan laajemminkin tyypillisistä asioista, esimerkiksi ”tyypillinen

suomalainen” tai vaikka ”tyypillinen taiteilija”.

Tutkimusaineistosta on yleensä mahdollista erotella piirreryhmiä, joiden sisään

voidaan sijoittaa tapauksia aineistosta. Ne ovat ideaalityyppejä, jotka on kristallisoitu

aineistosta ilmiön kuvaamisen avuksi. Ideaalityyppejä tulee olla niin monta, että ne

kattavat koko aineiston, ts. kaikki tapaukset  sijoittuvat jonkin tyypin sisään. Lisäksi

tyyppien täytyy olla toisensa poissulkevia eli tarpeeksi erilaisia, jotta niiden välillä

säilyisi selkeät rajat. Tyypitellyn ryhmän ei kuitenkaan tarvitse vastata tarkalleen

tilannetta tai ilmiötä todellisuudesta. Toisin sanoen sen ei tarvitse sisältää kaikkia

tyyppiin kuuluvia piirteitä. Kyseessähän on karikatyyri, jonka sisälle mahtuu monta

erilaista tapausta. Ideaalityypin täytyy olla kuitenkin niin uskottava, että se voisi

löytyä todellisuudessakin.
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Kuvio 5. Tyyppianalyysin laatiminen (Eneroth 184, 152). Suomennos Anttilan

(1996)

Kun kussakin tyypitellyssä ryhmässä on tietty määrä ominaisuuksia, voidaan nyt

jokainen tutkittava tapaus sijoittaa lähelle sitä tyyppiä, jota se lähinnä vastaa. Kuvion

5 tilanteessa on tutkittavia tapauksia 3 kpl, ja niistä löytyy ominaisuuksia O yhteensä

7 kpl. Kun samantyyppisiä tai lähellä toisiaan olevia ominaisuuksia löytyy sekä

tapauksista 1 että 2, viimeksi mainittujen tapausten voidaan sanoa osittain kattavan

toisensa ja ne voidaan sijoittaa osaksi ideaalityyppiä 1. Tapauksessa  3 sen sijaan

löytyy muita ominaisuuksia (O4 ja O5), jotka voidaan sijoittaa mukaan

ideaalityyppiin 1, ja sen lisäksi ominaisuuksia O6 ja O7, jotka muodostavat oman

ideaalityyppinsä 2. (Eneroth 1984; Anttila 1996, 299)

Tässä tutkimuksessa mielikuvista muodostui neljä  ideaalityyppiä. Visuaaliset,

kinesteettiset, kielelliset ja yksilölliset mielikuvat määrittyivät virikkeiden kautta.

Soveltamassani tyyppianalyysissa virikkeet ovat tapauksia, joiden ominaisuudet

voidaan sijoittaa osaksi eri mielikuvia tai samanaikaisesti useampaan mielikuvaan.

7.4 Tyyppianalyysi tietokoneavusteisesti

Aineiston analyysin ja koodauksen apuna käytin ATLAS/ti -ohjelmaa. Kaikki

tutkimusprosessiin liittyvät tekijät -primääridokumentit, koodit, tulkintoja sisältävät

memot ja käsiteverkot tallennetaan ohjelmassa yhdeksi helposti hallittavaksi ja

automaattisesti päivittyväksi kokonaisuudeksi, jota kutsutaan hermeneuttiseksi

yksiköksi. (Silvonen 1999)
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Primääridokumentit tarkoittavat käsiteltävää aineistoa (haastattelut, havaintoaineisto

tms. teksti). Ohjelman avulla voi järjestellä aineistoa annettujen luokituskriteerien

perusteella. Primääridokumentit koodataan tekstisegmenteiksi eli rajataan

tekstialueita ja nimetään niitä valitulla tavalla. (Silvonen 1999; Saari 1994, 162)

Tässä tutkimuksessa yksi tekstikokonaisuus eli primääridokumentti muodostui joko

yhdestä keskustelusta tai kirjoituksesta. Chat-keskustelut olivat kukin omina

dokumentteinaan, portfolio -kirjoitukset ominaan jne. Näin jokaisen dokumentin

pystyi avaamaan ja käsittelemään omana ruudulle aukeavana sivunaan.

Atlas/ti -ohjelmalla aineiston työstäminen tapahtuu visuaalisesti muistuttaen ihmisen

luonnollista kynä-paperityöskentelyä (Silvonen 1999, 401). Minulle suurin hyöty

Atlas/ti  -ohjelmasta olikin  aineiston hallinnan helpottuminen, ilman sekavia

paperikasoja ja niiden merkkailua käsin.  Koodien luominen oli yksinkertaista, ja

niitä pystyi korjaamaan nopeasti. Tekstisegmentit sai myös tarkasteltavaksi näytölle

kunkin koodin mukaan tai tulostettua paperille. Tämä auttoi hahmottamaan koodin

suhdetta analyysin osana. Hahmottelu ja kehittely oli keskeistä, koska kyseessä oli

ennalta strukturoimaton aineisto avoimine mahdollisuuksineen.

Syrjälän (1994) mukaan tapaustutkimuksen tutkimusongelma jäsentyy prosessin

myötä yleisestä kiinnostuksesta, uteliaisuudesta tai epäilystä. Tutkijan  käsitys on

yleinen, ja ongelma voi olla täsmentymätön. Tapaustutkimuksen kysymykset

tarkentuvat vähitellen ”miksi” ja ”kuinka jotain tapahtui” -tyyppisiksi prosessiin

liittyviksi kysymyksiksi. Apuna on tutkijan teoreettinen perehtyminen aiheeseen ja

aikaisempiin tutkimuksiin. (Syrjälä 1994, 21–22) Atk-ohjelma ei ajattele tutkijan

puolesta, varsinainen aineiston tulkinta on tutkijan omaa työtä. Päätökset siitä, mitä

aineiston kanssa tulee tehdä, syntyvät teoreettisen viitekehyksen puitteissa, ajattelun

tuloksena. (Silvonen 1999;  Saari 1994, 162)

Silvosen (1999) mukaan Atlas/ti -ohjelma on parhaimmillaan juuri silloin, kun

lähdetään työstämään ennalta strukturoimatonta aineistoa, jonka ulottuvuuksia ei ole

lyöty kokonaan lukkoon etukäteisteoriassa. Ohjelman hyöty tulee esiin, kun

lähdetään etenemään aineiston yksityiskohdista kohti uusia teoreettisempia

käsitteellistyksiä. (Silvonen1999, 402)  Se on työkalu, jonka avulla voidaan jäsentää

ja kehittää edelleen luokitusjärjestelmää. Ohjelma tallentaa tutkijan tekemät
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luokitukset ja säilyttää  kokoajan yhteyden luokan ja aineiston välillä (Rantala 2001).

Tiivistetysti, analyysin tavoitteeksi muodostuikin mielekkään koodaussysteemin

luominen tyyppianalyysin mukaan, mutta samalla analyysin rakentaminen ja

aineiston hahmottaminen.

Koodaukseni pohjautui osittain teoriataustaan ja osittain se syntyi  analysoinnissa.

Taustateoria toimii tässä välineenä, jonka avulla pystyin rakentamaan tulkintoja ja

saamaan lähtökohtaisia käsitteitä analyysiini. (vrt. Eskola 2001, 137; Eskola &

Suoranta 1999, 83–84) Uusrakenteelliseen (Ahsen 1984, Lehtosen 1996 mukaan)

mielikuvakäsitykseen perustuen tein mielikuvista ensin kolme ideaalityyppiä;

keholliset, kielelliset ja kuvalliset mielikuvat. Tämä alustava luokitus mielessäni

aloin koodata tekstisegmenttejä ajatuksellisina kokonaisuuksina niin, että

tekstisegmentti oli vähintään yksi lause. Tein myös tunnistekoodin jokaiselle kurssin

osallistujalle. Käsityönopettajat saivat käs -päätteen ja luokanopettajat ope -päätteen.

Henkilökohtaisena tunnisteena oli iso alkukirjain, esimerkiksi Ekäs tai Fope.

Opettajan tunnistekoodina oli kirjaimet Oh. Tämän tunnistekoodin lisäsin jokaiseen

koodaamaani tekstisegmenttiin (ks. liite 4 ja 5).

Annoin  aineiston myös johdatella koodausta. Perusajatuksenani oli kiinnittää

huomiota siihen, miten tekijät reagoivat omaan ja muiden työhön ja siihen, miten

toiminta herättää ajatuksia, tunteita, elämyksiä ja muistumia kokemuksista.

Mielikuvia oli hyvin vaikea rajata ja hahmottaa puheesta suoraan. Oivalsin, että

virikkeet ovat käsityöläisen välineitä,  joiden avulla työ lähtee käyntiin ja niistä

mielikuvat muokkaantuvat. Virike oli keskustelussa esillä oleva asia, jonka avulla

pystyin avaamaan aineistoa ja pääsemään lähemmäs mielikuvien tulkinnallista

maailmaa. Sovelletussa tyyppianalyysissani virikkeet asettuivat Enerothin kutsumien

”tutkittavien tapausten” asemaan, jotka määrittävät syntyviä mielikuvia.

Paivion (1991) käsitys siitä, miten mielikuvat saavat alkunsa, ja siitä miten

lähtökohdat ovat ilmaistavissa antoi sysäyksen perehtyä virikkeiden esiintymiseen

tarkemmin.  Paivion (1991) mallissa lähtökohdat ovat nimetty kielellisiksi ja ei-

kielellisiksi stimulanteiksi (ks. kuvio 6).
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verbal stimuli nonverbal stimuli

                      Representional connections

Kuvio 6. Lähtökohtia mielikuvien syntymiselle. Osa Paivion (1991, 161)

kaksoiskoodausmallista.

Virikkeet (stimuli)  menevät aistien (sensory systems) kautta jatkokäsiteltäviksi

(representional connetions) (kuvio 6). Se täsmensi ajatustani  virikkeiden

vaikutuksesta mielikuvien prosessoinnille.

Taustalla olevia virikkeiden ja siis myös  mielikuvien ominaisuuksia pohdin

muodostamalla niistä koodiperheitä. Atlas/ti ohjelman avulla koodeista voidaan

muodostaa usean koodin muodostamia joukkoja, perheitä. Niiden avulla alkoi

rakentua tyyppianalyysin runkoa ja samalla jäsentyä  aineiston ulottuvuuksia

suhteessa tutkimuksen teoriaan. Tästä seurauksena huomasin, ettei kolme

ideaalityyppiä kattaneet aineistoani Ideaalityyppi kuvalliset mielikuvat, muodostui

koodeista kokonaisuuden rakenne, materiaali, vaikutelma, ongelmat. Kuvat ja

konkreettiset objektit ovat helpoimmin saatavilla ja niitä jäljitellään aina jossain

määrin. Tilkkumaalauksen kurssilla työskentely oli kuitenkin monipuolisesti

kollaasimaista. Töissä käytetyt materiaalit ja työvälineet olivat myös muita kuin

tekstiiliin liittyviä. Tekniikka oli kehittynyt kollaasikirjonnaksi, jolloin ompelun

yhteydessä käytössä oli esimerkiksi puun lehtiä, paperia, muovia, sprayta ja hiuksia.

Kuvassa 8 on esimerkki siitä, kuinka vaahteranlehti toimi kirjonnan  materiaalina.

Visuaaliset mielikuvat ideaalityyppinä saivat tämän takia korvata kuvallisten

mielikuvien  ideaalityypin, jotta se kattaisi kuvien lisäksi kaikki muutkin visuaaliset

elementit, joita työskentelyssä hyödynnetään.

                        sensory systems
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Kuva 8. Tehtävän 4 harjoitus. Vaahteran lehti virikkeenä ja materiaalina.

Keholliset mielikuvat laajensin kinesteettisiksi mielikuviksi,   koska  ne  kuvastavat

ihotunnon lisäksi kehon asentoja ja  psykofyysisiä tuntumia. Aineistosta tulkitsin

nämä mielikuvat puhuttaessa sommittelun lainalaisuuksista ja oman vahvan

kinesteettisen kokemukseni kautta. Keskusteluissa kommentoitiin esimerkiksi,

kuinka liikkeen tuntu työssä välittyi ompeleiden suunnasta ja  määrästä tai kuinka

elävyys syntyi taustavärin ratkaisuista. Päättelin, että nämä tuntumat  ovat tärkeitä

käsityön tekijän sisällään kokemia mielikuvia ja niitä todennetaan syntyneessä

työssä.

Neljäs ideaalityyppi, yksilölliset mielikuvat, muodostui kuvaamaan minäkuvan

kautta tekijän itseymmärryksen, kokemuksen kautta syntyviä mielikuvia. Minäkuva

on yksilön tulkittu mielikuva tai käsitys itsestä, joka sisältää myös tiedostamattomat

osatekijät (Kalliopuska 1994). Aineistosta  erotin näitä osatekijöitä koodeilla

esteettinen harjaantuminen, kuvitteluvirike, muisto, orientaatio, taito,

tekniikka. (ks.liite 2). Kokemustausta ja arviot itsestä työn tekijänä olivat

keskusteluissa esillä.
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Liike

tuntuma

Materiaali

Luonto

Kuva
Artefakti

Tarina

Muisto

Kuvitelma Runo

Kokonai-
suuden
rakenne

Ongelma

Vaikutelma

Taito

Ilmaisu

KINESTEETTISET
mielikuvat

VISUAALISET
mielikuvat

YKSILÖLLISET
mielikuvat

KIELELLISET
mielikuvat

Kuvio 7. Aineiston tyypittelyrunko

Tyypittelyrunko oli aineiston järjestelyn ja kehittelyn tulos sekä apuväline analyysin

jatkokäsittelyyn. Tyypittelyrungossa (kuvio 7) on visualisoitu käsittämäni neljä

ideaalityyppiä, mielikuvaa, ympyröiden sisässä ja niitä eniten määrittävät viriketapaukset

neliöiden sisässä. Virikkeillä on monia erilaisia  ominaisuuksia. Nämä ominaisuudet

koskettavat usein toisiaan tai voivat olla hyvinkin tiiviisti toisiinsa sitoutuneita.

