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1 Johdanto 

Käsityö merkitsee nykyään yhä enenevässä määrin hyvinvointia lisäävää vapaaehtoista 

harrastamista ja itseilmaisua perinteisen tarve-esineiden valmistukseen tähtäävän toi-

minnan sijaan. Usein käsityön ja taiteen välille on vaikea vetää rajaviivaa, sillä taidokas 

käsityöesine voi sinällään olla taidetta ja taideteoksissa voidaan käyttää käsityöhön lii-

tettyjä materiaaleja ja tekniikoita. Tällä käsityön ja taiteen rajavyöhykkeellä sijaitsee kä-

sityöilmaisu, jossa käsityölliseen tuotteeseen liittyy esimerkiksi metaforisia merkityksiä. 

Ne voivat kuvata tekijänsä sisäistä maailmaa kuten tunteita. Esimerkiksi peruskoulun 

käsityön opetuksessa painotus on yhä enemmän ilmaisussa ja kokonaisten prosessien 

hallinnassa sen sijaan, että tehtäisiin mallin mukaisten tuotteiden tai opeteltaisiin määri-

teltyjä käsityötekniikoita (POPS, 2014,146, 270, 430).  

Käsityön hyvinvointivaikutuksia on tunnettu jo ainakin 1800-luvulla, kun käsityöllä oli 

tärkeä osa psykiatristen sairaaloiden toimintaa (Hautala, 2005b). 1900-luvulla tämä hoi-

dollinen perinne katkesi ja käsityö on jäänyt virkistystoimintana pidetyn askartelun tasolle 

(Hautala, 2005a), eikä sen käyttöä psykoterapeuttisena välineenä ole lähdetty kehittä-

mään, tutkimaan ja vakiinnuttamaan samaan tapaan kuin esimerkiksi kuvataidetta tai 

musiikkia. Viime aikoina käsityön vaikutusta hyvinvointiin on nostettu esiin sekä arkiko-

kemusten valossa että käsityötieteen tutkimuksissa. Suomessa etenkin Sinikka Pöllänen 

(2006; 2008; 2009; 2015) on tutkinut käsityön tekemisen vaikutuksia hyvinvointiin sekä 

käsityön terapeuttisuutta. Hän on myös pohtinut käsityöterapian mahdollisuuksia nousta 

muiden ilmaisuterapioiden rinnalle. 

Tunteet ja etenkin tunnetaidot nähdään yhä enenevässä määrin oleellisena osana ih-

misen kasvua ja niiden kehittäminen on viime vuosina noussut usein esiin yhteiskunnal-

lisessa keskustelussa. Tunnetaitojen oppimiseen ja harjaannuttamiseen on kehitetty mo-

nenlaisia lähestymistapoja sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Tunnetaitoja voidaan 

harjoitella esimerkiksi tiedollisten, sanallisten, mielikuvallisten ja kehollisten harjoitteiden 

avulla. Käsityön ja tunnetaitojen yhdistämiseen on tällä hetkellä hyvin vähän sovelluksia. 

Käsityöhön liittyviä tunnekokemuksia on tutkittu, mutta käsitöiden käyttöön tietoisesti tun-

netaitojen kehittämisen apuna ei tietääkseni ole tutkittuja sovelluksia. 
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Tunnehahmoprosessi on käsityöllinen tapa tutustua tunteisiin ja käsitellä niitä. Tunne-

hahmot ovat kolmiulotteisia käsin tehtyjä olentoja, jotka kuvaavat tekijänsä valitsemaa 

tunnetta. Olen kehittänyt tätä tunteiden materialisointiin liittyvää prosessia ensin spon-

taanisti omakohtaisena terapeuttisena työskentelynä ja sittemmin ohjattavana muotona 

eli tunnehahmopajoina. Tunnehahmoprosessiin kuuluu seitsemän osittain limittäistä 

vaihetta, jotka on sovellettu käsityöprosessien ja taideterapeuttisen prosessien kulusta. 

Viimeisten vuosien aikana pitämissäni tunnehahmopajoissa olen havainnut, että tunne-

hahmoprosessi on itseni lisäksi monille muille tunnehahmojen tekijöille hyvin merkityk-

sellinen. Tämä pro gradu -tutkimus sai innostuksensa halustani ymmärtää ja jäsentää 

tunnehahmoprosessia ja sen vaikutuksia paremmin sekä kehittää sitä edelleen.  

Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on lähestyä tunnehahmoprosessia useasta 

näkökulmasta. Tutkimuksen viitekehyksen pääkohdat ovat käsityöilmaisu ja käsityön hy-

vinvointivaikutukset. Tukena toimivat näkökulmat tunteista ja tunnetaidoista. Teoriaosuu-

den lopussa olen kuvannut tähänastista tunnehahmoprosessin kehitystä ja tunnehah-

mopajojen kulkua. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseni keskittyy lähinnä kuva-aineiston 

analysoinnin kautta siihen, millaisia ilmaisullisia ominaisuuksia tunnehahmopajoissa 

syntyneillä tunnehahmoilla on sekä ryhmäkeskusteluaineiston kautta näihin ominaisuuk-

siin metaforisena käsityöilmaisuna. Toisen tutkimuskysymyksen kohdalla tarkastelen 

ryhmäkeskusteluun osallistuneiden kokemuksia selvittäen, millä tavoin niissä ilmenee 

käsityön hyvinvointivaikutuksia käyttäen apunani Pölläsen (2015) mallista mukauttamani 

käsityön hyvinvointipyörän kahdeksaa elementtiä. 
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2 Materiaalinen ja metaforinen käsityöilmaisu 

Perinteisesti käsityö ja käsityönopetus on nähty tarve-esine- ja kädentaitolähtöisesti ja 

ilmaisullisuus on jäänyt sivuosaan esteettisenä koristelemisena (esim. Karppinen, 2008). 

Jälkimodernissa kulttuurissa käsityö on kuitenkin useimmiten tekijänsä vapaasti valit-

sema vapaa-ajan luova, hauska ja tyydyttävä toiminto välttämättömän ja hyödyllisen 

työnteon sijaan (Kojonkoski-Rännäli, 2014, 58, 62). Käsityöilmaisuksi kutsutun ilmaisul-

lisuuteen painottuvan käsin tekemisen voi nähdä sijaitsevan käsityön ja taiteen rajamailla 

(kuvio 1). Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut etenkin käsityöilmaisuun liittyvistä abst-

raktien asioiden materialisoinnista sekä metaforisesta käsityöstä. 

 

Kuvio 1 Käsityöilmaisun lähikäsitteitä ja osatekijöitä 

 
 

2.1 Käsityöilmaisu käsityön ja taiteen rajavyöhykkeellä 

Käsityön käsitteen määritteleminen ja erityisesti taiteen ja käsityön suhde on mietityttänyt 

monia. Niiden välille on yritetty vetää rajaviivaa, mitä useat yhdistävät piirteet hankaloit-

tavat (Collanus, Jokela, Kärnä-Behm, & Guttorm, 2006; Karppinen, 2005, 64). Perintei-

sesti käsityötä on arvostettu tuotteen teknisen taitavuuden mukaan (esim. Karppinen, 

2008). Taiteessa taas on vältetty leimautumista käsityöksi, sillä käsityötä on pidetty tai-

teellisesti epäuskottavana (Collanus ym., 2006, 155). Taiteen näkökulmasta käsityö pu-

huttelee, sillä se luo moniaistisen yhteyden omakohtaisiin kokemuksiin, inhimillisiin ar-

voihin ja tunteisiin (Collanus ym., 2006, 155; Niedderer & Townsend, 2014). Adamson 

(2007, 5) kuvailee, kuinka käsityöllinen taide tai tuote ei viehätä pelkästään visuaalisesti, 

vaan sillä on myös materiaaleihin liittyvä viehätyksensä; sitä tekee mieli koskettaa, jotta 

sen ymmärtäisi kokonaisvaltaisemmin. Käsityö lähestyy Rönkön (2011, 102) mukaan 
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taidetta, kun sen tarkoituksena on välittää tekijälle merkityksellisiä viestejä ja se aiheut-

taa elämyksiä. Collanus ym. (2006, 155) puolustavat käsityön mahdollisuutta olla myös 

taidetta ja vielä erityisempänä he pitävät käsityöilmaisun käsitettä.  

Käsityöilmaisua on käsitelty ja sivuttu aiemmissa tutkimuksissa monin eri käsittein. Pöl-

länen (2011) on kehittänyt käsityön ja taiteen piirteitä yhdistävän itseilmaisullisen käsi-

työn (craft as self-expression) pedagogisen mallin, jossa hän kuvaa ilmaisullisen käsi-

työn prosessia. Harrastustason taiteen perusopetuksesta käytetään termiä käsityötaide 

(craft-art) jonka ydinosatekijöinä ovat innostus, aloitekyky ja ilmaisu (Karppinen, 2008). 

Saloheimon (2004, 23, 28) käsityön merkitysjärjestelmien mukaisessa luokittelussa elä-

myksellinen käsityö kietoutuu henkilökohtaisiin kokemuksiin, joissa tekijä toteuttaa itse-

ään vapaasti kokeillen, kokien ja haastaen. Kouhia (2012) on määritellyt ilmaisulliset 

merkitykset yhdeksi käsityön merkityskategoriaksi. Näkemykseni mukaan nämä lukuisat 

käsitteet viittaavat samankaltaiseen käsitykseen käsityöstä, joten jatkossa sulautan ne 

käsityöilmaisun käsitteen alle. 

Käsityöilmaisu on luonteeltaan kokonaisvaltaista ja elämyksellistä.  Siihen liittyy sisäisen 

maailmamme kuvaus, kuten mielikuvat, elämänhistoria, tunteiden ilmaiseminen, oman 

identiteetin rakentaminen sekä omien ajatusten reflektointi. Käsityöilmaisu aktivoi luo-

vuuteen, itseilmaisuun ja vuorovaikutukseen myös laajemmin kuin vain käsityöhön liit-

tyen. Käsityöilmaisu mahdollistaa tekijän henkilökohtaista kasvua, itseymmärryksen li-

sääntymistä sekä laajempien ilmiöiden syvempää ymmärtämistä. Ympäröivien ihmisten 

roolina on tehdä tämä prosessi näkyväksi. (Fernström & Laamanen, 2006, 139; Karppi-

nen, 2008; Pöllänen, 2011; Rönkkö, 2011, 88-89, 102-104,121). 

Käsityöilmaisussa on kokonaisen käsityön henkeä, sillä tekijällä on päävastuu teok-

sestaan sen sijaan, että hän käyttäisi valmista visuaalista tai teknistä mallia tai ohjetta, 

mikä liittyy ositetuksi käsityöksi kutsuttuun käsityön perinteeseen. Kokonaisen käsi-

työn voi Pölläsen ja Krögerin (2004) mukaan kuvata nelivaiheiseksi prosessiksi, jonka 

vaiheita ovat 1) ideointi, 2) suunnittelu, 3) tuotteen valmistus ja 4) arviointi. Visuaalinen 

ja tekninen suunnittelu ja siihen kuuluva tiedonhankinta, kokeilut ja ongelmanratkaisu 

ovat oleellinen osa kokonaista käsityötä ja harjaannuttavat mm. luovuutta. Suunnittelu-

vaihe on yleensä toteuttamisesta erillinen vaihe, jonka lopputuloksen tulee olla visuaali-

nen ja tekninen suunnitelma. Tämä suunnitelma voi tosin kehittyä ja muuttua valmistus-

vaiheen aikana. Kokonaiseen käsityöhön kuuluu oleellisesti myös prosessin ja valmiin 

tuotteen arviointia. (Pöllänen & Kröger, 2004). 
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Käsityöilmaisua opettava tai ohjaava henkilö toimii itseilmaisuprosessin auttajana ja 

mahdollistajana. Hän luo avointa ja kannustavaa ilmapiiriä ja tukee ohjattavien itsereflek-

tiota. (Pöllänen, 2011.) Fernström ja Laamanen (2006) ovat pyrkineet opetuksessaan 

irtautumaan tekniikkaa ja tuotetta painottavasta opetusperinteestä, jotta suunnittelu- ja 

valmistusprosessissa kulkisi rinnakkain mukana ilmaisu ja taito. Tässä he näkevät mer-

kityksellisenä tekijän omien havaintojen, kokemusten ja muistojen käytön osana suun-

nitteluprosessia. Suunnittelun apuna voidaan käyttää esimerkiksi moniaistisuuttaa, eläy-

tymistä tai mielikuvamaailmoja. Assosiaatioiden kautta abstraktit ja konkreettiset virik-

keet liittyvät yhteen. (Fernström & Laamanen, 2006).  

2.2 Materiaalisuus ilmaisun inspiraationa ja konkretisoijina 

Materiaalit ovat oleellinen osa käsitöitä. Niiden tuntu, käyttäytyminen ja niihin liittyvät 

merkitykset inspiroivat ja ohjaavat tekijää, mutta käsityön tutkimuksessa ei ole juuri sel-

vitetty millainen rooli itse materiaalilla on tekemisen prosessissa ja opettamisessa (Fern-

ström & Laamanen, 2006; Kojonkoski-Rännäli, 2014, 21). Tähän vastaukseksi Nimkulrat 

(2010) esittelee materiaalisuuden käsitteen (materiality) ja siihen liittyvän tutkimuksensa, 

jossa luovan käsityön lähtökohtana on materiaali. Hän pyrkii eroon perinteisestä teknii-

koihin ja teknisiin ominaisuuksiin perustuvasta opetustavasta ja korostaa materiaalien 

käsitteellisyyttä ja ilmaisevuutta.  

Materiaalisuus laajentaa tekijän näkökulmia antaen uusia mahdollisuuksia ja rohkeutta 

luomiseen ja työtapojen käyttöön omaperäiseen ja epätyypilliseen. Materiaalien aistin-

varainen tutkiminen ja niillä leikkiminen auttavat tutustumaan materiaalien ominaisuuk-

siin. Ne voivat olla tapoja löytää mahdollisia tekniikoita materiaalin työstöön sekä herä-

tellä tekijää siihen, mitä hän haluaa materiaalilla ilmaista. (Collier, 2012, 191; Nimkulrat, 

2010.) Sen lisäksi, että materiaali itsessään voi inspiroida ilmaisuun, lähtökohtana voi 

olla asia, jota haluaa ilmaista. Tällöin olemassa oleva mielikuva mielessä lähdetään et-

simään ilmaisulle sopivia materiaaleja ja työstötapoja.  Käsityön merkityksiä jäsennellyt 

Kouhia (2012) kutsuu tätä materialisoimiseksi.  

Materiaali ei Nimkulratin (2010) ja Collierin (2012) mukaan rajoitu fyysisiin ominaisuuk-

siinsa, vaan kehollisen työstämisen kautta tekijä voi assosioida yhteyksiä materiaalin ja 

muiden asioiden välillä. Materiaalisuuteen liittyy ajatus siitä, että käsityötä voi käyttää 

keinona ajatella aistien kautta. Käsin kosketeltavaa materiaalia työstettäessä kehollinen 

ja ajatuksellinen toiminta yhdistyvät. Materiaalien fyysiset ominaisuudet voivat tällöin vai-

kuttaa ajatuksiin ja tunteisiin. Tällöin materiaalista muovautuva tuote alkaa toimia meta-

forana ja saa laajempia merkityksiä. Materiaalisuus mahdollistaa merkitysten välittämistä 



 

6 
 

toisille tai yleisölle. Tekijän ja katsojan teokselle antamat merkitykset voivat erota toisis-

taan, sillä heillä on erilainen kokemus elämästä, materiaalista ja teoksesta. (Collier, 

2012, 191; Nimkulrat, 2010.)  

2.3 Metaforinen ilmaisu 

Symboleiden ja metaforien avulla voimme tehdä vertauksia ja ymmärtää maailmaa ja 

todellisuutta (Collier, 2012, 77). Metaforalla eli vertaukseen perustuvalla kielikuvalla asia 

samaistetaan jonkin toisen merkityspiirin asiaan, esimerkiksi konkreettinen materiaali si-

säisiin ajatuksiin tai tunnelmiin. Symboli taas toimii yksittäisempänä merkkinä tai ver-

tauskuvana jollekin asialle. (Kielitoimiston sanakirja 2018.) Lähtökohtana metaforien ja 

symboleiden muodostumiselle voivat toimia esimerkiksi elämänkokemukset, elämykset, 

aistimukset ja tunteet. Teos sekä siihen liittyvät elementit ja prosessi voivat toimia ver-

tauskuvina ja olla siten symbolisella tasolla. (Rankanen, 2007a; Rönkkö, 2011, 109.)   

Metaforisuus ja symbolit liittyvät käsityöilmaisuun, kun käsityönä syntynyt teos viittaa ul-

koisen tai sisäisen maailman ilmiöihin. Tekstiilitaiteeseen erikoistunut psykologi Ann Fut-

terman Collier (2012) esittelee metaforista ilmaisua käsityössä ja siihen liittyviä ilmiötä 

etenkin tekstiilitaiteen ja terapeuttisuuden yhteydessä. Käsityöharrastajat tekevät hänen 

mukaansa symbolisia tai metaforisia töitä harvemmin tiedostaen ja voivat kokea metafo-

risuuden haastavaksi. Hänen haastattelemilleen tekstiilitaiteilijoille metaforisuus taas on 

olennainen osa työskentelyä. Suurin osa haastatelluista taiteilijoista kertoi, että heillä oli 

projektia aloittaessaan vain epämääräinen ajatus metaforista, joita he tutkivat. Työn ku-

luessa metaforat kehittyivät ja muuttuivat. Monet myös jatkoivat saman metaforan työs-

tämistä tulevissa töissään. Valmiita teoksia tarkastellessa voi myös löytyä metaforia, joita 

tekijä ei tietoisesti ole valinnut työhönsä. Sama symboli voi sisältää monia eri merkityksiä 

niin tekijälleen kuin katsojilleenkin. (Collier, 2012, 16, 77, 92, 220–228.)  

Värit ovat yksi tärkeistä metaforien ja symboliikan lähteistä. Väreillä ajatellaan usein ole-

van psykologisia vaikutuksia ihmisiin, vaikka Collierin (2012) mukaan suurin osa tällai-

sista löydöistä on lähtöisin markkinointitutkimuksista eikä vertaisarvioidusta tieteestä. 

Luonnon ympäristö voi johtaa universaalimpiin väritulkintoihin, kuten siihen, että vihreä 

esitetään usein kasvun värinä, keltainen liitetään auringon valoon ja verenpunainen näh-

dään dramaattisena. Eri kulttuurit tulkitsevat värejä eri tavoin; esimerkiksi valkoinen liite-

tään länsimaissa puhtauteen, kun taas Japanissa ja Kiinassa se merkitsee kuolemaa. 

Samalla kulttuurilla ja ihmiselläkin on usein samalle värille eroavia tulkintoja, esimerkiksi 

vihreä voi viitata hedelmällisyyteen tai toisaalta ihmisen sanotaan olevan ”kateudesta 

vihreä”. (Collier, 2012, 57–59.; Lukkarinen, 2008, 105) 
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Kauneus ja rumuus ovat määreitä, joiden mukaan käsitöitä ja taideteoksia usein arki-

kielessä määritellään. Metaforisessa käsityöilmaisussa voi tutkiskella ja kääntääkin pe-

rinnettä, jossa rumuutta pidetään epäonnistumisena. Nuutinen, Räisänen ja Fernström 

(2017) ohjasivat käsityönopettajaopiskelijoita sekä tekemään ”rumaa” että reflektoimaan 

tarkoituksettomasti rumiksi kokemiaan töitä. Ruman kokemiseen ja tulkintaan liittyivät 

esimerkiksi värit, materiaalit, lopputulokset, laatu ja tabut. Tietoisesti ruman tekeminen 

nosti tutkimuksen perusteella esiin monenlaisia tunteita ja kokemuksia. Prosessin aikana 

ruman kokemus saattoi muuntua ja jalostua myös kauniiksi ja kiinnostavaksi. Ruman 

tekeminen sai opiskelijat näkemään oman elämänsä uudella tavalla, esimerkiksi tutki-

maan toiveitaan ja pelkojaan ja työstämään niitä luovasti. Kokeilut vaikuttivat myös voi-

mauttavasti ja kannustivat keksimiseen ja tutkimiseen. (Nuutinen ym., 2017.)  

Kierrätettyjä materiaaleja käytetään nykyään paljon taiteen teossa, etenkin tekstiilitai-

teessa. Kierrätettyyn materiaaliin liittyy monitahoinen merkitysten verkosto: materiaali, 

kulttuuriset merkitykset, miten materiaalia on työstetty ja henkilökohtaiset merkitykset. 

Työstettäessä materiaalia edelleen se saa vanhan merkityksensä rinnalle uuden merki-

tyksen ja niiden välille voi syntyä vuoropuhelua. (Lukkarinen, 2008, 10, 89, 92). Jopa 

muuten käyttökelvottomista materiaaleista voi syntyä persoonallisia ja ilmaisevia taide-

teoksia. Collierin (2012) haastattelemat taiteilijat kuvaavat, että poisheitetty ja siten nä-

kymättömäksi muuttunut esine voi taiteen kautta muuttua erityiseksi. Kierrätettyyn mate-

riaaliin liittyy lisäulottuvuuksia niiden aiemman käyttötarkoituksen, entisten omistajien ja 

materiaalien ainutlaatuisuuden kautta. (Collier, 2012, 29, 92, 190.)   
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Figure 3 Figure 2 

3 Käsityöt hyvinvoinnin tukena ja terapeuttisena toimintana 

Aiempien tutkimusten perusteella käsitöiden tekeminen voi lisätä tekijöidensä hyvinvoin-

tia monin eri tavoin ja sillä voi olla jopa terapeuttisia vaikutuksia (esim. Collier, 2011; 

Huotilainen, Rankanen, Groth, Seitamaa-Hakkarainen, & Mäkelä, 2018; Pöllänen, 2006; 

2009; 2015).  Hyvinvoinnilla ja terapeuttisuudella on monia yhtymäkohtia ja ne voi nähdä 

jopa samana asiana eri näkökulmista. Tässä luvussa käsittelen niitä sekä erikseen että 

yhteen kietoutuneina.  

3.1 Kahdeksan käsityön hyvinvoinnin elementtiä 

Käsityön hyvinvointivaikutuksia analysoinut käsityötieteen professori Sinikka Pöllänen 

(2015) on jäsentänyt käsityön hyvinvointivaikutuksia kehittämällään käsityön voimautta-

vuuden pyörä -mallilla (The Empowerment Wheel of Crafts) (kuvio 2), jossa hän on ja-

kanut käsityön hyvinvointivaikutukset kahdeksaan elementtiin: materiaalit (raw mate-

rials), artefaktit (artefacts), aikaansaamisen kokemus (sense of achievement), henkilö-

kohtainen kasvu (personal growth), fyysisten ja kognitiivisten taitojen kehittyminen (de-

velopment of physical and cognitive skills), oman kehon hallinta (control of own body), 

ajatukset ja tunteet (thoughts and feelings) sekä sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 

(social and cultural demension). Tein Pölläsen (2015) mallista yksinkertaistetun ja suo-

mennetun version, käsityön hyvinvointipyörän (kuvio 3). Seuraavaksi käsittelen käsityön 

hyvinvointivaikutuksia elementti kerrallaan täydentäen Pölläsen (2015) tuloksia muulla 

käsityön hyvinvointivaikutuksiin liittyvällä teoriatiedolla ja muodostan näiden pohjalta ku-

hunkin elementtiin liittyvien osatekijöiden ryhmittelyn (kuviot 4–11). 

 

 
Kuvio 2 The Empowerment Wheel of Crafts  

(Pöllänen, 2015, 73) 

Kuvio 3 Käsityön hyvinvointivaikutukset, mu-

kailtu Pölläsen (2015) mallista 
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Käsityön hyvinvointipyörän materiaalit-elementti (kuvio 4) nostaa esiin materiaaleihin ja 

niiden työstämiseen liittyviä hyvinvoinnin osatekijöitä.  Collier (2011) huomasi käsityö-

harrastajia koskevassa tutkimuksessaan, että käsityöntekijöille oli tärkeää luoda yhteys 

materiaaleihin jo ennen tekemisen aloittamista. Erilaisten materiaalien koskettaminen ja 

työstäminen stimuloi aisteja ja herättää kehollisia aistimuistoja ja tuntemuksia, kuten tun-

teita (Collier, 2011; 2012, 229; Fernström & Laamanen, 2006,140; Groth & Mäkelä, 

2016). Materiaalien kosketus ja työstöprosessi voi Pölläsen (2015) mukaan syventää 

tekijän tunteiden ilmaisua ja antaa voimaa. Materiaalit voivat herättää inspiraatiota ja 

luovuutta (Nimkulrat, 2010; Pöllänen, 2015). Vähälän (2003, 60) mukaan käsityöproses-

sin avulla voi syntyä yhteys tekijän sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välillä. Materiaali-

valintojen avulla tekijä voi myös ilmaista arvojaan, esimerkiksi valitsemalla ekologisia tai 

kierrätettyjä materiaaleja (Pöllänen, 2015). Kouhia (2012) esittää, että käsinkosketelta-

van materiaalin kanssa työskentely voi olla tekijälle jopa tärkeämpää kuin lopputuote  

 

Valmiit artefaktit (kuvio 5) eli käsityötuotteet tai teokset ovat usein selkein ja näkyvin osa 

käsitöitä. Pölläsen (2015) tutkimuksen kirjoitelmissa näkyvin piirre oli tehtyjen käsityö-

tuotteiden kuvailu esteettisesti miellyttäviksi. Käsityöharrastajat liittivät tekemänsä tuot-

teet joko luovuuteen ja itseilmaisuun tai tehokkuuteen ja taloudelliseen hyötyyn. Heille 

oli tärkeämpää tuotteiden emotionaalinen hyöty kuin innovatiiviset tuotteet.  (Pöllänen, 

2015.)  Valmis tuote tai teos tuo usein onnistumisen kokemuksia ja työn tulokseen liittyy 

ylpeyttä, mikä voi lisätä esimerkiksi itsearvostusta ja itseluottamusta (Ojala, Karppinen, 

& Syrjäläinen, 2018; Pöllänen, 2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kuvio 4 Materiaalit-elementin osatekijöitä 
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Aikaansaamisen kokemus (kuvio 6) lisää Pölläsen (2015) mukaan käsityön tekijöiden 

hyvinvointia, sillä he kokevat käyttävänsä vapaa-aikaansa tehokkaasti hyödyksi. Käsi-

työn kautta voi saada myös hallinnan kokemusta. Aikaansaamisen kokemukseen liittyy 

myös käsityöntekijän omistajuus käsityöprosessista ja projektista, jossa on mahdollisuus 

toteuttaa tekijän omia suunnitelmia, päätöksiä ja tavoitteita. (Pöllänen, 2015.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Henkilökohtainen kasvu (kuvio 7) vaikuttaa olevan käsityön voimauttavuuden pyörän 

(Pöllänen, 2015) yksi merkittävimmistä tai ainakin laajimmista hyvinvointiin liittyvistä ele-

menteistä. Käsityöt voivat toimia minuuden, identiteetin ja omakuvan rakentajina, vah-

vistajina ja eheyttäjinä (Luutonen, 2004, 18; Pöllänen, 2006; 2009; 2015; Rönkkö, 2011, 

119). Käsityöprosessien läpikäyminen ja siihen liittyvät monenlaiset tunteet voivat lisätä 

tekijöidensä ymmärrystä ja tietoisuutta itsestään ja vaikuttaa näin minäkäsitykseen 

(Ojala ym., 2018; Pöllänen, 2006; 2011; 2015). Käsityöilmaisun keinoin personallisuut-

taan ja omaa sisäistä kokemusta itsestään voi ilmaista sekä itselleen että muille ja tehdä 

näin itseään näkyväksi jättämällä oma kädenjälkensä maailmaan (Collier, 2012; Karppi-

nen, 2008; Luutonen, 2004; Pöllänen, 2006; 2015). Käsityön tuoma kokemuksellinen 

Kuvio 5 Artefaktit-elementin osatekijöitä 

Kuvio 6 Aikaansaamisen kokemus -elementin osatekijöitä 
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tieto voi Pölläsen (2015) mukaan auttaa ymmärtämään elämää ja ihmissuhteita parem-

min. Hänen tutkimuksensa perusteella käsityötuotteet myös ilmentävät kehityksellisiä 

tehtäviä ja elämänkaaren siirtymävaiheita. Käsityöstä voi saada työkaluja laajemminkin 

elämään ja elämänhallintaan sen kautta, että tekijä kokee hallitsevansa tekemäänsä kä-

sityöprojektia (Rönkkö, 2011, 119) ja tätä kautta saa kokemusta ja oppia tavoitteiden 

asettamisesta ja pidempien prosessien hallinnasta (Pöllänen, 2015).  Käsityö auttaa Pöl-

läsen (2015) tutkimuksen perusteella arvioimaan tekijänsä arvoja ja kykyjä. Useat tutkijat 

ovat kirjoittaneet käsitöiden tekemisen elämään tuomasta merkityksellisyydestä ja mie-

lekkyydestä. (Collier, 2012, 97; Luutonen, 2004; Pöllänen, 2015). 

