
1

Doodlaus
luonnos marginaalissa



 

Aalto-yliopisto, PL 11000, 00076 AALTO
www.aalto.fi

Taiteen maisterin opinnäytteen tiivistelmä
 

 

 

Tekijä  Helena Urpulahti

Työn nimi  Doodlaus, luonnos marginaalissa

Laitos  Taiteen laitoksen Porin yksikkö 

Koulutusohjelma  Visuaalinen kulttuuri 

Vuosi  2014 Sivumäärä  105 Kieli  Suomi 

Tiivistelmä 

Lopputyössäni käsittelen intuitiivista luonnostelua, doodlausta.  
Doodlausmainen luonnos eroaa piirtämisestä. Piirustuksella tai piirroksella on aina odotettavissa 
oleva loppu, tavoite, johon pyritään. Doodlauksessa ei ole piirtämisen kaltaista ennalta asetettua 
lopputulosta, doodlaus on prosessi. Doodle siis on eräänlainen luonnos, epätarkka piirros kun 
henkilön huomio on suunnattu jonnekin muualle.  
 
Käsittelen luonnosmaista piirtelyä eli doodlausta ajattelun, muistamisen ja luomisen apuvälinee-
nä. Työssäni kamppailevat tietoinen luonnostelu ja "aivoton" doodlaus. Esittelen työssäni taiteili-
joita ja teoksia, joiden työssä doodlausmainen työskentely on ollut merkittävässä roolissa. Taiteli-
joiden lisäksi työssäni esittelen erilaisia tutkimuksia, joita on tehty doodlauksesta ja sen hyödyistä 
oppimiseen, muistamiseen ja mieleenpalauttamiseen liittyen. Luon katsauksen taidesuuntiin, joi-
hin doodlaus voisi liittyä sekä esittelen doodlauksen mahdollisia lajitovereita tai siltä vaikuttavia 
ilmiöitä. 
 
Työni on tutkimusmatka ja sukellus doodlauksen maailmaan. Se on kuin pieni eläintarha johon on 
kokoontunut tuttuja kuvioita ja kummajaiskuvatuksia doodlaamisen maailmasta. Jostain alalajista 
on hamstattu paljon aineistoa, kun taas toiset ovat ehkä jääneet täysin käsittelemättä. Ehkä mie-
lenkiintoisinta olisikin ollut tämä ulosrajattu materiaali, kuten paperille syntynyt doodlaus aivojen 
ajatustenvirrasta pois rajaamasta materiaalista. 
 
Doodlaaminen antaa mielelle mahdollisuuden vaellella ja kädelle tilaa piirtää aivojen signaalit 
paperille. Doodlaaminen on yhdenlaista kinesteettistä simulaatiota mielelle. Doodlatut luonnokset 
nousevat tiedottomasta. Milloin tämä tiedoton alitajuinen tekeminen muuttuu tietoiseksi? Raja on 
aika häilyvä. Olen miettinyt asiaa ja mielestäni jokaisessa luonnoksessa on mukana aina jotain 
tiedostamatonta.  
 
Lähestyn doodlaamista eri kulmista. Aloitan historiasta, miten doodlaus on ollut ihmisluonteessa 
mukana aina kivikaudelta nykypäivään. Miten doodlaus on näkynyt taiteessa. Itseäni eniten kiin-
nostava aihe on tutkimus miten doodlaaminen auttaa asioiden ymmärtämistä ja hahmottamista 
sekä miten doodlaus toimii apuvälineenä taiteen tekemisessä ja vapauttaa ajattelemaan. Loppu-
osassa käyn läpi muutamia doodlauksen kaltaisia sovelluksia. 
 
Työni on vain pieni johdatus doodlaamiseen, pintaraapaisu pienestä mutta kuitenkin melko laajal-
le versoavasta aiheesta. 
 

Avainsanat  Doodlaus, duudlaus, doodle, doodling, piirretty kuva, kuvio, piirustus, kuvajainen, 
oheispiirtely, puhelinpiirustus, töherrys, tuherrus, harakanvarvas, muistiinpano, raapustelu,  
luonnos, sutaisu, suttu, tuhru. 



2

Doodlaa vapaasti tälle sivulle!
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Johdanto

Lopputyössäni käsittelen intuitiivista luonnostelua, "aivotonta piirtämistä", 
doodlausta.