Esimerkiksi materiaali on kytköksissä vaikutelmaan, taitoon, ilmaisuun ja tuntumaan.

Nämä taas ovat kaikki kytköksissä sekä visuaalisiin, persoonallisiin että kinesteettisiin

mielikuviin.  Enerothin (1984) mallia mukaileva visualisointi kertoo myös elementtien

suhteesta toisiinsa.  Yksilölliset mielikuvat sijoittuvat kuviossa keskelle sitoen muut

mielikuvat vuorovaikutukseen kanssaan.
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8 MIELIKUVA AINEISTON KUVAAMANA

Selvittääkseni  mitä ja minkälaisia ovat mielikuvat tilkkumaalauksen verkkokurssilla,

käytin  tyyppianalyysin mukaista jäsentelyrunkoa. Poimin mielikuvia ja virikkeitä

kuvaavia sitaatteja tietokoneohjelman avulla. Keskustelut ja kirjoitukset liittyivät

tehtyihin harjoituksiin, joten olen valinnut myös kuvia analyysin osaksi. Käytän

arvovapaata käsitettä ”työ” kuvatessani erilaisia suunnittelun välineitä ja tuloksia,

koska tutkimukseni kohdentuu taiteen ja käsityön rajoille: ilmaisuun, jonka

tavoitteena ei ole välttämättä tuote, muttei taideteoskaan. Työt ovat analyysin osana,

dokumenttiaineistona.

8.1 Visuaalisuus luo vaikutelmia

Kuva muodostuu sommittelullisista yksiköistä kuten pisteestä, viivasta, pinnasta,

massasta ja väristä. Niillä kullakin on oma tapansa vaikuttaa havaintoomme.

Yksiköitä yhdistelemällä voidaan vaikuttaa kuvan luomaan mielikuvaan. Muoto on

viime kädessä tuotteen elementti, joka luo sille merkityksen ihmisen kannalta

katsottuna. (ks. Kaukola 1999)

Kuva 9. Tehtävän 3 ideakuva, syntynyt työ ja lähikuva siitä. (Bkäs)

Bergerin (1991, 7–8) mukaan jokainen kuva kiteyttää tavan nähdä. Ilmaisullinen

käsityö näyttää usein erilaiselta kuin sen lähtökohtainen ideakuva. Yllä oleva työ

ilmentää mielestäni samaa herkkää tunnelmaa kuin ideakuvan kasvissa on (kuva 9).

Se on erilaisuudessaan myös samanlainen.
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Visuaalisuus on tilkkumaalauksessa enemmän kuin  kaksiulotteista työskentelyä tai

näkemiseen perustuvaa havainnointia. Tilkkumaalaus ei ole kuva, vaan

moniulotteinen teos. Siinä näkemisen tapaan liittyy muodon, materiaalien ja

työstämisen kautta saatu uusi ulottuvuus. Tapoja ilmentää tunnelmaa visuaalisesti

pohdittiin seuraavanlaisesti:

Mielestäni karkea kudonnaisen jälki toimii hyvänä vastakohtana

kiiltäville ja pehmeille silkeille. (Kope)

...materiaalit pelaavat hienosti yhteen. Kuultavuus on todella kaunis ja

onnistunut. Sopii tähän aiheeseen. (Hkäs)

Itse kannatan selkeyttä ja siksi usein jätän taustan tarkoituksella

kevyeksi tai jopa käsittelemättä...toisaalta taustan työstäminen  voi

korostaa värejä, tunnelmaa, muotoja. Jälleen se kokonaisuus. (Kope)

Erityisen määräävinä tekijöinä muotomaailmassa Pusan (1982)  mukaan ovat eri

viivojen suunnat. Sommittelussa se usein on kaiken struktuuri. (Pusa 1982, 108)

Kuva 10. Tehtävän 3 harjoitus. Työ ja lähikuva ompeleen jäljestä.(Dkäs)

Työssä (kuva 10) nähtävissä oikealta alakulmasta vasemmalle suuntautuvaa liikettä.

Pilven riekale ja ompelun suunnat saavat aikaan mielikuvan tuulenvireestä, jonka

vaikutuksesta kukat huojuvat. Viivamaiset terälehdet tekevät kukille kuitenkin

terhakkaan ja pyrkivän vaikutelman.
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Tilkkumaalauksessa  ompeleet muodostavat rytmittäviä viivoja. Niillä on sekä

tekniikan kannalta tärkeä tilkkuja kiinnittävä tehtävä, että esteettinen, rytmittävä,

työtä luonnehtiva merkitys. Tämän takia ompeluviivasta käytiin paljon mm.

seuraavanlaista keskustelua:

..ompeleilla saa aika kivan liikkeen tunnu.. (Jope)

...miten toteuttaisin jotain herkempää maalausta koneella, siis jos en

haluaisikaan viivaa niin voimallisesti esiin? (Ikäs )

...ommelrytmi on hyvä ja punertavat ompeleet ihan must tässä kuvassa.

(Kope)

...kokeilujen lomassa olen alkanut pitää eniten juuri tuosta suorasta

ompeleesta. Myös parsinta on kiva. Suoralla saa hauskoja

”epätarkkoja” piirtojälkiä. (Dkäs)

Kuva 11. Tehtävän 4 harjoitus. ”Vanu ja villa”. (Gope)

Ideana oli tehdä lampaita pilvien päällä. Valkoisissa lampaissa on

täytevanua ja tummissa huovuttamatonta villaa. Tummat lampaat eivät
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näy kovin hyvin ja menin niihin turhaan sotkemaan ommelpistoja. tällä

kertaa ajatuksenani oli, että tausta kirjailtaisiin ja lampaat saisivat olla

vähemmällä kirjonnalla. (Gope)

Lampaiden villan pehmeyttä ja pilvien tunnelmaa on haettu materiaaleilla ja

ajattelemalla tekniikan ulottuvuuksia. (kuva 11) Salon mukaa lähellä käsityöllistä

menetelmää olevan luonnostelutekniikan käyttäminen voi aiheuttaa ongelmia.

Tekijän voi olla vaikeaa ymmärtää menetelmä pelkästään luonnostelutavaksi ja

tärkeä ideoiden kehittelyvaihe jää pois. (Salo2000, 59) Tilkkumaalauksessa eri

materiaalien kokeileminen ja itse tekniikan käyttäminen luonnosteluna kuitenkin tuki

ideoiden kehittelyä; kokeileva työskentely on olennainen osa suunnittelun ja

valmistuksen prosessia.

Vierikko (1998, 67–71)  toteaa, että ihmisen  ja materiaalin kohtaaminen on

kerroksellista. Toisinaan toiminta valitsee materiaalin ja menetelmät, toisinaan

ratkaisuja joutuu varsinaisesti etsimään. Dormer (1994, 85) esittääkin, että

taiteilijoilla ja käsityöläisillä on usein paljon ideoita siitä, mitä ja kuinka he tekevät,

mutta aikomukset kehittyvät ja muuttuvat prosessin edetessä. Aineisto, todentaa, että

käsityölliselle ilmaisulle olisi  ihanteellisinta  monipuolisuus eli mielikuvien

työstäminen. Kaksiulotteisuus on latistavaa. Käsittelyllä, materiaalilla, sommittelulla

ja rakenteilla on merkitystä mielikuvien synnyttäjinä.

Seuraavassa tekijät kertovat kokeilujen  kautta edenneistä töistään:

...Kun pohja oli esivalmisteltu löysin itsestäni tilkkumaalarin piirteitä,

ja välillä vaan istuin ja katselin työtäni ja mietin mikä väri sopisi

mihinkin kohtaan . Kun sain hyvän idean menin ompelemaan sitä ja

katselin taas työtä ja mietin miltä lisäys tuntuu. Yllättävän paljon

minulla meni aikaa juuri tähän mietintään ja harkintaan. Työ alkoi

näyttämään hyvin paljon erilaiselta kuin suunnitelma/kokeilu, mutta

jotenkin työ vain vei mennessänsä.. (Fope)

Tilkkumaalaus onnistuu minultakin, kun vain löysin itselleni sopivat

työtavat. (Hkäs)
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koska irrottautuminen perinteisestä veneen mallista ei piirtämällä/

maalaamalla tuntunut onnistuvan, päätin siirtyä kokeilemaan

kankaiden avulla. Kaivoin kaapeista kaikki kangastilkut ja

kirjaimellisesti levittelin ne pitkin lattioita. (Aope)

Luonnostelu on siis syklistä: luonnos herättää uusia kuvia mielessä, jokaisesta

luonnoksesta saattaa seurata uutta tulkintaa ja jälleen uusia kuvia ja kehittelyä.

Ratkaisun luomiseksi vaaditaan askel askeleelta etenevää transformaatiota,

muuntamista visuaalisen ajattelun keinoin. (Seitamaa-Hakkarainen 1999, 110)

8.2 Käsin koskettava

Selkeimmin kehollisuus tulee esiin aineistossa aistien ja materiaalin kautta, eli

ihotunnon kautta. Kosketus on olemassa itsestään selvästi onhan kyse käsityön

tekemisestä. Kehollisuus on reaktioita, jotka liittyvät työn tekemiseen tai haluun

koskea jo valmista työtä. Mainittiin, että:

...olisi kiva nähdä kaikkien työt luonnossa. sillä itse koen että kone

hieman vääristää töitä. Saisi käsin kosketella niitä. (Gope)

Kuva 12. Tehtävän 4 harjoitus ” Musta aukko”.(Dkäs)

Keskusteluissa pohdittiin kosketuksen ilmentämistä ja sillä oli merkitystä

mielikuvien synnyttämisessä:
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…jos tuota mustaa aukkoa jatkaisi vielä reunoilta, esim. ompeleita

punaisen verkon päälle niin siitähän tulee hieno! Ja just sellanen jota

ois saatava koskettaa! (Ekäs)

Kuva 13.Tehtävän 3 harjoitus. Picasson maalauksesta syntynyt työ. (Hkäs)

Vaikeinta työssä oli tilkkujen sovittaminen, niin että ne saisivat aikaan

ideakuvan mukaisen tunnelman. Tavoittelin pintaa, jonka tuntu olisi

sileä, mutta kuitenkin kohoileva, kuten iho ja vartalo. (Hkäs)

Työssä  yhdistyy kerroksellisena kehollisuus, kosketus ja tunnelma. Maalauksessa

esitetty keho välittää kaksiulotteisena kuvana tunnelman, jonka tekijä haluaa oman

tuntukokemuksensa kautta välittää kolmiulotteisena, kosketeltavana työnä.

8.3 Elävä ja koettu työ

Kehollisuus on Ahsenin (1986) mukaan aina osa muiden mielikuvien kokemista,

mutta tulkintani mukaan itsenäisenä, tiedostettuna mielikuvana harvinainen. Tätä

tukee myös se, että  useimmilla ihmisillä, 65%, ensisijainen mielikuva on visuaalinen

eli näköhahmoon perustuva sisäinen mielikuva; 25%:lla ensisijainen mielikuva on

auditiivinen eli kuuloon perustuva ja vain 10%:lla kinesteettinen eli tuntumaan,

liikkeeseen perustuva. Makuun ja hajuun perustuvat sisäiset mielikuvat ovat

mielikuvavirtauksien kokonaisuudessa vaikuttavia osia, vaikka ne eivät olekaan

ensisijaisia. (Lindh 1998, 95)
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Taiteen rytmi on elämän sykkeen symbolia ja sillä on sekä esteettinen että

psykologinen pohja (Pusa 1967, 73). Muodon ja rytmin kokeminen on yhteistä

kaikille ihmisille. Anttilan (1992, 205) mukaan suunnittelijoilla voi olla pitkälle

kehittynyt tuntoaisti, sekä kinesteettinen, että haptinen aisti, eräillä saattaa olla vahva

liikkeen, tilan, ajan ja paikan taju. Käsityöntekijä käyttää kinesteettisiä aistimuksia

materiaalin tuntumaan, työvälineiden ja koneiden hallintaan sekä massan ja muodon

havaitsemiseen (Anttila 1992, 41).