 

Käsityö edistää sekä fyysisten että kognitiivisten taitojen kehittymistä (kuvio 8). 

Luova itseilmaisu sekä uuden materiaalin tai tekniikan käyttö vaativat monimutkaisia op-

pimisprosesseja. Pölläsen (2015) aineistossa etenkin ne käsityöntekijät, jotka suunnitte-

livat itse töitään, kuvailivat tiedonhankintaansa ja taitojen oppimista. Taidokkaasti tehty 

käsityö edistää esteettisiä tavoitteita ja oman työn arviointikykyä. Kognitiivinen tiedosta-

minen ja vastuu korostuu esimerkiksi korjaamisessa ja vanhan kierrätyksessä uudeksi 

kestävän kehityksen hengessä. Kaiken kaikkiaan käsityö tukee elämänikäistä oppimista. 

(Pöllänen, 2015.)   

 

Kuvio 7 Henkilökohtainen kasvu -elementin osatekijöitä 

Kuvio 8 Fyysisten ja kognitiivisten taitojen kehittyminen -elementin osatekijöitä 
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Käsitöitä tehdessä kehollisuus on kehon liikkeiden ja moniaistisuuden kautta väistä-

mättä läsnä (Huotilainen ym., 2018). Pölläsen (2015) mallissa tämä elementti on nimetty 

oman kehon hallinnaksi (control of own body). Elementtiin liittyy kuitenkin Pölläsen 

(2015) artikkelin perustella hallinnan kokemusten lisäksi muun muassa kehollisia tunte-

muksia ja esimerkiksi muistelua. Tämän vuoksi nimesin elementin uudelleen kehollisuu-

deksi (kuvio 9). Pöllänen (2006; 2015) näkee keholliset kokemukset oleellisena osana 

käsityön mielenterveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, kuten rauhoittumista, 

eheytymistä ja hallinnan kokemusta. Käsin kosketeltavaa materiaalia työstettäessä on 

Rankasen (2011) mukaan helpompi päästä käsiksi myös tunteisiinsa. Käsityön avulla voi 

esimerkiksi purkaa tunteita, kuten tuskaa ja turhautumista fyysiseen tekemiseen (Pöllä-

nen, 2015). Materiaalien ja tehtyjen tuotteiden näkeminen, koskeminen ja muistelu voi 

Pölläsen (2015) mukaan myös kiinnittää huomion elämän merkityksellisyyteen. 

 

Ajatukset ja tunteet (kuvio 10) liittyvät monin tavoin toisiinsa ja käsityöprosesseihin. 

Käsityöprosessi vaikuttaa useiden tutkijoiden mukaan tekijänsä tunnekokemuksiin ja 

mielialoihin (Collier, 2012; Ojala ym., 2018; Pöllänen, 2009; Seitamaa-Hakkarainen, Laa-

manen, Viitala, & Mäkelä, 2013). Etenkin rentoutuminen ja rauhoittuminen saa paljon 

mainintoja eri tutkimuksissa (Collier, 2011; Fernström & Laamanen, 2006, 147; Huotilai-

nen ym., 2018; Pöllänen, 2006; 2015; Rönkkö, 2011, 121). Seitamaa-Hakkaraisen ym. 

(2013) mukaan tunteet saattavat vaihdella projektin ja työrupeaman vaiheen mukaan 

usein ja nopeastikin. Monille käsityön tekijöille merkityksellistä on nimenomaan käsityö-

hön liittyvä oma aika ja yksin oleminen, joka mahdollistaa rentoutumisen lisäksi tilan 

oman elämän pohdiskelemiseen ja analysoimiseen (Collier, 2011; Pöllänen, 2006; 2015; 

Rönkkö, 2011, 121). Käsityöilmaisulla voi tietoisesti tai tiedostamatta käsitellä tunteita 

(mm. Rönkkö, 2011, 119) sekä luoda elämänkokemuksesta kumpuavia konkreettisia 

symboleita (Collier, 2011; Pöllänen, 2015). Käsin tekeminen voi olla vastapaino niin tus-

kaisalle elämäntilanteelle kuin arkipäivän kiireiselle elämänrytmille (Pöllänen, 2015).  

Kuvio 9 Kehollisuus-elementin osatekijöitä 
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Vaikka Pölläsen (2015) tutkimusaineistossa käsityön sosiaalisen ja kulttuurisen ulot-

tuvuuden (kuvio 11) hyvinvointivaikutukset jäivät vähille maininnoille, on hän kuitenkin 

nostanut sen mallissaan yhdeksi käsityön hyvinvoinnin elementiksi. Kouhia (2012) jakaa 

käsityön yhteisölliset merkitykset kahteen tapaan: 1) käsitöiden avulla voi liittyä omaan 

kulttuuriperimäänsä ja vahvistaa sitä tai 2) käsityöhön liittyy sosiaalinen toiminta, jossa 

kokoonnutaan yhteen tekemään käsitöitä. Kouhian määrittelemistä käsityön merkityska-

tegorioista myös narratiiviset merkitykset yhdistyvät pitkälti sosiaaliseen ja kulttuuriseen 

ulottuvuuteen, sillä käsityöhön liittyvien narratiivien kautta voi hänen mukaansa jakaa ja 

siirtää toisille sosiaalista kulttuuria, henkilökohtaista historiaa ja kokemuksia. (Kouhia, 

2012.)  Myös yksin tehtäviin käsitöihin voi liittyä sosiaalisia suhteita tukevia aspekteja. 

Pölläsen (2015) aineiston perusteella käsityöharrastajille oli merkityksellistä antaa teke-

miään töitä lahjoiksi, ja siten vahvistaa ihmissuhteiden siteitä.  

  

  

Kuvio 10 Ajatukset ja tunteet -elementin osatekijöitä 

Kuvio 11 Sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus -elementin osatekijöitä 
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3.2 Taideterapia käsityön terapeuttisuuden ymmärtämisen apuna 

Käsityöllä ei tällä hetkellä ole selkeää roolia psyykkisen terapian kentällä, joten mallia on 

etsittävä historiasta ja muista luovista suunnista, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa 

terapeuttisessa käytössä. Toimintaterapian historiassa käsin tekemisellä on ollut tärkeä 

rooli osana ihmisen kokonaishyvinvointia. Tämä rooli on kuitenkin haalistunut ja painot-

tunut enemmän viriketoimintaan (Harra, 2005; Tubbs & Drake, 2012, 5–6) samaan ai-

kaan, kun luovia menetelmiä käyttävät terapiat, kuten kuvataideterapia, musiikkiterapia 

ja psykodraama, ovat alkaneet kukoistaa (Malchiodi, 2011). Kuvataideterapia, joka usein 

lyhennetään taideterapiaksi, on näistä työskentelytavaltaan lähimpänä käsityötä. Suo-

messa taidetoimintaa alettiin järjestää psykiatrisissa sairaaloissa 1950–1960-luvuilla ja 

taideterapeutit järjestäytyivät 1970-luvulta lähtien (Hentinen & Mantere, 2007). Taidete-

rapian työskentelytavat pohjautuivat Rankasen (2007a) mukaan pitkään lähinnä hiljai-

seen tietoon ja vasta viime aikoina taideterapiaa on alettu jäsennellä tieteellisen teoreet-

tisesti.  Perusolemukseltaan monitieteistä ja -taiteista taideterapiaa voi soveltaa erilai-

sissa ympäristöissä ja ryhmissä monen ikäisten kanssa (Rankanen, 2007b). Taidetera-

piassa ymmärrystä voidaan lisätä myös muiden taidemuotojen kuin kuvataiteen, kuten 

liikkeen, musiikin, kirjoittamisen tai valokuvauksen, kautta (Hentinen, 2007a). 

Taideterapian voi jakaa karkeasti kahteen lähestymistapaan, toisessa taidetta käytetään 

keskustelevan terapian osana; apukeinona herättämässä aiheita keskusteluun (art in 

therapy); toisessa taas taideprosessi on terapian keskiössä (art as therapy) (Hentinen, 

2007b; Mantere, 2007). Tämän tutkimuksen kannalta olennaisempi suuntaus on jälkim-

mäinen, jossa taiteen tekeminen itsessään nähdään terapiana. Etenkin olen keskittynyt 

lähteisiin, joiden kirjoittajat ovat suuntautuneet ekspressiiviseen taideterapiaan. Tera-

peuttisessa työskentelyssä mielikuvilla on tärkeä rooli, ja taiteen kautta nämä moniaisti-

set mielikuvat voivat välittyä jopa suoremmin kuin sanoin (Mantere, 2007). Materiaali-

sessa työstössä turvaa voi tuoda se, että kokemusta voi käsitellä itsensä ulkopuolella, 

jolloin on mahdollista ottaa käsittelyyn esimerkiksi muistoja, joihin muuten ei pääse kä-

siksi. Ekspressiivinen taideterapia korostaa sitä, että taiteeseen liittyy myös jotain itsen 

ulkopuolista, johon ei varsinaisesti ole pyritty, vaan joka syntyy tekijälle yllätyksenä. Tai-

deterapian keinoin itsestä ulosheijastettua asiaa on helpompi sanoittaa ja se voidaan 

myös liittää takaisin omaan elämään muuttamaan ja vahvistamaan toimintatapoja tai ko-

kemusta itsestä. (Rankanen, 2007c.)  

Taideterapeuttisessa työskentelyssä kulkevat rinnakkain luova prosessi ja terapeuttinen 

prosessi. Taideterapiaprosessin vaiheet ovat nähtävissä sekä yksittäisellä terapiaker-
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ralla että koko terapiajaksolla. Aloituksen aikana tunnustellaan senhetkistä oloa. Virittäy-

tymisen vaiheessa valmistaudutaan luovaan prosessiin esimerkiksi erilaisia taidemuo-

toja käyttäen harjoitellen tai kokeillen. Taidetyöskentelyn aikana tapahtuu sekä psyyk-

kistä että fyysistä työstämistä intuitiivisesti tai päämäärätietoisesti. Jakamisen aikana 

tehtyä katsotaan, tutkitaan ja siitä puhutaan. Liittämisen vaiheessa teoksesta etsitään 

yhteyttä elämään ja sen ymmärtäminen siirtyy tietoisemmalle tasolle. Lopetuksessa poh-

ditaan muutoksia itsessä ja sitä, mitä terapiasta voisi siirtää omaan elämään. (Rankanen, 

2007e.) 

Taiteen lisäksi terapeutin ja asiakkaan sekä mahdollisen terapiaryhmän osallistujien vä-

linen vuorovaikutus ovat terapiassa tärkeitä. Rankanen (2011) kuvaa taideterapian pro-

sessia terapeutin ja asiakkaan yhteistyöksi, jossa sekä terapeutin näkökulmalla että asi-

akkaan omalla tarinalla ja toimijuudella on tärkeä rooli. Hän tulkitsee, että spontaaniin 

luovaan prosessiin lähteminen ja rajoittavasta itsekontrollista ja suunnittelusta irtautumi-

nen vaativat turvaa ja luottamusta. (Rankanen, 2011.) Terapeutti voi ohjata asiakasta 

kiinnittämään huomiota taideterapian eri tasoille väline- ja materiaalivalinnoilla sekä ky-

symyksillä (Lusebrink, Dzilna-Šilova, & Mārtinsone, 2013). Terapeutin rooliin voi kuulua 

myös erilaisten materiaalien ja työtapojen käytön opettamista sekä psykoedukaatiota 

(Rankanen, 2007b). Ryhmätaideterapia mahdollistaa yksin työskentelyn paremmin kuin 

keskustelun kautta toimivat ryhmäterapiat, minkä takia vuorovaikutteinen jakamisen 

vaihe on erityisen tärkeä (Hentinen, 2007a; Leijala, 2002). Ryhmätaideterapiassa toisten 

työskentelyn ja töiden katselu voi Rankasen (2011) mukaan lisätä ryhmän yhtenäisyyttä, 

toisten tunteiden ymmärrystä ja empatiaa.  

3.3 Kohti käsityöterapiaa? 

Käsityöllä voi Vähälän (2003, 187) mukaan olla terapeuttisia vaikutuksia, vaikkei niiden 

havittelu olisi tietoista. Tietoisesti terapeuttisuutta tavoittelevalla käsityöllä voisi hyvin olla 

käyttömahdollisuuksia olemassa olevien terapiasuuntien sisällä sekä itsenäisenä tera-

pian lajina: käsityöterapiana. Teoreettisesti tätä ovat pohtineet etenkin Pöllänen (2008; 

2009) sekä Collier (2011; 2012). Heidän tutkimustensa perusteella käsityö voi muun mu-

assa tukea mielenterveyttä, auttaa selviytymään vaikeista elämäntilanteista ja toimia 

näin kontekstina terapeuttiselle muutokselle (Collier, 2011; 2012; Pöllänen, 2006; 2009).    

Pöllänen (2009) määrittelee käsityön terapeuttisuudelle kaksi lajia Bruscian (Pölläsen 

2009 mukaan) musiikkiterapiaa varten luomaa luokittelua mukaillen. Absoluuttisessa 

näkökulmassa käsityötä käytetään tunnekokemusten ja kognitiivisten prosessien käyn-

nistäjänä, jolloin se on itsessään terapeuttista, käsityötä terapiana. Tällöin terapeuttinen 
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muutos tapahtuu yksilön ja käsityön välillä. Oppiminen ja itseilmaisu ovat terapian kes-

kiössä. Terapeutin rooli on ennemminkin tukea ja kannustaa yksilön ja käsityön kasva-

vaa ja syvenevää suhdetta. Referentiaalisessa merkityksessä käsityö nähdään tiedos-

tamattomana itseilmaisuna eli terapiavälineenä. Käsityöllä on tällöin ulkoinen merkitys. 

Käsityön nostamia asioita käytetään terapeuttisessa mielessä tai terapian materiaalina. 

Tällöin fokus on terapeutin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. (Pöllänen, 2009.) 

Nämä kaksi käsityön terapeuttisuuden lähestymistapaa ovat vastaavat, kuin luvussa 3.2. 

esittelemäni taideterapian lähestymistavat (Hentinen, 2007b; Mantere, 2007). Käytän-

nössä nämä lajit voivat toimia myös yhtä aikaa ja vaihdella prosessin aikana. (Pöllänen, 

2009)   

Kun käsityön hyvinvointipyörää tarkastelee taideterapiaan liittyvien teemojen kautta, on 

niissä hyvin paljon samankaltaisuutta.  Materiaalit ovat oleellinen osa sekä käsityötä 

että kuvataideterapiaa. Rankanen (2011) kuvaa Vähälän (2003, 60) tavoin, että materi-

aalien kautta voi muodostaa yhteyden sisäisen maailmansa ja ulkoisen maailman välille. 

Rankasen (2007a) mukaan tekijän persoonallisuus ja aiemmat kokemukset vaikuttavat 

siihen, miten teokset ja materiaalit herättävät hänessä tunteita.  Artefaktien eli valmiiden 

teosten kuvailu ja havainnointi kuuluvat myös taideterapiaprosessiin sen jakamisen ja 

liittämisen vaiheissa (Rankanen, 2007e).  

Aikaansaamisen kokemuksesta terapiakontekstissa painottuu hyödyllisyyttä enem-

män ulkopuolisen tilan hallinta ja omistajuus prosessista, joilla näen yhteyden Rankasen 

(2011) kuvaamaan taideterapiassa muodostuvaan hallittavaan kokemukseen itsestä 

maailmassa. Tämä punoutuu yhteen myös henkilökohtaisen kasvun minuuteen liitty-

vien teemojen kanssa. Huotilaisen ym. (2018) mukaan sekä oppiminen eli fyysisten ja 

kognitiivisten taitojen kehittyminen että terapeuttisuus perustuvat aivojen muovautu-

vuuteen ja vaikuttavat kokonaishyvinvointiimme.  

Kehollisuudella on vahva yhteys Lusebrinkin  (esim. Lusebrink ym., 2013) taideterapian 

tasoja kuvaavan ITJ-mallin kinesteettis-sensoriselle tasolle, jonka toisessa päässä on 

liikkeeseen ja rytmiin liittyvät kokemukset, toisessa aistihavaintoihin liittyvä taso. Ranka-

sen (2007a) mukaan kinesteettinen taso on taidetyöskentelyssä aina läsnä liikkeen ja 

motorisen toiminnan kautta. Käsityöhön liike ja motorinen toiminta liittyvät jopa oleelli-

semmin kuin kuvantekemiseen. Rankasen (2007a) kuvaus voimakkaan kinesteettisen 

toiminnan kuten repimisen käytöstä vihan ja pelon kaltaisten vahvojen epämiellyttävinä 

koettujen tunteiden ilmaisussa on hyvin samankaltainen kuin Pölläsen (2015) aineis-

tossa kuvattu kangaspuiden paukutus tunteiden purkamisen apuna. Rankasen (2011) 
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mukaan kun taideterapian asiakas on kosketuksissa työhön, keskittyy kehollisiin koke-

muksiin ja tekee käsillään, hänen on helpompi päästä käsiksi myös tunteisiinsa.  

Ajatukset ja tunteet -elementti on hyvin selvästi yhteydessä terapeuttisuuteen. Tunteet 

vaikuttavat sekä käsityössä että kuvataiteessa mielikuviin ja ilmaisuun (ks. Rankanen, 

2007a). Ajattelu ja symboliikka liitetään usein verbaaliseen ja kognitiiviseen toimintaan, 

mutta Rankanen (2011) korostaa, että myös esimerkiksi visuaalisella ongelmanratkai-

sulla ja materiaalin käsittelytavalla on tärkeä rooli ajattelussa ja symbolisoinnissa. Täten 

myös käsityöllä on mahdollisuudet toimia ajattelun tukena ja käsityön avulla voi symbo-

lisoida abstrakteja asioita tai kokemuksia. Metaforinen käsityö mahdollistaa Collierin 

(2012, 228) mukaan joko tietoisen tai tiedostamattoman terapeuttisen muutoksen.  

Kouhia (2012) liittää käsityön sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet nimenomaan kä-

sityön terapeuttisuuteen. Niissäkin käsityöryhmissä, joita ei ole suunniteltu terapiaksi, on 

samoja terapeuttisia piirteitä kuin esimerkiksi taideterapiaryhmissä (vrt. Kouhia, 2012; 

Rankanen, 2007d; 2011), joten ryhmämuoto voisi hyvinkin olla toimiva muoto käsityöte-

rapialle. Colllierin (2011) mukaan käsitöiden tekeminen voi auttaa vaikeissa ihmissuh-

teista selviytymistä. 

Pöllänen (2015) on käsityön voimauttavuuden pyörä -mallissa esittänyt voimaantumisen 

olevan käsityön hyvinvoinnin elementtejä yhdistävä käsite (ks. kuvio 2) ja mainitsee ar-

tikkelissaan terapeuttisuuden vain ajatusten ja tunteiden elementin kohdalla. Voimautta-

vuus ja voimaantuminen tai toisin suomennettuna valtauttaminen ovat ajassamme paljon 

käytettyjä termejä, jopa niin käytettyjä, että niitä kritisoidaan ja ne alkavat vaikuttaa kli-

seisen kuluneilta ja epäselviltä (esim. Heikkinen, 2006). Suomenkieliset käsitteet eivät 

myöskään aivan yllä englanninkielisen empowerment-termin merkityksiin. Yllä olevien 

käsityön hyvinvointivaikutusten ja taideterapian osa-alueita yhdistävien pohdintojeni 

kautta uskallan astua voimaantumisesta askeleen pidemmälle. Esitän, että kaikki nämä 

hyvinvoinnin elementit ovat myös jollain tasolla terapeuttisia, ja lisäsin tästä näkökul-

masta käsityön hyvinvointipyörään terapeuttisuuden käsitteen kiertämään kokoavasti hy-

vinvoinnin elementtejä (kuvio 12).  
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Kuvio 12 Käsityön hyvinvointipyörä. Mukautettu Pölläsen (2015) mallista 
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4 Tunteet ja tunnetaidot 

Tunteet ovat jollain tavoin kaikille ihmisille kokemuksen kautta tuttuja. Erilaisia tunteiden 

määritelmiä on kuitenkin paljon, sekä tieteellisesti tutkittuja että populaarimpia. Tunteet 

säätelevät jatkuvasti elimistömme toimintaa, silloinkin kun emme tiedosta niitä (Num-

menmaa, 2010, 38–40). Tunteiden kanssa elämiseen liittyvät taidot ovat viime vuosikym-

meninä herättäneet paljon mielenkiintoa sekä tieteellisesti että arkipäiväisesti (Jääski-

nen, 2017, 5; Salovey & Grewal, 2016).  Etenkin lasten ja nuorten tunnetaitojen kehittä-

miseen ja tukemiseen on kehitetty monenlaisia tapoja (mm. Rounders Entertainment Oy 

& The FamilyBoost Oy. (2019); Tunne ja Taida oy. (2020); Jääskinen & Pelliccioni, 2017; 

Jääskinen, 2017). Suomen kieleen on vakiintunut tunnetaidot-käsite, joka yhdistelee esi-

merkiksi kansainvälisten tutkimusten sisältöjä.  

4.1 Monet tavat määritellä tunteita 

Tunteet ovat sekä kehon että mielen muutostiloja, joiden tehtävänä on saada ihmiset 

toimimaan tilanteissa, joissa se on tarpeen tai jopa välttämätöntä. Tunnemekanismit ovat 

pysyneet lajikehityksessä pitkälti samankaltaisina, mutta ratkaisukeinot ja ilmaisumuodot 

ovat kehittyneet kullakin lajilla omanlaisikseen. Tunteiden tehtävänä on edistää hyvin-

vointia ja ne ovat selviytymisemme kannalta välttämättömiä, mutta toimiessaan epätar-

koituksenmukaisesti niillä voi olla myös hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia. Tunteet vai-

kuttavat esimerkiksi havaintoihin, ajatuksiin, päätöksentekoon ja oppimiseen. Ne autta-

vat välttämään vaaroja tai ohjaavat hyvinvointia edistäviin tilanteisiin. (Kokkonen, 2010, 

12; Nummenmaa, 2010, 13–17, 81, 118–128, 188.) 

Vaikka tunteiden muodostuminen ei vaadi kieltä, käsitteitä tai ymmärtämistä (Perttula, 

2015, 124), on tunteista puhuttaessa käytettävä erilaisia tarkemmin tai väljemmin mää-

riteltyjä käsitteitä. Kansainvälisesti tunteet jaetaan esimerkiksi affektin, emootion ja tun-

nekokemuksen (feeling) alle. Emootiot eli biologisessa lajinkehityksessä määräytyneet 

tunnereaktiot määritellään automaattisiksi reaktioiksi, jotka muuttavat aivotoimintaa, ke-

hon toimintaa ja käyttäytymistä. Tunnekokemukset ovat tunneprosessin myöhäisempi, 

tiedostetumpi vaihe. Ne ovat tunnereaktioita monipuolisempia kokemuksia, joiden avulla 

käsitetään suhdetta ympäristöön. Tunnekokemuksiin vaikuttavat esimerkiksi mielikuvat 

ja kasvatus. Affekti on emootion ja tunnekokemuksen yläkäsite. Suomen kielessä ei ole 

sujuvia vastineita näille sanoille, minkä tähden niiden käyttö ja erottelu ei ole kovin luon-

tevaa. (Kokkonen, 2010, 14–16.; Nummenmaa, 2010, 16–19, 37, 109) Tässä tutkimuk-

sessa en käytä erikseen emootion ja affektin käsitteitä, vaan kuvaan sanalla tunne sekä 

kehollisia reaktioita että monimutkaisempia tunnekokemuksia.  
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Lähes kaikille ihmisille kulttuurista riippumatta tutuiksi perustunteiksi luokitellaan yleensä 

viha, pelko, suru, mielihyvä, hämmästys ja inho. (Nummenmaa, 2010, 33–34). Tosin pe-

rustunteiden yleismaailmallisuutta on Kokkosen (2010, 129–130) mukaan kritisoitu, sillä 

osa tutkijoista käsittää tunteet niin tilanne-, kulttuuri- ja kielisidonnaisiksi, ettei eri kulttuu-

reihin kuuluvien tunnekokemuksista pystytä löytämään tarpeeksi yhtäläisyyksiä. Sosiaa-

lisiksi tunteiksi kutsutaan oppimisen ja kulttuurin vaikutuksesta syntyneitä tunteita, kuten 

häpeä, kateus ja syyllisyys (Nummenmaa, 2010, 37). Ne muokkaavat ihmisen käyttäy-

tymistä ja saavat hänet mukautumaan kulttuurinsa käytösnormeihin (Kokkonen, 2010, 

13). Tunneilmausten eli ulospäin havaittavien käytöksen ja kehonkielen muutosten 

kautta tunteet välittyvät toisille ihmisille. Kasvonilmeet ovat yleisin ja tunnistettavin tun-

neilmausten tapa. Perustunteisiin liittyvät perusilmeet tunnistetaan hyvin kulttuurista riip-

pumatta lähes joka puolella maailmaa. Ilmeiden lisäksi tiedostettua ja tiedostamatonta 

tunneviestintää tapahtuu muun muassa kehollisesti ja äänen avulla. (Nummenmaa, 

2010, 76–104.) Kulttuuriset tunnesäännöt vaikuttavat siihen, millainen tunteiden ilmaisu 

on kulttuurillisesti hyväksyttävää (Kokkonen, 2010, 135). 

4.2 Tunnetaidot  

Tunteisiin liittyviä taitoja kutsutaan monin eri käsittein.  Mayerin ja Saloveyn (Salovey & 

Grewal, 2016 mukaan) kehittämä tunneälyn (emotional intelligence) malli kehitettiin psy-

kologian tarpeisiin kehykseksi yksilöllisten tunteisiin liittyvien kykyjen jäsentämiseen. 

Tunneälykäs ihminen osaa käyttää tunteita tarkoituksenmukaisesti sosiaalisessa ympä-

ristössä toimimiseen. (Salovey & Grewal, 2016). Muita tunnetaitojen lähitermejä ovat 

emotionaalinen kompetenssi (emotional competence) (esim. Kotsou, Nelis, Grégoire, & 

Mikolajczak, 2011), sosioemotionaalinen oppiminen (social and emotianal learning) (CA-

SEL, 2020) ja tunnekasvatus (esim. Opetushallitus, 2020). Tässä tutkimuksessa pitäy-

dyn tunnetaidot-käsitteessä, sillä sen voi nähdä näiden termien kattokäsitteenä nimen-

omaan tunteiden ja kognitiivisten prosessien yhdistämiseen liittyvien taitojen osalta. 

Tasapainoisessa tunne-elämässä tunteet toimivat tarkoituksenmukaisesti, eli esimer-

kiksi niiden viriäminen ja voimakkuus sopivat kulloiseenkin tilanteeseen (Kokkonen, 

2010, 19). Epätarkoituksenmukaisesti toimiessaan tunteet voivat heikentää sekä fyysistä 

että psyykkistä hyvinvointia (Nummenmaa, 2010, 188).  Saloveyn ja Grewalin (2016) 

mukaan tunnetaidot liittyvät vahvasti sosiaaliseen kontekstiin. Koutsoun ym. (2011) tut-

kimuksen perusteella tunnetaitojen oppiminen voi muun muassa lisätä tyytyväisyyttä elä-

mään, vähentää stressiä ja parantaa fyysistä terveyttä. Koutsoun ym. (2011) referoimien 

aiempien tutkimustulosten perusteella tunnetaidot ovat tärkeitä myös yksilöä laajemmille 

yhteisöille.  
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Synnynnäisten tunnemekanismien muokkaantuvuus mahdollistaa, että sekä tiedosta-

maton että tietoinen oppiminen vaikuttaa tunteisiin, niiden ilmaisuun ja käyttämiseen 

(Nummenmaa, 2010, 187) Vaikka tunteet ovat usein fysiologialtaan yksinkertaisia, on 

niiden ymmärtäminen monimutkaista (Jääskinen, 2017, 12). Tunnetaitojen opettelemi-

sen tarpeellisuudesta on viime vuosikymmeninä puhuttu paljon erityisesti lasten kasva-

tuksen yhteydessä (Jääskinen, 2017, 5). Ne on nostettu oppimistavoitteeksi myös uu-

simmassa peruskoulun opetussuunnitelmassa (POPS, 2014, 22, 72). Tunnetaitojen kan-

nalta oleellista on varhainen vuorovaikutus (Kokkonen, 2010, 79–80), mutta tunnetaidot 

kehittyvät ja niitä voi Koutsoun ym. (2011) tutkimuksen perusteella kehittää aikuisenakin.  