Doodlausmainen luonnos eroaa piirtämisestä. Piirustuksella on aina odotetta-
vissa oleva loppu, tavoite johon pyritään. Doodlauksessa ei ole piirtämisen kal-
taista ennalta asetettua lopputulosta, doodlaus on prosessi

Luonnostelua ei ole Suomessa käsitelty kovinkaan paljon doodlauksen konteks-
tissa. Itse en onnistunut löytämään suomenkielistä kirjallisuutta aiheesta, lukuun 
ottamatta verkkolähteitä, joissa aihetta oli käsitelty lähinnä yksityisten ihmisten 
blogeissa. 

Tietenkin haasteita voi asettaa termi doodlaus. Hain tietoa kirjastosta ja netistä 
hakusanoilla piirretty kuva tai kuvio, piirustus, kuvajainen, töherrys, harakan-
varvas, muistiinpano, raapustelu, luonnos, sutaisu, suttu. Löysin paljon tietoa 
kuinka luonnostelu tai yksinkertainen piirtustus saattaa säästää turhalta pään-
vaivalta. Ohjeita ja neuvoja kuinka luonnos saattaa kiinnittää huomioon asioihin 
joita ei tullut edes ajatelleeksi piirtämistä aloittaessa. Lisää ohjeita miten on pa-
rempi käyttää ensin 1yhyt aika nopean luonnoksen tekemiseen kuin tehdä koko 
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työ valmiiksi ja huomata siinä muutostarvetta. Englanninkielen doodlaus-termiä 
kuvaavaa sisältöä ei kuitenkaan mikään tulos täysin vastannut.Työssäni kamp-
pailevat tietoinen luonnostelu ja "aivoton" doodlaus. Esittelen työssäni tieteellisiä 
tutkimuksia, joissa doodlauksen on todistettu toimivan alitajuisena työkaluna, 
joka antaa mahdollisuuden keskittyä käsiteltävään asiaan. Kirjassaan Näkökul-
mia neuvotteluihin ja palavereihin Pirkko Huhtinen kertoo "Kohdatessamme ja 
oppiessamme uusia asioita ne varastoituvat muistiimme näkömielikuvina, sisäi-
sinä ääninä ja kehon tuntemuksina. Kun palautamme asioita mieleemme, käy-
tämme samaa aistikanavaa, jonka avulla uudet asiat on omaksuttu. Tämä tukee 
ajatusta siitä, että kaikki viisi aistiamme prosessoivat informaatiota jatkuvasti." 
(Huhtinen 2002, 124-126.)

Aivomme eivät kuitenkaan pysty havaitsemaan kaikkea sen käsittelemää infor-
maatiota ja siksi tietoinen mielemme hylkää osan tiedosta. Mielenkiintoista on 
se miksi mielemme sivuuttaa jonkun informaation merkityksellisyyden vaikka 
aivomme kuitenkin sitä tuottavat. Doodlatessa aivojen sivuutettu informaatio tu-
lostuu paperille erilaisina kuvina.

Doodlaaminen antaa mielelle mahdollisuuden vaellella ja kädelle tilaa piirtää 
aivojen signaalit paperille. Doodlaaminen on yhdenlaista kinesteettistä simu-
laatiota mielelle. Doodlatut luonnokset nousevat tiedottomasta. Milloin tämä 
tiedoton alitajuinen tekeminen muuttuu tietoiseksi? Raja on aika häilyvä. Olen 
miettinyt asiaa ja mielestäni jokaisessa luonnoksessa on mukana aina jotain tie-
dostamatonta. Paperilla näkyy jokin aivojen impulssi joka ohjaa kättä "väärään" 
suuntaan. Käsi piirtää omiaan. Croquis-piirtämisessä mieli on täysin keskittynyt 
mallin piirtämisen lyhyessä ajassa. Crquis-piirtäminen ei siis ole tiedostamaton-
ta doodlausta tai intuitiivista luonnostelua. Piirtämistilanteessa aivoista saattaa 
kuitenkin tyhjentyä paperille kuvaan kuulumatonta. Joskus croquis-piirustus voi 
olla alku maalaukselle, muulle teokselle tai jo taideteos sinällään. (Konttinen &  
Laajoki 2005, 75)
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Lähestyn doodlaamista eri kulmista. Aloitan historiasta, miten dood-
laus on ollut ihmisluonteessa mukana aina kivikaudelta nykypäivään. 
Miten doodlaus on näkynyt taiteessa. Itseäni eniten kiinnostava aihe 
on tutkimus miten doodlaaminen auttaa asioiden ymmärtämistä ja 
hahmottamista sekä miten doodlaus toimii apuvälineenä taiteen teke-
misessä ja vapauttaa ajattelemaan. Loppuosassa käyn läpi muutamia 
doodlauksen kaltaisia sovelluksia.
Työni on vain pieni johdatus doodlaamiseen, pintaraapaisu pienestä 
mutta kuitenkin melko laajalle versoavasta aiheesta.