Keskityttyäni tarkemmin siihen, mistä eniten tekemisen yhteydessä puhutaan, selveni

että kehollisuus on käsitettävissä paljon laajemmin kuin vain kosketuksen ja

ihotunnon kautta. Se, minkä ensisijaisesti tajuaa näköhavainnoksi tai kosketukseksi

onkin  vain  osa  sisään  rakennettua  olemisen  tunnetta,  jota  toteutamme enemmän tai

vähemmän tietoisella tasolla. Vaikka se ei olisi konkreettisena kokemuksena itsellä,

sen vaikutuksia ovat tiedostamattomat tuntemukset sommittelullisista

lainalaisuuksista. Seuraavista kommenteista ilmenee liikkeen vaikutus

sommittelullisena, valmiiden  töiden havainnointina ja analysointina:

...valkoinen pohja tuo mielestäni elävyyttä töihin.  (Aope)

...syöttämällä kangasta ryppyyn, kuten olet tehnytkin, tuo liikettä

työhösi (Aope)

...ompeleet tekevät vilistävän vaikutelman.(Hkäs)

Kuva 14. Tehtävä  4 harjoitus. Postikortista syntynyt työ, ”Enkeli” (Jope)
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…harmittaa enkelin ”kankeus”, en saanut enkeliin ideakuvan lentävää

vaikutelmaa. (Jope)

...useampien värien käyttö esim. siivissä olisi voinut saada liihottamaan

vielä enemmän…(Kope)

Liike voi olla siis konkreettista kuvausta, silmän liikettä kuvassa tai sitten liike voi

olla tunnelmassa:

Olen jo useampana yönä nähnyt unia lentämisestä ja siitä, että voin

liidellä pitkin taivasta linnun lailla. Unet taisivat olla enteellisiä, sillä

tänään todellakin lensin, tosin rämähtäen ratsailta maahan. Näistä

muutamista sekunneista minulle jäi mieleeni kuin moottoroidulla

kameralla peräperää otettuja ”shotteja”. Valokuvia yksityiskohdista,

kavioista, ruohikosta, ohjaksista, saappaista, hevosen harjasta...Nämä

mielikuvat voisin ikuistaa kuviksi, jotka ovat täynnä liikettä ja

muistojen lailla utuisia ja epäselviä. (Ekäs)

Ihmisessä kamppailee kaksi vastakkaista halua. Toinen on järjestyksen halu ja toinen

inhimillinen halu nähdä ja tuntea kaikkialla elävää liikettä. Muoto voittaa ei muodon

ja samoin mieltymyksemme liikkeeseen on suurempi kuin kaipuu lepoon. (Pusa

1967, 79)  Liike ilmeisesti selittää myös vapauden ja heittäytymisen tunteen

yhdistämisen taiteeseen. Ihminen jolla on herkät vaistot voi tajuta aidosti

elämänrytmiä ja siten myös heijastaa sitä ulospäin (Pusa 1967, 79). Rytmi ja liikkeen

vapaus koettiin tunnusomaiseksi tilkkumaalauksenkin taiteellisessa ilmaisussa, jota

kuvailtiin  esimerkiksi seuraavanlaisesti:

...en ehkä osaa olla vapaa ja tehdä vain pintaa. Kaikesta tulee jotain

esittävää, mutta ehkä se onkin mun tyyli.(Bkäs)

Koitan opetella olemaan hieman huolettomampi.(Fope)

...nyt kun olen tehnyt villejä kokeiluja tuntuu oikeastaan tilkkumaalaus

vasta avautuvan. (Aope)
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...ehkä jätän jossain harjoituksessa ne rillit narikkaan, jos tulisi

lennokkaampaa jälkeä. (Dkäs)

...en jäänyt näpertämään, ehkä siksikin reippaampi... (Jope)

...pitäiskö olla niitä ylimeneviä ompeleita että tulisi vauhtia?(Ckäs)

Liikkeen löytyminen omaan ilmaisuun oli  myös  motivoivaa ja tekemisen riemu

tulee esiin kirjoituksissa:

...olen vasta tänään päässyt  kunnon irrottelun makuun. (Ckäs)

...itse annoin kuitenkin harjoitus töissä rajojen hämärtyä, ja annoin

mennä vaan…ja täytyy sanoa että nautin tekemisestä todella! (Aope)

Ojan mukaan (1957, 114) liikkeen kuvaaminen on konkreettisesti opeteltava itsen

kautta. Ymmärrettyään ja koettuaan liikkeen on se myös helpompi kuvata. Elämääni

kuului 10 vuotta vahvasti ilmaisullinen liikuntaharrastus, taitoluistelu. Mentaalinen

harjoittelu musiikin kanssa kuului aina esitettävien ohjelmien läpikäymiseen. Koko

kehollinen olemukseni on siis  muotoutunut tämän harrastuksen kautta, eikä ole

varmasti sattumaa, että ilmaisullinen liikekokemus tulee ilmi niin vahvasti muussa

ilmaisussani. Eläytymällä asentoihin ja olemuksellisiin asioihin pystyn tuntemaan ne

kehossani ja siirtämään parhaassa tapauksessa paperille tai kankaalle. Kinesteettiset

mielikuvat voivat koskea todellista kohdetta, kun esimerkiksi haluan kuvata kohteeni

asennon. Sisäisessä kuvitelmassani liikkeeseen liittyy yleensä tunne ja paljon

erilaisia aistimuksia.

Merleau-Pontyn (1993) mukaan laatu, valo, väri, syvyys, jotka ovat tuossa

edessämme, ovat siinä vain koska ne tavoittavat vastakaikua ruumiissamme, koska se

ottaa ne vastaan. Merleau-Ponty uskoo, että tämä sisäinen vastaavuus, tämä

maailman läsnäolo ja  lihallinen kaava on kaikille yhteinen. Muut kehot voivat

tunnistaa samoja kokemuksia toisiltaan. Parviainen (2002) puhuu tästä kokemuksesta

kinesteettisenä empatiana. Oman kehon kinestesian tajuaminen helpottaa myös
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muiden kokemusten tajuamista. Kinesteettinen eläytyminen helpottaa luovaa työtä,

mutta myös taitoon tarvittavien liikkeiden opettamista. (Parviainen  2002, 340)

Kuva 15. Tehtävän 4 harjoitus. Luonnokseni ja siitä syntynyt työ, ”Tulipuna”.

Tässä työssä mielikuvani tilasta on nuotio ja tulen tanssista siinä. Miten

ilmaisisin oloani siinä ja minkälainen se olisi ihan vain paikkanakin,

hektinen, kuuma, iloinen, levoton, voimakas. Se tuoksuisi tottakai

kirvelevän voimakkaasti savulle ja puulle.

Tulkintani mukaan kinestesia on siis olemassa mielikuvia välittävänä voimana. Työn

tekijänä on ihminen inhimillisellä olemuksellaan ja  kinesteettisyys on yksi

sommittelullisen työn lähtökohta.

8.4 Taidollinen harjaantuminen

 Ahoniemen mukaan ongelmallista on, että mielikuvat eivät välttämättä ole

omakohtaisia, tuottajalleen uusia ja siten luovia. Vahvoissakin mielikuvissa voi

toistua sekä ajatukselliset että kuvalliset kliseet. (Ahoniemi 1995) Konkreettisesta

maailmasta  tullut mielleyhtymä voi olla niin voimakas, ettei se salli oman ilmaisun

läpipääsyä. Tuloksena on silloin toistoa, kopiointia ja kliseitä.
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Kuva 16. Tehtävän 4 virikekuva ja siitä syntynyt työ, ”Leppis”. (Kope)

Materiaalina on käsinkudotunnäköinen puuvillainen pohjakangas,

maalattujen silkki -ja puuvillapalojen päällä on värjätty

pesuainetablettipussi. Pesupussi mukailee virikekuvan lehden

rakennetta yhdessä kirjonnan kanssa. Leppäkerttu on raakasilkkiä ja

samettia. (Kope)

”Leppis” on suoraan valmiista kuvasta siirretty työksi, se on saanut materiaalien

kautta kuitenkin toisennäköisen tulkinnan (kuva 16). Käsityöllinen ilmaisu voi

saavuttaa merkityksensä ja toimivuutensa täysin konkreettisella, materiaalisellakin

tasolla. Lehden rakenteen korostaminen irrottaa työn alkuperäisen kopioimisesta.

Pesupussin kennostomaisuus vahvistaa mielikuvaa lehdestä, ja saa sen

mielenkiintoiseksi.

Taitokulttuurissa jaettavan asiantuntijuuden elementteinä tekemistä koskevan tiedon

lisäksi on käytettävissä erityisesti erilaiset hiljaisen tiedon muodot, kuten aistitieto,

tunnetieto ja itsesäätelytieto. (Syrjäläinen 2003, 58) Aistiminen ei vielä takaa

asioiden persoonallista haltuunottoa; on eri asia kuunnella kuin kuulla. Reflektion

avulla ihminen tarkastelee omaa olemista, kokemuksia ja toimintaa kriittisesti (Sava

1998). Uuteen tekniikkaan keskittyminen alkaa kehittää havainnointia, kuten

opiskelijat seuraavassa pohtivat:
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...olen tänään miettinyt että pitää oppia katsomaan

tilkkumaalaussilmin. (Ckäs)

...mietin jo kuvia tai luontoa katsellessa mitä niistä voisi ideoida.(Hkäs)

...Mä oon ihan ihastunut siihen, että tähän tekniikkaan voi liittää ihan

mitä vaan. Oon alkanut katsella ihan toisella tapaa kaikkea jätettä yms.

(Dkäs)

Kieli on aineistossani monissa tehtävissä. Kielellä selitetään tehtyjä harjoituksia ja

puhutaan töistä toisten kanssa informatiivisella tasolla. Sanallistaminen jäsentää

töihin liittyviä tuntemuksia. Se  auttaa reflektoimaan ja käsitteellistämään

tiedostamattomia prosesseja. Analysoimalla omaa työtään voi nähdä mitä

merkityksiä omiin valintoihin on sisältynyt. Omien  intuitiivisten lähtökohtieni

merkitykset paljastuivat, kun analysoin töitäni kirjoittamalla:

Linnut olivat töissäni lähtökohtana. Viime aikoina olin kiinnittänyt

huomiota lintuihin ympärilläni, sekä kuviin että eläviin. Olin

luonnostellut jonkin verran aiheen tiimoilta ja ne ilmaantuivat töihini

luonnostaan. Lintujen kauneus ja sirous tuntui lähestyvän omaa

naiseuden kokemustani. Teemoina myös vapaus liikkua ja liihotella

vastakohtana ahkeralle huolehtivuudelle, nousivat mieleeni. Siskoni

vastasyntynyt vauva ja pesää rakentava lintu eli elämän jatkamisen

kyky ja sen ylläpito. Lintu on minulle naiseuden symboli, sen

herkkyyden ja monimuotoisuuden kuvaaja.

Kieli tekee mahdolliseksi kommunikoinnin muiden kanssa.

 ..ja itse tuotteeseen olen todella tyytyväinen, sain mielestäni kuvattua

työssä jotain sellaista mitä itse olin ajatellut haluavani, vaikken vielä

ollut tiedostanut sitä. (Fope)
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Kieli täysin spontaanina, tiedostamattomana mielikuvana, voi liittyä esimerkiksi

assosiaatioon, jonkin sanan tai materiaalin synnyttämän kuvan muodostumiseen

Toisaalta kieli liittyy kuvitteluun ja tarinoihin. Kieli on kaikille kulttuurissamme

yhteinen, mutta jokainen luo tarinasta omat kuvansa. Kuvailevat tarinat ovat

mielikuvaoppimisen työvälineitä, koska ne synnyttävät yksilöllistä

ilmaisua.(vrt.Lindh1998)

Pulkkila (2001) kertoo, että tarinat joita oppilaat kuulivat prosessin aikana herättivät

mielikuvia sekä itse käsityön suunnittelun että oman tarinan kehittelyyn. Sanallisten

mielikuvien osuus korostui oman tarinan suunnittelussa. eli oppilas kehitteli

tarinaansa usein sanallisesti koettujen mielikuvien pohjalta. Omien tarinoiden

kirjoittamisesta pidettiin, koska ne toivat ideoita suunnitteluun ja olivat vaihtelua

perinteisille opetusmenetelmille. Dioilla ei ollut oppilaiden mukaan niin suurta

merkitystä uusien ideoiden tuottajana. Diat palauttivat oppilaille mieleen lähinnä

aikaisemmat kokemukset. Erilaiset lähestymistavat toivat uuden ulottuvuuden

aiheeseen ja koko prosessiin. Sanallisilla kokemuksilla näytti olevan vaikutusta

sanattomien mielikuvien syntymiseen. Tämä ilmeni oppilaiden suunnitellessa omia

tarinoitansa, sanalliset mielikuvat synnyttivät mm. ahaa! –elämyksiä oppilaiden

käsityötuotteen suunnitteluun. (Pulkkila 2001, 65)

Laulajainen-Malkki (2001) tutki eläytymismenetelmän avulla koottuja kirjoituksia

suunnitteluprosesseista. Kirjoittajat toteuttivat mielikuvituksensa ja olemassa olevien

tietorakennelmien perusteella  suunnittelutehtävän. Tehtävää varten oli

kehyskertomus, johon eläytymällä sisustusalan opiskelijat kuvasivat kirjallisesti

oman tuolin suunnitelman.  Eläytymismenetelmä kuvaa hänen mielestään hyvin

suunnittelijan ajattelu- ja mielikuvaprosesseja. Kirjalliset kuvaukset olivat laajoja

suhteessa käytettyyn aikaan ja he pystyivät suorittamaan suunnittelutehtävän helposti

verbaalisena mielikuvaprosessina. (Laulajainen-Malkki 2001, 96–97)

Tilkkumaalauksen kurssityön suunnittelussa lähtökohtana oli itseä kiinnostava maa

tai paikka. Tavoitteena oli  suunnitella tuote, joka kuvaa siellä koettuja tunnelmia.