Tunnetaitojen jaottelutapoja on eri käsitteisiin liittyen lukuisia. Mayer ja Salovey (Mayer 

Salovey & Grewal, 2016 mukaan) ovat jakaneet tunneälyn neljään haaraan: 1) tunnista-

minen, 2) käyttäminen, 3) ymmärtäminen ja 4) tunteiden säätely. Emotionaalinen kom-

petenssi voidaan Mikolajczakin (Kotsoun ym. 2011 mukaan) tapaan käsittää malliksi, 

jossa on kolme tasoa: tieto, kyvyt ja taipumukset tai viisi ydinsisältöä: 1) kyky tunnistaa 

omia ja toisten tunteita, 2) kyky ymmärtää tunteita, niiden taustoja ja seurauksia 3) kyky 

ilmaista tunteita sosiaalisesti sopivalla tavalla ja kuunnella toisten tunteita, 4) kyky käsi-

tellä omia ja toisten tunteita sekä 5) kyky käyttää tunteita ajattelun ja toiminnan paranta-

miseen (Kotsou ym., 2011). Tässä tutkimuksessa jaan tunnetaidot Jääskisen (2017, 35–

46) tapaan kuusivaiheiseksi prosessiksi, jonka osa-alueet ovat tunnistaminen, sietämi-

nen, säätely, ilmaiseminen, purkaminen ja käsittely sekä voimaantuminen. Näihin osa-

alueisiin liitän myös muiden lähteiden ja jaottelutapojen sisältöjä. 

Tunteen tunnistamiseen liittyy tunteiden tiedostaminen ja hyväksyminen sekä kyky yh-

distää tunneaistimukset ja käsittää niitä tunnesanoin (Jääskinen, 2017, 36, 38). Tämä 

tunnetaitojen osa-alue on tunnetaitojen pohjataito, sillä se tekee muun tunneinformaation 

käyttämisen mahdolliseksi (Salovey & Grewal, 2016). Tunteiden sanallinen kuvailu on 

usein ihmisille vaikeaa, mikä Nummenmaan (2010, 39–45) mukaan johtuu aivojemme 

rakenteesta, sillä tunteet ovat primitiivisempiä syvien aivorakenteiden toimintoja kuin 

myöhemmin kehittyneet kielelliset taidot. Toiset ihmiset pystyvät hahmottamaan lukuisia 

eri tunteita ja niiden sävyjä, toisilla taas tunnesanavarasto voi olla jopa yksinkertaistetun 

kaksinapainen; tuntuu hyvältä tai tuntuu pahalta (Salovey & Grewal, 2016). Tuovilan 

(2005) tutkimuksessa suomalaisten tunnesanoista selvisi, että keskimäärin suomalaiset 

kielellistävät aktiivisesti 20 tunnetta, joista tärkeimmät ovat viha, ilo, rakkaus ja suru. 

Epämiellyttäviin tunteisiin liittyviä tunnesanoja osattiin enemmän kuin miellyttäviin tuntei-

siin viittavia. Naisten tunnesanavarasto oli selkeästi suurempi kuin miesten. (Tuovila, 

2005, 140-147.) 
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Tunteen sietäminen ja kannatteleminen on tunteeseen suostumista, joka mahdollistaa, 

että voimme tietoisesti valita tai viivyttää toimintatapaamme välittömän ärsykkeeseen 

reagoinnin sijaan. Heikot tunteen sietämisen taidot saavat usein välttelemään etenkin 

epämiellyttävinä koettujen tunteiden kohtaamista. (Jääskinen, 2017, 12). Tietoisuus tun-

teista ja niiden sietäminen mahdollistaa esimerkiksi sellaisten asioiden tekemisen, joita 

tunnereaktiot, kuten pelko korkeilla paikoilla, saisivat välttelemään (Nummenmaa, 2010, 

213). Tunteen sietämisen taitoon kuuluu myös itsemyötätunto (Jääskinen, 2017, 12). 

Tunteiden säätelyyn liittyy kyky vaimentaa tai voimistaa tietoisesti omia ja toisten tun-

teita (Mayer, Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2001; Salovey & Grewal, 2016). Grossin 

(Nummenmaan, 2010, 153 mukaan) kehittämän prosessimallin mukaan tunteiden sää-

telykeinot voidaan luokitella ennakoiviin strategioihin (tilanteen valinta, tilanteen muok-

kaus, tarkkaavaisuuden siirto, kognitiivinen muutos) ja jo virinneen tunteen säätelyn stra-

tegioihin (kokemuksen, fysiologian tai käytöksen muutos).  Pitkällä tähtäimellä on Num-

menmaan (2010, 149–151) mukaan tärkeää käyttää sellaisia tunteiden säätelykeinoja, 

jotka vaikuttavat ennakolta tunteiden aiheuttajiin tai niihin suhtautumiseen, sillä pelkän 

tunnereaktion säätely kuormittaa sekä henkisesti että fyysisesti. Tunteiden säätelytaito 

auttaa käyttäytymisen säätelyssä, jolloin esimerkiksi viha ei johda hallitsemattomaan vä-

kivallan käyttöön (Kokkonen, 2010, 21–22).  

Tunteen purkamisella tunne saadaan ulos kehosta ja mielestä, jotta se ei kuormittaisi 

ja veisi turhaan voimavaroja. Käsittelemällä tunnetta sitä voidaan tutkia ja muokata. 

Näitä keinoja voi käyttää sekä tunnetta kokiessa että jälkeenpäin. (Jääskinen, 2017, 45–

46) Näin voidaan estää esimerkiksi tunteen pitkittymistä, joka kuormittaa mieltä (Num-

menmaa, 2010, 34). 

Tunteen ilmaisemiseminen on tunteen kertomista itselle tai toisille sanoin, kehollisesti 

tai luovin keinoin. Tällöin luodaan tunteelle ymmärrettävä ilmiasu. Ilmaisemiseen voi liit-

tyä myös yhteyden luomisen tunteen taustalla oleviin tarpeisiin (Jääskinen, 2017, 44–

45). Tunteiden ilmaisematta jättäminen ja peittäminen voi heikentää kognitiivisia taitoja 

ja olla haitallista sekä sosiaalisille suhteille että fyysiselle hyvinvoinnille (Nummenmaa, 

2010, 104). 

Viimeinen tunnetaitojen osa-alue eli voimaantuminen voidaan Jääskisen (2017) mu-

kaan nähdä muiden tunnetaitojen tavoitteena. Voimaantunut ihminen ymmärtää itseään 

ja luottaa taitoihinsa toimia tunteiden kanssa erilaisissa tilanteissa. (Jääskinen, 2017, 46) 

Muut tunnetaitojen määrittelijät (esim. Kotsou ym., 2011; Salovey & Grewal, 2016) eivät 

nimeä voimaantumista erikseen tunteisiin liittyvien taitojen osa-alueeksi. 
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Tunnetaitoihin liittyy oleellisesti empatia eli myötätunto sekä itseään että toisia kohtaan. 

Empatian perustana toimii muun muassa ihmisen synnynnäinen peilisolujärjestelmä 

(Nummenmaa, 2010, 135). Synnynnäisten ominaisuuksien lisäksi empatian voi käsittää 

sosiaalisen kanssakäymisen taitona, jota voi harjoittaa. Harjoitettuun empatian taitoon 

kuuluu, että henkilö säilyttää oman erillisyytensä eikä myötätunnosta huolimatta lähde 

mukaan toisen tunteeseen, vaan osaa peilata toisen tunteita ja tarpeita sekoittamatta 

siihen omia tunteitaan ja tarpeitaan. Lapsi oppii empatian taitoja vuorovaikutuksessa, 

jossa ollaan aidosti kiinnostuneita hänen tunteistaan, tarpeistaan ja kokemuksistaan, 

sekä siitä että aikuinen sanoittaa omia tunteitaan ja tarpeitaan. (Jääskinen, 2017, 130.)   

4.3 Rakentavan vuorovaikutuksen (NVC) käsitys tunteista ja tarpeista 

Nonviolent Communication (NVC) on psykologian tohtori Marshall B. Rosenbergin (esim. 

2015) elämäntyönään kehittämä vuorovaikutusprosessi, josta yleisimmät suomennokset 

ovat rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus tai rakentava vuorovaikutus. Prosessiin on 

tiivistetty vuosisatoja tunnettuja oppeja, ja sen takana on usko ihmisen luontaiseen ha-

luun toimia myötäelävästi ja väkivallattomasti (Rosenberg, 2015, 25–27). Itse olen tutus-

tunut NVC-prosessiin Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja® -koulutuksessa (ks. Sa-

vanna Connexions, 2019). Siitä on tullut omalle ajattelulleni vahva pohja, joka vaikuttaa 

muun muassa käsitykseeni tunteista ja on siten vaikuttanut vahvasti tunnehahmopajoihin 

ja tämän tutkimuksen näkökulmaan. Tunnehahmopajoissa olen käyttänyt rakentavan 

vuorovaikutuksen käsityksiä tunteista ja tarpeista ja esitellyt sitä ohjaamilleni ryhmille, 

ellei se ole ollut heille entuudestaan tuttu.  

Neliaskelinen NVC-prosessi opettaa totutun ja automatisoituneen reagoinnin sijaan re-

helliseen ja selkeään itseilmaisuun, jossa kunnioitetaan sekä omia että toisten tarpeita. 

NVC-prosessin neljä askelta ovat havainto, tunne, tarve ja pyyntö. Ensimmäinen askel 

on pyrkimys mahdollisimman puhtaaseen havaintoon, johon ei liity tulkintoja ja tuomioita. 

Toisella askeleella selvitetään millaisia tunteita tehty havainto herättää. Kolmas askel 

kertoo tarpeista tunteiden taustalla. Viimeinen askel on selkeä ja konkreettinen pyyntö, 

joka pyrkii tarpeiden tyydyttämiseen. NVC-prosessin mukaisesti pyritään vuorovaikutuk-

sessa luomaan yhteys, jossa kaikkien osapuolten havainnot, tunteet, tarpeet ja pyynnöt 

tulisivat ilmaistuksi ja kuulluiksi. (Rosenberg, 2015, 28–33.) 

Rosenbergin (2015) mukaan kaikki tunteet ovat viestejä yleisinhimillisistä tarpeista, jotka 

ovat joko tyydyttyneet tai tyydyttymättä. Tunteiden negatiivisiksi tai positiivisiksi luokitte-

lun sijaan puhutaan mieluummin kehokokemuksen kautta epämiellyttävinä tai miellyttä-

vinä koetuista tunteista tai tunteista, jotka kertovat tyydyttymättömistä tai tyydyttyneistä 



 

24 
 

tarpeista. Monissa kielissä on yleistä käyttää puhua tunteista yhteyksissä, jotka tunne-

kokemuksen sijaan ovat ajatuksia. Esimerkiksi: ”Minusta tuntuu, ettet sinä ymmärrä mi-

nua” tai ”hylätyksi tulemisen tunne” ovat NVC-ajattelun mukaan tällaisia tunteiksi naami-

oituneita ajatuksia. Näiden sijaan NVC-prosessissa pyritään selkeään ja täsmälliseen 

tunteiden nimeämiseen. NVC-ajattelun mukaan esimerkiksi toisten sanat ja teot eivät ole 

tunteidemme aiheuttajia, vaikka ne voivatkin toimia ärsykkeinä tunteiden heräämiselle. 

(Rosenberg, 2015, 82–93.) 

Tunteiden taustalla olevat tarpeet käsitetään NVC-ajattelun mukaan yleisinhimillisiksi. 

Tarpeet voidaan jakaa seitsemään pääteemaan, jotka ovat: 

• yhteys, keskinäinen riippuvuus 

• leikki 

• eheys, integriteetti 

• itsenäisyys, autonomia 

• rauha/henkisyys 

• fyysinen hyvinvointi 

• merkitys/kiitollisuus          

Rosenbergin mukaan suurin osa ihmisistä ei ole kasvaessaan oppinut tarvelähtöistä 

ajattelua. Tämän takia täyttymättömien tarpeiden kohdalla päädymme esimerkiksi syyt-

telemään toisia sen sijaan että tiedostaisimme tyydyttymättömät tarpeemme ja pyrki-

simme rakentavasti ilmaisemaan ne ja pohtimaan, miten ne voisivat tyydyttyä. (Rosen-

berg, 2015, 97–102, 333–339.) 

Tässä tutkimuksessa määrittelen tunteet Rosenbergin (mm. 2015) tunnelistasta suoma-

laiseen käyttöön tehdyn version (Savanna Connexions, 2019) mukaisiin tunnesanoihin, 

jotka olen muokannut mahdollisuuksien mukaan tunnehahmojen nimeksi sopivaan sub-

stantiivimuotoon. Olen lisännyt listaan muutaman tunteen (kuten paniikki ja helpotus), 

jotka on useamman rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajan yhteistyöllä lisätty Tunteiden 

ja tarpeiden puuhun (liitteet 2 ja 3), jolloin syntyi 257:n tunnesanan lista (liite 1). Laskin 

tunteiksi tässä tutkimuksessa vain nämä sanat, vaikka tiedostan, että lista ei ole tieteel-

lisesti pätevä. Esimerkiksi käyttämäni jaottelun mukaan rakkaus on tarve, ei tunne, 

vaikka se yleensä arkikielessä ja monissa tunnelistauksissakin (esim. Tuovila, 2005) 

määritellään tunteeksi. Koska määrittelen tunteen näin, käytän myös kirjoittamassani 

tekstissä tunnetta samoin kuin määrittelen. Olen esimerkiksi muuttanut lähteideni ”hal-

linnan tunne”-tyyppiset ilmaukset esimerkiksi ”hallinnan kokemukseksi”.  
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5 Tunnehahmojen synty ja tunnehahmoprosessi 

Tunnehahmoprosessin juuret ulottuvat vuoteen 2014, kun päädyin käsittelemään henki-

lökohtaista kriisiäni käsityöllisen materialisoinnin keinoin. Vuodesta 2017 lähtien olen pi-

tänyt yksin ja työparien kanssa tunnehahmopajoja monenlaisille ryhmille tavoitteenani 

kehittää tunnehahmoprosessista toimiva työtapa tunteiden käsittelyyn. Minulla oli siis 

laaja esiymmärrys (ks. Laine, 2015, 34) tutkimastani aiheesta jo ennen varsinaisen tut-

kimustyön alkua.  

5.1 Omasta prosessista ohjattavaksi työtavaksi 

Ensimmäinen tunnehahmoni syntyi ilman ennakkosuunnitelmaa tammikuussa 2014. Pu-

rin henkilökohtaisen kriisin aikaista tunnereaktiotani leikkelemällä räsymaton kappa-

leiksi. Saatuani pahimman tuskan purettua, aloin koota kude- ja loimilankojen pätkiä yh-

teen. Sidoin niitä ensin yhdeksi palloksi, sitten toiseksi ja päädyin yhdistämään nämä 

pääksi ja ruumiiksi ja jatkamaan hahmon muodostamista lisäämällä raajat, hännän, kas-

vonpiirteet ja hiukset. Kun hahmo oli valmis, oli tunnekokemukseni rauhoittunut. Kat-

soessani peikkomaisen hahmon hurjia ja kuitenkin lapsenkaltaisia piirteitä, osasin ni-

metä hahmon ja sitä kautta tunteeni Suuttumukseksi. Saadessani tunteen näin ulkoistet-

tua itsestäni ymmärsin tunnehahmoni ja sitä kautta itseni kaipaavan luottamusta ja tur-

vaa. 

Kevään ja kesän 2014 aikana Suuttumus sai kymmenen sisarusta (Suru, Hämmennys, 

Ikävä, Kaipuu, Avuttomuus, Kostonhalu, Epätoivo, Uupumus, Katkeruus ja Luopuminen). 

Nämä peikkohahmot olivat kierrätysmateriaaleista kuten vanhoista vaatteista, muistoesi-

neistä ja papereista myöhemmin räsykiedonnaksi nimeämälläni tekniikalla tehtyjä. Kun-

kin hahmon kannoin vuorollaan mukanani terapeutin vastaanotolle. Ne olivat oleellinen 

osa vaikeasta elämäntilanteesta selviämistäni. Vaikka nykyään keskityn enemmän tun-

nehahmopajojen pitoon ja kehittämiseen, teen silti edelleen myös itse tunnehahmoja, 

sekä spontaanisti että ohjatun tunnehahmoprosessin mallin mukaan. Pajojen pitoa aja-

tellen olen tehnyt niitä laajemmin monista materiaaleista monenlaisin tekniikoin ja eri-

muotoisina. Tätä tutkielmaa viimeistellessäni (lokakuussa 2020) omia hahmojani on yh-

teensä 24, joista 17 on peikon muotoisia (kuva 1). 
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Kuva 1 Tekemäni tunnehahmot, Suuttumus oikeassa laidassa 

Hahmojen teossa opin itsestäni ja tunteistani merkityksellisiä asioita. Pikkuhiljaa kehittyi 

ajatus, että muodostaisin oppimani avulla tunnehahmoprosessista ohjatun version, jossa 

voisin yhdistää omakohtaisesta kokemuksesta oppimani ja käsityönopettajakoulutuk-

seni. Ensimmäinen tunnehahmopajaksi nimittämäni työpaja järjestettiin keväällä 2017 

Leikkiväki ry:n (ks. luku 7.1) työpajanuorille osana soveltavaa harjoitteluani. Kokemuk-

seni vahvisti, että tunnehahmoprosessi on käännettävissä päällä olevan tunteen purka-

misesta tietoisesti valitun tunteen käsittelyyn. Keväällä 2018 tein Annukka Mäntysen 

kanssa Tunnehahmot- ohjaajan oppaan (Mäntynen & Purovaara, 2018) ainedidaktisena 

kehittämisprojektina. Mäntynen toi projektiin mukaan osaamistaan luovuudesta ja luovan 

prosessin ohjaamisesta sekä sivuaineestaan taideterapiasta, joihin itsekin tuon projektin 

ja tutkimuksen teon myötä olen perehtynyt tarkemmin. Yhteistyössä syntyi useita ratkai-

suja ja oivalluksia, jotka liittyvät tunnehahmopajaan ja siten myös tähän tutkimukseen.  

Sittemmin olen järjestänyt yksin tai työparien kanssa tunnehahmopajoja erilaisina sovel-

luksina lokakuuhun 2020 mennessä 12 kertaa. Tunnehahmopajojen kesto on vaihdellut 

kahden tunnin minipajoista seitsemän kerran (n. 12 tuntia) kokonaisuuteen. Olen pitänyt 

tunnehahmopajoja Leikkiväen työpajojen lisäksi käsityönopettajille, seniorien tilkkupii-

rille, rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajille lapsineen ja ystäväporukalle. Yhteensä pa-

joihin oli vuoden 2019 loppuun mennessä osallistunut 96 henkilöä, joiden ikähaarukka 

on ollut 4-vuotiaasta yli 80-vuotiaisiin. 

Tunnehahmopaja on oma keksintöni, mutta myös muut ovat keittäneet samankaltaisia 

työtapoja ja tehtäviä. Esimerkiksi Barb Kobe (2016) on vuosikymmenien ajan kehittänyt 

ensin tunteita kuvaavia pedagogisia pehmoleluja ja sittemmin keskittynyt tunteisiin ja 

elämäntilanteisiin liittyviin parantaviin nukkeihin (healing dolls), joiden tekemistä hän 

opettaa. Nuorten mielenterveystalon (HUS, 2020) ohjeissa kehotetaan kuvittelemaan 
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tunnehahmo ja kirjoittamaan siitä. Papunet-sivuston (Papunet 2020) tunneideoissa oh-

jeistetaan lyhyesti materiaalisen tunnehahmon tai -olion tekoon. Collierin (2012) laati-

missa metaforisen käsityön ohjeissa on yhtymäkohtia tunnehahmoihin. Monissa Mitä sä 

Rageet -kirjojen (Jääskinen, 2017; Jääskinen & Pelliccioni, 2017) harjoituksissa tunteita 

konkretisoidaan. Muun muassa Hentinen (2007a, 153) esittelee kirjoitusharjoituksia, 

joissa on samanlaisia piirteitä kuin tunnehahmojen jatkotyöstötehtävissä: vapaata asso-

siaatiota ja dialogeja.  

5.2 Tunnehahmoprosessin kulku 

Tunnehahmopajat ovat alusta lähtien noudattaneet suurin piirtein samaa kaavaa, josta 

on erotettavissa seitsemän osittain limittäistä vaihetta (Mäntynen & Purovaara, 2018) 

(kuvio 13). Tunnehahmopajaa kehittäessäni olen pitänyt ohjenuoranani, että tunnehah-

moprosessi olisi kokonaista käsityötä (ks. esim. Pöllänen & Kröger, 2004), vaikka tiedos-

tan, että tunnehahmoprosessin vaiheet eivät selkeästi asetu kokonaisen käsityön vaihei-

den kanssa yksiin.  

 

Tunnehahmoprosessissa on aluksi orientoitumis- ja tarvittaessa tutustumisvaihe sekä 

lämmittelyä. Tunteen valinnan apuna käytetään Tunteiden ja tarpeiden puuta, joko sei-

nävaatteena (liite 2), askarreltuna isona seinäversiona tai monisteina (liite 3). Tunteiden 

ja tarpeiden puussa lehdet kuvaavat tunteita ja juuret tarpeita. Pidemmissä pajoissa 

aluksi on tehty maalauksia, kollaaseja tai muita lämmittelytehtäviä. 

Ideointi- ja suunnitteluvaiheessa ei pyritä siihen, että hahmo olisi etukäteen tarkasti 

suunniteltu vaan osallistujia kannustetaan tekemisen aikana syntyvään intuitiiviseen 

Kuvio 13 Tunnehahmoprosessin kulku 
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suunnitteluun. Tunteen pohtimisen apuna käytetään Tunneystäväni 1 -monistetta (liite 

4), joka suuntaa pohtimaan tunteen olemusta muun muassa visuaalisesta ja mielikuval-

lisesta näkökulmasta. Paperilla suunnittelun jälkeen tai sijaan tunteen hahmottamisen 

voi aloittaa materiaalisukelluksena. Tunnehahmopajoissa on koottuna laaja monimateri-

aalinen materiaalibuffet. Lähes kaikki materiaali on lahjoituksena saatua ja kierrätettyä, 

mikä tuo pajoihin kestävän kehityksen aatteen mukaista kierrätyshenkisyyttä. Materiaa-

lien keräämisen jälkeen tai lyhyissä pajoissa jo alustuksen yhteydessä esittelen itse te-

kemiäni ja edellisistä pajoista lahjoituksina saamiani tunnehahmoja.  

Tunnehahmon työstämiseen käytetään aikaa pajan pituudesta riippuen 45 minuutista 

useisiin tunteihin aikaa. Ohjaaja auttaa esimerkiksi. Valmiin hahmon kanssa tehdään 

erilaisia tehtäviä (liitteet 5 ja 6) sen mukaan, kuinka paljon aikaa on käytettävissä. Nämä 

lisätehtävät ohjaavat tutustumaan hahmoon herättämällä se mielikuvituksen avulla eloon 

ja pohtimaan siihen liittyvää tunnetta tarkemmin esimerkiksi tunteen taustalla olevien tar-

peita pohtien (ks. Rosenberg, 2015, 97–102).  

Prosessiin liittyviä ajatuksia ja kokemuksia jaetaan ryhmän kesken tunnehahmopajan 

eri vaiheissa. Pitkissä pajoissa tämä tapahtuu monta kertaa prosessin aikana, lyhyem-

missä yleensä vain lopuksi. Tunnehahmoista kootaan yleensä pieni näyttely (kuva 2) 

joko hetkeksi tai pidemmäksi aikaa. Pajan lopuksi tai jälkeen kerätään palautetta suulli-

sesti ja/tai kirjallisesti. 

 Kuva 2 Kesän 2019 NVC-perheleirin kahden tunnin tunnehahmopajassa tehtyjä tunnehahmoja näyttelyssä. 
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6 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän etupäässä laadullisen tutkimuksen tehtävänä on kuvata tunnehahmoja käsityöil-

maisuna sekä analysoida ja tulkita tunnehahmoprosessin vaikutusta tekijöidensä hyvin-

vointiin. Tutkimukseni käsittelee käsityötä etenkin hyvinvoinnin, luovuuden ja kasvatuk-

sen näkökulmasta, eli se sijoittuu käsityötieteen psykologis-sosiaaliseen orientaatioon 

(Pöllänen, 2007, 15). Suuri osa tähän mennessä tehdyistä käsityön hyvinvointivaikutuk-

siin ja tunnekokemuksiin liittyneistä tutkimuksista on perustunut käsityön tekijöiden oma-

ehtoisen harrastuskäsityön hyvinvointivaikutuksiin ja tunteisiin (esim. Collier, 2011; Ojala 

ym., 2018; Pöllänen, 2006; 2015). Omassa tutkimuksessani lähtökohtana on tunnehah-

mopaja, jonka tarkoituksena on tietoisesti lisätä osallistujien hyvinvointia käsityöilmaisun 

keinoin tehtävän tunteiden prosessoinnin kautta. Tutkimuskysymykseni liittyvät sekä tun-

nehahmoihin konkreettisina teoksina että tunnehahmopajojen osallistujien henkilökoh-

taisiin kokemuksiin ja heidän tunnehahmoillensa ja tunnehahmoprosessille antamiinsa 

merkityksiin. 

Tutkimuskysymykseni ovat: 
 
 

1. Millaisia ilmaisullisia ominaisuuksia tunnehahmopajoissa tehdyillä tun-
nehahmoilla on? 

2. Millä tavoin käsityön hyvinvointipyörän elementit ilmenevät tunnehah-
moprosessissa? 

  

Ensimmäinen kysymykseni pääpainona on luoda kuvaus ja esittely tunnehahmopajoissa 

tehtyjen tunnehahmojen monimuotoisuudesta, sillä tunnehahmoja ei ole aiemmin tieteel-

lisesti määritelty ja tutkittu. Luokittelen tunnehahmopajoissa syntyneiden hahmojen fyy-

sisiä ja ilmaisullisia ominaisuuksia tunnehahmojen kuvien ja nimien avulla ja liitän näihin 

tuloksiin tekijöiden ryhmäkeskusteluissa ilmaisemia metaforisia ja symbolisia merkityk-

siä.  

Toinen kysymys perustuu ryhmäkeskusteluaineistosta tulkittaviin tunnehahmoprosessiin 

liittyviin käsityön hyvinvointivaikutuksiin. Tavoitteenani on selvittää millä tavoin Pölläsen 

(2015) mallista mukauttamani käsityön hyvinvointipyörän elementit ja niihin liittämäni 

osatekijät esiintyvät aineistossani ja millaisin painotuksia ne saavat.  
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Kuvio 14 Teoreettisen viitekehyksen visualisointi 

Lähestyn siis tunnehahmoprosessia kahdesta näkökulmasta, käsityöilmaisun ja hyvin-

voinnin suunnilta, jotka tosin usein risteävät (kuvio 14). Ensimmäinen tutkimuskysymyk-

seni keskittyy tunnehahmoihin käsityöilmaisuna, toinen seuloo tunnehahmoprosessin 

hyvinvointivaikutuksia. Käsityöilmaisun elementteinä ovat etenkin materiaalisuus ja me-

taforisuus. Hyvinvointivaikutukset taas olen käsityön hyvinvointipyörän (vrt. Pöllänen, 

2015) mukaisesti jakanut kahdeksaan elementtiin, joilla tulkintani mukaan on myös tera-

peuttisia piirteitä. 
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7 Tutkimuksen toteutus 

Tunnehahmoja käsityöilmaisuna ja tunnehahmojen hyvinvointivaikutuksia käsittelevän 

tutkimukseni tutkimusstrategiani on etupäässä laadullinen, vaikka ensimmäiseen tutki-

muskysymykseen liittyy myös määrällistä otetta. Pääaineistonani käytin tunnehahmopa-

joissa tehtyjen tunnehahmojen kuvia sekä kahdella ryhmäkeskustelulla kerättyjä tunne-

hahmopajojen osallistujien kokemuksia.  Analysoin aineistoni sisällönanalyysillä käyt-

täen apunani Atlas.ti-ohjelmaa. Taulukko 1 kuvaa tutkimuksen kulkua. 