Olen myös tämän työn tekemisen aikana doodlannut monta kertaa, 
mutta monet niistä paperille tulostuneista aivosignaaleista ovat 
joutuneet mainospostin mukana keräyslaatikkoon.

Monille tutuilleni termi "doodle" tai "doodlaus" 
tuo mieleen Googlen  kokoustyökalun. Työ-

ni ei käsittele Googlen Doodle-työka-
lua, joka auttaa löytämään ja sopimaan 
parhaan ajan tapaamisille, kokouksille, 
illallisille, treeneille ynnä muille me-
noille, joihin osallistuu useampia hen-
kilöitä.

Kuva 1. Riitta Skyttin doodlaus.
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Appendix

My masters thesis subject is intuitive drawing, "brainless doodling".
I see a division between drawing and doodling. Drawing as an action has several 
concerns, the most important being that there is an expected end result or goal. 
Doodling has no such expectation. There is no evident goal, it is simply a process.

Doodling hasn't been discussed very much in this context in Finnish literatu-
re. I wasn't able to find written publications over the subject in Finnish, despite 
web-content in different blogs. 

One challenging thing can be the term doodling. I searched for knowledge from 
various places. My sources were Finnish libraries and Internet. I used search 
words such as doodled sketch, drawing or a pattern, I also used, words: reflexion, 
botch, daub, notes, scribble, sketch, lick, blur. I tried to find knowledge on bene-
fits of doodling. I found a lot of information how doodling or simple sketching 
can save you from a lot of trouble. I also found many instructions, how it is better 
to use a short time to make a fast sketch than doing the whole work ready and 
notice thing that need a change. I didn't find content which would contain infor-
mation about doodling.

In my theses there is a struggle between conscious, purposely done sketching 
and brainless doodling. Scientifically speaking, doodling is shown to be a form 
of unconscious stimulus that allows the mind to focus on the task at hand. In the 
book "Näkökulmia neuvotteluihin ja palavereihin", Perspectives to negotiations 
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and  meetings Pirkko Huhtinen writes"When we encounter and learn new thin-
gs, those are stored in our memory as visual images , internal voices  and fee-
lings on our body. When we are at the recall process, we use the same 

channel which we learned the information. This 
stems from the idea that our five senses are con-
tinuously processing information." (Huhtinen 
2002, 124-126.)

This type of processing leads 
to a majority of infor-

mation being ignored 
and discarded due to 

it being useless to 
the task at hand.  
I am interested in 

this discarded infor-
mation. While a part 

of our minds deem this 
type of knowledge to be use-
less, our brain still records 
it. It is a part of our history 
and memory, percolating just 

beneath the surface of full cons-
ciousness, forever unseen and 
unidentifiable. This discarded 
information shows up during 

the act of doodling.

Kuva 2. Riitta Skyttin doodlaus.
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Doodling gives a chance to thoughts to wander freely and an opportunity for 
hand to doodle these weird thoughts down to the paper. Doodling is one kind 
of kinestic simulation to feed your mind. Doodled drawings are spreading from 
subconscious. But when this subconscious thing comes to conscious? There is not 
a clear line. I have thought about it and I think every doodle contains something 
from the subconscious. Impulse from the brain guides the hand to wrong dire-
ction. Hand draws whatever. For example the croquis drawing is not doodling 
in its subconscional meaning. However when doing the croquis drawing some 
unintended strokes are appearing to the paper. Sometimes a croquis drawing can 
be a start to a painting or other art piece or piece of art itself. (Konttinen &  Laa-
joki 2005, 75)

I approach the doodling subject from different angles. I start from history, how 
doodling has been with us from stoneage to nowadays, how doodling has played 
a role in art.  The most interesting part for me is the studies how doodling gives 
a freedom for thought. How it has been discovered that doodling helps to think 
and understand things. And how doodling can work as an peculiar aid when 
making art. In the end of my theses I represent some examples how doodling is 
used in different contexts. 