(ks.liite 1, vko 35) Useimmat lähtivät suunnittelussaan liikkeelle jo koetusta matkasta

tai tapahtumasta, johon liittyi muistoja. Se sai kuvauksissa siksi helposti tarinamaisen

muodon.
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8.5 Yksilö kohtaa yhteisön

Kuinka oman alan kulttuuri ja tässä tilkkumaalauksen konteksti vaikuttaa mielikuviin

ja tekemiseen? Syrjäläisen mukaan (2003, 58)  tiedon ja taidon kerrostuessa syntyy

asiantuntijuutta, jolle erinomainen kasvualusta on ympärillä elävä taitokulttuuri.

Verkkokurssilla oppiminen tapahtuu välineiden ja merkkien kautta. Käsityön

taitokulttuuri typistyy vuorovaikutuksen osalta kirjoittamiseksi ja työt muuttuvat

verkossa kaksiulotteisiksi kuviksi:

Olisi oikeasti kiva nähdä kaikkien työt luonnossa. Sillä itse koen  että

kone hieman vääristää töitä. Saisi käsin kosketella niitä. (Gope)

Käsityössä opetus, oppiminen ja työtoiminta ovat kiinteästi vuorovaikutussuhteessa.

Uuden asian omaksumisessa  mahdollisuus esimerkin noudattamiseen korostuu.(vrt.

Suojanen 1992, 116)  Mielikuvat aiheesta ja sen työtavoista muodostuvat ensin

esimerkin kautta. Ne motivoivat omien taitojen kehittämiseen. Luova prosessi on

yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välistä vuorottelua; sisäisen ja ulkoisen palautteen

vuorottelua. Seuraavista viittauksista käy ilmi, kuinka toisten työt ja keskustelut

antoivat kurssilaisille intoa ja oppiminen oli mielekästä:

..täällä(verkkokurssilla) on ollut juuri se avartavaa, että kokoajan joku

keksii jonkun uuden tavan toteuttaa noita ompeleita ...täällä tuntuu

todellakin tulevan lisää ideoita ja uusia tekniikoita. (Fope)

...saan teiltä kokoajan hyviä ideoita..olen aina innostunut uudelleen

näiden keskustelujen /kommenttien jälkeen. (Bkäs)

Toisten töitä on kiva katsella ja lukea ja tämä keskustelu on tosi

mukavaa. Ja mikä parasta, tässä oikeesti tuntuu oppivan jotain uutta.

Saa ideoita ja kannustusta. (Dkäs)

...chatti on muuten juuri sitä mitä kaipaisi omista töistä kokoajan...näin

se keskustelu vaikka virtuaalinenkin auttaa eteenpäin. (Bkäs)
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 ...oon ihan innolla odottanut n:n töitä verkkoon- tavoitteet on ittellä

samat mutta tulos ei. (Bkäs)

n:n työt olivat hyvin vaikuttavia, ja antoivat minulle aivan uuden

näkökulman koko tilkkumaalaukseen. (Fope)

Mielikuva itsestä työn tekijänä on tarpeellinen ja motivoiva ja erityisen herkässä

tilassa taidon opetteluvaiheessa. Kurssilaiset analysoivat itseään seuraavasti:

..aloin jo päästä jyvälle siitä maalauksesta ja luottamaan siihen, että

kyllä se onnistuu! Oon vähän kehno piirtäjä..(Dkäs)

Mä oon liian pikkutarkan piipertäjä ja reunojen yli ompeleminen

menee ”vasten luontoa”. Yritän ja yritän, mutta en sitten ole

tyytyväinen työni jälkeen. (Bkäs)

...mietin jo jossain vaiheessa onko kyseessä tilkkumaalaus ollenkaan.

Mutta kun ohje oli irroitella, niin uskaltauduin lähettämään tämän.

(Kope)

Osa ongelmista aiheutui ajatuksesta, että ei ymmärrä tai tekee väärin. Mielikuva työn

tekemisestä  ei saa tarpeeksi vahvistusta ilman kontaktia ja ohjausta. Kontekstissa

elävä kulttuuri synnyttää jaettua tietoa, älykkyyttä ja ymmärrystä (Syrjäläinen 2003,

71). Oma  havainto ja jaettu kokemus toiminnan toteuttamisesta helpottaisi sietämään

epävarmuutta, joka uuden asian oppimiseen sisältyy:

Ehkä kokemaani epävarmuuteen on syynä se että kurssilla ei saa

samanlaista välitöntä palautetta kuin ihan liveopetuksessa. En tarkoita

tällä palautteella sitä ettenkö olisi voinut kysyä apua, vaan sitä, että

kun tein harjoitetta, en saanut vahvistusta oikeille työtavoille, ja sitten

taas palautetta työtavoista jotka eivät olleet aivan tekniikkaan

soveltuvia. (Fope)
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Jos joku olisi antanut selän takana hieman vahvistusta oikeaan

suuntaan, olisi suurimmat virheet jääneet väliin ja tilkkumaalauksen

syvempi olemus olisi auennut helpommin. Nyt oikeastaan yritin sitten

imeä ideoita ja oppeja muiden töistä...(Fope)

Viittauksista käy ilmi kaipaus tapahtumasta, jossa jaetaan käsityön kokemus ja

eletään yhdessä sen ”henki”. Mielekkyys ja elämän merkityksellisyyden tunne

näyttäisi elävän sanattoman ja puhuvan subjektin kohtaamisen tilassa - tilassa, jossa

yksityinen yksinäinen kohtaa yhteisöllisen yhteenkuuluvuuden. Käsitteettömään

keholliseen aistimukseen kuin käsitteelliseenkin, sanalliseen todellisuuden

hahmottamiseen  on toinen ihminen vuorovaikutuksen kautta saumattomasti

sidoksissa. (Pitkänen-Walter 2001, 138)

Muiden kanssa kirjoittamalla käydyt keskustelut, säännöllinen ja pakollinen töiden

kuvaaminen koettiin tarpeelliseksi. Kuvat ja kirjoitukset olivat hyviä oppimisen

välineitä tukien ja kannustaen työskentelyä. Ne eivät kuitenkaan olleet kaikille

osallistujille täysin riittäviä. Verkkokurssin aineisto todensi taitokulttuurin

olemassaolon ja vuorovaikutuksen merkityksen käsityöilmaisulle. Vuorovaikutus on

tarpeellinen muodostettaessa mielikuvia itsestä työn tekijänä ja siihen liittyvistä

ulkoisista ja sisäisistä tavoitteista. Erityisesti taidon kehittymisvaiheessa

ilmaisullinen työ yksikseen, kokeillen ja pohdiskellen on vaativaa. Tuen puute voi

johtaa mielikuvaan itsestä huonona tekijänä. Vaikuttimina on oma sisäinen palaute ja

sosiaalinen ulottuvuus, johon oma tekeminen peilautuu.(vrt. Anttila 1992, 71)

Välittyminen on käsityöhön liittyvä älyllistä voimavaraa edellyttävä elementti, jossa

sekä kielellisiä että konkreettisia työvälineitä käytetään. Välittymisen kautta

mielikuvat syntyvät konkreettiseen maailmaan. Erityisesti elimellisyyden ja

välittymisen ansiosta käsityön tekijälle kehittyy hiljaista aisti-, tunne- ja

itsesäätelytietoa. (Syrjäläinen 2003, 59)

9 MIELIKUVAT JA  ILMAISU

Edellä analysoin aineistoa tyyppianalyysissa muodostamieni neljän mielikuvan

avulla. Muodostin ne Ahsenin (1984, Lehtosen 1996 mukaan) uusrakenteelliseen

mielikuvakäsitykseen ja kolmoiskoodausmalliin perustuen. Kielellisistä,
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visuaalisista, kinesteettisistä ja yksilöllisistä mielikuvista ja niitä määrittävistä

virikkeistä syntyi aineiston käsittelyn avuksi tyypittelyrunko. Se selkeytti mitä ovat

ilmaisuun liittyvät mielikuvat tällä kyseisellä verkkokurssilla.

Analyysini myötä alkoi  korostua yksilön tapa käyttää mielikuvia ja niiden vaikutus

ilmaisuun. Yksilön mielikuvista muodostuvaa, sisäistä elämysmaailmaa,  kutsutaan

mielikuvamaailmaksi. Mielikuvamaailmassa käytetään sekä tietoisia, että

tiedostamattomia toimintoja (Kalliopuska 1994). Tähän mennessä tekemäni tulkinnat

todensivat, että aistit ja havainnot, kognitio ja persoonallisuus vuorovaikutuksessa

ulkomaailman kanssa muodostavat käsityön ilmaisua. Oivalsin, että tutkimani

yksilöllinen mielikuvamaailma, kuvaa mielikuvamaailmaa, jossa muut

(kinesteettiset, kielelliset ja visuaaliset) saavat toetutuksensa. Tätä kautta ryhdyin

pohtimaan millaisia ovat mielikuvat ja mikä on niiden merkitys työskentelylle

huomioiden yksilön kokemuksen ja käsityön tekemiseen liittyvän

prosessinomaisuuden.

9.1  Abstrakti – konkreetti -ulottuvuus

Tarkastellessani virikkeitä lähemmin ja luodessani selkeämpää koodaussysteemiä

analyysissa, virikkeet alkoivat jakautua luontevasti konkreettisiin ja abstrakteihin

virikkeisiin. Konkreettiset virikkeet määrittelin tässä käsin kosketeltaviksi,

havainnolle olemassa oleviksi  artefakteiksi. Valmiit kuvat, esineet tai materiaali

saattoivat sysätä työn käyntiin. Puhuttiin esimerkiksi, kuinka työ kissasta, sai

innoituksen valkoisesta fleecestä, joka oli tunnultaan kuin kissan posket (Ikäs), tai

kuinka paperinaru materiaalina tuntui hauskalta materiaalilta suunnitelman

aloitukseen (Fope), ja kuinka kukat ilmaantuivat töihin ulkomaan matkan muistoista

(Aope). Abstraktit virikkeet olivat tässä tuntumia,  unia, elämyksiä tai kuvitelmia

liittyen ihmisen esikäsitteelliseen ja affektiiviseen maailmaan. Abstraktien

virikkeiden kaltaisia olivat esimerkiksi unissaan lentäminen (Ekäs) tai  kuvailu

tunnelmoinnista syksyisestä illasta omassa sadon kaunistamassa puutarhassa (Ckäs).
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Virikkeet toimivat siis yksilön maailmassa abstraktin ja konkreettisen ulottuvuuden

mukaan, vaikuttaen toisiinsa ja osana mielikuvia.

tiedostamaton tiedostaminen

                                  mielikuvamaailma
abstrakti                                                                                       konkreettinen

yksityinen                                                                                    yhteisöllinen

Kuvio 8. Mielikuvamaailman osatekijöitä

Kun mielikuvat tai niitä määrittävät virikkeet ovat abstrakteja, niihin liittyy tulkintani

mukaan alitajuista, esikäsitteellistä kokemista. Siksi olen sijoittanut ne kuviossa 8

vasemmalle. Se kuvaa yksilön omaa sisäistä maailmaa, josta kommunikoidaan

yhteisölliseen kaikille olemassa olevaan konkreettisempaan maailmaan, joka on

kuviossa 8 oikealla. Abstrakti asia voi toki olla myös tietoinen. Esimerkiksi rakkaus

on abstrakti mielikuva, mutta se voi olla hyvinkin konkreettinen tietoisuudessa

käsitettävä tunne. Kyse onkin siitä, minkälaisia mielikuvia sen käsityöllisessä

ilmaisussa käytettäisiin. Abstraktisuus voi olla kytköksissä persoonaan ja hänen

sisäiseen kokemukseen liittyvään tunteeseen tai abstraktin asian ilmaisuun. Täysin

tietoisella tasolla ovat konkreettiset mielikuvat, kuviossa 8 oikealla puolella.

Perinteinen punainen samettisydän olisi suoraan konkreettisesta maailmasta

lähtökohtansa saanut toteutus, mutta esimerkiksi poikaystävän paidasta ommeltu

sydän sisältäisi prosessointia ja ehkä tällöin myös abstraktin ulottuvuuden

hyödyntämistä. Tarkoittamani prosessointi ja sen luontevuuden pohdinta ilmeni

esimerkiksi:

...jäin miettimän sitä kuinka haastavaa on kuvata jotain tiettyä

tunnelmaa. Uskoisin että se on vielä vaikeampaa niin päin että jokin

kuva antaa tietyn tunnelman ja sen jälkeen pitäisi löytää materiaalit ja

keinot millä tunnelman toteuttaa... joistain materiaaleista voi löytyä
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oma tunnelma joka voisi viedä tekijänsä mukanaan, ja sitten tunnelma

olisi helpompi toteuttaa. (Fope)

Edellä olevasta lainauksesta voi tulkita mielikuvien liikkeen eli kuinka prosessi

etenisi ensin konkreettisesta asiasta saadun abstraktin tunnelman myötä

konkreettiseen  toteuttamiseen.

Kuvaamani ilmaisuun liittyvä mielikuvamaailma on koostunut sekä yksilön sisäisistä

että ulkoisista mielikuvista. Anttila (1992) käyttää muotoilunprosessista sekä ajallista

että yhteisöllistä dimensiota. Kaksisuuntainen nuoli kuvaa mahdollisuutta liikkua

näiden eri ulottuvuuksien välillä (kuvio 8). Yksilön sisäiset mielikuvat saavat

toteutuksensa yhteisestä maailmasta ja muokkautuvat havaintojen ja tulkintojen

kautta mahdollisesti vaikuttamaan uusien mielikuvien syntyyn. Kuvaan viivan

vinona, jotta se kertoisi "liikkeestä sisältä ulos ja ulkoa sisäänpäin. Mielikuvat ja

virikkeet eivät ilmaannu suoraa tietä, vaan ikäänkuin nousevat yksilön sisältä.