Taulukko 1 Tutkimusprosessin kulku 

Vaihe Ajankohta Työtapa 

Tunnehahmopajojen pito  2017–2029 
Osallistuva havainnointi, muistiinpanot, ääni-
tykset 

Kuva-aineiston kerääminen 2017–2019 Valokuvaus 

Ryhmäkeskustelut 
7.12.2019 ja 
17.12.2019 

Keskustelujen järjestäminen, ohjaus ja äänit-
täminen sekä muistiinpanot  

Aineiston koodaus  
tammi–elo 
2020 

Teemoittelu Atlas.ti-ohjelmaa käyttäen  

Alustavat tulokset  
maalis–elo 
2020 

Tulkitseminen, ajattelu ja kirjoitus 

Lopulliset tulokset ja johto-
päätökset 

elo–loka 2020 
Tulosten tiivistäminen, tulkinnan syventämi-
nen ja peilaus teoriaan 

 

7.1 Tunnehahmopajojen osallistujat 

Pidin vuosina 2017–2019 yksitoista tunnehahmopajaa erilaisille ryhmille. Tutkimukseni 

kuva-aineisto on kerätty näistä tunnehahmopajoista ja ryhmäkeskusteluaineisto liittyy 

kahden erilaisen ryhmän kokemuksiin. Nämä kasi ryhmää ovat Leikkiväki ry:n työpajalla 

käyvät nuoret aikuiset ja rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat. Näiden ryhmien erityis-

piirteet ja suhteeni näihin ryhmiin esittelen seuraavissa kappaleissa. Kaikkiaan tunne-

hahmopajoihin osallistuneet voi jakaa viiteen ryhmään: rakentavan vuorovaikutuksen oh-

jaajiin (RVO), Leikkiväen työpajanuoriin, käsityönopettajiin, alle 18-vuotiaisiin lapsiin, 

jotka ovat osallistuneet pajaan vanhempansa kanssa sekä muihin. Kuviossa 15 tekijät 

on laskettu tunnehahmojen mukaan. Jos sama tekijä on tehnyt useamman hahmon, hä-

net on siis laskettu useampaan kertaan.  
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Työpajanuoret ja rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat ovat tehneet yhteensä 45% tun-

nehahmoista. Molemmille näistä ryhmistä olen pitänyt useita tunnehahmopajoja. Minulla 

on myös erityinen henkilökohtainen side näihin ryhmiin. Nämä seikat vaikuttivat siihen, 

että valitsin juuri nämä ryhmät ryhmäkeskustelujen kohderyhmäksi. Muiden ryhmien te-

kemiä hahmoja käsittelen tässä tutkimuksessa lähinnä määrällisesti.  

Leikkiväki ry. tarjoaa matalan kynnyksen taide-, kulttuuri- ja käsityöpainotteista työpa-

jatoimintaa mielenterveysongelmien ja muiden haasteiden kanssa eläville noin 18–30-

vuotiaille nuorille aikuisille. Leikkiväki ei tarjoa hoitoa tai terapiaa, mutta työntekijöillä on 

terapeuttinen ote ja kukin nuori pyritään kohtaamaan kokonaisuutena. Nuoret osallistu-

vat toimintaan kahdeksan kuukauden pajajaksolla tai kesän kesäklubilla arkipäivisin klo 

10–15. Haastetta toimintaan tuo se, että nuorten toimintakyky ja kyky sitoutua toimintaan 

vaihtelee. (Leikkiväki ry., 2014, 2020a, 2020b, Leikkiväki ry:n säännöt). Kandidaatin tut-

kielmassani (Purovaara, 2016) tutkin Leikkiväen yhteisön kokemuksia käsitöistä työpa-

jaympäristössä ja yleisemmin. Tutkielmani perusteella Leikkiväessä tehtävät käsityöt 

ovat pajalaisille merkityksellisiä. Uusiin ja vieraisiin asioihin tarttuminen on näille nuorille 

usein vaikeaa ja tekemistä vaikeuttaa huonommuuden tunne, itsekritiikki ja itseä aliar-

vioiva puhe. Tulkintani mukaan konkreettinen tekeminen voi auttaa sisäänpäin käperty-

nyttä mieltä avautumaan ja syntyvät käsityötuotteet luovat merkityksellisyyttä elämään. 

(Purovaara, 2016.) 
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Tunnehahmojen tekijät

RVO Työpajanuoret Käsityönopettajat Lapset Muut

Kuvio 15 Tunnehahmojen tekijäryhmät 
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Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja ® on kansainvälisesti sertifioidun Nonviolent 

Communication (NVC) vuorovaikutustaitojen kouluttaja Hannan Savannan yrityksen Sa-

vanna Connexionsin rekisteröimä tavaramerkki. Noin vuoden kestävän koulutuksen käy-

neitä henkilöitä on tällä hetkellä Suomessa yli 200. Koulutuksessa opitaan kohtaamisen, 

kuuntelun ja ymmärryksen taitoja sekä konfliktien käsittelyä ja sovittelua tarvelähtöisesti 

ja empatian kautta. (Savanna Connexions, 2019) Koulutuksen taustalla on Marshall B. 

Rosenbergin (esim. 2015) kehittämä väkivallattoman vuorovaikutuksen prosessi. Leikki-

väki ry:n kaikki ohjaajat ovat käyneet viime vuosien aikana Rakentavan vuorovaikutuk-

sen ohjaaja® -koulutuksen ja NVC-prosessia on esitelty myös työpajalla oleville nuorille. 

Olen itse osallinen molemmissa yllä kuvaamissani ryhmissä, eli Juvosen (2017, 399) 

sanoin ulkopuolisen havainnoijan lisäksi sisäpiiriläinen. Olen kuulunut Leikkiväen yhtei-

söön vuodesta 2012 lähtien useassa eri roolissa; olen ollut pajalainen, vertaisohjaaja, 

harjoittelija, tutkija ja hallituksen jäsen. Vuosina 2017–2020 olen pitänyt Leikkiväessä 

neljä 5–7 kerran tunnehahmopajaa, joista tutkimuksessa on mukana aineistoa kolmesta 

ensimmäisestä. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajaksi valmistuin vuonna 2018 ja sen 

jälkeen olen liittynyt koulutuksen käyneiden yhteisöön käymällä heille suunnatuilla per-

heleireillä sekä osallistunut harjoitusryhmiin ja tapahtumiin. Järjestin Rakentavan vuoro-

vaikutuksen ohjaajille ja heidän läheisilleen vuoden 2019 aikana kolme kaksituntista tun-

nehahmopajaa sekä yhden viikonlopun mittaisen tunnehahmopajan, jossa tunnehah-

moprosessiin liitettiin aiempaa enemmän NVC-prosessiin liittyviä harjoitteita. Osa ryh-

mäkeskusteluihin osallistuneista on ystäviäni. Siteeni näihin ryhmiin mahdollisti ryhmä-

keskustelujen järjestämisen heille luontevasti osana muuta yhteistä toimintaa ja auttoi 

luomaan luottamuksellisen ilmapiirin, jossa henkilökohtaisia tunteisiin liittyviä kokemuk-

sia oli turvallista jakaa. 
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7.2 Aineisto ja sen keruu  

Keräämäni aineisto on monipuolista. Pääasiallinen aineistoni muodostuu tunnehahmo-

jen kuvista ja ryhmäkeskusteluista.  Lisäksi minulla on osallistuvaan havainnointiin liitty-

viä muistiinpanoja, prosessin aikaisista jakamishetkistä nauhoitettua materiaalia, tunne-

hahmopajoista kerättyä palautetta sekä tunnehahmoprosessiin liittyviä tehtäviä. Näitä 

olen käyttänyt perusaineiston tulkinnan tukena (taulukko 2). 

 
Taulukko 2 Tutkimusaineistoni 

Aineisto Laajuus Aineiston käyttö tutkimuksessa 

Tunnehahmojen 
valokuvat 

103 kuvaa Tutkimuskysymys 1: tunnehahmojen 
ominaisuuksien luokittelu 

Ryhmäkeskus-
telut 

2 n. tunnin mittaista keskuste-
lua, litteroituna yhteensä n. 
13 000 sanaa  

Tutkimuskysymys 1: tekijöiden kuvauk-
set tunnehahmojen ominaisuuksista 
Tutkimuskysymys 2: käsityön hyvinvoin-
tipyörän elementtien esiintyminen 

Tunnehahmopa-
joissa tehdyt ää-
nitykset 

4.ssä eri pajassa jakamistilan-
teissa tehtyjä äänityksiä 

Tutkimuskysymykset 1 ja 2. Käytetty tar-
vittaessa lisäaineistona oman tulkintani 
tukena 

Muistiinpanot 11 pajan aikana tehtyjä muis-
tiinpanojani havainnoista 

Tutkimuskysymykset 1 ja 2. Käytetty tar-
vittaessa lisäaineistona oman tulkintani 
tukena 

Muu kuva-ai-
neisto 

Satoja kuvia tunnehahmoista 
eri kuvakulmista sekä tunne-
hahmoprosessiin liittyvistä työ-
vaiheista ja tehtävistä 

Tutkimuskysymykset 1 ja 2. Käytetty tar-
vittaessa lisäaineistona oman tulkintani 
tukena sekä esimerkkikuvina 

Kuva-aineisto koostuu tunnehahmopajoissa syntyneiden tunnehahmojen valokuvista. 

Olen kaikissa pitämissäni tunnehahmopajoissa valokuvannut itse tai pyytänyt osallistujia 

kuvaamaan valmiit tunnehahmot. Tällä tavalla minulle on kertynyt kaikkiaan 103 eri hah-

moa esittävän kuvan arkisto. Kuvia, jotka olen ottanut ilman tutkimusluvan erikseen ky-

symistä, käytin vain määrällisesti, jotta saisin mahdollisimman kattavan luokittelun en-

simmäiseen tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen aikana ottamiani kuvia, joiden käyttöön 

olen saanut kirjallisen luvan, analysoin myös yksityiskohtaisemmin ja käytin havainnol-

listavina esimerkkikuvina. 

Järjestin kaksi ryhmäkeskustelua, koska halusin selvittää tunnehahmopajoihin osallis-

tuneiden kokemuksia sekä tapoja tulkita tekemiään tunnehahmoja ja niiden merkityksiä. 

Lisäksi kiinnitin huomiota keskustelun aikana muodostuneeseen yhteiseen tietoon.  (vrt. 

Pietilä, 2017, 113, 128.) Noin tunnin kestäneet ryhmäkeskustelut järjestettiin rakentavan 

vuorovaikutuksen ohjaajille NVC-perheleirillä ja nykyisille ja entisille Leikkiväen työpa-

januorille osana työpajan päiväohjelmaa. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajien kes-

kusteluun osallistui kuusi ja työpajanuorten keskusteluun seitsemän henkeä, mikä vas-
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taa ryhmäkeskustelujen yleistä ryhmäkokoa (ks. Valtonen, 2005, 223). Rakentavan vuo-

rovaikutuksen ohjaajien keskustelun osallistujat vähenivät keskustelun aikana, sillä neljä 

osallistujaa poistui eri vaiheissa keskustelua, koska he valitsivat osallistua leirillä samaan 

aikaan järjestettyihin ohjelmiin. Keskustelujen osallistujat koostuivat yhteensä seitsemän 

eri tunnehahmopajan osallistujista. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajista osa oli osal-

listunut useampaan pajaan ja tehnyt siten useamman tunnehahmon. Kaksi keskusteluun 

osallistuneista oli osallistunut tunnehahmopajaan myös lastensa kanssa. Tunnehahmo-

pajaan osallistumisesta keskustelijoilla oli ryhmäkeskustelun aikaan pisimmillään kulunut 

kaksi ja puoli vuotta ja lyhimmillään kolme tuntia. 

Osalla ryhmäkeskustelujen osallistujista oli tekemänsä tunnehahmot mukanaan. Niistä 

hahmoista, jotka eivät olleet konkreettisesti paikalla, näytin kuvan tietokoneen näytöltä 

tai valkokankaalle heijastettuna. Siten tunnehahmot osallistuivat merkitysten rakentami-

seen ja toivat keskustelutilanteeseen yhteyden aiemmin tunnehahmopajoissa koettuihin 

tilanteisiin (vrt. Törrönen, 2017, 233). Nauhoitin keskustelut ja tein keskustelujen aikana 

muistiinpanoja keskustelun etenemisestä Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005, 14–16) ohjei-

den mukaisesti. Roolini tutkijana ryhmäkeskustelussa oli haastattelijan sijaan vuorovai-

kutuksellisen keskustelun rakentaminen, ohjailu ja rohkaiseminen sekä osallistujien ak-

tivointi (ks. Pietilä, 2017, 112–113). Keskustelun pohjana käytin tekemääni miellekartan 

muotoista teemarunkoa. Huolehdin myös siitä, että vähemmän aktiivisesti keskusteluun 

osallistuneet saivat puheenvuoroja. Osa osallistujista vaikutti odottavan kysymyksiin ja 

vastauksiin perustuvaa vuorovaikutusta (ks. Valtonen, 2005), joten päädyin lopulta teke-

mään aikomaani enemmän suoria kysymyksiä. Osa keskustelutilanteesta kulki kuitenkin 

ryhmäkeskustelun tapaan osallistujien ehdoilla erilaisten näkökulmien ruokkiessa toisi-

aan yllättäviinkin suuntiin (ks. Pietilä, 2017, 124; Valtonen, 2005, 226).  

Tutkimukseni tukiaineistona toimivat tekemäni muistiinpanot, äänitykset, kuvat ja tun-

nehahmoprosessiin liittyvät tehtävät. Syksyllä 2019 tein äänityksiä useammassa erimit-

taisessa tunnehahmopajassa prosessin eri vaiheissa, kun osallistujat jakoivat toisilleen 

kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Olen kirjoittanut muistiinpanoja kaikkien tunnehahmopa-

jojen toiminnasta. Lisäksi minulla on kerättynä kuvia tunnehahmoista eri kuvakulmista, 

tunnehahmopajojen työskentelystä, tunnehahmopajoissa tehdyistä luonnoksista ja teh-

tävistä sekä tunnehahmojen tekijöiden kirjallisia kuvauksia hahmoistaan ja niiden teke-

misprosessista ja täytettyjä palautelomakkeita. Tätä keräämääni lisäaineistoa en sellai-

senaan analysoinut, vaan se toimi analysoidessani pohjatietona ja tukena tulkintoja teh-

dessäni.  
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7.3 Aineiston sisällönanalyysi 

Vastatakseni tutkimuskysymyksiini analysoin aineistoni teoriasidonnaisella sisällönana-

lyysilla (ks. esim. Eskola, 2015, 188; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 91-123). Käytin apunani 

apuna Atlas.ti-ohjelmaa ja tapani toimia oli lähellä Friesen (2014, 6) esittelmää tietoko-

neavusteista NCT-mallia, jossa teemojen tunnistaminen, kokoaminen ja tulkinta seuraa-

vat toisiaan kehämäisesti. Alustavasta kiinnostavien asioiden nostaminen aineistosta 

auttoi tekemään selkeämmin rajautuvia koodeja ja koodiryhmiä, joiden kokoamista teoria 

ohjasi ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastatessa löyhemmin ja toisen tutkimusky-

symyksen kohdalla vahvemmin (vrt. Friese, 2014, 12). Koko analyysin ajan tein myös 

itselleni muistiinpanoja mieleen tulevista ideoista kuten Hsieh ja Shannon (2005) suosit-

televat. 

Tunnehahmojen ominaisuuksiin liittyvään ensimmäiseen tutkimuskysymykseni kuvien 

analyysissä sovelsin Sepän (2012, 213–229) esittelemää visuaalisten aineistojen ana-

lyysiin tarkoitettua kuusiaskelista sisällönanalyysiä. Alustavien tutkimuskysymysten 

muotoutumisen jälkeen rajasin aineiston siten, että kustakin tunnehahmopajoissa val-

mistuneesta tunnehahmosta valikoitui pääaineistoksi yksi tunnehahmolle annetulla ni-

mellä nimetty kuva. Suhtauduin analyysiyksikkönä käyttämiini kuviin visuaalisen sisällön 

lisäksi muistinvirkistäjinä, joiden kautta sain yhteyden alkuperäiseen materiaaliseen ja 

kolmiulotteiseen hahmoon ja sen tekoprosessiin. Kontekstina eli tulkintakehyksenä toimi 

käsityöilmaisu. Loin jäsennyksiä, joiden avulla kuvasin tunnehahmojen visuaalisia, tek-

nisiä ja symbolisia ominaisuuksia. Koodit määräytyivät ennemminkin aineistolähtöisesti 

kuin teoriasidonnaisesti. Nämä koodit muokkaantuivat ja saivat hierarkkisen rakenteen, 

kun aloin hahmottaa aineistoa paremmin. Lopulta päädyin viiteen pääteemaan: tunne-

hahmonhahmon nimi ja kuvattu tunne, tunnehahmon muoto, käytetyt materiaalit, käyte-

tyt tekniikat ja symboliset yksityiskohdat. Näillä kullakin oli useampia alakoodeja ja jois-

sain tapauksissa myös kolmannen asteen koodeja.   Lopulta tein koodeista määrällisiä 

taulukoita, joilla havainnollistin tunnehahmojen luokittelua ja ominaisuuksia ja tein tulkin-

toja näiden tulosten perusteella. 

Ryhmäkeskusteluaineiston analysoinnin avulla rikastin tunnehahmojen ominaisuuksien 

tulkintaa. Ryhmäkeskustelujen analyysissä analyysiyksikkönä olivat ajatuskokonaisuu-

det. Kuva-analyysissä kehittämäni koodirungon avulla teemoittelin litteroidun tekstiai-

neiston olennaisia kohtia (ks. Moilanen & Räihä, 2015, 61). Alustavien tulosten vai-

heessa yhdistin kuvia ja tekstiä koskevat analyysiosat teemallisiksi kokonaisuuksiksi. 

Poimin mukaan kuvia sekä lainauksia litteroidusta ja kirjoitetusta aineistosta tukemaan 
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kerrontaa.  Näin sain kuvattua monipuolisesti sekä tunnehahmojen ulkoisia ominaisuuk-

sia että näihin ominaisuuksiin sisältyviä merkityksiä. 

Käsityön hyvinvointivaikutuksiin liittyvä toinen tutkimuskysymys oli analyysivaiheen 

alussa lopullista muotoaan väljempi. Aluksi kävin litteroitua ryhmäkeskusteluaineistoa 

läpi Hsieh ja Shannonin (2005) ohjeiden mukaisesti etsimällä hyvinvointiin liittyviä il-

mauksia, jotka jaoin samankaltaisiin ryhmiin, joita järjestelen ala- ja yläluokiksi. Analyy-

sivaiheen aikana löysin kuitenkin Pölläsen (2015) mallin, jossa hyvinvoinnin elementit oli 

valmiiksi määritelty. Nämä elementit olivat hyvin lähellä itse muiden lähteiden ja aineis-

toni perusteella kehittelemääni jakoa, mutta täsmällisempiä. Teoriataustan tukemana jat-

kokehitin Pölläsen (2015) mallista käsityön hyvinvointipyörä -mallin ja täsmensin tutki-

muskysymykseni. Teemoittelin aineistoni uudelleen teorialähtöisemmin (vrt. Eskola, 

2015, 188–189) käyttäen koodeina ja tulkinnan apuna mallin elementtejä ja osatekijöitä. 

Täsmensin näiden teema-alueiden merkityssisältöjä (ks. Moilanen & Räihä, 2015, 61) 

loppuvaiheessa tutkimustani aineiston ja teoriataustan valossa (ks. Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 110–111). 

7.4 Tulosten lukemista helpottavia muotoseikkoja  

Seuraavissa luvuissa, joissa käsittelen tutkimukseni tuloksia, olen erilaisten kirjasintyy-

lien avulla selkeyttänyt tekstiä. Lihavoidulla vihreällä kursiivilla on kirjoitettu tunnehah-

mojen nimet. Vihreällä ilman kursiivia tunnehahmojen kuvaamat tunteet. Suorat lainauk-

set ryhmäkeskustelijoiden puheesta on kirjoitettu kursiivilla, joko erillisinä sisennettyinä 

kappaleina tai muun tekstin joukossa. Olen litteroidessa ottanut vapauden poistaa lai-

nauksista lukemista hankaloittavat täytesanat, kuten niinku, ja lisännyt välimerkkejä 

oman kielitajuni mukaisesti. Hakasulkeissa olevat kolme pistettä […] kertovat että pu-

heenvuorosta on poistettu osa sisällöstä muuttamatta kuitenkaan asiayhteyttä. Joissain 

lainauksissa on hakasulkeiden sisällä myös selite yksityisyyden suojelun takia poistetulle 

henkilön nimelle. Suojellakseni keskusteluun osallistuneiden yksityisyyttä lupaamallani 

tavalla en valmiissa tekstissä käytä vastaajakoodeja. Lainauksissa, joissa on useamman 

henkilön vuoropuhelua, olen numeroinut keskustelijat (K1, K2, jne.), jotta teksti olisi ym-

märrettävää. Nämä numeroinnit alkavat kuitenkin jokaisessa erillisessä lainauksessa uu-

delleen alusta, eikä niitä voi siten yhdistää. Jos tunnehahmon tekijä on toivonut omaa 

nimeään käytettävän tunnehahmon kuvan esittämisen yhteydessä tekijänoikeuksiin ve-

doten, olen toiminut hänen toiveensa mukaan. 
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8 Tunnehahmojen ilmaisulliset ominaisuudet 

Tässä luvussa vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli jäsennän tunnehahmo-

jen ilmaisullisia ominaisuuksia kuva-aineiston avulla ja kuvaan näitä ominaisuuksia tar-

kemmin materiaalisesta ja metaforisesta näkökulmasta ryhmäkeskustelujen perusteella. 

Nämä tulokset toimivat lähinnä tunnehahmojen määrittelynä. Olen jakanut ominaisuudet 

viiteen luokkaan: tunnehahmojen kuvaamat tunteet ja hahmojen nimet, tunnehahmojen 

muodot, käytetyt materiaalit, käytetyt tekniikat sekä symboliset yksityiskohdat (kuvio 16). 

 

Kuvio 16 Tunnehahmojen ilmaisullisten ominaisuuksien jäsentely 

 

 
 

8.1 Tunnehahmojen tunteet ja nimet 

Lähtöoletuksena tunnehahmopajoissa on ollut, että kukin tehty tunnehahmo kuvaisi yhtä 

tunnetta ja nimettäisiin tämän tunteen mukaan. Hiukan alle puolet aineistoni tunnehah-

moista on nimetty yksittäisen tunteen mukaan (ks. taulukko 3). Kymmenesosalle hah-

moista minulla ei ole tiedossa mitään nimeä tai kuvaavaa tunnesanaa: osa tekijöistä ei 

ole halunnut nimetä hahmoaan, ja joistakin hahmosta nimi on jäänyt kirjaamatta. Osa 

hahmoista kuvaa tämän tutkimuksen määrittelyrajauksen mukaan tarpeita, mikä osittain 

johtuu siitä, että osallistujat ovat ohjeistani huolimatta valinneet käsitteen Tunteiden ja 

tarpeiden puun (liitteet 2 ja 3) juurakosta eli tarpeista. Neljällä hahmolla on vain erisnimen 

omainen nimi. Luokkaan ”muu” kuuluvat hahmonimet, jotka eivät sovi yllä oleviin luok-

kiin. Näistä osan voisi toisella luokittelutavalla määritellä tunteiksi (esim. Kaipaus, Keveys, 
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Stressi). Osa taas on kokemuksia tai muuten vaikeasti määriteltäviä (esim. Rajat-Rajatto-

muus).  

Taulukko 3 Tunnehahmojen nimet 

Tunnehahmon nimi Lukumäärä 

Yksittäinen tunne 48 

Nimetön/nimi tai tunne ei tiedossa 10 

Tarve 4 

Erisnimi 4 

Muu 5 

Yhdistelmä 32 

Yhteensä 103 

 

Kolmannes hahmonimistä on yhdistelmiä yllä kuvatuista luokista. Tähän luokkaan kuu-

luvat hahmot, jotka kuvaavat useita tunteita, tunteelle on annettu lisämääre tai lisänimi 

tai tunteen lisäksi hahmo kuvaa jotain muuta. Kolme hahmoista kuvaa tekijöidensä mu-

kaan kaikkia tunteita (kuva 3). Osassa monien tunteiden hahmoissa erillisiä tunteita ei 

pysty tarkkaan erottelemaan, eli ne ovat tunnemöykkyjä kuten Pahan olon sykkyrä ja Ne-

likymppisyyden tunne. Monet tunneyhdistelmät taas ovat 2–6 tunteen yhdistelmiä kuten 

Häpeä-Pelko tai Sumppu: ahdistus-levottomuus-ristiriitaisuus-häkeltyneisyys-epävarmuus-

yksinäisyys (kuva 4). Joskus tunteelle on annettu lisämääre, joka kertoo lisää tunnekoke-

muksesta kuten Ennakoiva syyllisyys, Tyyneys – kivun lävistämä (kuva 5), Suru syyllisyys-

lonkeroilla tai kuvaa hahmon muotoa kuten Epävarmuus-romuauto. Osa tekijöistä on ha-

lunnut tunteen lisäksi antaa hahmolle erisnimenkaltaisen nimen kuten. Turre Turhautu-

nut ja Mustiainen (Haluttomuus).  

 

Kuva 3 Kaikkia tunteita ku-

vaava tunnehahmo 
Kuva 4 Useita tunteita kuvaava 

tunnehahmo, Sumppu 

Kuva 5 Lisämääreellä va-

rustettu tunnehahmo, Tyy-

neys – kivun lävistämä 
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Se, että vain alle puolet tunnehahmoista on nimetty yksittäisellä tunnesanalla, kertoo 

tulkintani mukaan siitä, että tunteiden nimeäminen on ihmisille usein vaikeaa (ks. Num-

menmaa, 2010, 39–45) ja suomalaisten tunnesanavarasto on melko suppea (ks. Tuo-

vila, 2005, 147). Ihmisillä on myös erilaisia käsityksiä siitä, mitkä käsitteet ovat tunteita. 

Tunnekokemukset ovat myös usein monimutkaisia ja sisältävät useita eri tunteita ja 

muita kokemuksia.  Tunnehahmojen monimuotoisuuden rikkautena voi pitää sitä, että 

tunnehahmojen tekijät ovat usein ottaneet tehtävänannosta huolimatta vapauden il-

maista juuri itselleen merkityksellistä tunteita sisältävää kokemusta, vaikka sitä ei voisi 

määritellä yhdellä rajaukseen sopivalla tunnesanalla. 

Hahmojen nimistä löytyy määritelmäni mukaisia tunnesanoja 89 kappaletta. Näistä kertyi 

46 eri tunnetta kuvaavaa sanaa, kun tunnesanojen muoto oli yhdistetty substantiivimuo-

toon (esim. Ahdistunut  Ahdistus). Epämiellyttäviä eli tyydyttymättömistä tarpeista ker-

tovia eri tunteita oli 24 ja miellyttäviä eli tyydyttyneistä tarpeista kertovia 22 tunnetta.  

Oheisessa kuviossa (kuvio 17) on lueteltu kaikki 46 eri tunnesanaa siten, että tyydytty-

neistä tarpeesta kertovat tunteet on kirjoitettu vihreällä ja tyydyttymättömistä tarpeista 

kertovat tunteet keltaisella. Kuviossa tunnesana on kirjoitettu sitä isommalla fonttikoolla 

mitä useampi tunnehahmo kuvaa kyseistä tunnetta. Yleisimmät hahmojen kuvaamat tun-

teet ovat ilo ja ahdistus, joita molempia oli 6 kappaletta. Seuraavaksi suosituimmat tun-

teet olivat toivo, suru, luottamus, kiitollisuus ja epävarmuus.  