9.2 Mielikuvien dynaaminen tasomalli

Mielikuva on ilmaisun keskeinen väline, jolloin se voi olla ilmaisun ja ajattelun

kohde, mutta myös sen tulos. Lindhin (1998) mukaan mielikuvituksessa virtaa sekä

spontaaneja että tahdonalaisia mielikuvia. Spontaanit mielikuvat heijastavat mielen ja

tietoisuuden olemassaoloa. Uudet ulkoiset ja sisäiset ärsykkeet tuottavat spontaaneja

mielikuvia kaikkien aistipiirien avulla. Kun mielikuvaan suunnataan tietoisesti

huomiota, se muuttuu tahdonalaiseksi, yhdistyen aikaisempiin mielteisiin ja

somaattisiin opasteisiin eli kehon muistumin, jotka syntyvät tunteiden ja liikkeiden

tapahtumista. (Lindh 1998, 100) Mielikuvat esiintyvät siis yksilön

mielikuvamaailmassa eri tavoin riippuen hyvin monista eri asioista.
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Aistimus

Konkretia
Materia

+

Käsite
+

=

Tunne

Havainto +

Tiedostamaton
Abstr.
Mielik.

Konkr
mielik.Tiedostaminen

Kuvio 9. Mielikuvien dynaaminen tasomalli.

Soikiomainen kehä kuvaa käsityön tekijän mielikuvamaailmaa (kuvio9). Sen  sisällä

vaikuttavat eritavoin syntyneet ja  prosessoituneet mielikuvat  Mielikuvien

prosessointi muistuttaa orkesterin toimintaa. Yksittäinen soitin voi soittaa itsenäisesti

toimivan sävelmän. Kun taas useampi soitin sovitetaan soittamaan yhdessä, syntyy

orkesterin esitys. Orkesterissa eri soittimien äänet sulautuvat kokonaisuudeksi, mutta

jokaisen soittimen ääni on kuitenkin osana vaikuttamassa muiden soittimien ääniin.

Samalla tavoin yksittäinen spontaani mielikuva voi johtaa työn syntymiseen.

Spontaaneja mielikuvia, mielikuvituksessa pongahtavia ideoita olen kuvannut

pystyviivoilla. Ne voivat siis syntyä ilman suunnittelua tai ajattelua. Tunne tai kuva

voi silloin siirtyä `suoraan` kankaalle, synnyttäen yksilön tulkinnan aiheesta ja sitä

voi olla spontaaniuden vuoksi vaikea selittää. Perusmallissani (kuvio 9) on kuusi

ehdottamaani pystyviivaa siistissä lineaarisessa järjestyksessä. Malli on  kuitenkin

sovellettavissa niin, että pystyviivoja voi olla prosessin mukaisesti  myös eri määrä ja

ne eivät ole sidottuna nousevaan muodostelmaan. Jos työstä on eriteltävissä

ensimmäisenä ilmaantunut spontaani mielikuva, sitä kuvaa parhaiten pystysuunnassa

korkeimmaksi nouseva viiva, vaikka se olisi keskellä vaakasuuntaista viivaa .
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Spontaanit mielikuvat  voivat  prosessoitua vuorovaikutuksessa erilaatuisten

mielikuvien kanssa. Vaakaviivan mukaisiin ”tasoihin” olen sisällyttänyt

tyyppianalyysissani määrittelemäni kinesteettiset, kielelliset ja visuaaliset mielikuvat

ja ne ovat suhteessa niihin mielikuvamaailman ulottuvuuksiin, joita käsittelin

edellisessä kappaleessa. Tiedostamaton taso on tunteiden ja kehon, tahdosta

riippumattomien  toimintojen taso. Tällä tasolla on hetkellisiä tunteita ja aistimusten

häivähdyksiä, joita ei ole mahdollista ilmaista mitenkään ennen kuin ne on  pystytty

siirtämään seuraaville tasoille. Ne muuntuvat mielikuviksi, kun niistä ollaan tietoisia.

(vrt Ahsen, S-somatic) Havainto ja visio (visuaalinen elementti  ajatuksissa) luovat

ensimmäiset edellytykset mielikuvan prosessoinnille toisin sanoen johtavat

jonkinlaisen tiedostetun representaation syntymiseen mielessä (I-image). Ulkoiset

mielikuvan testaukset ja luonnokset mahdollistuvat tällä tasolla. Kielen (M-meaning)

sisällyttäminen mielikuvaan johtaa sitä rakenteellisesti askelta tietoisempaan,

käsitteellisempään suuntaan. Ilmaisuun yhdistyy monipuolisempaa mielikuvan

jäsennystä ja myös kommunikointi mielikuvasta muiden kanssa helpottuu. (vrt.

Ahsen 1986) Kun eri tasojen mielikuvia ja spontaaneja mielikuvia yhdistyy, syntyy

orkesterin kaltaisesti, monipuolisesti sommiteltu työ.

Mielikuva saa prosessinomaisuutta ja dynaamisuutta  liikkeestä eri tasojen välillä.

Kaksisuuntainen  nuoli  ilmentää  tätä  liikettä.  Nuoli  ei  kuitenkaan  tarkoita  vain

edestakaista liikettä, vaan mielikuva voi myös hypätä tasolta toiselle tai jättää jonkin

tason väliin. Ilmaisulliseen työhön pätee sama iteratiivisuus ja spiraalisuus kuin

suunnitteluprosesseissa on esitetty. Ne eivät edellytä, että suunnittelijan täytyy edetä

missään tietyssä järjestyksessä, vaan suunnittelun eri osa-alueet painottuvat eri tavoin

ja ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. (Seitamaa-Hakkarainen 1999, 109;  2000, 187,

Anttila 1992)

Iteratiivinen prosessi vaatii yksilön kykyä ajattelun liikkeeseen. Martindale (1999)

kuvaa assosiointitapojen eroja. Syvä assosiaatioiden käsittelytapa tarkoittaa

alkuperäisestä ärsykkeestä irrottautumista, kykyä reagoida monipuolisesti ja

kauemmas ensimmäisestä mieleen tulleesta assosiaatiosta. (Martindale 1999, 139)

Käsityötieteen Seitamaa-Hakkaraisen(1989; 1999; 2000) mukaan suunnitteluprosessi

alkaa yksilöllisesti ja tehtävästä riippuen monella tavalla. Hän havaitsi eroja

eksperttien ja noviisien suunnittelukäyttäytymisessä. Erot johtuivat
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suunnitteluavaruuksien prosessointitaidosta. Eksperttien kudonnan suunnittelu

vuorotteli suunnitteluavaruuksien sisällä ja välillä yhtäaikaisesti. Ekspertit yhdistivät

monia suunnittelun elementtejä alusta asti, kun taas noviisit keskittyivät ensin

visuaalisiin elementteihin ja siirtyivät tämän jälkeen teknisiin elementteihin.

(Seitamaa-Hakkarainen 2000) Mielikuvien ja ideoiden suuri määrä ei vielä takaa

onnistunutta suunnitelmaa, vaan mielikuvien laadulla ja reflektoinnin tasolla on

suurempi merkitys lopputuloksen onnistumisessa.(Silvonen-Kamaja 1997)

Prosessointi  ei  aina  ole  välttämättä  nähtävissä  valmiista  työstä.  Eri  tasojen

hyödyntäminen tai ilmeneminen riippuu annetusta tehtävästä ja tilanteesta ja myös

syntyneiden  töiden reflektoinnista.  Kyseessä olevan mallin tasoajattelu ei siis kuvaa

tekijän taidollista tasoa, vaan syntyneiden mielikuvien olemusta, joiden

hyödyntäminen voi johtaa taidolliseen harjaantumiseen.

9.2 Mielikuva prosessina

Kaikkien mielikuvien taustalla on hetkellisiä tai spontaaneja tuntemuksia vaikka

kuinka paljon, mutta tulkittaviksi tulevat vain ne, jotka on pystytty tuomaan julki.

Käytännössä tässä tutkimuksessa kaikki mielikuvat ovat jossain määrin prosessoituja,

koska ne ovat tarkasteltavina kirjoituksina tai kuvina.  Erot ovatkin käsitettävissä

tässä suuressa määrin laadullisiksi eroiksi suhteessa yksilön ilmaisuun. Se tarkoittaa

mielikuvan siirtämistä konkreettiseksi työksi ja siihen liittyviä kokemuksia.

Kuva 17. Tehtävän  4 harjoitus. (Ekäs)
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Punajuurityö sai virikkeensä kahvipussista (kuva 17). Tekijä halusi soveltaa

materiaalia kirjontaan ja muistot pussien uusiokäytöstä toivat hänet lopulliseen

aiheeseen. Hän kuvailee seuraavassa viittauksessa, kuinka eri aistit virittäytyivät

uudelleen muiston myötä:

Punajuuret liittyvät kahvipussiin siten että…äitini paistoi raa ´at

punajuuret tyhjien kahvipussien sisällä.. päivällä paistettiin ruisleivät,

joiden jälkeen kahvipussukat punajuurineen tungettiin uunin

jälkilämpöihin. Voin melkeinpä haistaa ihanan ruisleivän tuoksun ja

nähdä kuumat ”kahvipussit” juuri uunista tulleina hellan

nurkalla…niinpä punajuuret tulivat heti mieleeni, kun silmäilin tyhjää

kahvipussia ja mietiskelin siihen kirjonta-aihetta. (Ekäs)

Muisto
aistit

Kahvipussi
havaintona

Punajuuret
ja työ

+ +
=

Kuvio 9.  Esimerkki spontaanien mielikuvien prosessoitumisesta valmiiksi työksi.

Tulkinnassani (kuvio 9) punajuurityöhön liittyvistä mielikuvista, keskimmäinen

pystyviiva nousee ylimmäksi. Se kuvaa havaintoon osuneesta kahvipussista, josta

ensimmäinen mielikuva sytyttää halun ryhtyä toteuttamaan työtä. Seuraavaksi ylin

viiva oikealla puolella ovat materiaalisia suunnittelun lähtökohtia, jotka herättävät

alimman äärivasemmalla olevan pystyviivan kuvaaman muiston. Se sisältää aistisia

tunnelmia. Tämän jälkeen on oikealla viivan päässä tuloksena tiedostettu halu

totuttaa työ punajuurista kahvipussit materiaalina. Käytännössä järjestys on voinut

olla hyvinkin samanaikainen ja edennyt nopeasti. Tulkintani tarkoitus on selkeyttää,
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kuinka mielikuvat koostuvat eri elementeistä. Ne voivat saada sysäyksiä

konkreettisista materiaaleista, mutta yhdistyvät yleensä abstraktimpiin asioihin ja

tunteisiin, synnyttäen prosessin.

Siten samasta aiheesta, kuten tässä kahvipussien foliosta, tulee yksilöstä riippuen

hyvin erilaisia mielikuvia. Toiselle opiskelijalle kahvipussit toivat mieleen niistä

uusiokäyttöön ommellut kassit. Mielikuva kasseista ei olisi mahdollistanut

materiaalin soveltamista omaan työhön, kuten hän seuraavasti kertoo:

...niitten kahvipussikassien jälkeen en oo osannu ajatellakaan pussien

käyttöä. Järkytys! (Dkäs)

9.3 Kurssityö mielikuvaprosessina

Päivi aloittaa porfolionsa kuvaamalla tunteitaan, joita hän koki pienen
keräilylevykirjasen kautta:

Maailman kiinnostavin pieni kirja. Punainen kirja. Se sisälsi
radioheadin keräilylevyn. Se oli spine damaged, selkärangaton. Sen
kannessa oli itkevä olio. Se on Amnesiac, muistinsa menettänyt. Sivuilla
Amnesiac seikkailee muistikuviensa risaisessa maailmassa, etsien
totuutta, etsien muistoja. Cd-soitin pyörittää levyltä maailman parasta
melankolista musiikkia. Jää arvoitukseksi, onko Amnesiac- olio myös
selkärangaton, vai pelkkä kirja?(Päivi)

Kuva 18.  Kansisivu keräilylevy-kirjasesta.
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Kuva 19. Sisäkuva kirjasesta.

Kuvissa 18 ja 19 on esimerkkisivut kirjasesta, jossa on moniaistinen tarina. Ennen

kirjonnan kurssille osallistumista tunnelmat olivat melankoliset:

Katselin tätä kirjaa joka päivä. Varsinkin kun olin allapäin. Halusin

samaistua olioon.(Päivi)

Tekstit
kuvat
musiikki

Kuvio 10. Tulkinta Päivin lähtökohtaisesta mielikuvamaailmasta.

Tässä olen soveltanut mielikuvien dynaamista tasomallia ainoastaan

mielikuvamaailman hahmottamiseen (kuvio10), koska spontaaneista mielikuvista ei

ole  tulkittavaa  tietoa.  Samaistuminen  olioon  on  Päivin  olotila  eli  tässä  hänen

mielikuvamaailmansa. Se muodostuu surusta ja sen materiaalisina tulkkeina ovat

kirjasen sisällöt. Seuraavasta viittauksesta käy ilmi, että osallistuminen kurssille

tunkeutuu mielikuvamaailman osaksi ja alkaa vaikuttaa sen hetkiseen tilanteeseen:
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Piristyin. Olin iloisempi. Pientä punaista kirjaa en kuitenkaan ollut

unohtanut. Katselin sitä lähes joka päivä, muistamatta kuitenkaan

kuvia ulkoa. En koskaan lukenut tekstejä. Musiikki teki minut taas

surulliseksi. Kurssi toi minulle takaisin tärkeän kipinän, jonka olin jo

hetkeksi unohtanut...Päätin pysytellä mukana kurssilla. Kirjaa katselin

silloin tällöin. Kurssityössä piti matkustaa jonnekin. Olin jo matkannut

ihanat kuukaudet Irlannissa. Mieleni oli täynnä muistoja. Kauniita

muistoja. Ihania muistoja. Ilkeitä muistoja. Hauskoja muistoja.

Muistoja kulttuurien välisistä ongelmista; iris jokes! Muistin kaiken en

ollut amnesiac.(Päivi)

Tunteita ja ajatuksia herättäneen musiikin, kuvien ja tarinan kautta syntyy idea oman

kokemuksen kertomisesta ja kuvailemisesta kirjasen muodossa:

Päätin tehdä oman pienen kirjani. En enää katsellut pientä punaista

kirjaa. En kuunnellut sen musiikkia. Aloitin oman tarinani, joka säilyisi

samalla käsityön keinoilla omana muistoesineenäni, mementonani.

Sen hetkisen melankolian symboli, kirjanen, kääntyykin ilmaisun kautta oman

paremman tarinan kertomisen muodoksi:

Otin esille valokuvani reissulta ja aloin rakentelemaan niiden

ympärille hauskoja tapahtumia matkan  varrelta. Loppujen lopuksi

tarinat pysyivät lähes samoina koko prosessin ajan. Halusin siirtää

kuviin ihmisiä ja ilmeitä...
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Kuva 20. Lähtökohtia kurssityölle. Valokuva sillasta Irlannissa.

Kuva 21. Siltakuvasta pellavalle muokattu ja kirjottu kirjasen ”sivu”. (Päivi)

Silta Päivin matkan varrelta on kuvassa 20. Kirjotussa sivussa (kuva 21) on  taustalla

mustavalkoinen kopio sillasta otetusta valokuvasta. Tämä sivu kertoo Päivin

saapumisen tunnelmista Irlantiin. Matkalaukkuja kuvaavat Suomessa kalastuksessa

käytettävät verkkomerkit.  Ne symbolisoivat taaksejäänyttä kotia ja sen kulttuuria.

Iloinen reissaaja kantaa matkalaukkuja, mutta samalla ympärillä olevat maisemat on

ommeltu myrskyisästi. Vastavärit luovat jännitettä ja muodot ja ompeluviivat pitävät

yllä liikettä. Lähtökohtakuvan kaunis ja seesteinen silta on muuttunut matkalaisen

saapumisen tunnelmia kuvaavaksi työksi. Odottavan  jännityksen kokemus välittyy

työstä.
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Verkkomerkin kautta tekijän kotiin liittyvät yksilölliset mielikuvat hahmottuvat

tärkeiksi. Verkkomerkki yleisempänä mielikuvana on myös oivaltava. Se saa

ajattelemaan Suomen maisemia ja luontoa, suomalaista kalastusta ja sitä kautta

laajemmin koko omaa kulttuuriamme. Kyse on erilaisesta luonnosta, ympäristöstä,

mutta myös ihmisten erilaisista toimintatavoista. Verkkomerkki osoittaa huomiota

kulttuurien välisiin eroihin, jotka voivat tuntua mielenkiintoisilta, mutta samalla niin

vierailta.

Kuvaan liittyvästä tarinasta käy ilmi, kuinka vieraus liittyy myös  kieleen. Kuinka

toisen ymmärtäminen on vaikeaa ja kielen merkitys on monivivahteista.

Matkustajalle on tuttua, että henkilöstä käytetty ja puhuttu tärkeä symboli, nimi

välttämättä välity toiselle. Seuraavassa työn yhteyteen liitetyssä dialogissa molemmat

saavat sanalle omasta kielestä merkityksiä. Kärjistetysti sanottuna  universaalia kieltä

ei ole löydettävissä, jotakin voi jäädä aina ymmärtämättä:

Hellou, my name is Päivi.

Nice to meet you PAAVI

P –Ä-I- V-I

Paavi?
Bivi?
Beivi?
Paavi?

I´m not Pope
I`m P-Ä-I-V-I
Please, just take your time...(Päivi)
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Muisto
Valokuva

Suomi

+
+ Kieli +

Kuvio 11. Lähtökohtainen  mielikuvamaailma ja edelleen prosessoitunut
mielikuvamaailma kurssityötä varten.

Päivin kirjasesta on tulkittavissa  monenlaista prosessointia. Kuviossa 11 esitän,

kuinka lähtökohtainen mielikuvamaailma (pieni ympyrä) yhdistyi uusien mielikuvien

kanssa, synnyttäen mielikuvamaailman kurssityötä varten. Hyvät muistot matkasta

yhdistyvät tarinoihin, konkreettiset valokuvat, materiaalit ja tilkkumaalaus tekniikka

välittävät kokonaisvaltaista ilmaisua. Yhteisöllinen ulottuvuus on monikulttuurinen

ja kielenä on englanti. Valmiit työt koskettavat kahta maata ja sen ihmisiä.

10 POHDINTA

Tutkimuksen ensimmäiseksi tavoitteena oli selvittää mitä ja minkälaisia ovat

tilkkumaalauksen verkkokurssille osallistuneiden mielikuvat. Tämän jälkeen

tarkastelin laajemmin mielikuvan roolia ja merkitystä käsityöllisessä ilmaisussa.

tuloksena kehittyi mielikuvien dynaaminen tasomalli. Se on visualisoitu malli, joka

kuvaa erilaisten mielikuvien syntymistä, prosessointia ja ilmaisua.

Näkökulmassani kognitiivisiin prosesseihin yhdistyi käsityötieteellinen ajattelu ja

käsitys ihmisestä tuntevana, merkityksiä tuottavana ja toimivan kokonaisvaltaisena

yksilönä. Lehtonen (1996) toteaa, että käsityön näkökulmasta   uusrakenteellinen

mielikuvakäsitys ja kolmoiskoodausmalli laajentaa mielikuvan roolia verrattuna

kognitiiviseen mielikuvakäsitykseen. Strukturalistisiin teorioihin nojautuvan

uusrakenteellisen teorian tarkoituksena ei ole pelkästään kuvailla, kuinka tieto on

varastoituneena tai esillä mielikuvissa, vaan nähdä ne osana ihmisen kehon

kokonaisvalataista toimintaa. (Ahsen 1986, 25, 30-34) Havaintoprosessin myötä
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muodostuu kielellisten ja kuvallisten mielikuvien lisäksi kehollisia kokemuksia.

Tämä orientoivien ja operationaalisten mielikuvien kehollinen merkitys vaikuttaa

hänen mukaansa prosessin mielekkyyteen. (Lehtonen 1996) Uusrakenteellisuus ja

kolmoiskoodausmalli antoivat siis psykologian suunnalta näkökulmaani sopivia

raameja ilmiön käsittelemiseksi.

Sovelsin kolmoiskoodausmallia tyyppianalyysiin ja se oli aineiston jäsentelyn

perustaana. Tutkimuksessani tyyppianalyysin tärkeimmiksi tekijöiksi muodostuivat

virikkeet, jotka olivat suorimmin luettavissa aineistosta. Niiden tulkinnassa

hyödynsin Paivion (1991) käsitystä ei-kielellisistä ja kielellisistä stimulanteista. Sen

pohjalta virikkeet jakautuivat analyysissani abstrakteihin ja konkreettisiin. Virikkeet

olivat osana mielikuvien muodostumista ja sitä kautta pystyin tulkitsemaan mitä ovat

mielikuvat tilkkumaalauksen kurssilla. Tutkimukseni mukaan mielikuvat

muodostuvat visuaalisina, kinesteettisinä, kielellisinä ja  yksilöllisinä. Ne voivat

esiintyä tahdonalaisina tai spontaaneina, abstrakteina ajatuksina tai tuntemuksina tai

konkreettisten artefaktien kanssa.

Visuaalisuus on koko toimintaamme hallitsevin ärsyke. Visuaalisuus yhdistyy

yksilön tapaan kokea ja tulkita mielikuviaan.(mm.Neisser 1982) Visuaaliset

ärsykkeet ja visuaaliset mielikuvat hallitsevat luonnollisesti myös käsityöntekijän

maailmaa. Tällä kurssilla yhdistyi taiteellinen ja käsityöllinen ilmaisu. Tärkeää oli se

miltä työt näyttävät ja minkälainen on syntynyt kokonaisuus. Sommittelu ja

materiaalien valinta ja työn jälki oli tärkeää halutun vaikutelman aikaansaamiseksi.

Visuaaliset mielikuvat hahmottuivat selkeimmin puhuttaessa työn lähtökohdista.

Valmiit kuvat ja esineet ovat usein lähtökohtana kirjontatyölle. Tilkkumaalaus

tekniikassa materiaalit ja käden jälki synnyttävät aina jossain määrin uuden tulkinnan

kuvasta. Henkilökohtaista tulkintaa voi olla kuitenkin vaikea saavuttaa, jos sitoutuu

liiaksi kopioimaan näkemäänsä kuvaa tai esimerkkiä. Ilmaisullisesti tärkeintä olisikin

löytää tie valmiiden kuvien maailmasta oman mielikuvituksen maailmaan. tuntemaan

ja kokemaan ”sisäisiä kuvia”, jotka ovat usein myös luojalleen läheisimpiä.
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Näkökyky mahdollistaa ympäristön visuaalisen informaation vastaanottamisen,

mutta kehollamme saamme selville kohteen kokoonpanon, pintarakenteen ja painon

sekä sen, miten se reagoi kosketukseen ja painamiseen. Erilaiset materiaalit

herättävät mielikuvia ja ehkä halun aloittaa mielikuvan mukaisen työskentelyn.

Lisäksi käytämme kehon liikettä ja asentoja tajutaksemme ja harjoitellaksemme

esimerkiksi työsuorituksia. Omien kehollisten kokemusteni ja niistä syntyneiden

töideni analyysi kiinnitti huomioni liikkeen merkitykseen ilmaisussa. Lisäksi

sommittelun teoria tuki oivallustani kinestesian vaikutuksesta ihmisen ilmaisuun ja

havainnointiin. Näköpiste muuttuu aina ja normaalista liikkuvaisuudesta syntyy

meihin luova ja jäsentelevä suunnittelu. (Pusa 1979, 193) tärkeää työskentelyssä on

liikkeen ja rytmin yhdistyminen visuaalisuuteen. Tulkinnassani kinesteettinen

mielikuva ilmenee kehollisena kosketuksena, liikkeenä ja sommittelullisien

elementtien järjestymisenä, eli rytmin kokemisena.

Visuaalisuuteen liittyvän kokemuksen verbalisointi ei ole helppo tehtävä, on vaikeaa

kuvat prosessia, joka voi alkaa hyvinkin alitajuisesta halusta tai tunteesta tehdä ja

päättyy taideteoksen ja tai käsityötuotteen valmistumiseen. Tämä tärkeä alitajuinen

tieto synnyttää mielikuvia, jotka ovat kytköksissä persoonan sisäisiin tuntemuksiin.

Ne motivoivat työn aloittamiseen ja varmistavat tekemisen henkilökohtaisuuden.

(Pitkänen -Walter 2001, 135;  Linko 1998) Reflektoiva ja analysoiva havaitseminen

antaa työn tekemiselle tai ilmaisulle apuvälineitä, toisin sanoen kehityskapasiteettia

mielikuville. Mielikuvien kannalta on hyödyllistä sanallistaa omaa työskentelyään.

Lahti perehtyi tutkimuksessaan yhteisölliseen vaatesuunnitteluprosessiin ja

suunnittelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Hänen mukaansa verkostopohjaista

FLE- ympäristöä kannattaa kehittää niin, että se tukee paremmin luonnosten ja

kuvien tärkeää roolia keskustelun lähteenä. (Lahti 1999) Tällä kurssilla kuvat, tehdyt

harjoitukset ja niihin liittyvät kirjoitukset innostivat keskusteluun ja edistivät

oppimista. Työskentelyssä tärkeää on kertominen, analysointi ja assosiointi. Kielellä

kuvittelu tukee kuvallista ja kehollista ilmaisua.

Verkkoon tuotetut monipuoliset materiaalit tarjoavat mielikuvien lisätutkimuksille

aineistoa ja mahdollisuuden samalla kehittää virtuaalisia oppimisympäristöjä

erityisesti käsityön näkökulmasta. Ne antavat tietoa käsityön yhteisöllisyyden

ulottuvuuden ja asiantuntijakulttuurin merkityksestä yksilön oppimiselle. Tärkeää
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käsityössä on ymmärtäminen tekemisen ja yhdessä olemisen kautta. (vrt. Syrjäläinen

2003, 71) Kokonaisvaltainen,  tekemiseen liittyvä oppiminen ja mielikuva itsestä

oppijana muotoutuu konkreettisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa, eikä

virtuaalinen oppimisympäristö voi taidon kehittymisvaiheessa täysin korvata sitä.

Verkossa työskentely näyttäsi kuitenkin sopivan hyvin hiljaisen tiedon esiin

tuomiseen. Omat ja muiden tallentuneet materiaalit säilyvät työskentelyn virikkeinä

koko kurssin ajan ja mahdollisuus päästä niiden äärelle ei ole aikaan sidottua.