 
Kuvio 17 Tunnehahmojen kuvaamat tunteet 
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Kuudesta perustunteesta (Nummenmaa, 2010, 33–34) ilo ja suru olivat yleisimpien tun-

nehahmojen kuvaamia tunteiden joukossa, pelko esiintyi kahdessa tunnehahmossa, 

viha yhdessä, mutta hämmästys ja inho eivät esiintyneet aineistossa ollenkaan. Kun tun-

nehahmojen kuvaamien tunteiden listaa vertaa Tuovilan (2005, 147–148) määrittelemiin 

suomalaisen tunneluettelon kahteenkymmeneen kognitiivisesti tärkeimpään tunne-

sanaan, on suurin osa näistä kahdestakymmenestä tunteesta saanut tunnehahmon 

muodon eli tunnehahmopajoissa käsitellään tyypillisimpiä suomalaisten kielellistämiä 

tunteita. 

Epämiellyttävien ja miellyttävien tunteiden valitsemisessa havaitsin eroja eri pituisiin tun-

nehahmopajoihin osallistuneiden välillä. Pitemmissä pajoissa hiukan yli puolet tunnetta 

tai tunneyhdistelmiä kuvaavista hahmoista (53%) kuvasivat epämiellyttäviä tunteita ja 

hiukan alle kolmannes (31%) miellyttäviä tunteita. Sen sijaan noin kaksi tuntia kestä-

neissä tunnepajoissa 60% tunnetta tai tunteita kuvaavista hahmoista kuvasi miellyttäviä 

tunteita ja vain kolmannes epämiellyttäviä. Tulkitsen, että lyhyissä pajoissa osallistujat 

eivät halunneet tai uskaltaneet ottaa käsittelyyn vaikeiksi kokemiaan tunteita, sillä niiden 

perusteelliseen käsittelyyn ei ollut aikaa. Lyhyissä pajoissa myös useammin oli toisilleen 

tuntemattomampia henkilöitä eikä luottamuksen rakentamiselle ollut samalla lailla tilaa 

kuin pidemmissä pajoissa.   

Osa ryhmäkeskustelun osallistujista kertoi valinneensa käsittelemänsä tunteen nopeasti, 

toisille tunnehahmon aiheen valinta taas oli vaikeampaa. Osa heistä kuvaili työstettävän 

tunteen valintaa helpoksi tai jopa itsestään selväksi. Nopeasti tai helposti valittu tunne 

liittyi yleensä siihen, että osallistuja oli tiedostanut jonkun tietyn tunteen olevan elämäs-

sään juuri sillä hetkellä tai jo pidemmän aikaa oleellinen tai tarvitsevan työstöä. 

Joo, mä muistan kans et mulle se oli heti selvää, et mikä tunne. Ja se sen valitseminen oli help-

poo. Se oli jotenkin niin läsnä silloin se ahdistus, että se vaikutti tavallaan koko elämään koko 

ajan. 

Osa osallistujista taas ei pystynyt tai halunnut valita mitään tiettyä tunnetta vaan teki 

hahmon ensin ja nimesi sen mahdollisesti vasta valmiina, jos silloinkaan. Tai sitten 

hahmo kuvasi tunnemöykkyä, johon liittyviä tunteita hei eivät pystyneet sanallistamaan:  

Mun tyyppi oli Pahan olon sykkyrä, koska siin vaihees en saanu mistään erityisest tunnetilasta 

kiinni, kun kaikki paha olo mylläs. 

Yksi osallistuja kertoi, että kokemus, jota hän lähti työstämään, olikin eri tunne, kuin miltä 

se pintapuolisesti vaikutti. Tällöin tunnehahmon tekeminen auttoi hahmottamaan ja sa-

nallistamaan tarkemmin tunnekokemusta. 
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8.2 Tunnehahmojen muodot 

Tunnehahmojen muoto jakautuu kahteen pääryhmään: elävän kaltaisiin olentoihin ja ryh-

mään, jonka nimesin ei-olentojen ryhmäksi. Osa olennoista on ihmisenkaltaisia, toiset 

taas eläimen, loppujen lajia ei pysty määrittelemään, mutta ne ovat silti tunnistettavissa 

elollisiksi. Niillä on erotettavissa ruumisosan lisäksi pää ja/tai raajoja. Osalla ei-olen-

noista on kasvot, mutta niitä ei silti hahmota olennoiksi. Tunnehahmopajoissa on ollut 

esillä tekemiäni tunnehahmoja, joista suurin osa oli räsykiedottuja peikkohahmoja, eten-

kin kahden ensimmäisen vuoden tunnehahmopajoissa. Monet ottivat näistä peikkohah-

moista mallia, joten tein siitä erillisen luokan. Ei-olennot jaottelin kahteen ryhmään sen 

mukaan, pystyykö niiden muodon tunnistamaan vai ovatko ne kollaasin kaltaisia abst-

rakteja yhdistelmiä. Taulukossa 4 on esitetty pääryhmien ja alaryhmien tunnehahmojen 

lukumäärät ja kuvamuotoiset esimerkit niiden edustajista. 

 

Taulukko 4 Tunnehahmojen muodot 

Ei- 
olen-
not 

Tunnistettava Tunnistamaton  Yh-

teensä 

Luku-

määrä 

8 23  31 

Esi-

merkki 

  

  

Olen-

not 

Ihminen Peikkohahmo Eläin Muu otus Yh-

teensä 

Luku-

määrä 

15 13 10 34 72 

Esi-

merkki 

   

 

 

 

Suojeleminen Suru 

Ahdistus  Stressaantunut  nimi ei tiedossa Ennakoiva 

syyllisyys  
(© Emmi Välkki) 
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Ei-olennot voivat muistuttaa jotain esinettä, kuten peittoa tai autoa tai ne voivat olla vai-

keammin kuvattavia kuten vähän semmosia pehmolelumaisia möykkyjä. Hahmon muotoon 

voi myös liittyä symboliikkaa: 

Että muakin hävetti, että tää oli tämmönen lahjapaketti mulla. Ja mä tajusin, et se on just tär-

keä, että se hävettää mua. Et se edellä mä haluun mennä, et se on lahjapaketti. Se on lahja mi-

nulle ja se on lahja sille toisellekin 

Monet hahmoista ovat eläimiä, jolloin valittu eläin ja sen ominaisuudet, kuten tapa liikkua 

tai toimia tai tekijän suhde eläimeen yleensä kuvaa tekijän mielestä valittua tunnetta: 

Mietin nimenomaan sen kuristajakäärmeenä, koska ehkä siihen aikaan mä aloin havahtua sii-

hen, miten monessa asiassa häpeä on luikerrellut sinne sekaan. Ja silleen, et se on oikeesti aika 

lamaannuttava ja semmonen kuristava tunne. 

Kasvot antavat tunnehahmolle ilmeen ja elollisen olemuksen. Silti suurin osa hahmoista 

(60%) on vailla kasvonpiirteitä (kuva 6).  Eniten kasvoja on ihmisen kaltaisilla hahmoilla 

sekä muilla olennoilla. Ei-olennot-luokkaan kuuluvista hahmoista vain kolmella on kasvot 

(kuva 7). Kasvollisista hahmoista lähes puolella on vain silmät, jotka yleensä ovat hyvin 

yksinkertaistetut napit tai helmet (kuva 8). Silmät ja suu, joilla hahmolle saa helpoimmin 

ilmeen, on viidenneksellä kasvollisista hahmoista (kuva 9). Koko kasvot, eli vähintään 

silmät, nenä ja suu, on noin viidenneksellä kasvollisista hahmoista (kuva 10). Yhtä hah-

moa (kuva 13) ei voi lukea oikein mihinkään näistä ryhmistä, sillä on vain mahdollisesti 

silmäksi tulkittava yksityiskohta ja tuntosarvet, mutta se antaa kuitenkin niin selvän ilme-

vaikutelman, että laskin sen kasvolliseksi.  

 

Kuva 6 Kasvoton hahmo, 

Avoimuus 
Kuva 7 Kasvollinen ei-

olento, Suru syylli-

syyslonkeroilla 

Kuva 8 Kasvot, joissa vain 

silmät, Hyväntahtoinen nalle 

Kuva 9 hahmo, jolla silmät ja suu, 

Läsnäoleva 
Kuva 11 Epäselvät kasvot, 

Viha  

Kuva 10 Kokonaiset 

kasvot, Rehellinen ilo  
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Kasvot, etenkin silmät, tuovat hahmolle ilmeen, myös silloin kun se ei muulla tavalla 

muistuttaisi elävää olentoa. Yksi keskustelija pohti oivaltavasti et sillä on silmät, niin sillä 

on jotenkin sielu. Kasvottomuus taas tekee helposti hahmosta etäisemmän, jolloin se voi 

kuvata sitä, kuinka tunteeseen on vaikea saada yhteyttä: 

Jotenkin se edustaa semmost, mustuus ja kasvottomuus, et se on tosi usein se ahdistus sellainen 

et mä en tiedä mikä se on miehiään, naisiaan, mikä se nyt ikinä onkaan. 

Raajat tuovat hahmolle mahdollisuuden toimintaan, liikkeeseen ja tunteen ilmaisuun 

asennoilla. Kärsimättömyys-liskon (kuva 12) jokaiseen kahdeksaan jalkaan on liimattu eri-

värinen materiaalin pala, eikä se tekijänsä mukaan osaa päättää mihin tarttuisi. Levotto-

muus (kuva 13) taas yrittää tekijänsä mukaan eri suuntiin sojottavilla raajoillaan saada 

pauloihinsa. Epätoivon (kuva 14) raajattomuus taas tekijänsä avuttomuutta, ”kun ei oikein 

pysty tekemään mitään millään, kun ei ole käsiä eikä jalkoja”.  

 

8.3 Tunnehahmojen materiaalit ja tekniikat 

Tunnehahmopajojen tausta-ajatuksena on pyrkiä siihen, että materiaaleja on mahdolli-

simman laajasti tarjolla. Suurin osa hahmoista onkin monimateriaalisia, eli niissä on käy-

tetty vähintään kahta eri materiaalia. Eniten esiintyvät erilaiset tekstiilit (kankaat, langat, 

vanut, villa), joita on jollain tapaa käytetty 93% hahmossa. Metallia, yleensä rautalangan 

muodossa on kolmanneksessa hahmoista. Muovia, yleisimmin nappien ja helmien muo-

dossa, esiintyy lähes kolmanneksessa. Pahvia, paperia, puuta tai luonnonmateriaaleja 

(käpyjä, oksia, jäkälää, jne.) löytyi muutamista hahmoissa. Taulukossa 5 on luetteloitu, 

kuinka monessa hahmossa mitäkin materiaaliluokkaa on käytetty. Hahmoissa on usein 

käytetty myös valmiita esineitä, kuten muovifiguureja, helminauhoja, avaimia tai ruokai-

luvälineitä. Lisäksi on käytetty esimerkiksi peilinsirpaleita, johtoja ja muttereita. Materi-

Kuva 12 Kärsimättömyys Kuva 13 Levottomuus Kuva 14 Epätoivo 
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aalivalintoja on kenties ohjannut se, että materiaalibuffeteissa on ollut eniten tarjolla teks-

tiilejä eikä tunnehahmopajoissa ole ollut käytössä tiloja ja välineitä, joissa kovia materi-

aaleja, kuten puuta ja metallia voisi työstää. 

Taulukko 5 Tunnehahmoissa käytetyt materiaalit 

Materiaali 
Kuinka monessa hah-
mossa käytetty 

tekstiili 96 

metalli 38 

muovi 28 

luonnonmateriaali 9 

paperi 8 

puu 4 

pahvi 4 

 

Ryhmäkeskusteluissa havainnollistui, että materiaaleja valittiin materiaalibuffetista en-

nen kaikkea spontaanilla mielijohteella, mitkä tuntu kivalta ja hyvältä ja jotenkin tuntu sopi-

van yhteen. Materiaalivalintojen pohjana oli yleensä valittu tunne, jolloin tunnetta on läh-

detty materialisoimaan. Osa pajoihin osallistujista on kuitenkin tehnyt hahmoja lähte-

mällä liikkeelle vain kutsuvan materiaalin kokoamisesta ja työstämisestä, jolloin hahmo 

on saanut tai ollut saamatta tunnemerkityksensä myöhemmin, eli materiaalisuus on ollut 

keskiössä. Keskustelijat olivat jopa yllättyneitä siitä, miten helppoa materiaalien äärellä 

oli valita sopivia materiaaleja. Mieleisen materiaalin löytymistä kuvattiin jopa tunteik-

kaalla innolla: 

Mä ite muistan, kuinka paljon nautin siitä, kun valittiin niitä materiaaleja. Ja niit oli niin hir-

musesti, mut sitte kun näki jonkun tai tunnusteli jotain sielt pöydältä oli silleen: ”He–Ahaa, tän 

mä haluun! Kyllä, tää on just sitä!” 

Eräs keskustelija kertoi toisista poiketen sitä, että hänelle materiaalien valitsemisessa 

tärkeintä oli helppous ja nopeus:   

Mä halusin, et mä en jää hinkkaa moneks viikoks, vaan että sen sais suht nopeesti. Niin siks se 

täyte oli esimerkiks sanomalehteä. Mä en yhtään muista miten päädyin siihen kankaaseen sille. 

Mut on semmonen mielikuva, et se on varmaan ollu helpoiten esillä, kun et sen on saanu. Sem-

monen materiaali, mikä riittää, mikä on helpoiten esillä ja varmaan mikä on helpointa repiä. 

Tekniikoiksi luettavia työtapoja löytyi aineistostani kymmenen (kuvio 18). Osa niistä on 

yleisiä käsityötekniikoita (ompelu, neulonta, kirjonta, huovutus, tilkkutyö) osa taas en-

nemminkin askarteluun liittyviä (liimaus, piirustus, maalaus.) Useimmiten hahmon te-
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koon on käytetty yhtä tekniikkaa, keskimäärin kahta ja korkeintaan kuutta. Selvästi käy-

tetyimmän tekniikan, jota on käytetty yli puolessa aineistoni hahmoista, nimesin räsykie-

donnaksi. Siinä kankaista, langoista, matonkuteista, rautalangasta tai muusta materiaa-

lista muodostetaan hahmo kieputtamalla, taivuttelemalla tai solmimalla materiaali halut-

tuun muotoon käyttämättä erillisiä työvälineitä. Tekniikka toimii käsityöilmaisussa hyvin, 

sillä siihen on suhteellisen helppo ja nopea lisätä ja vähentää materiaalia ja näin muovata 

syntyvää teosta samoin kuin esimerkiksi savea työstettäessä (ks. Groth, Mäkelä, & Sei-

tamaa-Hakkarainen, 2013). 

 

 
Kuvio 18 Tunnehahmojen teossa käytetyt tekniikat 

 

Ryhmäkeskusteluissa tunnehahmojen tekemisen tekniikoista ei puhuttu hyvin lyhyiden 

mainintojen lisäksi. Tulkitsen, etteivät tekniikat olleet osallistujille niin merkittäviä, että he 

olisivat ottaneet aiheen puheeksi.  
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8.4 Tunnehahmot metaforisena käsityöilmaisuna 

Tunnehahmot sinällään ovat tunteen metaforisia ilmentymiä. Niihin liittyy yksityiskohtia, 

joilla on symbolisia merkityksiä. Metaforisuutta ja symboliikkaa on monenlaista ja sitä on 

vaikea tulkita ja määritellä pelkkien hahmojen kuvien perusteella, joten tämä osio painot-

tuu enemmän ryhmäkeskustelujen analyysiin. Ensimmäisessä keskustelussa erehdyin 

kysymään turhan ympäripyöreästi, minkälaiset asiat hahmoissa ovat symboleita tai me-

taforisia linkkejä tunteen ja hahmon ilmaisun välillä. Niinku semmonen, että ihan kaikki, sain 

huvittuneen vastauksen koko keskusteluryhmän myötämielisen naurun saattelemana. 

Tämä kommentti kuvaa sitä, että tunnehahmojen metaforisuus nähtiin pitkälti kokonai-

suutena. Tarkentavien kysymysteni avulla ja keskustelujen kuluessa kertyi hyvinkin tark-

koja kuvauksia tunnehahmoihin liittyvästä monipuolisesta symboliikasta.  

Osa symboleista kuvattiin automaattiseksi valinnaksi tai sisäiseksi tiedostamattomaksi vii-

saudeksi, johon järki ja ajatukset eivät liity. Symboleiden kanssa tehtiin myös tietoista 

poisvalintaa, jolloin osa haluista ja ajatuksista jätettiin hahmonteon ulkopuolelle. Joissain 

tapauksissa kaikkia haluttuja symbolisia elementtejä ei saatu mukaan esimerkiksi ajan 

vähyyden takia. Yhdessä lapsen kanssa hahmon tehnyt osallistuja kuvasi sitä, miten 

hahmon symboliikka syntyi yhteistyönä ehdotusten, valitsemisen ja kokeilun kautta. 

Materiaalien fyysisillä ominaisuuksilla oli hahmoihin liittyen selvästi metaforisia merki-

tyksiä. Terävät peilinsirut vaativat käsittelemään tunnetta varoen, hahmon sisään kätke-

tyt mutterit toivat painavuutta, metalli kuvasi kylmyyttä ja kovuutta, karhea ihottumaa ai-

heuttava lanka tunnemöykyn epämiellyttävyyttä, pienet värikkäät helmet taas ovat kuin 

pirskahtelevia perhosia ihastumisen vatsassa. Sama materiaali saattoi eri hahmoissa sym-

boloida eri asioita. Esimerkiksi kuplamuovi kuvasi toisessa hahmossa stressiä toisessa 

taas sekä jäädytystä että innokasta kuplivuutta. Usein hahmoissa on monia materiaaleja, 

joiden ominaisuudet ja merkitykset saattavat olla joko toisiaan täydentäviä tai jopa täysin 

ristiriitaisia: 

Ja sit mä jotenkin tein siitä vielä semmosen niinku…. et se oli pehmee ja ihana, mut sitte se oli 

semmoseen kanaverkkoon kääritty ja sit mä liimasin siihen just niitä peilinsirpaleita ja semmo-

sia hampaita, hampaan näkösiä juttuja, ja kaikkee teräviä ja semmosia hirveitä juttuja päälle  

Väri voi keskustelujen perusteella toimia lähtökohtana koko tunnehahmolle tai se voi olla 

sivuseikka, jolloin materiaalien muut ominaisuudet ovat oleellisempia, aivan kuten teks-

tiilitaiteilijoilla Lukkarisen (2008, 115) mukaan.  Värien valintaan liittyi väreille annettuja 
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assosiointia, kuten ”melankolinen” tai ”lempivärit”. Suurin osa hahmoista on monivärisiä. 

Yhdestätoista yksivärisestä hahmosta kuusi on kokomustia.  

Ja sit se on musta, sekin on. Ei se oikeen muuta väriä sille sovi, se on niin jotenkin itseä syövä, 

jotenkin muita tunteita itseensä imevä tunne  

Usean hahmon kohdalla keskustelijat ilmaisevat, että musta oli lähes itsestään selvä 

valinta hahmolle. Mustaan liitettiin keskusteluissa merkityksiä, että se on kamala, pimeä, 

tunnistamaton ja imee itseensä muita tunteita. Täysin mustat hahmot kuvaavatkin epä-

miellyttävinä koettuja tunteita (kuva 15), yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Musta voi 

myös peittää muita, iloisempia värejä, kuten Ahdistuksessa (kuva 16), johon tekijä halusi 

piilottaa kaikkia ihania värejä, jottei vahingossa vahvistaisi tunnettaan. Valkoinen voi kes-

kustelun mukaan kuvata rauhallisuutta, odotukseen liittyvää tyhjyyttä ja toisaalta haavo-

jen ympäri kiedottua käärettä. Violetti on melankolinen, punainen stressin väri, keltainen 

hyvällä lailla kutsu kuitenkin siihen uuteen. Monivärisyys ja kirkkaat värit liitetään miellyttä-

viin tuntemuksiin: väri on semmonen iloinen. Kaksi keskustelijaa mainitsi, että heidän oli 

tietoisesti rajoitettava itseään kirkkaiden ja koreiden värien houkutuksessa, pysyäkseen 

valitsemansa tunteen kuvaamisessa.  

 

 

Yleisimmät tunnehahmoissa selkeästi erottuvat symbolit ovat avain, joka esiintyy vii-

dessä hahmossa ja sydän, joka esiintyy neljässä hahmossa. Avain on selkeästi avaami-

seen ja avattavuuteen liittyvä symboli. Keskusteluissa se mainitaan jonkinlaisena ratkai-

suna tunteen ongelmallisuuteen, vaikka kummallakaan avaimen hahmoonsa liittäneellä 

Kuva 15 Täysin musta hahmo, Häpeä. Kuva 16 Värikkyys sidottuna 

mustan sisälle,  Ahdistus. 
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ei ollut käsitystä siitä, mihin lukkoon avain sopisi. Näin ollen avain on ennemmin orasta-

van toivon kuin valmiin ratkaisun symboli.  

Sit siihen tuli semmonen symboli, avain, koska tämä Stressaantunut-hahmo halusi, että 

minulla on parempi olla. Niin se ajatteli, että se avain auttais. Se on vähän epätoivonen, 

Se ei tiedä, että auttaisko se johonkin.  

Tunnehahmojen eläimissä voi olla joko yleisesti tunnistettavaa eläinmetaforiikkaa, kuten 

käärme tai hämähäkit, joita pidetään inhottavina ja vaarallisina tai henkilökohtaisempaa 

metaforiikkaa, kuten esimerkiksi Viha-hahmo, jonka yöperhosen muodon tekijä arvelee 

johtuvan siitä, että hän itse pelkää yöperhosia.  

Joskus hahmot saavat lisäsymboliikkaa myöhemmin, kuten Epätoivo, jonka tekijä ei ollut 

luonut hahmoonsa juurikaan suhdetta. Keskustelun aikana tekijä huomasi Epätoivon 

muistuttavan hänelle tärkeää pehmolelua ja alkoi sitä kautta hahmottaa sen uudesta nä-

kökulmasta. Useampia hahmoja tehnyt taas pohti sitä, kuinka kaikissa hänen hahmois-

saan on jotain samaa, tässä tapauksessa avattavia ja sitä kautta paljastuvia asioita. 

Tässä on nähtävissä yhtäläisyyksiä Collierin (2012, 228) haastattelemien taiteilijoiden 

kokemuksiin, joiden mukaan he työstävät usein samaa metaforaa useammassa teok-

sessa.  

8.5 Yhteenveto tunnehahmojen ilmaisullisista ominaisuuksista 

Yli sadan tunnehahmopajoissa tehdyn hahmon kuvan ja ryhmäkeskustelujen kautta tun-

nehahmojen ilmaisulliset ominaisuudet saivat jäsennellymmän muodon. Suurin osa tun-

nehahmopajoissa tunnehahmosta kuvaa yhtä nimettyä tunnetta, jolla voi olla lisämää-

reitä. Yleistä on myös useamman tunteen yhdistäminen ja tunteita lähellä olevat käsit-

teet. Pitemmissä tunnehahmopajoissa käsiteltiin enemmän epämiellyttäviksi koettuja 

tunteita, lyhyemmissä pajoissa taas miellyttäviä tunteita. Tulkintani mukaan tämä johtuu 

siitä, että pidemmissä pajoissa on mahdollisuus tehdä ryhmästä mahdollisimman turval-

linen ja niissä on enemmän aikaa vaikeammaksi koettujen tunteiden käsittelyyn.  

Tunnehahmoilla on erilaisia muotoja: elävän olennon kaltaisia, elottoman esineen kaltai-

sia tai abstrakteja. Materiaaleja tunnehahmoissa käytetään monipuolisesti, mutta tekstii-

lit painottuvat kenties ohjaajan suuntautumisen tai sen takia, että tekstiiliä on helpompi 

muokata ilman tarkkaa suunnitelmaa tai tiettyjä työvälineitä tai työtiloja. Materiaalit vali-

koituvat yleensä assosiaatioiden kautta materiaalibuffetin äärellä, mutta myös tarkemmin 

suunnitellen. Eniten käytetty tekniikka, räsykiedonta, on erityisesti käsityöilmaisuun so-
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piva joustava tekniikka, jossa työtä on mahdollista suunnitella ja muokata vapaasti työs-

tön aikana, jolloin tekemien pääpaino on taiteellisessa ilmaisussa (vrt. Sava & Katainen, 

2004, 33). 

Tunnehahmoihin sisältyy rikkaasti ja monipuolisesti sekä yleisesti tunnettuja että henki-

lökohtaisia symboleita (vrt. Collier, 2012, 57–59). Tunnehahmoprosessin aikana symbo-

lit kehittyvät ja yllättävätkin tekijöitään ja uusia symbolisia merkityksiä saattaa aueta vielä 

vuosienkin päästä tunnehahmon valmistumisesta (vrt. Collier, 2012, 220–221, 228). 

Yleensä tutkimusaineistossani kuvattiin sitä, miten valittu sisäinen tunne muuttui ulkoi-

sen maailman hahmoksi eli materialisointia.   Osa osallistujista taas aloitti työskentelyn 

materiaaleista lähtien ja vasta niiden valinta tai jopa valmiin hahmon kautta syntyi yhteys 

sisäiseen maailmaan. Tällöin lähtötapana oli enemmänkin materiaalisuus, jossa materi-

aalibuffetista kerätyt materiaalit ja esineet ohjasivat prosessia käsitteellisen tai visuaali-

sen suunnittelun sijaan (ks. Collier, 2012, 101, 191; Nimkulrat, 2010; Vähälä, 2003, 16). 
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9 Tunnehahmojen hyvinvointivaikutukset 

Tässä luvussa vastaan toiseen tutkimuskysymykseen tarkastelemalla tunnehahmojen 

hyvinvointivaikutuksia Pölläsen (2015) mallissaan esittelemien elementtien kautta. Hy-

vinvoinnin eri elementit painottuivat aineistossa siten, että osasta oli paljon sisältöä ja 

toisista hyvin vähän. Osasta elementeistä myös painottui selvästi tietyt osatekijät, jotka 

olen tummentanut kunkin elementin kuvioon. Yhdestä elementeistä nousi myös osate-

kijä, jota teoriakirjallisuudessa ei juurikaan esiintynyt. Tämän uudet osatekijän olen lisän-

nyt kuvioon 21 ja korostanut oranssilla. Alla käsittelen kutakin elementtiä omassa alalu-

vussaan.  

9.1 Materiaalit linkkinä sisäisen ja ulkoisen maailman välillä 

Sen kyllä tiesi, että mikä materiaali kuvaa ja mikä ei.  

Materiaalit-elementin osatekijöistä (kuvio 19) aineistossa korostuivat ilmaukset yhtey-

destä sisäisen ja ulkoisen maailman välillä, materiaalien herättämistä tunteista ja tunte-

muksista sekä inspiraatiosta, luovuudesta ja ilmaisusta.  

 

Koko tämän elementin sisältö kietoutuu aineistossani siihen, että materiaalit toimivat yh-

teytenä sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Materiaalien valinnan ja käytön kautta 

tunnehahmon tekijä luo siltaa oman sisäisen kokemuksensa esittämiseksi konkreetti-

sesti näkyvänä tuotoksena ulkomaailmassa. Materiaalien valitseminen saattoi vaatia tie-

toista työtä itsensä kanssa. Yhteys valittuun tunteeseen vaati osalta osallistujista suos-

tumista siihen, ettei valinnut materiaaleja, jotka olivat esimerkiksi esteettisesti kiehtovia, 

vaan jotka yhdistyivät nimenomaan valittuun tunteeseen.  Materiaaleista tehtiin siis sekä 

valintaa että poisvalintaa, jotta sisäisen maailman tunnekokemus välittyisi mahdollisim-

man aidosti. 

Kuvio 19 Materiaalit-elementin painottuneet osatekijät 
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Materiaalibuffetin materiaalitarjonta herätti tunteita ja tuntemuksia. Materiaalien kos-

ketuksen ja työstämisen kautta tunnehahmoon liittyi suunnitellusti tai suunnittelematta 

elementtejä, jotka syvensivät tekijän tunteiden ilmaisua (vrt. Pöllänen, 2015). Yksi kes-

kusteluun osallistuja kuvasi, että ennen materiaaleihin tutustumista hänellä ei ollut mie-

likuvaa siitä, miten hän kuvaisi epämääräistä tunneyhdistelmäänsä. Collierin (2011) tut-

kimille käsityöharrastajille oli tärkeää tutustua ja luoda suhde käsityömateriaaleihin en-

nen työskentelyn aloittamista. Sama oli havaittavissa myös tunnehahmopajoissa. 