Verkko-opiskelu siis tarjoaa mahdollisuuden luovalle työlle ominaiseen joustavaan

työrytmiin.

Ahsenin (1984, Lehtosen 1996 mukaan) mielikuvien kolmoiskoodaus mallissa

yksilöllisyys sisältyy kehollisten, kielellisten ja kuvallisten mielikuvien

merkitykseen. Tässä tutkimuksessa kielellisten, visuaalisten ja kinesteettisten

mielikuvien rinnalle neljänneksi mielikuvaksi muodostui yksilön itsestä tulkitsemat

mielikuvat. Yksilölliset mielikuvat tarkoittavat siis minäkuvan kautta, tekijän

itseymmärryksen ja kokemuksen kautta syntyviä mielikuvia. Yksilön

mielikuvamaailman sisällä vaikuttavat eri tavoin syntyneet ja prosessoituneet

mielikuvat. Ärsykkeet toimivat yksilön maailmassa abstraktin ja konkreettisen

ulottuvuuden mukaan, vaikuttaen toisiinsa ja osana mielikuvia. Yksilöllisyys ja

abstrakti-konkreetti -ulottuvuus alkoi johdattaa mielikuvan laadulliseen analysointiin,

vastaten kysymykseen minkälaisia ovat mielikuvat suhteessa ilmasuun.

Jatkoanalyysin myötä syntynyt mielikuvien dynaaminen tasomalli antaa

teoreettista suuntaa mielikuvien esiintymisestä. Visualisoitu mallini kuvaa

mielikuvien eroja suhteessa tietoisuuteen ilmaisuun ja prosessointiin.

Mielikuvien dynaaminen tasomalli on lähtökohta jatkokysymyksille mielikuvien

prosessoinnista. Tasomallini on paitsi käsityön näkökulmasta syntynyt tulkinta

mielikuvien luonteesta, mutta myös väline opetuksen ja oppimisen avuksi. toivon

mallini kannustavan erityisesti käsityön ilmaisun kehittämiseen. Käsityön ohjaajan

täytyy olla alansa asiantuntija, joka tietää miten eri tavoin tämän erityisalueen tietoa

voidaan käsitellä ja hallita. Haasteena on pyrkimys keksivään ja oivaltavaan

oppimiseen, joka kehittää luovilla aloilla tarvittavaa havainnointikykyä. Usein

puutteellinen esittämistaito, taiteellis-esteettisen käsitetiedon hataruus sekä

mielikuvien vähäinen prosessointi estävät.  Kaukolan (1999)  mukaan käsityöntekijää
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ryhtymästä omien tuotteiden suunnitteluun. Omiin taitoihin ei luoteta, vaikka kykyä

löytyisikin (Kaukola 1999, liite 4) Kehittämääni mallia voidaan hyödyntää töiden

suunnitteluun tai jo olemassa olevien töiden analysointiin. Opettaja voi pohtia ja etsiä

tehtävään liittyviä virikkeitä mallissa esitettyjen tasojen kautta. Virikkeiden ja

mielikuvien avulla voidaan luoda hyvät lähtökohdat mahdollisimman motivoivaan

työskentelyyn. Tavoitteena olisi parantaa mielikuvien ja assosiaatioiden liikkuvuutta

esimerkiksi mielikuvia herättävillä kysymysten asetteluilla ja tarinoilla. (vrt.

Silvonen- Kamaja; Pullkila 2001)

Rikas ilmaisu on mahdollista saavuttaa tekemisen ja mielikuvien kehittymisen myötä

ja voi myös saada taiteellisia piirteitä. Taiteellinen näkökulma on  mukana

tulkinnoissani, mutta toivoisin tasomallini havainnollistavan, ettei sitoutuminen

työhön vaadi välttämättä taiteellisuutta.  Taiteen alueelta löytyy kuitenkin hyviä

keinoja ilmaisullisuuteen ja kannatan niiden yhdistämistä opetukseen . Käsityössä

tekniikka ja materiaali voivat olla virittävänä ja omakohtaisena mielikuvana.

innovatiivisuus ja luovuus  kasvavat harjoittelun ja materiaalin käsittelyn myötä.

käsityöläinen on tietämättäänkin lahjakas monilla aloilla. Hänellä on valmiudet

monet eri ilmaisukanavan hallintaan. Jokaisen tason mielikuvat ovat käytettävissä,

omaa persoonallisuutta voidaan hyödyntää kaikilla tasoilla.

Tutkimuksella on aina rajoitteensa ja tutkija joutuu päättämään ne kriteerit millä hän

aineistonsa valitsee ja mistä hän tietonsa hankkii.(vrt Syrjälä 1994) Käsityötieteessä

mielikuvia on käsitelty suunnittelu- ja valmistusprosessien osatekijöinä. Aineistojen

keräämiseen on käytetty monenlaisia menetelmiä. Seitamaa- Hakkarainen

(1989;1994;2000) käytti tutkimuksissaan protokolla- analyysia. Pro gradu-

tutkielmassaan Haho (2001) tarkasteli portfolioita. Kuvailevia kirjoituksia

analysoivat Pulkkila (2001)  ja Laulajainen-Malkki (2001). Silvonen- Kamaja (1997)

käytti käsityönopetuksen koulutukseen hakeneiden ennakkotehtävien suunnittelu- ja

valmistusprosessien kirjallisen aineiston tukena kuvallista materiaalia.

Oppimisverkkoihin tuotettuja materiaaleja ovat hyödyntäneet esimerkiksi Kaukola

(1999) ja Lahti (1999).
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Valitsemani aineisto oli melko pieni, sisältäen sekä kirjallista että kuvallista

materiaalia. Se oli kuitenkin ilmiötä hyvin kuvaava ja resursseihini nähden sopiva.

Kuvat yhdessä kirjoitusten kanssa tekivät mahdolliseksi kokonaisvaltaisen analyysin.

Syventyminen valikoituneeseen, mutta samalla monipuoliseen aineistoon takasi

prosessin etenemisen itselleni sopivalla ja luovalla tavalla. Aineisto oli tuotettu ilman

vaikutustani, mutta siitä tehdyt valinnat ja tulkinnat muotoutuivat intuitiivisen

kokemukseni ja omaksumani taustateorian kautta. Aineiston eri osien valinnat olen

pyrkinyt perustelemaan ja prosessiin osallistuneilta olen saanut arviointeja

analyysista ja syntyneestä tasomallista.

Vadénin (2003, 88–89) mukaan tutkimuksen subjekti kollektiivisine taustoineen -

taidon ja tutkimuksen perinne, kieli, käytännöt, instrumentit -on osa sitä tulkintojen

kenttää, joka on kriittisesti epäiltävänä. Laadullisessa tutkimuksessa tulisikin

tiedostaa ja paljastaa vaikuttimiensa lähtökohdat. Hyvin henkilökohtainen

uppoutuminen tutkimukseen oli tapani päästä ilmiön ytimeen ja ymmärtää sitä.

Tulkintani ovat tässä avoimesti tarkasteltavina, eräänlaisina ehdotelmina siihen,

kuinka  tulkita taitoon liittyvän tiedon olemusta ja mitä hyötyä siitä on. Vadén (2003)

puhuu avoimuuden ihanteesta.  Avoimuus tarkoittaa kieleen liittyvää julkisuutta, sitä

miten ”meille” avautuvalla kielellä ”minä” voin sanoa jotain yhteisesti jaettavaa.

(Vadén 2003, 88–89) Vaikka käsityöläisen tieto on usein mahdotonta pukea sanoiksi,

silti tieteellisen tutkimuksen tehtävänä on koettaa saada siitä mahdollisimman paljon

kommunikoitavaksi. (vrt. Anttila 1998) Oman tieteenalan toimiva ja käsitteellisesti

pätevä kieli mahdollistaa keskustelun. Käsityötieteen tutkimus onkin minulle

yhteisen, alamme kielen ja tiedon löytämistä.

Tietoni mielikuviin liittyvästä teoriasta on vielä hyvin suppeaa ja jäsentymätöntä.

Käsitteet ovat monitulkintaisia, yhdestä käsitteestä puhuttaessa on vaikea olla

viittaamatta toiseen. Tulokset ja mallissani esiintyvät käsitteet ja mallin visualisointi

ovat vielä muotoutumassa ja innostuneen oivalluksen suuntaamia. Mielikuvien

dynaamisen tasomallin kehittäminen edellyttää vielä tarkempaa ja laajempaa

perehtymistä alan mukaiseen kirjallisuuteen ja tutkimukseen. tutkimukseni kuitenkin

laajentaa käsityön alueen mielikuvatutkimusta. kiinnittämällä huomiota

monipuoliseen mielikuvien virittelyyn voi lisätä tekemisen mielekkyyttä ja  löytää

uusia ulottuvuuksia luovuuteen. jatkotutkimuksissa tulisikin selvittää onko mallini
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sovellettavissa käsityön eri alueille ja erilaisiin tehtäviin opetuksen ja oppimisen

parantamiseksi. Dynaaminen tasomalli välineenä tarjoaa jatkotutkimusaiheita, mutta

sen sisällä vaikuttavien erilaisten mielikuvien keskittynyttä tutkimusta tarvittaisiin

myös. Visuaaliset, kielelliset ja yksilölliset mielikuvat voisivat vielä tarkentua

erillisinä tutkimusalueinaan. Erityisesti esittämäni kinesteettiset mielikuvat

laajentavat kehollisuuden merkityksiä käsityössä. Kinestesian alueella esiintyvät

käsitteet ja ilmiöt vaatisivat jäsentelyä ja selkiyttämistä suhteessa muuhun alallamme

vaikuttavaan tietoon. Kehollisuus on tajuttavissa laajemmin, kuin vain

ihokosketuksen kautta. Keholliset kokemukset ovat osana visuaalista työskentelyä.

Mielenkiintoista olisi selvittää miten liike ja rytmi toteutuvat käsityössä ja   miten

kehollisten kokemusten historia vaikuttaa työskentelyyn ja miten mielikuvia voisi

hyödyntää mielikuvissa. Näen mielenkiintoisia kehitysmahdollisuuksia myös

käsityön ja kinestesian yhdistämisestä terapeuttiseen työskentelyyn ja

kuntouttamiseen.

Mielikuva on kiehtova tutkimusaihe täynnä mysteerejä ja määrittelemättömiä asioita.

Käsityössä syntyneiden töiden äärelle tarkoituksella pysähtyminen auttaa näkemään

laajemmin ilmaisun lähtökohtia, mutta mielikuva jää osittain salaiseksi, vain sen

ilmaiseminen paljastaa muille jotakin. Tekijän mielikuvan merkityksellisyyden

voivat toisetkin aistia, mutta eivät koskaan voi sitä täysin ymmärtää, salaisuus on

lopulta tekijän. Siihen kiteytyy mielestäni ilmaisun ja itse tekemisen syvin olemus.
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LIITE 1
Tilkkumaalauksen verkkokurssin kuvaus
YLEISTÄ

Tilkkumaalauksen verkkokurssi on yksi käsityönopetuksen verkkoyliopiston (KVY)
verkkokursseista. Kurssi on pilottikokeilu kädentaitojen opetuksesta verkon
välityksellä.Kurssia suunnitellessani olen törmännyt moneen pulmaa, jotka olen
pyrkinyt ratkaisemaan, mutta joista kaikki eivät varmasti toimi käytännössä. On
tärkeää, että olette mukana kurssin kehitystyössä. Antakaa palautetta ja ehdottakaa
itse. Mahdollisuuksien mukaan kurssin rakennetta voidaan muuttaa kurssin aikana
tulleen kokemuksen myötä.

Lähiopetuksen puuttuessa verkossa käytävällä pienryhmätyöskentelyllä on suuri
merkitys virikkeiden luojana.Jokaisen kurssilaisen on tärkeä ottaa vastuu ryhmänsä
jäsenten edistymisestä. Tämän lisäksi on suositeltavaa,että otatte avuksenne
lähipiirissä olevia ystäviänne,sukulaisianne tms., joiden kanssa voitte keskustella
tekemistänne töistä.

Kurssi toimii myös tutkimusaineistona lisensiaatin tutkimustani varten.Sen vuoksi
tulen pyytämään teitä vastaamaan muutamaan kyselyyn kurssin aikana.

TAVOITTEET
 - Perehtyä tilkkumaalaustekniikkaan
 - Etsiä tekniikan luovia mahdollisuuksia
 - Oman taidon kehittymisen pohdinta
 - Tutustua verkko-opiskeluun

ARVIOINTI

1 ov n opiskelijat tekevät näytekansion, jossa tulee olla kurssilla tehdyt tilkkumaalausharjoitukset ja niiden
kuvailut (tekotapa, materiaalit, käyttömahdollisuudet ja muut huomioitavat seikat) sekä ideapankkiin koottu
aineisto.

2 ov:n opiskelijat tekevät näytekansion lisäksi tuotteen. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen kulku tulee
kuvata sanoin ja kuvin näytekansioon. Kuvailussa tulee ilmetä perustelut prosessissa tehdyille valinnoille.

Tilkkumaalauskurssin tehtävät ja keskustelut

TEHTÄVÄ 1.ORENTOITUMINEN TEKNIIKKAAN
Lue WebCT:ssä oleva materiaali. Kysele WebCT:n keskustelualueella selvennystä epäselviin asioihin.
Tutustu tilkkumaalauksen materiaaliin (materiaaliin pääsette tutustumaan myöhemmin) huolellisesti. Kirjoita
samalla ylös mitä hyvää ja mitä korjattavaa materiaalissa mielestäsi on. Kiinnitä huomiota mm. sivuston
rakenteeseen, sisältöön ja ulkoasuun.