Joo se oli tosi siistiä, kun pääsi valitsemaan niitä materiaaleja ja leikkimään sillä ajatuksella ja 

miettimään niitä värejä siihen. Ja tuota. Mul oli tietyt perusjutut mukana, että mitä mä siihen 

halusin, niinku mielessäni. Ja sitten siihen löytyki jotain ihan erilaista materiaalia ja erilaisia 

juttuja, kun mitä mä olin ajatellu. Niin se oli jotenkin semmost, se ehkä tuli semmosena positii-

visenä yllätyksenä, et ”ai tämäkin sopii tähän”.  

Materiaalit selvästi herättivät pajojen osallistujissa inspiraatiota ja luovuutta samoin 

kuin Pöllänen (2015) ja Nimkulrat (2010) ovat kuvanneet. Useampi keskustelija kertoi 

nauttineensa materiaalien valintavaiheesta. Materiaalivalintoihin liittyen osallistujat pu-

huivat intuitiosta, sisäisestä äänestä, leikkimisestä ja vastaanottamisesta. Osallistujien ku-

vauksessa on samanlaisia piirteitä kuin Collierin (2012, 202) haastattelemalla tekstiilitai-

teilijalla, joka materiaalin kirpputorilla nähdessään tiesi haluavansa juuri sen, vaikkei 

vielä tiennyt miten aikoo sitä taiteessaan käyttää.  Materiaaleista saattoi tarttua mukaan 

myös jotain yllättävää, jota tekijä ei ennakkoon olisi osannut suunnitella, mikä on saman-

kaltaista kuin ekspressiivisessä taideterapiassa taiteeseen liittyvä yllätyksellisyys (ks. 

Rankanen, 2007c). Sille saattoi myöhemmin löytyä merkitys tai sitten se oli vielä keskus-

telun aikanakin mysteeri. 

Aistien stimuloitumista keskustelussa sivuttiin vain hiukan. Lähinnä kuvatut aistiha-

vainnot keskittyivät näköaistiin, mutta myös materiaalien tunnustelu ja tuntuominaisuu-

det (vrt. Groth & Mäkelä, 2016) mainittiin. Arvojen ilmaisemista materiaalien avulla ei 

tutkimuksen keskusteluaineistossa ilmennyt, vaikka joissakin tunnehahmopajoissa on 

käyty keskustelua siitä, että kierrätysmateriaalien käyttö on ollut osallistujien arvojen mu-

kaista (vrt. Pöllänen, 2015).   
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9.2 Artefaktit heräävät eloon 

Mä kyllä ajattelen sitä mun hahmoo myös tosi lämmöllä.  

Valmiista tunnehahmosta, jota voi kutsua myös artefaktiksi (kuvio 20), puhuttiin keskus-

teluissa paljon. Hahmojen ulkoista kuvailua oli aineistossa paljon, samoin kuin esimer-

kiksi Pölläsen (2015) aineistossa. Etenkin ryhmäkeskustelujen alkupuolella lähes jokai-

nen osallistuja halusi selventää hahmossa tai sen kuvassa olevia piirteitä kuvaillen.  Eri-

tyisen tärkeäksi artefaktiin liittyväksi seikaksi tulkitsin aineistossa kuvaukset suhteesta 

tunnehahmoon, jonka lisäsin elementtiin uudeksi osa-alueeksi. Itseilmaisu ja luovuus liit-

tyivät vahvasti tunnehahmoprosessiin ja tulkitsin, että prosessin seurauksena tapahtui 

myös itsearvostuksen ja itseluottamuksen vahvistumista. 

 

Aineistossani painottui tekijän ja teoksen välinen suhde. Aineistoni perusteella valmiit 

tunnehahmot ovat suurimmalle osasta tekijöitä tärkeitä ja hahmoa ei oltu unohdettu, 

vaikka sen tekemisestä saattoi olla vuosia. Osalla osallistujista on syntynyt selkeä, jopa 

kiintymykseksi tulkittava, suhde tekemäänsä hahmoon. Pöllänen (2015) ja muut käsi-

työnhyvinvointivaikutuksia tutkineet eivät ole kuvanneet samankaltaista kiintymystä teki-

jän ja teoksen välillä, vaan heidän kuvauksensa on enemmänkin tekijän kokemaa tyyty-

väisyyttä teoksen esteettisyyteen ja käyttökelposuuteen tai ylpeyttä omaan tuotokseen. 

Tunnehahmot kuvaavat tekijänsä sisäistä kokemusta ja tunnehahmoprosessiin liittyy 

hahmojen mielikuvituksen kautta elollistamista, joten niihin voi aineiston perusteella 

luoda aivan erilaisen ja erityisen suhteen verrattuna perinteisiin käsityötuotteisiin.  Ai-

neistossa kuvattiin, kuinka tunnehahmoista pidettiin ja niitä ajateltiin lämmöllä ja rakkau-

della ja niihin liitettiin määreitä kuten sympaattinen.  

Kuvio 20 Artefaktit-elementin painottuneet osatekijät 
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Keskustelijat kertoivat kommunikoineensa hahmon kanssa ja niistä puhuttiin kuin elä-

vistä olennoista.  Niihin viitattiin keskustelussa muun muassa pronomineilla ”hän” ja 

”sinä”. Osa keskustelijoista osoitti sanojaan suoraan hahmolle, osa laittoi sanoja hahmon 

suuhun ja toiset kuvasivat yleisemmällä tasolla keskustelleensa hahmon kanssa. Yhden 

osallistujan tekemä tunnehahmo oli tekijänsä mukana työpajanuorten ryhmäkeskuste-

lussa ja tavallaan osallistui tilanteeseen. Toiset osallistujat seurasivat ja osoittivat mie-

lenkiintoa ja elollistamista tätä hahmoa kohtaan muun muassa ehdottamalle sille eri 

asentoja.  

K1: Mulla on joskus tätä vähän sääli, kun sen pääkin nyökkii tolleen. Se on tommo-

nen raasu. 

K2: Se ei oikein pysy istualleen. 

K1: Mun tekis mieli kysyä siltä, että ”onks sulla kaikki hyvin?” En tiedä mitä se ha-

luis. 

Hahmon säilyttämisestä syntyneet keskustelut molemmissa ryhmissä kuvaavat hahmon 

tärkeyttä ja merkitystä. Työpajanuorten keskustelussa kaikki, joiden hahmo on tallella 

kertovat säilyttävänsä niitä kaapissa tai komerossa. Tulkitsen, että kaapissa oleva 

hahmo koetaan olevan sopivan etäisyyden päässä, saatavilla tarvittaessa, mutta ei kui-

tenkaan jatkuvasti esillä muistuttamassa itsestään tai muiden nähtävillä. Kahden kes-

kusteluun osallistuneen hahmot olivat tekemisen jälkeen unohtuneet Leikkiväkeen ja ne 

oli siivouksen yhteydessä heitetty pois, mitä molemmat harmittelivat. Pari osallistujaa 

pohti keskustelun innoittamana hahmon uudelleen sijoittamista paikkaan, jossa se olisi 

useammin nähtävillä.  

Pölläsen (2015) aineiston perusteella käsityöntekijät liittävät tekemänsä tuotteet joko ta-

loudelliseen hyötyyn ja tehokkuuteen tai itseilmaisuun ja luovuuteen. Taloudellinen 

hyöty ja tehokkuus eivät esiintyneet aineistossani ollenkaan, sillä tunnehahmot eivät 

ole käyttöesineitä tai myytäviä teoksia. Sen sijaan itseilmaisu ja luovuus ovat selvästi 

tunnehahmoprosessissa oleellisia. Suurin osa tekijöistä nautti prosessin luovuudesta, 

vaikka itseilmaisua ja luovaan prosessiin heittäytymistä pidettiin myös hankalana.  

Pölläsen (2015) tutkimuksessa tuotteiden kuvailussa niiden esteettinen miellyttävyys 

oli olennaista. Aineistoni perusteella tunnehahmon esteettinen miellyttävyys ei vaikuta 

suurimmalle osalle tekijöistä olevan erityisen merkittävä asia eikä vaikuttavan siihen, mil-

lainen suhde tekijällä on hahmoonsa. On ymmärrettävää, että esimerkiksi vaikeaksi ko-

ettua tunnetta kuvaavan hahmon ei kuulukaan olla kaunis, vaikka siihen voi prosessin 

myötä liittyä miellyttäviäkin piirteitä. Lähinnä esteettisyys nousi keskustelun aiheeksi, kun 

osallistujat pohtivat tunnehahmojen esilläpitoa. Yksi osallistuja kertoi, että hän halusi jo 



 

55 
 

hahmoa tehdessään kiinnittää huomiota sen ulkonäköön siten, jotta hän voi pitää sitä 

esillä. Toinen taas pohti, että hän ei halua pitää tunnehahmojaan esillä, sillä ne eivät sovi 

hänen sisustusmakuunsa eikä niiden merkitys avaudu ilman selitystä. Hän myös haaveili 

siitä, että voisi suunnitella tunnehahmoja, jotka toimisivat paremmin osana kodin sisus-

tusta. 

Aineistossa esiintyi jonkin verran ylpeyttä omasta tunnehahmosta ja mainitsipa yksi, että 

vertailleessaan pajassa syntyneitä hahmoja keskenään hän koki omansa niistä par-

haaksi. Ojala, Karppinen ja Syrjäläinen (2018) sekä Pöllänen (2006) liittävät onnistumi-

sen kokemuksen ja ylpeyden itsearvostuksen ja itseluottamuksen kehittymiseen. Tä-

män perusteella tunnehahmoprosessi voisi lisätä itsearvostusta ja itseluottamusta, mutta 

aihetta sivuttiin aineistossa sen verran vähän, että asiasta on vaikea tehdä vahvaa joh-

topäätöstä. 

Tunnehahmot ovat itsessään usein innovatiivisia ja mielikuvituksellisia tuotteita, 

vaikka tunnehahmojen emotionaalinen hyöty ja tuki ovatkin oleellisimpia kuin innovatii-

visuus, samoin kuin esimerkiksi Pölläsen (2015) aineistossa. Tunnehahmojen innovatii-

visuutta on esimerkiksi erilaisten materiaalien ja teknikoiden yhdistäminen ja toiminnot, 

kuten se, että ne muuttavat muotoaan avattaessa. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaa-

jien keskustelussa osallistujat keksivät ajatuksen tehdä tunnehahmoja, jotka olisivat sa-

malla innovatiivisia käyttö- tai koriste-esineitä. Tämä johti innostuneeseen ja humoristi-

seen keskusteluun: 

K1: Haluisin tehdä siis käyttöesineitä tai koriste-esineitä, joissa on se tunnehahmo 

mukana. Se ois jotenkin must tosi mielenkiintosta, jotenki se, et se ois miltein sem-

monen puzzle tai joku ratkaistava asia tai semmonen, et oivallus. Siin ois niin paljon 

oppimista ja sit semmosta... Joku siinä niin kutkuttaa mua ihan tosi valtavasti. 

K2: Mulle tulee tuosta vaan semmonen humoristinen ajatus, että ajatelkaa, kun talo 

ois semmone, et jos kattilanki ottas kaapista, niin sekin olis joku tunne. 

K3: Niin. Tää on se Hämmennys-kattila!  

 

9.3 Aikaansaamisen kokemus prosessin omistajuuden kautta 

Pölläsen (2015) tutkimuksessa aikaansaamisen kokemuksen elementti liittyi vahvasti ko-

kemukseen vapaa-ajan tehokkaasta käytöstä. Tässä tutkimuksessa tehokkuus ei 

noussut merkittäväksi seikaksi. Ainoat viittaukset tehokkuudesta oli kahden keskustelijan 

kuvaukset siitä, että heille oli tärkeää saada tunnehahmo valmiiksi tunnehahmopajan 

aikana. Tehokkuuden sijaan keskustelussa korostui prosessin omistajuus, jota ilmaistiin 

esimerkiksi kuvailemalla tunnehahmon tekoprosessia (kuvio 21).  
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Osa osallistujista kuvaili prosessiaan hajanaiseksi ja sekavaksi, jolloin tavoitteena oli 

lähinnä vain saada jotain tehtyä ja päätökset tehtiin spontaanisti suunnittelematta. 

Useat kuvasivat, että heillä ei alussa ollut selkeitä suunnitelmia tai tavoitteita, mutta 

spontaanin tekemisen aikana päämäärä kirkastui. Joillakin taas prosessi eteni hyvin loo-

gisesti ja he käyttivät lämmittely- ja suunnittelutehtäviä vahvasti suunnittelun ja työs-

kentelyn tukena ja kokivat niiden rajaavan sopivasti muuten laajaa tehtävänantoa (ks. 

kuva 17). Kolme hahmoa tehnyt keskustelija kertoi, kuinka hän kahden ensimmäisen 

hahmon kanssa oli jäänyt jotenkin vähän siihen jumiin, kun hän oli tehnyt ensin tarkan 

suunnitelman Tunneystäväni 1 –sivun (liite 4) avulla. Kolmannen hahmon kohdalla hän 

lähtikin liikkeelle materiaalibuffettiin tutustumisesta, mikä sai tämän prosessin sujumaan 

joustavammin ja rennommin kuin aiemmat.  

 

Kuvio 21 Aikaansaamisen kokemus -elementin painottuneet osatekijät 

Kuva 17  Tunnehahmon teon prosessia. Kuvassa kollaasimaisen lämmittelytehtävän päälle on koottu sen 

elementteihin liittyviä materiaaleja tunnehahmon tekoa varten. 
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Mulla meni se aluks aika lailla intuitiolla, että oli sillee, et tää ehkä vois tuntuu hyvältä. Muis-

tan, että alottaminen oli tosi vaikeeta. Jossain vaiheessa alko muodostua visio: mä haluun et se 

on tän näkönen, et siin on tätä ja tota. Mun mielestä siin on vaan mustaa. […] tyyliin jotkut 

sukkahousut tai legginsit siin on ja sit siin on narutopeista olkaimia ja muita ja johtoja kääritty 

ympärille. Et siitä alko tulla aika selkee visio. Ja ei perustunu millekään suunnitelmalle. Siinä 

alko tulla se et: ”Ei, tähän eii tuu muuta. Mä haluun, et siin on vaan näitä asioita.” Se oli haus-

kaa.  

Yllä oleva kuvaus tunnehahmon teon prosessista on tyypillinen kuvaus siitä, miten tun-

nehahmoprosessi aineistoni perusteella eteni. Siinä näkyy vahvasti myös useiden eri 

osallistujien puheissa korostunut prosessin omistajuus, johon liittyy myös hallinnan 

kokemusta (vrt. Pöllänen, 2015). Puhuja korostaa yksikön ensimmäistä persoonaa käyt-

täen, kuinka päättäväisesti hän alkoi käydä läpi omaa prosessiaan vahvistuvien päätös-

ten ja tavoitteiden mukaisesti. Toinen osallistuja kuvaili pitkään tilannetta, jossa toinen 

tunnehahmopajaan osallistuja oli ottanut juuri sellaisen kankaan, jota hän halusi omaan 

tunnehahmoonsa, ja kuinka hän epäröinnin jälkeen uskalsi kysyä siitä palaa itselleen. 

Tämä lisäsi hänellä luottamusta omaan prosessiinsa. Keskustelijat kertoivat myös, että 

tekemisen aikana tärkeää oli tietoinen päätös antaa prosessille tilaa. Etenkin he, joiden 

puheenvuoroista on tulkittavissa vahvempaa omistajuutta prosessiin, kertoivat tekemi-

sen olleen miellyttävää ja inspiroivaa. He joiden omistajuus oli tulkittavissa heikommaksi, 

eivät joko kuvanneet tekemistä innostavana tai kokivat sen olleen jopa epämieluista. 

9.4 Henkilökohtainen kasvu itsetunnon ja arvojen vahvistajana 

Mä olen mun sisimmän kanssa nyt tässä.  

Aineistosta nousi vahvasti esille henkilökohtaisen kasvun elementti (kuvio 22), etenkin 

sitä oli tulkittavissa rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajien puheesta. Tunnehahmopro-

sessin ja sen reflektoinnin kautta osallistujat tekivät erityisesti huomioita itsestään ja ta-

voistaan toimia sekä hahmottivat elämänarvojaan ja merkityksellisyyttä. Myös elämän-

kokemusten käsittelyn ja elämänhallinnan osa-alueisiin liittyvää puhetta esiintyi. 

 Kuvio 22 Henkilökohtainen kasvu -elementin painottuneet osatekijät 
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No mulle ainakin se merkitys on tullu esiin sillä tavalla, ensinnäkin että vois tehä viiskyt vaikka 

näitä ja ne on kaikki yks osa minua. Eikä niin että tämä ahdistus nyt identifioi minut ja minä 

olen tämmöinen. Vaan enemmän, et tää on yks osa minua ja se vieressä on muitakin. 

Tunnehahmoprosessiin liittyy aineiston perusteella selkeästi piirteitä, jotka voivat vahvis-

taa tekijöidensä identiteettiä, minäkäsitystä ja itsetuntoa. Erityisesti rakentavan vuo-

rovaikutuksen ohjaajista koostunut ryhmä pohti sitä, kuinka tunnehahmot ja niiden ku-

vaamat tunteet ovat osa heitä itseään. Tämä on linjassa sen kanssa, että käsityön voi 

tulkita olevan jopa tekijänsä omakuva (Pöllänen, 2006) ja se voi auttaa rakentamaan 

identiteettiä ja minuutta (Luutonen, 2004; Pöllänen, 2006; 2011; Rönkkö, 2011,119). 

Keskustelijat pitivät kuitenkin merkityksellisenä oivalluksena nimenomaan sitä, että tun-

nehahmo tai sen kuvaama tunne ei kuvannut tai määritellyt heitä kokonaisuutena. Kun 

tunne oli ulkoistettu hahmoon, oli heidän mukaansa helpompi hahmottaa, että tämä 

tunne oli vain osa heidän minuuttaan tai käymässä oleva kokemus.  Tunnehahmopajojen 

ja myös ryhmäkeskustelujen aikana osallistujat hahmottivat, että heidän tapansa tehdä 

tunnehahmoprosessia olivat erilaisia ja saivat sitä kautta lisää itsetuntemusta omista toi-

mintatavoistaan (Katso Ojala ym., 2018), mikä on linjassa taideterapiaprosessiin liittyvän 

reflektoinnin tavoitteiden kanssa (ks. Hentinen, 2007c).  

Arvot ja merkityksellisyys oli toinen henkilökohtaisen kasvun elementistä tutkimuk-

sessa painottunut osatekijä. Aineistossani korostui, että tunnehahmoprosessin läpikäy-

minen ja valmis tunnehahmo olivat monille tärkeitä ja merkityksellisiä. Etenkin rakenta-

van vuorovaikutuksen ohjaajat, mutta myös ne työpajanuoret, joille NVC-ajattelu oli tut-

tua, kokivat pajan kautta saaneensa syvemmän yhteyden NVC-menetelmän ydinkohtin, 

kuten tarpeiden hahmottamiseen. Myös muut elämänarvot mainittiin. Lapsen kanssa 

tunnehahmopajaan osallistunut koki tunnehahmopajan hyvin merkitykselliseksi tavaksi 

vahvistaa ymmärrystä ja yhteyttä vanhemman ja lapsen välillä. 

Aineiston perusteella tunnehahmoprosessin avulla on helpompi oppia näkemään elä-

mää vaikeuttavia tunteita uudella tavalla. Etenkin työpajanuoret kuvasivat, kuinka hallit-

sevia heidän tunnehahmoprosessissa käsittelemänsä tunteet olivat heidän elämässään 

ja miten prosessi oli tuonut osalle heistä enemmän selkeyttä ja ymmärrystä tunteen 

kanssa elämiseen, eli lisäsi elämänhallinnan kokemusta. 

Mä oon ite miettiny, et tuli tehtyy se tunnehahmo häpeästä ihan hyvään aikaan, koska mä alotin 

saman vuonna syksyl’ opiskelut, ja siellä on kyl’ saanut häpeän tunnetta käsitellä aika rutkasti. 

Ja kyl se sitten kun sitä hahmoo teki, niin kyllä sitä tunnetta mietti tosi paljon ja että, just et mi-

ten se tunne vaikuttaa moneen asiaan tajuamattaan. 
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Hahmon teon kautta oli saatu oivalluksia, parempi yhteys tunteisiin sekä aikaa, tilaa ja 

rauhaa viivähtää niiden äärellä. Aineistossa kuvattiin myös sitä, kuinka tunnehahmot ja 

niiden kuvaamat tunteet liittyivät osallistujien elämänkaarien siirtymävaiheisiin (ks. Pöl-

länen, 2015), kuten tulevaisuuden pohdintaan, opiskelemisen aloittamiseen, työssä uu-

pumiseen ja itsenäistymiseen. Tunnehahmojen teko sekä valmiin hahmon kanssa toimi-

minen toimivat siis myös elämänkokemusten käsittelyssä tukena. 

9.5 Fyysiset ja kognitiiviset taidot symbolisuuden varjossa  

Vaikka luovuutta ja itseilmaisua vaativa tunnehahmoprosessi on monimutkainen oppi-

misprosessi (vrt. Pöllänen, 2015), ei fyysisten ja kognitiivisten taitojen kehittymisen ku-

vailua juurikaan esiintynyt aineistossani (kuvio 23). Kenties tämä viittaa siihen, että Lu-

sebrinkin (esim. Lusebrink, Dzilna-Šilova, & Mārtinsone, 2013) taideterapian ITJ-mal-

lissa kognitiivis–symbolisen tason jatkumolla tunnehahmopaja painottuu vahvasti tason 

symboliseen päätyyn, jolloin ongelmanratkaisu, käsitteellinen ajattelu ja suunnittelu ovat 

selkeästi pienemmässä roolissa kuin merkitykset ja metaforat.  

 

Täysin vaille mainintaa elementti ei aineistossa jäänyt, sillä yksi osallistuja pohti, että 

lyhyiden tunnehahmopajojen jälkeen hänelle on syntynyt kiinnostus tehdä lisää tunne-

hahmoja, jotka olisivat enemmän suunniteltuja käyttö- tai koriste-esineitä. Hänen ku-

vauksestaan on tulkittavissa mahdollisuuksia kaikkiin elementin osatekijöihin eli moni-

mutkaisten oppimisprosessien kautta tiedonhankintaan, taitojen oppimiseen, arvi-

ointikyvyn kehittymiseen, tiedostamiseen ja vastuuseen sekä elinikäiseen oppimi-

seen. Etenkään lyhyissä tunnehahmopajoissa näille ei selvästikään ole riittävästi aikaa, 

jolloin prosessi keskittyy enemmän itseilmaisuun esimerkiksi teknisten ratkaisujen opet-

telun kustannuksella. 

Kuvio 23 Fyysisten ja kognitiivisten taitojen kehittyminen -elementin osatekijät eivät painottuneet 
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9.6 Kehollisuuden kautta syntyvä yhteys tunteisiin  

Kehollisuuden elementtiin liittyvistä osatekijöistä heräsi ryhmäkeskusteluissa lähinnä yk-

sittäisiä puheenvuoroja. Nämä puheenvuorot olivat kuitenkin itsessään niin selkeitä ja 

merkittäviä, että kehollisuuden voi niiden kautta nähdä oleellisena osana tunnehah-

moprosessia. Etenkin kehon kautta saadun yhteyden tunteisiin voi nähdä oleellisina osa-

alueina tunnehahmoprosessissa (kuvio 24). 

  

Joka kerta kun mä oon lähteny tekeen jotain tunnehahmoa, niin mä oon alottanut, et mis kohtaa 

tää tuntuu. Ja ne ekat tunnehahmot oli, onks se vaahtomuovii tai mitä joku osa, niin se oli selke-

ästi pallea, ja sen ympärille mä rupesin tekee kaikkee. Ja sitten kun mä rupesin tekeen tätä, et 

mul tuli ahdistus jo siitä, et mulle tulee tää pallea mieleen tästä paketista. Ja sit mä hengittelin 

ja sit mä mietin, et missä tää tunne tuntuu, et ne ei yhdistyis, se ahdistus ja se ihastuminen. Ja 

sit mä tajusin, et se on vatsassa. Ja sit mä lähin sieltä kautta, et miltä se vatsa näyttäis ja tun-

tuis ja minkä muotonen se on.  

Yllä oleva sitaatti on osa yhden osallistujan laajaa kertomusta siitä, miten hän liitti tun-

nehahmoprosessiin kehollisen yhteyden tunteisiin. Hänen hahmonsa lähtivät pitkälti 

muotoutumaan juuri sen mukaan, missä kohtaa kehoa hän minkäkin tunteen tunsi ja 

minkä muotoisiksi tai materiaalisiksi hän nämä kehon osat assosioi. Hän siis osasi käyt-

tää hyväkseen sitä, että kehollisten aistimusten kautta tunteisiin voi olla helpompi päästä 

käsiksi (ks. Rankanen, 2011).  

Toinen osallistuja kuvasi tunnehahmopajaan osallistumista rauhoittavaksi ja integ-

roivaksi kokemukseksi, minkä useat tutkimukset ovat todenneet käsityön merkittäväksi 

hyvinvointivaikutukseksi (esim. Collier, 2011; Pöllänen, 2006; 2015; Vähälä, 2003). Hän 

kuvaili haluaan luottaa kehon viisauteen improvisaation tavoin sekoittamatta siihen tie-

toisempaa ajattelua. Useamman tunnehahmon tehnyt osallistuja koki, että kun hän pa-

perilla suunnittelun sijaan lähtikin liikkeelle aistimuksia herättävistä materiaaleista, hän 

saavutti rauhaa ja rentoutta kehollisesti.  

Kuvio 24 Kehollisuus -elementin painottuneet osatekijät 
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Moniaistisuuden merkityksestä kertoi etenkin yksi osallistuja, joka kuvaili käyttäneensä 

hahmoonsa muun muassa epämiellyttäväksi kokemaansa karkeaa villalankaa. Tuntei-

den purkamista fyysiseen tekemiseen ei ilmennyt aineistossa. Tämä oli jopa yllättävää, 

sillä tunnehahmopajan juuret ovat omassa prosessissani, joka sai nimenomaan alkunsa 

voimakkaiden tunnereaktioiden purkamisesta. Tämän osatekijän puuttuminen aineis-

tosta liittyy todennäköisesti siihen, että tunnehahmopajoissa, toisin kuin omissa spon-

taaneissa tunnehahmoprosesseissani, tunnetta lähdetään käsittelemään tietoisesti valit-

tuna. Tällöin käsitellään yleensä muistoa tai mielikuvaa tunteesta. Vaikka tunteen muis-

teleminen aiheuttaa Nummenmaan (2010, 44) mukaan tutkitusti samankaltaisia tunne-

reaktioita ja kokemuksia kuin alkuperäinen tunne, ovat ne huomattavasti laimeampia 

kuin varsinaisessa tunnereaktion herättämässä tilanteessa. Tällöin tunteen purkamiselle 

fyysisesti ei aineiston perusteella ole samanlaista tarvetta. 

9.7 Ajatukset ja tunteet jäsentyvät metaforisen ilmaisun kautta 

Et kyllä sitä tunnetta pohti tai sitten kyllä koki sitä tunnetta, kun teki sitä hahmoa.  

Hyvinvointipyörän ajatukset ja tunteet -elementtiin kuuluvia mainintoja oli selkeästi eniten 

koko aineistossani (kuvio 25).  Etenkin tunteiden jäsentämisen ja käsittelyn osatekijään 

liittyi rikasta kuvausta. Tämä poikkesi aiemmista tutkimuksista (vrt. Ojala ym., 2018; Pöl-

länen, 2015; Seitamaa-Hakkarainen, Laamanen, Viitala, & Mäkelä, 2013), joiden aineis-

toissa käsityöntekijät eivät lähtökohtaisesti käyttäneet käsitöitä nimenomaan tunteiden 

käsittelyyn.  

 

Tunnehahmo tunteen metaforana ja siihen liittyvä symbolisointi on koko tunnehah-

moprosessin ydin. Tunnehahmon ominaisuudet ilmentävät tunteeseen liitettyjä mieliku-

via, mikä tuo prosessiin terapeuttisuuden piirteitä (ks. Mantere, 2007, 14). Mantereen 

(2007, 14) mukaan terapiaprosessiin liittyvissä symbolisissa mielikuvissa intuitio on 

läsnä ja välillä symbolien merkitys ei ole edes määriteltävissä. Tämä ilmeni myös 

Kuvio 25 Ajatukset ja tunteet -elementin painottuneet osatekijät 
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omassa aineistossani, sillä monet tutkimukseen osallistuneet korostivat, kuinka symbo-

lien liittäminen tunnehahmoon tapahtui suunnitelmallisuuden lisäksi usein intuitiivisesti 

materiaalien ja niiden työstämisen kautta. Esimerkiksi raskaaksi ja hankalaksi koettu 

tunne saattoi näkyä tunnehahmon sisälle piilotetuilla muttereilla tehdyllä painavuudella. 

Tunteen kokemiseen liittyvää turvattomuutta kuvattiin terävillä materiaaleilla. Värit liitet-

tiin usein erilaisiin mielentiloihin. Joissain tapauksissa symbolien merkitykset kirkastuivat 

vasta valmiin hahmon kanssa työskennellessä tai niiden merkitys oli vielä ryhmäkeskus-

telujenkin aikaan epäselvä eli osa symboliikasta ei ollut tiedostetulla tasolla (ks. Ranka-

nen, 2007a).  

Monet osallistujat kokivat työstämäänsä tunnetta tunnehahmopajan aikana. Tunne 

saattoi olla tunnehahmopajaan osallistumisen aikaan heidän elämässään hyvin hallit-

seva tai se nousi muistoina esiin tunnehahmoa tehdessä. Jos vaikea tunne tai siihen 

liittyvä mieliala oli tunnehahmoprosessin aikana päällä, saattoi tunteen hahmottaminen 

olla vaikeaa, mikä puolestaan hankaloitti tunnehahmon tekemistä. Tunnehahmopajan 

aikana osallistujat kokivat myös muita kuin sitä tunnetta, josta he olivat tekemässä tun-

nehahmoa. Jokin tehtävä, usein prosessin alkuvaiheilla, saattoi herättää ahdistusta tai 

tuskaa (vrt. Seitamaa-Hakkarainen ym., 2013).  Toisilla taas syntyi iloa ja innostusta.  

Yksi osallistuja kuvasi hävenneensä hahmonsa muotoa ja kokeneensa tärkeän oivalluk-

sen tämän häpeän tiedostamisen kautta. Ojalan ym. (2018) tulosten tapaan oli tulkitta-

vissa, että prosessin aikana koetut tunteet ohjasivat käsityöprosessia joko jarruttaen tai 

edistäen.  

Aineistoni perusteella tunnehahmon tekeminen ja siihen liittyvät symboliset ominaisuu-

det konkretisoivat ja selkeyttivät tunnetta. Tunnetta siis jäsennettiin tunnehahmopro-

sessin myötä.  Osallistujat kuvasivat hahmon teon lisänneen ymmärrystä esimerkiksi sii-

hen, kuinka paljon valittu tunne hallitsi heidän elämäänsä ja vaikutti moneen asiaan, joita 

he eivät aiemmin olleet tiedostaneet niin vahvasti. Tunne saattoi myös täsmentyä pro-

sessin aikana siten, että jopa aluksi valittu tunnesana vaihtui toiseen. Tunnehahmopro-

sessin lopulla ja jälkeen teokseen saattoi ottaa etäisyyttä. Tämä on Hentisen (2007c) 

mukaan oleellinen osa taideterapeuttista prosessia, jotta teos irtaantuu tekijästään ja sitä 

pystytään tarkastelemaan ulkopuolelta. Keskustelijat kokivat näkevänsä valmiissa tun-

nehahmoissa uusia puolia tunteestaan. Esimerkiksi siten että tunteen ahdistavaksi ko-

ettu epämääräisyys oli vähentynyt, kun tunteeseen oli tunnehahmoprosessin kautta tu-

tustunut syvemmin. Keskustelijat hämmästelivät myös sitä, miten paljon heissä oli tie-

dostamatonta ymmärrystä ja viisautta tunteitaan kohtaan, mikä prosessiin myötä tuli nä-

kyväksi. Symbolisoinnin avulla tunteelle tuli myös piirteitä, joiden kautta sitä oli helpompi 
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kuvata sanallisesti. Hahmottamisen ja jäsentämisen kautta tunnetta pystyi käsittelemään 

ja lukemaan uusilla tavoilla.  

Tunnetta käsiteltiin aineiston perusteella tunnehahmoprosessin aikana monin tavoin. 

Osa tunnehahmoihin liittyvistä symboleista, kuten hahmoon liittyvä avattava toiminnalli-

suus, liittyy nimenomaan tunteen käsittelymahdollisuuksiin. Tunnehahmon teon parissa 

syntyi myös oivalluksia ja suhtautuminen työstettävään tunteeseen muuttui. Erityisesti 

valmiin hahmon kanssa tehdyt tehtävät (liitteet 5 ja 6) auttoivat osallistujia syventämään 

ja muokkaamaan käsitystään tunteesta. Hahmon näkyväksi tekeminen antoi tunteelle 

vahvemman oikeutuksen olla olemassa ja lisäsi tekijöiden sallivuutta myös vaikeina ko-

kemiaan tunteita kohtaan: 

Että okei, on ihan okei, jos tuntuu pahalta. Niin sitä ei oo pakko piilottaa jonnekin polttouuniin 

ja tälleen näin, ettei muut vain näe. 

Tehtävät ohjasivat pohtimaan etenkin tunteen taustalla olevia tarpeita (esim. Rosenberg, 

2015, 97–102). Riippumatta siitä, olivatko osallistujat tehneet tarpeisiin liittyviä tehtäviä 

osana tunnehahmoprosessiaan, lähes kaikki osasivat nimetä tunteeseensa liittyviä tar-

peita ja työpajanuoret innostuivat pohtimaan, miten he haluaisivat materialisoida myös 

niitä. Lapsensa kanssa tunnehahmopajaan osallistunut keskustelija kuvasi, että tehtä-

vien avulla myös hänen lapsensa osasi kertoa tarpeistaan, mikä oli heidän suhteessaan 

uutta: 

Sitten mä rupesin kyselemään seuraavaksi, että mitä tarpeita hän kaipais, että tää haluttomuus 

vois mennä pois. Ja sit sieltä hän… Hän kaipas iloa ja leikkiä, hän kaipas huomiota ja läsnä-

oloa. Ja sit hän sanotti sen niin, et hän on tämmönen haluton ja vastahakoinen aina sillon, kun 

[nimi]-isä on jossakin sessiossa ja hän kaipais näitä asioita.  

Tunnehahmoa inhimillistämällä ja sen kanssa keskustelemalla tunnehahmojen tekijöi-

den ymmärrys tunteen taustalla olevista tarpeista lisääntyi ja useampi osallistuja koki 

paremmin ymmärtävänsä, että tunne oli olemassa auttaakseen kokijaansa. He siis hah-

mottivat tunnehahmon kautta esimerkiksi Nummenmaan (2010, 17) esittelemän tuntei-

den alkuperäisen merkityksen nimenomaan hyvinvoinnin ja selviytymisen kannalta tär-

keänä ilmiönä.  Erityisesti puhekuplatehtävä ja viikonlopun mittaisessa rakentavan vuo-

rovaikutuksen ohjaajien tunnehahmopajassa ollut roolipelimäinen dialogitehtävä lisäsi-

vät yhteyttä ja ymmärrystä.  

Niin se dialogiosuus toi semmosta yhteyttä ja semmosta rauhaa ja rakkautta meiän välille. Ja 

mä huomasin, että se muuttu jotenkin sellaseks, että se stressaantunut hahmo itse halusi tulla 

näkyväksi näin, että: ”[tekijän nimi] huomaisitko minut? Minulla on tämä vyö, että sinä voit 

sitä avata.” […] ”Mä oon nyt tämmösessä tilassa ja mä välitän susta ja rakastan sua ja mä ha-

luaisin, et olis enemmän rauhaa meidän välillä. Ja tää strategia, et mä stressaan sinua, ei tyy-

dytä meidän tarpeita, mut mä haluan pitää sut turvassa”  
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Osa keskusteluun osallistuneista oli aktiivisesti käyttänyt tunnehahmoaan myös pajan 

jälkeen tunteen jäsentämisessä ja käsittelyssä ja vaikeiden tunteiden kanssa selviytymi-

sen tukena. Yksi heistä kuvasi, että hahmo on ollut mielessä, kun hän on terapiassa 

opetellut erittelemään erilaisia tunnetiloja ja ajatusmalleja. Toista hänen kotonaan esillä ole-

vat tunnehahmot muistuttivat siitä, että tunne on vain osa häntä eikä määrittele häntä 

kokonaan. Kolmas taas oli vaikeassa elämäntilanteessa pitänyt hahmoa lähellään ja 

vuorovaikuttanut sen kanssa: 

Olin sit just näitten ahdistusasioitten takia sairaslomalla muistaakseni. Niin tota, sit tää tais 

vielä sillon olla mulla jotenkin just hyllyn päällä esillä. Ja mä taisin kokeilla sitä silleen, et mä 

tyyliin aina kun itkemiseltäni ehdin, niin sitten otin tän sohvalle syliin ja jotenkin kattelin sitä ja 

yritin kokea jotain empatiaa, sympatiaa, sitä kohtaan. Silleen tuijotella sitä, että: ”Sinä per-

kele! Mitäs sun kanssa tekis?” 

Pajan aikana ja sen jälkeen osalla osallistujien suhde tunnehahmolla kuvattuun tuntee-

seen oli muuttunut, osalla ei. Yksi osallistuja reflektoi, kuinka hänelle on tyypillistä yrittää 

kontrolloida asioita. Hän näki hahmon sisälle laittamiensa rautalankojen kuvaavan tätä 

kontrollinhalua.  Keskustelun aikana hän alkoi pohtia, että haluasi ehkä kiskoa rautalan-

gat pois. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että antaisi tunteen olla ja yrittäisi tunnetaitoihin kuu-

luvan tunteen sietämisen (ks. Jääskinen, 2017, 39–41) avulla kuunnella sen viestiä.  

Tunnehahmoprosessi saattoi lisätä osallistujien kykyä selvitä vaikeiden tunteiden 

kanssa, mutta varsinaiseksi selviytymiskeinoksi samassa merkityksessä kuin esimer-

kiksi Pölläsen (2015) aineistossa, sitä ei aineistoni perusteella voi tulkita. Vain yksi osal-

listuja kuvasi, että tunnehahmoprosessi oli rauhoittavuudessaan vastapainoa hänen 

muulle elämälleen (vrt. Pöllänen, 2015). Tulkitsen, että nämä osa-alueet eivät tunne-

hahmoprosessissa korostu, sillä tunnehahmoprosessin kokonaisen käsityön omainen 

luonne ja siihen lähtökohtaisesti kietoutuva tunnetyöskentely vaativat henkisiä voimava-

roja enemmän kuin usein nimenomaan rentoutumistarkoituksessa tehdyt käsityöt. 

9.8 Sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus jakamisen tärkeydessä  

On mielenkiintosta kuulla toisten juttuja ja kokemuksia. 

Sosiaalisiin ja kulttuurisisiin ulottuvuuksiin liittyvät teemat jäivät ryhmäkeskusteluissa vä-

häisille maininnoille, aivan kuten Pölläsen (2015) ja Collierin (2011) aineistoissa, vaikka 

tunnehahmoprosessissa on kuitenkin kyse ryhmätoiminnasta yksin harrastamisen si-

jaan. Tulkitsen, että osallistujille tunnehahmopajassa oma yksilöllinen prosessi oli lopulta 

tärkeämpää kuin sosiaalinen toiminta ryhmän kanssa. Prosessiin liittyvä omien pohdin-

tojen jakamisen ja etenkin muiden jakamisen kuulemisen tärkeys korostui (kuvio 26).  
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Jakaminen oli selvästi merkityksellistä osallistujille, sillä he korostivat, että sekä tunne-

hahmopajoissa että ryhmäkeskusteluissa oli mielenkiintoista nähdä ja kuulla monien eri-

laisten tunteiden kanssa eri tavoin työskenteleviä. Tämä on vastaavaa, kuin mitä Ran-

kanen (2011) kuvaa, että toisten työskentelyn ja töiden katselu lisää esimerkiksi toisten 

tunteiden ymmärrystä ja empatiaa. Hentinen (2007a) taas painottaa, että erillään työs-

kentelyn jälkeen jakamisen vaihe on tärkeä.  Havaitsen tässä yhteneväisyyden myös 

Kouhian (2012) kuvaamiin käsityön narratiivisiin merkityksiin, joissa käsityön kautta jae-

taan esimerkiksi henkilökohtaista historiaa ja kokemuksia.   

Sosiaalisiin ja kulttuurisiin ulottuvuuksiin liittyy tunnehahmon kautta nähdyksi tuleminen, 

vaikkakaan aineistoni perusteella en voi sanoa sen olevan nimenomaan hyvinvointia 

edistävää. Vähintäänkin muut tunnehahmopajaan osallistujat näkevät toistensa työt ja 

usein niistä on pidetty pajan lopuksi näyttelyitä hiukan laajemmalle yleisölle, joten ympä-

röivät ihmiset ovat olleet tekemässä prosessia näkyväksi (ks. Karppinen, 2008). Tämä 

antaa jopa ristiriitaiseksi koetun mahdollisuuden ilmaista itseään ja persoonaansa muille 

ja tehdä osa itsestään näkyväksi (vrt. Collier, 2012; Karppinen, 2008; Luutonen, 2004; 

Pöllänen, 2006; 2015). Yksi osallistuja pohti, millä tavalla hän tahtoisi muiden näkevän 

hänet tunnehahmojensa kautta. Hänellä oli kodissaan kaksi tekemäänsä hahmoa esillä 

ja hän toivoi, etteivät vieraaksi tulevat järkyty ja kuvittele, että hänellä on vain nämä kaksi 

epämiellyttävää tunnetta ja molemmat näyttää siltä, että ne on tukehtumaisillaan ja on hir-

veetä. Hän suunnitteli, että haluaisi tehdä näille kaveriksi esille myös mukavampia tun-

teita. Tosin juuri tekemäänsä Ihastunut-hahmoa hän arasteli laittaa esille, sillä hän ei 

ollut vielä valmis siihen, että muut, varsinkaan hänen ihastuksensa kohde, näkisivät sitä. 

Vastaavia ajatuksia tiedotettuina tai tiedostamattomina voi olla siinä, että suurin osa osal-

listujista kertoi säilyttävänsä tunnehahmoja kaapissa. Sen lisäksi että he eivät itse halua 

nähdä tunnehahmoaan joka päivä voi olla, että olisi liian rajua, että nämä usein vaikeat 

ja henkilökohtaiset tunteet olisivat esillä muiden nähtävillä.  

Kuvio 26 Sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus -elementin painottunut osatekijä 
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9.9 Yhteenveto tunnehahmojen hyvinvointivaikutuksista 

Tunnehahmoprosessista oli löydettävissä piirteitä jokaisesta kahdeksasta käsityön hy-

vinvointipyörän elementistä. Hyvinvoinnin elementtien kannalta rakentavan vuorovaiku-

tuksen ohjaajien keskustelu oli selvästi rikkaampi kuin nuorten työpajalaisten keskustelu. 

Tämä johtunee siitä, että heillä on taitoja ja uskallusta kuvata hyvinvointiin liittyviä seik-

koja, kuten tunteitaan ja tarpeitaan vahvemmin ja monipuolisemmin. Kuviossa 27 olen 

korostanut tunnehahmoprosessissa erityisesti painottuneet elementit. Selkeimmin pai-

nottui ajatukset ja tunteet -elementti, sillä tunteiden kokeminen, ajatusten ja tunteiden 

jäsentäminen ja käsittely sekä symbolisointi ovat tutkimuksen perusteella vahvasti läsnä 

tunnehahmoprosessissa. Tunnehahmoprosessi tukee henkilökohtaiseen kasvuun 

kuuluvaa identiteetin ja minäkäsityksen kehittymistä, itsetuntoa sekä omien arvojen ja 

merkityksellisyyden pohtimista. Materiaalit toimivat hyvinvoinnin välittäjinä herättämällä 

tunteita ja inspiroimalla luovaan ilmaisuun rakentaen yhteyttä sisäisen ja ulkoisen maa-

ilman välillä. Tunnehahmot artefakteina olivat yleensä tekijöilleen merkityksellisiä ja tär-

keitä. Erityisesti tähän elementtiin liittyen korostui tunnehahmon elollistamisen kautta 

syntynyt henkilökohtainen suhde tunnehahmoon. 

 

Kuvio 27 Tunnehahmojen hyvinvointivaikutukset korostettuna käsityön hyvinvointipyörässä. 

Mukailtu Pölläsen (2015) mallista. 
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Lopuista neljästä elementistä tutkimuksessa korostui lähinnä yksittäisiä osa-alueita. Ai-

kaansaamisen kokemukseen liittyvä prosessin omistajuus oli oleellinen osa tunnehah-

moprosessia, mutta elementin tehokkuuteen ja hallinnan kokemukseen liittyvät osa-alu-

eet eivät esiintyneet aineistossa (vrt. Pöllänen, 2015). Yhden ryhmäkeskusteluun osal-

listujan puheen perusteella voisi tulkita, että kehollisuuteen liittyvällä yhteydellä tuntei-

siin voisi olla enemmänkin annettavaa tunnehahmoprosessissa. Fyysisten ja kognitii-

visten taitojen kehittymiseen liittyvää puhetta ryhmäkeskusteluissa ei juuri esiintynyt. 

Tulkitsen tämä voi johtuvan siitä, että tunnehahmopajat ovat verrattain lyhyitä työpajoja, 

joten niiden aikana ei ehdi kehittyä pidempää harjaannusta vaativia taitoja samalla tavoin 

kuin esimerkiksi vuosia kestäneessä harrastuksessa, jota esimerkiksi Pölläsen (2015) 

tutkimusaineistossa kuvailtiin. Huomionarvoista on, että sosiaaliset ja kulttuuriset ulot-

tuvuudet jäivät tässä tutkimuksessa, kuten myös esimerkiksi Pölläsen (2015) ja Collierin 

(2011) tuloksissa vähäiselle tasolle, vaikka tunnehahmopajan ryhmämuotoisuudesta 

olisi olettanut toista. Tämä johtuu kenties siitä, että tunnehahmoprosessissa työskennel-

lään niin syvästi oman sisäisen maailman kanssa, että se ohittaa merkityksellisyydellään 

ryhmässä tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen.  
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10 Luotettavuuden ja eettisyyden arviointia  

Tässä opinnäytteessäni halusin analysoida tunnehahmoja ja tunnehahmoprosessia, 

jotka ovat minulle henkilökohtaisesti merkityksellisiä. Sen tähden itseni ja oman tunne-

hahmoprosessiin liittyvän osuuteni häivyttäminen tutkimuksesta olisi ollut keinotekoista, 

joten päädyin monessa osiossa, etenkin luvussa 5, käyttämään paljonkin omakohtaista 

kerrontaa ja yksikön ensimmäistä persoonaa. Perustelen tätä sillä, että omakohtainen 

tieto on ollut argumenttien kannalta olennaista ja ilman omia kokemuksiani osa merki-

tyksellisistä asioista olisi kenties jäänyt minulta huomaamatta (ks. Behar, 1996, 14). 

Omat kokemukseni voivat toisaalta lisätä kykyäni nähdä syvempiä merkityksiä ja tehdä 

tulkintoja. Toisaalta tiedostan, että se on voinut vaikuttaa omaan objektiivisuuteeni, jol-

loin tulkintani on saattanut keskittyä omaan näkökulmaani. Olen pyrkinyt kaikissa tutki-

mukseni vaiheissa suhtautumaan omaan käsitykseeni kriittisesti. Toivon, että onnistuin 

käyttämään omaan kokemustani Nieddererin ja Townsendin (2014) kuvaamaan tapaan 

kokemuksellisena vahvuutena, joka heidän mukaansa pitäisi ottaa nykyistä vahvemmin 

huomioon käsityön tutkimuksessa. 

Tutkimuksen eettisyyden ja luottamuksen rakentamisen varmistamiseksi pyysin Ruusu-

vuoren ja Tiittulan (2005, 17–18) suosittelun mukaisesti tunnehahmopajojen osallistujilta 

ja ryhmäkeskusteluiden osallistujilta kirjallisesti luvan (liitteet 7 ja 8) käyttää keräämääni 

aineistoa tutkimusaineistona. Korostin, että osan tai kaiken itseensä liittyvästä aineis-

tosta voi milloin tahansa tutkimuksen aikana vetää pois. Kuva-aineistosta ja siihen liitty-

vistä tunnehahmojen nimistä osa on kerätty ennen tutkimusprosessin alkamista, joten 

niihin ei ole pyydetty tutkimussuostumusta. Tätä osaa aineistosta käsittelin erityisen huo-

lellisesti yksityisyyden suojaa korostaen; esimerkiksi näiden tunnehahmojen kuvia tai ni-

miä ei ole esitetty ilman, että olisin jälkeenpäin erikseen pyytänyt tekijältä suostumuksen. 

Huolehtiakseni keskusteluun osallistuneiden yksityisyyden säilymisestä lupaamallani ta-

valla en käyttänyt heistä tekstissä vastaajakoodeja, joiden perusteella pystyisi liittämään 

esimerkiksi eri kohtien lainauksia yhteen, yhdistämään mihin tunnehahmopajaan tai ryh-

mäkeskusteluun hahmon tekijä on osallistunut tai päättelemään esimerkiksi tekijöiden 

ikää tai sukupuolta. Jos koin tällaisen tiedon oleelliseksi tulkinnan kannalta, saatoin lei-

pätekstissä kertoa tekijöistä tarkemmin, pitäen kuitenkin huolen, että osallistujien ano-

nyymius pysyi heille itselleen sopivalla tasolla. Osallistujat saivat myös halutessaan lä-

hes valmiin tekstin tarkistettavakseen ennen sen jättämistä arvioitavaksi ja julkaista-

vaksi. Kukaan heistä ei kuitenkaan ilmoittanut havainneensa tulkinnassani virheitä tai 

halunnut poistaa omaan osuuteensa liittyviä kohtia. 
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Ryhmäkeskusteluihin osallistui todennäköisesti ihmisiä, joille tunnehahmoprosessi oli 

merkityksellinen tai miellyttävä, mikä saattaa vinouttaa tutkimuksen tuloksia. Yhdelle 

osallistujalle tunnehahmoprosessi ei ollut myönteinen, mutta vain yhden tapauksen pe-

rusteella on vaikea vetää yleistettäviä johtopäätöksiä. Kerättyä aineistoa minulla oli huo-

mattavasti laajemmin kuin mitä lopulta käytin. Tämä lisäaineisto ja omat kokemukseni 

sekä tunnehahmoprosessin läpikäymisestä että tunnehahmopajojen ohjaamisesta toimi-

vat taustatietonani ja auttoivat analyysin teossa, sillä pystyin peilaamaan niitä laajem-

paan ymmärrykseen kuin pelkästään sisällönanalyysillä teemoittelemaani aineistoon. 

Osa käsityöhön liittyvästä kokemuksesta jää väistämättä taktiiliselle ja intuitiiviselle ta-

solle sanallisten määritelmien ulkopuolelle (Niedderer & Townsend, 2014), joten keskus-

teluihin ja kuviin perustuva analyysi ei voi tavoittaa täysin kokemuksen rikkautta.  

Olen ollut tutkimissani ryhmissä sisäpiiriläinen, ohjaajana auktoriteettiasemassa sekä 

tutkijana erityisasemassa. Ryhmäkeskustelujen osallistujat tiesivät, että aihe on minulle 

henkilökohtaisesti merkittävä. Nämä seikat ovat voineet vaikuttaa siihen, millaisia asioita 

he ovat tuoneet esiin tunnehahmopajojen ja ryhmäkeskustelujen aikana (ks. Eskola, 

2015, 20). Tuttuus on todennäköisesti lisännyt luottamusta välillämme ja siten osallistu-

jien uskallusta puhua henkilökohtaisista ja vaikeistakin aiheista.  Samaan aikaa on mah-

dollista, että he ovat saattaneet kertoa ja vastata siten kuin olettavat minun toivovan (ks. 

Rönkkö, 2011, 44). Minulla on itselläni tiedostettuja ja todennäköisesti myös tiedosta-

mattomia ennakko-oletuksia ja tietoja osallistujista. Henkilökohtaisten suhteiden avulla 

minun oli todennäköisesti helpompi tulkita esimerkiksi keskustelujen äänensävyjä ja huu-

moria. Toisaalta ennakko-oletukseni ja henkilökohteiset suhteeni osallistujiin voi myös 

vääristää havaintojani ja tulkintojani ennakkokäsitysteni suuntaan, minkä pyrin tiedosta-

maan ja ottamaan huomioon analyysiä tehdessäni (ks. Eskola, 2015, 20). 

Valitsin tutkimusmenetelmäkseni minulle jo kandidaatin tutkielmasta tutun sisällönana-

lyysin tiedostamatta etukäteen menetelmän ongelmakohtia. Salon (2015) mukaan sisäl-

lönanalyysin tekijät saattavat helposti jättää analyysin vain aineiston luokittelun ja uudel-

leen järjestämisen asteelle ilman syvällisempää tulkintaan. Omakin reittini aineistojen 

luokittelusta varsinaiseen analyysiin ja tutkimustuloksiin ja takaisin kokonaisuuksien hah-

mottamiseen johtopäätöksissä olikin vaivalloinen. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

kohdalla tulokseni jäivätkin enemmän luokittelun asteelle. Tein lopulta tietoisen päätök-

sen keskittää voimavarojani enemmän toiseen tutkimuskysymykseen eli käsityön hyvin-

vointivaikutusten analyysiin. Vaikeuksista huolimatta sisällönanalyysi antoi minulle mah-

dollisuuden kehittää omaa tapaani rakentaa aineistosta kokonaisuuksia, analysoida niitä 

ja löytää merkityksellisiä ja luotettavia tuloksia. 
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11 Tutkimuksen yhteenkiedontaa 

Tämä pro gradu -tutkielma on ensimmäinen tunnehahmoja ja tunnehahmoprosessia 

koskeva tutkimus sekä minulle henkilökohtaisesti ensimmäinen laaja tieteellinen työ. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli jäsentää ja tulkita tunnehahmoja ja tunnehahmopajoihin 

osallistuneiden kokemuksia. Samaan aikaan tutkimus toimi minulle oppimiskokemuk-

sena, jonka aikana etsin omaa tapaani tutkia ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä. Tutkimukseni 

tuloksia voidaan käyttää sekä tunnehahmopajojen kehittämiseen että laajemmin käsi-

työilmaisuun, käsityön hyvinvointivaikutuksiin, tunnetaitoihin ja rakentavaan vuorovaiku-

tukseen liittyvissä konkreettisissa toimintatavoissa ja tutkimuksissa. 

11.1 Johtopäätöksiä ja pohdintaa 

Tutkimukseni jakautui viitekehyksen ja kahden tutkimuskysymyksen kautta kahteen 

osaan: tunnehahmoihin käsityöilmaisuna ja tunnehahmoprosessin hyvinvointivaikutuk-

siin. Se tuo lisänsä laajempaan käsityötieteen tutkimuskenttään näistä molemmista nä-

kökulmista, mutta etenkin käsityön hyvinvointivaikutuksien ja terapeuttisuuden osalta. 

Käsityöilmaisu ja käsitöiden hyvinvointivaikutukset myös kietoutuvat useassa kohtaa sel-

keästi yhteen. 

Tunnehahmot ovat tutkimukseni perusteella kokonaisuutena tunteiden metaforisia ilmai-

suja. Kokonaisen teoksen metaforisuus rakentuu tunnehahmon ilmaisullisista ominai-

suuksista: nimestä, muodosta, materiaaleista, tekniikoista ja yksityiskohdista sekä näihin 

ominaisuuksiin liittyvästä symboliikasta. Yleensä tunnehahmot muodostuvat siten, että 

tekijä materialisoi valitsemansa tunteen tai kokemuksen konkreettiseksi teokseksi. Osa 

hahmoista syntyy kuitenkin materiaalilähtöisemmin, jolloin tekijä aloittaa tunnehahmon 

työstämisen valitsemalla ja muokkaamalla materiaaleja. Tällöin tekijä yleensä nimeää 

tunnehahmon ja siihen liittyvän tunteen vasta hahmon valmistuttua, jos silloinkaan. Tut-

kimukseni perusteella tunnehahmopajan pituus vaikutti siihen, millaisia tunteita osallis-

tuja käsittelivät. Pidemmissä pajoissa on tulkintani mukaan enemmän turvallisuutta ja 

aikaa ottaa käsittelyyn vaikeiksi koettuja tunteita. 