TEHTÄVÄ 2.IDEAPANKIN KOKOAMINEN
Lue huolellisesti välineet ja materiaali t –sivu ja keräile tarvittavia materiaaleja. Tutustu tarkemmin
työtapoihin A, B, C. Valitse tekemistäsi suunnitelmista/luonnoksista yksinkertainen pinta ja tee harjoitus
kustakintyötavasta. Harjoitusten ei tarvitse olla suuria. Harjoituksista A ja B riittää 10x10 cm. Työtapa c on
helpompi toteuttaa hieman suurempana. Huom! Leikkaa pohjakangas kuitenkin reilusti suuremmaksi.

VKO 34

Kuvaile työsi ytimekkäästi: Millaisia materiaaleja käytit? Mitä vaikeuksia kohtasit? Mitä oivalluksia sait?
Miltä työsi tuntuu käsin kosketeltaessa?  yms. mitä haluat kertoa muille ryhmäläisille työstäsi. Nämä kuvailut
on tarkoitus liittää harjoituksesi  kuvan rinnalle WebCT:hen auttamaan muita käsittämään työsi (tekemään
niistä käsin kosketeltavamman). Huom ! Tallenna kuvailusi tietokoneelle nimellä: nimesi etukirjaimet +
tehtävännumero + harjoituksen kirjain esim.ak3a. Älä käytä ääkkösiä, sanavälejä tai muita erikoismerkkejä.
Tallenna kuvailusi muodossa rtf. Lähetä se liitetiedostona Anulle. Lähetä  samalla ensivaikutelmasi
tilkkumaalaus materiaalista.
Tilkkumaalauskokeilut (tehtävä 3) tulee toimittaa joko Anulle Helsinkiin tai Mallalle Raumalle. Jos käytät
postia, laita ne 20.8 lähtevään postiin. Lähetä ne Anulle, jolta saat kirjekuoria postitusta varten. Jos sinulla
itselläsi on skannaus- tai digitaalikuvaus- mahdollisuus- , voit lähettää töistä ottamasi kuvat sähköpostin
liitetiedostona. Jos olet raumalla tai Helsingissä, voit tuoda työt opettajalle. Toivottavaa on, että
mahdollisimman moni voisi tulla itse opettelemaan skannauksen ja/tai digitaalikameran käytön
jommallekummalle paikkakunnalle. Yhteinen aika sovitaan osallistujien kanssa erikseen.
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LIITE 2

KESKUSTELU 1.
Keskustelu tehtävästä 3 käydään ryhmissä  WebCT:n keskustelualueella 23. -26.8. Keskustelkaa
töistänne: kyselkää, kannustakaa, ideoikaa! Tavoitteena on tutustua ryhmäläisiin ja verkossa
työskentelyyn sekä saada uusia virikkeitä tekniikkaan.

TEHTÄVÄ 4 A.  TAITOJEN KEHITTÄMINEN (1 JA 2 OV.N OPISKELIJAT)
Jatka edellisistä harjoituksista. Työstä teknikoita edelleen. Käytä erilaisia materiaaleja: ohuita, paksuja,

kiiltäviä, lankoja, paljetteja, muovia, paperia jne. Tee esittäviä ja ei esittäviä pintoja. Irrottele. Katso ideoita.

Valitse kaksi tai kolme työtä, joissa mielestäsi oivalsit jotain tekniikasta, materiaaleista tms. ja
kuvaile työsi ytimekkäästi: millaisia materiaaleja käytit? Onko työsi paksu, läpikuultava…? Mitä vaikeuksia
kohtasit? Miltä työsi tuntuu käsin kosketeltaessa? yms. mitä haluat kertoa muille ryhmäläisille työstäsi.
Tallenna kuvailusi  nimellä: nimesi etukirjaimet + tehtävännumero + jokin  työtäsi kuvaileva sana kuten väri
esim.ak4vihr. Älä käytä ääkkösiä, sanavälejä tai muita erikoismerkkejä. Tallenna kuvailusi muotoon rtf.
Lähetä se liitetiedostona Anulle.

TEHTÄVÄ 4 B. TUOTTEEN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN (2 OV:N OPISKELIJAT)
Suunnittelutehtävä: Mieti sinua kiehtova maa tai paikka. Olet parhaillaan siellä matkalla ja aistit tunnelmia.
Suunnittele tuote, joka kuvaa tätä tunnelmaa.

VKO 35  Sulje silmäsi ja lähde matkalle. Mitä näet ja tunnet? Mitä hajuja haistat ja ääniä kuulet? Piirrä,
maalaa, leikkaa, etsi luukkukuvia…Etsi värejä, muotoja ja materiaaleja.

Katsele tekemiäsi tilkkumaalaus harjoituksia. Mitkä tekniikat, työt, materiaalit jne. kuvaavat parhaiten
tunnelmaasi? Miten voisit jatkaa kirjontoja?
Mikä tuote voisi olla?ideoi vapaasti. Tee erilaisia suunnitelmia.

Valitse suunnitelmistasi kolme mieleistäsi. Perustele valintasi. Kuvaile suunnitelmasi tarkemmin.
Tallenna kuvailusi kuten tehtävässä 4A ja lähetä se liitetiedostona Anulle.
Toimita harjoitusten 4A (2-3 kpl:tta) ja 4B (3kpl:tta) työt joko Anulle Helsinkiin tai Mallalle raumalle. Jos
käytät postia, laita ne 30.8 lähtevään postiin. Jos sinulla itselläsi on skannaus- tai digitaalikuvaus-
mahdollisuus- , voit lähettää töistä ottamasi kuvat sähköpostin liitetiedostona. Jos olet raumalla tai
Helsingissä, voit tuoda työt opettajalle. Jos opettelit edellisellä kerralla skannauksen ja/tai digitaalikameran
käytön, voit tehdä työn itsenäisesti ja toimittaa kuvat digitaalisessa muodossa Anulle. yhteinen
digitalisointiaika sovitaan osallistujien kanssa.

                                            KESKUSTELU 2
CHAT-keskustelu  tehtävistä 4A ja 4B käydään ryhmissä WebCT:n chat-alueella 3.9 tai 4.9. Sopikaa aika
jommallekummalle päivälle ja ilmoittakaa aika anulle. tutustu ryhmäläistesi töihin etukäteen ja kirjoita
huomioimiasi asioita ylös chattiä varten.

TEHTÄVÄ 5 A. NÄYTEKANSION VALMISTUS (1 OV:N OPISKELIJAT)
Kokoa töistäsi selkeä ja esteettinen näytekansio. kansiossa tule olla kurssilla tekemäsi harjoitukset
(enemmän kuin opettajalle kurssin aikana lähettämäsi), keräämäsi ideapankin materiaali sekä kuvailut työn
tekotavasta, materiaaleista, käyttömahdollisuuksista ja muista huomioitavista seikoista. Liitä loppuun arviosi
taidon kehittymisestä verkkokurssin aikana
VKO 36
Toimita kansiosi Anulle 9.9. Jos lähetät sen postissa, voit laittaa postiin sen tuona päivänä.

TEHTÄVÄ 5 B. SUUNNITELMAN SYVENTÄMINEN (2 OV:N OPISKELIJAT)
Jatka tuotteesi suunnittelua chat-keskusteluista saamiesi ideoiden pohjalta. Mitkä suunnitelmat tuntuvat nyt
mielenkiintoisilta? Piirrä, maalaa, leikkaa, liimaa, ompele…

KESKUSTELU 3

Videoneuvottelu helsingin ja Rauman välillä 9.9 klo 16.15-17.45. 2ov:n opiskelijat esittelevät suunnitelmiaan

ja saavat palautetta. Opiskelijat, jotak eivät pääse mukaan, lähettävät tehtävän 5B suunnitelmat Anulle.

Niistä käydään keskustelua WebCT:n keskustelualueella

VKO 37

TEHTÄVÄ 6. TYÖN ALOITTAMINEN

ee lopullinen suunnitelma tuotteestasi videoneuvottelukeskustelun aikana saamiesi ideoiden pohjalta. Ota

huomioon omat aikaresurssisi. Aloita työsi.
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LIITE 3

KESKUSTELU 4
 Keskustelua käydään tarpeen mukaan

TEHTÄVÄ 7. NÄYTEKANSION VALMISTUS
Kokoa töistäsi selkeä ja esteettinen näytekansio. kansiossa tule olla kurssilla tekemäsi harjoitukset

(enemmän kuin opettajalle kurssin aikana lähettämäsi), keräämäsi ideapankin materiaali sekä kuvailut työn

tekotavasta, materiaaleista, käyttömahdollisuuksista ja muista huomioitavista seikoista. Liitä loppuun arviosi

taidon kehittymisestä verkkokurssin aikana.

VKO 38
Lisäksi sinun tulee esittää tuotteesi suunnitelman kulku sanoin ja kuvin. Perustele kaikki tuotteen

suunnittelussa ja valmistuksessa tekemäsi valinnat.

Toimita kansiosi ja tuotteesi Anulle 20.9. Jos lähetät sen postissa, voit laittaa postiin sen tuona päivänä.

Raumalaiset voivat kerätä kansiot samaan pakettiin ??

  TEHTÄVÄ 5
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VKO 41   Kurssin loppukeskustelu videoneuvotteluna Helsingin ja Rauman välillä 7.10. klo 16.15-17.45.

Jokainen esittelee kurssityönsä.

TIIAN TYÖ 1

Kivet

Tässä työssä käytin hyväksein
RB:n tekniikkaa, sillä leikkasin kivet
muotoonsa ennen tyllin alle
laittamistaPohjakankaana on
puuvillaa ja kivet on erilaisista
puuvillakankaista leikattuja. Kivien
reunoista ylijääneet suikaleet
silppusin pieniksi hiekanjyviksi
kuvion reunoille, joten tästä työstä
ei jäänyt yhtään hukkapalaa. Tyllin
kiinnitin nuppineuloilla reunoilta ja
ompelin apuompeleet kivien
reunoille ennen muita ompeleita.
Työn koko on 16 x 16 cm.

 Vieläkään en päässyt kuvion
reunojen seurailusta mihinkään,
mutta mielestäni tähän työhön se
sopii aika hyvin. Mustaa lankaa en
vieläkään ole käyttänyt töissäni,
mutta tummanharmaata tästä voi jo
löytää. Lisäksi musta pohjakangas
luo mielestäni tarpeeksi kontrastia
keltaisille, auringonvalossa
”hohtaville” kiville. Työ on
parhaimmillaan kaukaa katsottuna.
Lähellä tylli vie voiton omalla
struktuurillaan.
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PD-Filter: All

------------------------------------------------------------------------------
-----------------
                       PRIMARY DOCS
CODES                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14
15  16  17 Totals
------------------------------------------------------------------------------
-----------------
esteettinenharj.       1   0   2   3   0   1   0   0   2   0   0   0   0   0   0
0   0   9
kuvitteluv.            1   1   2   0   0   0   0   0   2   0   1   0   0   3   0
0   0  10
muisto                 0   0   0   2   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0
0   2   6
orientaatiov.          1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
1   0   4
taito                  0   0   2   1   2   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1
0   8
tekniikka              1   0   6   3   4   5   0   1   2   0   0   0   0   0   0
2   0  24
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LIITE 5

HU:  maalausaineisto
File:  [R:\Atlas\maalausaineisto]
Edited by: Super
Date/Time: 30.01.04 11:03:00
----------------------------------------
Codes-Primary-Documents-Table
----------------------------------------

Code-Filter: Code Family käsityö
PD-Filter: All

--------------------------------------------------------------------------------------------
---
                       PRIMARY DOCS
CODES                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
Totals
--------------------------------------------------------------------------------------------
---
Bkäs                   0   0   0   0  16   0   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0  10  29
Ckäs                  22   0   0   0   0   9   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  32
Dkäs                   0   0   0   9   0   0   0   0   5   0   0   0   0   0   0   0   0  14
Ekäs                   0   5   0   9   0   0   0   0   3   0   0   2   3   0   0   0   0  22
Ikäs                   0   0   3   0   0   0   0   0   0   0   7   0   0   2   0  13   0  25
--------------------------------------------------------------------------------------------
---
Totals                22   5   3  18  16   9   0   1  11   0   7   2   3   2   0  13  10 122

HU:  maalausaineisto
File:  [R:\Atlas\maalausaineisto]
Edited by: Super
Date/Time: 30.01.04 11:04:18
----------------------------------------
Codes-Primary-Documents-Table
----------------------------------------

Code-Filter: Code Family opettajat
PD-Filter: All

--------------------------------------------------------------------------------------------
---
                       PRIMARY DOCS
CODES                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
Totals
--------------------------------------------------------------------------------------------
---
Aope                   0   0   0   0   0  17   0   1   0   6   0   0   0   0   0   0   0  24
Fope                   0   0  13   0   0   0   0   0   0   0   3   0   0   4   0   0   0  20
Gope                   0   0   7   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   7
Jope                   0   0   0   0   0   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9
Kope                   0   0   0   0   0   8   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   9
--------------------------------------------------------------------------------------------
---
Totals                 0   0  20   0   0  34   1   1   0   6   3   0   0   4   0   0   0  69