Tunnehahmoprosessin hyvinvointivaikutusten analysoimiseen käytin pohjana käsityön 

hyvinvointipyörää, joka on muokkaamani versio Pölläsen (2015) Käsityön voimauttavuu-

den pyörä -mallista. Käsityön hyvinvointivaikutusten kahdeksasta elementistä etenkin 

neljä osa-aluetta painottui tunnehahmoprosessissa: ajatukset ja tunteet, henkilökoh-

tainen kasvu, materiaalit ja artefaktit. Tutkimuksessani oli kyse nimenomaan ohjatun, 
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ilmaisullisuudellaan taidetta lähentyvän käsityöhön liittyvän tunnetyöskentelyn hyvin-

vointivaikutuksista. Sen tähden tulokset eroavat jonkin verran aikaisempien tutkimusten 

tuloksissa (esim. Collier, 2011; Pöllänen, 2006; 2015; Vähälä, 2003), joissa ainakin osa 

osallistujista on keskittynyt mallin mukaan tai vähintäänkin selkeään käyttötarkoitukseen 

tähtäävään käsityöhön. Esimerkiksi rentoutuminen ja rauhoittuminen tai hyödyllisyyteen 

ja taloudellisuuteen liittyvät käsityön hyvinvoinnin elementit eivät tässä tutkimuksessa 

nousseet oleellisiksi hyvinvointivaikutuksiksi, vaan tulokset painottuivat sisäisen maail-

man ilmaisemiseen käsityöllisen materiaalien käytön kautta sekä tunteiden käsittelyyn. 

Materialisointi ja metaforinen käsityö yhdistävät tutkimukseni viitekehyksenä olleita käsi-

työilmaisua ja käsityön hyvinvointivaikutuksia. Materiaalisuuden ja symbolisoinnin avulla 

tunnehahmoprosessissa omaa sisäistä maailmaa tehdään konkreettisesti näkyväksi (vrt. 

Rankanen, 2011, Vähälä, 2003, 60). Materiaalit herättivät ja niiden kautta kuvattiin tiettyä 

tunnetta, mutta työskentelyyn liittyi myös muun muassa muistoja, elämänkokemuksia ja 

aistituntemuksia, jotka ovat osa sekä käsityöilmaisua (esim. Groth & Mäkelä, 2016; Karp-

pinen, 2008; Nimkulrat, 2010) että terapeuttisia hyvinvointivaikutuksia (Pöllänen, 2009; 

2015; Rankanen, 2011). Tunnehahmon tekeminen toimii siten keinona ajatella aistimalla 

(ks. Nimkulrat, 2010) ja sitä kautta syventää ymmärrystä tunteisiin ilmiönä (vrt. Pöllänen, 

2011).  

Tunnehahmot ja niihin sisältyvä symboliikka ovat tutkimukseni perusteella tekijöilleen 

yleensä merkityksellinen ja toimiva tapa tutustua omaan sisäiseen maailmaansa ja il-

maista sitä persoonallisesti myös muille. Tunnehahmon voi nähdä Rönkön (2011, 102) 

tutkimien opiskelijoiden tapaan persoonallisuuden jatkeena, jonka avulla tekijä pystyy 

ulkoistamaan omia tuntemuksiaan ja tarkastelemaan niitä eri näkökulmista. Tunnehah-

moprosessissa syntyvä tunteen ulkoistaminen ja jopa elävän olennon kaltaiseksi kuvit-

teleminen mahdollistavat, että tunteeseen voi luoda suhteen ja sen kanssa voi mieliku-

vituksen avulla olla vuorovaikutuksessa. Tunnehahmojen kautta voi oppia näkemään eri-

tyisesti elämää hankaloittavia tunteita uudella tavalla. Tunnehahmoprosessiin liittyvät 

tehtävät (liitteet 5 ja 6) tuovat näkyville ja ymmärrettäviksi esimerkiksi tunteen taustalla 

olevia tarpeita (ks. Rosenberg, 2015, 97–102). Tämä selkeyttää usein epäselviä tunne-

kokemuksia ja tekee tunnekokemukset sallitummiksi, mikä voisi jopa vähentää niitä hai-

tallisia terveysvaikutuksia, joita Nummenmaan (2010, 34) mukaan etenkin pitkittyneet 

tunteet voivat aiheuttaa. Tunnehahmon kautta voi myös välittää kokemustaan toisille 

jopa suoremmin kuin sanoin (vrt. Mantere, 2007; Nimkulrat, 2010), mutta se myös hel-

pottaa kokemusten sanoittamista muille (vrt. Rankanen, 2007c).  
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Tutkimustulosteni perusteella tunnehahmoprosessia voi kutsua terapeuttiseksi käsityö-

prosessiksi. Tulkintani mukaan käsityön hyvinvointipyörän kaikissa elementeissä on löy-

dettävissä yhteys terapeuttisuuteen. Nimenomaan elementtien terapeuttisia piirteitä si-

sältävät osatekijät korostuvat tunnehahmoprosessissa. Vaikka tunnehahmoprosessissa 

käsityöllisellä tekemisellä on suuri rooli, korostuu siinä vahvemmin taideterapiaprosessin 

(Rankanen, 2007e) kuin esimerkiksi kokonaisen käsityöprosessiin (Pöllänen & Kröger, 

2004) piirteet.  Tarkan visuaalisen ja teknisen suunnittelun sijaan tunnehahmoprosessi 

virittää vapaampaan ilmaisuun. Tuotteen teknisen ja esteettisen onnistuneisuuden arvi-

oinnin sijaan pääpaino on siinä, miten hahmolla kuvataan omaa sisäistä maailmaa ja 

oman elämän reflektiota. Prosessissa oleellista on loppuvaiheen jakaminen ja pohdis-

kelu, jossa tunnetta ja muita sisäisiä asioita käsitellään ja liitetään omaan elämään (vrt. 

Hentinen, 2007c).  Elämän käsittely käsityöilmaisun keinoin voi Fernströmin ja Laama-

sen (2006, 143) mukaan vaikuttaa terapeuttisesti sekä tekijäänsä että valmiin teoksen 

katsojaan, vaikkei ohjaajalla olisi terapeuttista tietämystä. Tunnehahmoprosessissa var-

sinainen ilmaisullinen ja mahdollisesti terapeuttinenkin muutos tapahtuu tekijän ja tehtä-

vän tunnehahmon välillä, jolloin tunnehahmoprosessin voi nähdä olevan lähellä käsityön 

terapeuttisuuden absoluuttista näkökulmaa (ks. Pöllänen, 2009). Myös Collierin (2012) 

pohdinnat metaforisen käsityön mahdollistamasta tiedostamattomasta tai tiedostetusta 

muutoksesta sopivat hyvin yhteen tunnehahmojen kanssa. 

Tunnehahmoprosessi on sikäli omaperäinen, että se sopii tutkimukseni perusteella sekä 

iältään että tunnetaitojen osaamiseltaan hyvinkin erilaisille kohderyhmille. Tunnehahmo-

paja vastaa osaltaan siihen, että yhteiskunnassamme on viime aikoina herätty tunnetai-

tojen opettelun tärkeyteen yhtenä elämän perustaidoista (esim. Jääskinen, 2017, 5; 

POPS, 2014, 22, 72). Tämän tutkimuksen perusteella tunnetaitojen osa-alueista etenkin 

tunteiden tunnistamisen, ilmaisemisen sekä käsittelyn harjoittamiseen voi käyttää käsi-

työilmaisun keinoja. Käsin tekemisen kautta tunnetaitojen oppiminen voisi olla merkityk-

sellistä etenkin sellaisille ihmisille, joille kinesteettinen oppiminen on ominaista tai san-

nallinen työskentely vaikeaa. Tunnetaitojen oppimisesta aikuisiällä on huomattavasti vä-

hemmän tutkimusta kuin lapsuusiän tunnetaitojen kehittämisestä (Kotsou, Nelis, 

Grégoire, & Mikolajczak, 2011). Tunnehahmoprosessi onkin siitä merkittävä, että se toi-

mii aikuisille toiminnallisena tunnetaito-opetuksena. Vaikka suurin osa tämän tutkimuk-

sen aineistosta liittyi aikuisten läpikäymiin tunnehahmoprosesseihin, antoi tutkimus vah-

vistusta sille, että tunnehahmopaja voi toimia myös lasten tunnetaitojen kehittämisessä. 
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Vaikka käsityö voi esimerkiksi Pölläsen (2006; 2015) ja Collierin (2011) aineistojen pe-

rusteella auttaa hyvinkin vaikeissa elämäntilanteissa, ei tutkimukseni perusteella tunne-

hahmoprosessi toimi aivan kaikille ja kaikissa elämäntilanteissa, ainakaan jos tunnehah-

mopajan ohjaajalla ei ole terapeuttista osaamista. Analysoidessani aineistoani havaitsin, 

että elämäntilanteissa, joissa toimintakyky on vähäinen tai päällä on akuutti kriisi, tunne-

hahmopajatyöskentely ei välttämättä tuota toivottua tulosta eli lisää hyväksyntää ja ym-

märrystä käsiteltyä tunnetta kohtaan. Tämän perusteella tunnehahmopajaan osallistu-

misen onkin syytä pohjautua vapaaehtoisuuteen. On myös varmistettava, että etenkin 

mielenterveysongelmien kanssa elävillä osallistujilla on mahdollisuus muuhun tukeen 

tunnehahmopajan ohella. 

Kaiken kaikkiaan tunnehahmoprosessi yhdistää tutkimukseni perusteella käsityöilmai-

sun ja käsityön hyvinvointivaikutusten kenttää. Tunnehahmopaja antaa niihin omanlai-

sen, konkreettisen lähestymistavan. Tämän perusteella tunnehahmopajojen pitoa, kehit-

tämistä ja soveltamista erilaisille ihmisryhmille kannattaa jatkaa. Tutkimukseni lisää tie-

toa siitä, miten käsitöitä voi tietoisesti käyttää ihmisen hyvinvoinnin ja tunnetaitojen edis-

tämiseen ja miten käsityöilmaisu voi tukea tunteiden ja muiden sisäisen maailman asioi-

den käsittelyä terapeuttisesta näkökulmasta. 

11.2 Graduprosessi tunnehahmona  

Gradun tekooni on liittynyt monia tunteita: innostusta, iloa, epävarmuutta, kiitollisuutta, 

uteliaisuutta, uupumusta, luottavaisuutta, tarmokkuutta, yksinäisyyttä, ja tuskaa. Tutki-

mukseni puolivälissä, maaliskuussa 2020, itkin työpisteeni äärellä epätoivoisena eikä 

työskentelystäni tullut mitään; ahdistus oli saanut minut valtaansa. Lopulta ymmärsin, 

että työkalu tämän tunteen käsittelyyn oli ollut koko ajan nenäni edessä. Nostin esiin 

tunnehahmopajoja varten keräämäni materiaalit ja päästin tunteeni valloilleen, alkaen 

työstää tunnehahmoa (kuva 18)  
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Solmin räsykudetta solmulle toisensa perään; aloin hahmottaa tunteeni kehossani, eten-

kin reisissäni. Myös kaulan kohta oli pelkkää solmua; tuska ja epävarmuus kuristivat 

kurkkua. Läpinäkyvään muovipussiin sulloin pienenpieniä tilkkupalasia; koin graduni ja 

siihen liittyvien ajatusteni olevan hajanaisia sirpaleita, mielenkiintoisen värisiä ja jatku-

vasti uusiin suuntiin johdattelevia, mutta vailla kokonaisuutta ja punaista lankaa. Tunne-

hahmon pää syntyi höttöisestä superlonpalasta, joka oli kiedottu pingisverkkoon ja kan-

gasriekaleisiin; koin, että vaikka imin itseeni tietoa, päätelmäni olivat hataria ja lensivät 

pingispallon tavoin puolelta toiselle. Roll-on deodoranttipullojen pallot saivat silmien roo-

lin; tietokoneen ruutua tuijottaneet silmäni olivat väsyneet ja omalle tekstilleni sokeat. 

Kädet olivat jalkoihin verrattuna pikkuiset; koin olevani avuton. Koko hahmoa ympäröi 

läpinäkyvä muovi, jonka kiedoin kiinni ohuella harmaalla ompelulangalla; koin pysyväni 

kasassa vain heiveröisillä siteillä ja ihoni läpi näkyi heikkouteni ja epäpätevyyteni. Ken-

ties muovi oli suojaamassa myös vasta alkaneelta koronapandemialta, joka toi muka-

naan pelkoa ja epävarmuutta tilanteen kehittymisestä sekä lamaannuttavia rajoituksia 

työskentelyrutiineihini, joista en tosin vielä tuolloin ollut täysin tietoinen. Töppökäsiin kie-

doin tyhjät kynänsisukset; olin kirjoittanut jo monta kynää loppuun gradumuistikirjoihini. 

Ranteeseen kiinnitin pysäköintikiekosta irrotetun kellotaulun, jossa aika kohti tutkinnon-

uudistusta ja viimeistä mahdollisuutta valmistua ilman lisäopintoja tikitti painostavasti. 

Tunnehahmon syliin askartelin kannettavan tietokoneen, jonka näyttöön liimasin palan 

tulostetusta gradustani, kirjoitusvirheitä, yliviivattuja sanoja ja muistiinpanoja vilisevän 

kohdan. 

Kuva 18 Graduahdistus 
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Viimeisenä, kun tunnereaktioni alkoi rauhoittua sen purkamisen jälkeen, Graduahdistus-

hahmo sai selkäänsä palasista kootut helmiäissiivet; aloin hahmottaa paniikkini takana 

olevia tarpeitani. Kaipasin aikaa ja rauhaa tehdä työtäni minulle merkityksellisellä tavalla, 

oppien ja kehittyen. Minussa oli edelleen innostusta ja inspiraatiota, jotka olin unohtanut 

kiireen puristuksessa. Halusin kiihkeästi onnistua gradun tekemisessä ja saada sillä 

osoitettua pätevyyttäni ja kokea kunnioitusta. Minulle oli tärkeää tulla nähdyksi ja ym-

märretyksi sekä heikkouksieni että vahvuuksieni kautta.  

Tunnehahmon tekeminen avasi minulle konkreettisesti sen, mitä tutkimuksellani haluan 

välittää. Lukuisien tunnehahmojen kautta kehittyneet tunnetaitoni ovat olleet minulle val-

tavan merkityksellinen asia. Tunnehahmojen kautta olen oppinut hahmottamaan tuntei-

den taustalla olevia tarpeitani. Iloitsen siitä, että aineistoni perusteella muiden kokemuk-

set ovat samansuuntaiset. Jatkossa tätä tutkimusta voi käyttää tunnehahmopajoissa 

taustatukenani ja siten auttaa yhä paremmin tunnehahmopajojen osallistujia tutustu-

maan omiin tunteisiinsa ja parantamaan omaa hyvinvointiaan. Tutkimukseni auttaa myös 

muita ymmärtämään syvemmin tunnehahmoprosessia. 

Tämä tutkimusprosessi on ollut minulle merkityksellinen ja opettavainen: teoreettinen 

tietotasoni on noussut, olen saanut jäsennellymmän käsityksen minulle tärkeästä tunne-

hahmoprosessista sekä ymmärrän paremmin niitä seikkoja, jotka akateemisessa osaa-

misessani vaatisivat vielä harjaannusta.  Tekemiseen, vahvasti omakohtaiseen reflekti-

oon ja vain lyhyisiin tieteellisiin teksteihin painottuvat käsityötieteen opinnot ovat tähän 

asti olleet minulle akateemiselta osaltaan melko helppoja, vaikka sairastaminen on pit-

kittänyt opintojani. Näin laajan työn tekeminen onkin ollut minulle vaikeampaa kuin ku-

vittelin. Olen saanut tehdä tuskallisesti töitä laajentaakseni kielitaitoni rajoja, jotta olen 

voinut perehtyä kansainväliseen tutkimukseen pääsemättä silti siihen niin syvälle kuin 

olisin halunnut. Lähteisiin viittaaminen ja lähteiden keskusteluttaminen keskenään ja 

oman ajatteluni kanssa oli varsinkin aluksi kankeaa.  Atlas.ti-ohjelman käyttämisen sys-

tematisoitumiseen voi mennä kokeneeltakin tutkijalta vuosia (Friese, 2014, 2), joten 

omassa analyysissäni lähinnä harjoittelin sen käyttämistä. Kompastelusta huolimatta 

saanut laajan tutkimusaineistoni analysoitua ja löytänyt siitä tuloksia, joilla on merkitystä 

ja hyötyä sekä itselleni että toivottavasti myös laajemmalle yleisölle. Olen lisännyt oman 

pienen osani käsityötieteen tutkimuskenttään, etenkin käsityön hyvinvointivaikutuksiin 

liittyen. 
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11.3  Ideoita tunnehahmopajan kehitykseen ja aihepiirin tutkimuksiin 

Tunnehahmoissa ja tunnehahmoprosessissa sekä tämän tutkimuksen laajemmissa ai-

heissa, eli käsityöilmaisussa, hyvinvointivaikutuksissa, terapeuttisuudessa ja tunnetai-

doissa, riittää vielä paljon kehitettävää ja tutkittavaa. Tämä tutkimus antaa minulle ja 

muille tuleville tunnehahmopajojen ohjaajille paremman käsityksen tunnehahmoproses-

sin piirteistä ja sitä kautta mahdollisuuden kehittää tunnehahmopajaa eteenpäin tutki-

mustulosten valossa. Tunnehahmon valmistumisen jälkeiset tehtävät osoittautuivat tut-

kimuksessa prosessin hyvin tärkeäksi osaksi, joten jatkossa tunnehahmopajojen ohjauk-

sessa on syytä pyrkiä siihen, että valmiin hahmon kanssa työskentelylle jäisi tunnehah-

mopajan loppupuolella varmemmin aikaa. Tunnehahmoprosessin jatkumista varsinaisen 

ohjatun pajan jälkeen voisi tukea esimerkiksi Koutsoun ym.  (2011) tavoin sähköpostilla 

jälkikäteen lähetettävien mieleen palauttamisten ja lisätehtävien avulla. Kehollisuutta ja 

sen tietoista pohdiskelua voisi tunnehahmopajoihin lisätä.  

Tunnehahmopajoja voisi yhä enemmän soveltaa erilaisten ryhmien tarpeisiin. Tunne-

hahmoprosessin voi tutkimuksen perusteella nähdä syventäneen ja selkeyttäneen osal-

listujien NVC-prosessiin liittyviä taitoja, joten tunnehahmopajaan liittyviä piirteitä voisi jat-

kossa käyttää laajemmin rakentavan vuorovaikutuksen opettamisessa. Koska lapsuus 

on tunnetaitojen opettelemiseen otollisinta aikaa (Kokkonen, 2010, 79–80) ja käsityöil-

maisun merkitys on esimerkiksi Rönkön (2011, 139) mukaan otettava huomioon jo pien-

ten lasten toiminnassa, olisi tunnehahmopajoja hyvä pitää eri-ikäisille lasten ja nuorten 

ryhmille sekä lapsi-vanhempi-pareille. Toiveenani on, että prosessin sovellukset rantau-

tuvat pian myös koulumaailman monimateriaaliseen käsityöhön ja oppiaineita yhdistä-

väksi prosessiksi.  

Tutkimukseni luo hyvän pohjan tunnehahmoprosessin jatkotutkimukselle. Aloitellessani 

graduprosessiani suunnittelin tekeväni aiheesta kehittämistutkimusta, mutta päädyin lo-

pulta keskittymään ensin tunnehahmojen määrittelyyn ja tunnehahmoprosessin hyvin-

vointivaikutuksiin. Varsinainen kehittämistutkimus palvelisi todennäköisesti vielä parem-

min nimenomaan tunnehahmopajojen kehittämistä. Ryhmäkeskustelun ja kuvien lisäksi 

tunnehahmoprosessia voisi tutkia monien erilaisten aineistojen ja menetelmien kautta. 

Olen tehnyt tunnehahmopajoissa muistiinpanoja ja äänityksiä, joita en tässä tutkimuk-

sessa lopulta juurikaan käyttänyt, mutta niihin voisi perehtyä vielä syvällisemmin. Video-

kuvaamisen avulla tunnehahmoprosessista voisi saada vielä rikkaampaa määrittelyä 

useista näkökulmista. Varsinaisten tunnehahmojen lisäksi tunnehahmopajoissa tuote-

taan muutakin aineistoa, kuten kirjallisia ja kuvallisia tehtäviä, joiden analysoiminen voisi 

syventää prosessin ymmärtämistä. Ryhmäkeskustelun sijaan aineistoa voisi kerätä 
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myös yksilöiden syvähaastatteluilla ja esimerkiksi tutkia tunnehahmoihin liittyviä narratii-

veja. Tunnehahmoihin itsenäisinä teoksina voisi käyttää monipuolisemmin taiteentutki-

muksen menetelmiä. Tunnehahmoprosessista voisi tehdä myös perinteistä tutkimuskä-

sitystä luovempaa tutkimusta (ks. Niedderer & Townsend, 2014). 

Tämän tutkimuksen kokemuksia koskeva osuus keskittyi vain kahteen ryhmään. Jat-

kossa voisi samankaltaista tutkimusta tehdä keskittyen erilaisiin tekijäryhmiin. Erityisen 

kiinnostavaa olisi lasten tai erilaisten mielenterveyden häiriöiden kanssa elävien tunne-

hahmoprosessien kuvaaminen ja analysoiminen. Tässä tutkimuksessa sivusin tunnetai-

toja ja NVC-prosessia, jotka molemmat ovat olennainen osa tunnehahmoprosessien si-

sältöä. Näiden integroimista tunnehahmopajaan voisi kehittää ja tutkia tarkemmin.  

Tämä tutkimus antaa näkökulmia myös tunnehahmoprosessin ulkopuolella oleviin laa-

jempiin ilmiöihin. Metaforinen käsityö (Collier, 2012) ja abstraktien asioiden materia-

lisointi käsityön keinoin ovat vielä melko tutkimattomia suuntia. Käsityöhön liittyviä me-

taforia ja etenkinkin prosessia, jossa metaforat syntyvät, olisi syytä tutkia sekä niin sa-

notussa perinteisessä käsityössä että käsityöilmaisussa.  Toivon lisää tutkimusta käsi-

töistä, joiden metaforisuuteen liittyy tunneilmaisua tai oman sisäisen maailman kuvaa-

mista. Vaikka käsityön hyvinvointivaikutuksia on viime vuosikymmeninä tutkittu, ei aihe 

ole vielä läheskään loppuun käsitelty. Erityisesti näen tarvetta siihen, että kehitettäisiin 

tunnehahmopajan lisäksi yhä enemmän konkreettisia toimintatapoja, joilla käsityön 

avulla voisi tietoisesti edistää terapeuttisesti ihmisten hyvinvointia ja että niiden tehok-

kuudesta tehtäisiin tutkimusta. Haaveeni on, että jossain vaiheessa käsityöterapia-nimi-

nen terapiasuuntaus olisi tasaveroisena muiden ilmaisuterapioiden rinnalla. Tätä edis-

tääkseen käsityötieteen tutkimuksen ja käsityöosaajien olisi syytä yhdistää voimansa 

esimerkiksi taideterapian asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyössä voitaisiin luoda selkeäm-

piä määritelmiä ja käytäntöjä siihen, miten käsityötä voi käyttää sekä yhdessä muiden 

luovien menetelmien kanssa että aivan omana terapeuttisena suuntauksenaan. 
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LIITE 1 Tutkimuksessa käytetty tunnesanalista (Savanna Connexions, mukaeltu) 
 

Tyydyttymättömistä tarpeista kertovat tunteet 

 
ahdistus 
ahtaus 
aikaansaamattomuus 
alakulo 
ankaruus 
ankeus 
apaattisuus 
autius 
avuttomuus 
empivyys 
epäily 
epämiellyttävyys 
epämukavuus 
epäröiminen 
epätoivo  
epävarmuus 
eristäytyminen 
etäisyys 
haaleus 
haavoittuvuus 
haikeus 
haluttomuus 
happamuus 
harmi 
hätäännys 
hengettömyys 
hengästys 
hermostus 
herpaannus 
hiljaisuus 
hirveys 

hitaus 
huoli 
hylkivyys 
häilyvyys 
häkellys 
hämillisyys 
hämmennys 
häpeä 
hätä 
ikävystyminen 
ikävä 
irrallisuus 
jännitys 
järkkyminen 
järkytys 
kateus 
katkeruus 
kauheus 
kauhistuminen 
kauna 
kehnous 
kiihtymys 
kiivaus 
kireys 
kitkeryys 
kiukku 
kiusaantuminen 
kiusallisuus 
kovuus 
kuohu 
kurjuus 

kuumuus 
kykenemättömyys 
kyllästys 
kylmyys 
kärsimättömyys 
laimeus 
laiskuus 
lamaannus 
lannistuminen 
levottomuus 
loppuun kuluminen 
loppuun palaminen 
masennus 
merkityksettömyys 
mielipaha 
mitättömyys 
murhe 
murtuminen 
mustasukkaisuus 
nolous 
nyreys 
nyrpeys 
nääntyminen 
onnettomuus 
paha 
pahastuminen 
pahoillaan olo 
paniikki 
passiivisuus 
pelko 
pettymys 

pingottuminen 
pitkästyminen 
raivo 
raskasmielisyys 
raskaus 
rauhattomuus 
raukeus 
ristiriitaisuus 
saamattomuus 
sekavuus 
shokki 
sietämätön 
sunniltaan meneminen 
surkeus 
suru 
suuttumus 
sydämen särkyminen 
synkkyys 
syyllisyys 
säikähdys 
tahdottomuus 
tasapainottomuus 
tehottomuus 
toivottomuus 
tolaltaan meneminen 
torjuvuus 
tunteettomuus 
turhautunut 
turtunut 
turvattomuus 
tuskastuminen 

tyhjyys 
tylsyys 
tympääntyminen 
tyrmistys 
tyytymättömyys 
uhmakkuus 
uneliaisuus 
uupumus 
vaatimattomuus 
vaivautuminen 
varuillaan olo 
vastahakoisuus 
velttous 
vetäytyvyys 
viha 
vimma 
voimattomuus 
voipuminen 
välinpitämättömyys 
väljähtyminen 
väsymys 
väsähdys 
yksinäisyys 
yllättyminen 
ymmällään olo 
äkäisyys 
äreys 
ärtymys 
ärsyyntyminen 

 

Tyydyttyneistä tarpeista kertovat tunteet 

 
alttius 
arvostus 
autuus 
avoimuus 
avosydämisyys 
avuliaisuus 
elinvoimaisuus 
eloisuus 
elpyminen 
elämänilo 
elävyys 
energisyys 
haltioituminen 
hehkuvuus 
hellyys 
helpotus 
henkiin herääminen 
herkkyys 
hiljaisuus 
hilpeys 
huolettomuus 

hurmioituminen 
huvittuneisuus 
hyvä veto 
hyväntahtoisuus 
hyväntuulisuus 
häikäisevyys 
häikäistyneisyys 
hämmästys 
ihastus 
ihmettely 
ilo 
innostus 
inspiraatio 
jalous 
juhlallisuus 
jännitys 
kiehtovuus 
kiinnostus 
kiitollisuus 
kokonaisuus 
leikkisyys 

lempeys 
leppoisuus 
liikutus 
loistava 
lumoutuminen 
luottamus 
lämpö 
läsnäolo 
mielihyvä 
miellyttävä 
mukana olo 
mukavuus 
nautinto 
odotus 
onni 
optimistisuus 
osallisuus 
piristyminen 
pirteys 
pontevuus 
poreilevuus 

pursuavuus 
rattoisuus 
rauhallisuus 
reippaus 
rentous 
riemu 
rohkeus 
seestyminen 
seikkailunhalu 
suurenmoinen 
suuri 
syventyminen 
syvällisyys 
säteilevä 
taianomainen 
tarmo 
toivo 
turva 
tyydyttynyt 
tyyni 
tyyntyminen 

tyytyväisyys 
tärkeä 
uteliaisuus 
vahvistuminen 
vahvuus 
valppaus 
vapaus 
vilkkaus 
virkeys 
virkistynyt 
voima 
voimistuminen 
yhteenkuuluvuus 
ylenpalttinen ilo 
ylevyys 
ylpeys 
yllättynyt 
ystävällisyys 
ystävällisyys 
ällistys
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LIITE 6 Tehtäviä valmiin tunnehahmon kanssa 
 

  



 

 
 

LIITE 7 Tutkimuksen saatekirje, esimerkki 
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