My work is just a short introduction to doodling, a scratch from a small but quite 
widely spreading subject. 
During the time spent to do this work I have doodled many times, but many of 
those signals from my brains subconsciousness have got destiny to be trashed 
with other recycled papers.

For many people "doodle" or "doodling" brings Doodle tool of Google in mind. 
My work doesn't is not about this tool, which helps to find and agree the most 
suitable time for meetings, dinners, exercises plus other happenings where more 
people are involved.  



10

Sisällysluettelo

Johdanto 4

Appendix 7

1. Doodlaus ....................................................................................................................................................................... 12

    1.2 Daedal Doodle ......................................................................................................................................................16

 2. Doodlauksen historia ..............................................................................................................................................20

    2.1. Kuvioita hiekkaan Andres Amador ................................................................................................................20

3. Termi ...........................................................................................................................................................................23

    3.1 Google Doodles ...................................................................................................................................................28

4. Miksi ihmiset doodlaavat? ..................................................................................................................................... 30

    4.1. Päivittäiset doodlaukset ...................................................................................................................................40   

    4.2.Oheistoiminta .....................................................................................................................................................44

    4.3.  Doodlaus stressin poistajana  ...................................................................................................................... 47

    4.4. Doodle bombs, Hattie Stewart .......................................................................................................................49

5. Doodlaus ja psykologia .............................................................................................................................................51

     5.1. Freud Museon logo ............................................................................................................................................57

     5.2. Doodleologia .....................................................................................................................................................58

     5.3. Mentalismi .........................................................................................................................................................61

     5.4.  Projektiivinen testaus ....................................................................................................................................62        

     5.5  Doodlaus lääketieteessä ................................................................................................................................64



11

6. Doodlaus ja taide......................................................................................................................................................66

      6.1. Doodlaus iholle ................................................................................................................................................70

      6.2.  Art Brut ja doodlaus .....................................................................................................................................73

      6.3. Hourloupe ........................................................................................................................................................75

      6.4.  Mielisairaiden taide .......................................................................................................................................79

      6.5. Ekspressionismi, abstrakti ekspressionismi ja surrealismi ................................................................81

      6.6. Surrealismi ja doodlaus ................................................................................................................................82

      6.7. Automatismi ja automaattitaide..................................................................................................................84

      6.7. Postitaide ........................................................................................................................................................ 86

      6.8. Spiritistinen taide .......................................................................................................................................... 89

      6.9. Metadoodle ..................................................................................................................................................... 90

      6.10. Kilroy was here  ............................................................................................................................................91

 7. Doodlauksen kaltaisia sovelluksia muualla ........................................................................................................92

     7.1.  Taidepäiväkirjat Art-books ............................................................................................................................94

     7.2. Skräppäys .........................................................................................................................................................94

     7.3. Oekaki ................................................................................................................................................................95

8. Doodlaus ja sen kaupallinen hyödyntäminen ....................................................................................................96

     8.1 Voisiko siihen piirtää vesinokkaeläimen? ...................................................................................................96

     8.2. Piirto-ohjelma vei Angry Birdsin ykköspaikat .........................................................................................97

9. Yhteenveto ................................................................................................................................................................ 98

Lähteet .......................................................................................................................................................................... 100



12

1. Doodlaus

Aloitetaan, laitetaan asia post-it lapulle kätevästi muistiin. Mitä tapahtuu ennen 
asian ylös kirjaamista? Napataan kuulakärkikynä hyllyltä mainoskuulakärkiky-
niä täynnä olevasta, hieman rikkoontuneesta isohkosta mukista. Lappu ja kuu-
lakärkikynä kohtaavat. Pallokärki luistaa paperin pintaa pitkin hetken ja asia on 
ylhäällä! Hetkinen, lappusesta löytyy monesti myös toinen asia. Yleensä ympyrä-
mäinen suttu, doodlaus. Selitys tietenkin on, että pitää testata ja virkistää mukis-
sa lojuneen kynän pallokärkeä. Toisin kuin luulisi, sutulla on toinenkin funktio. 
Suttu syntyy alitajunnastamme ja valmistaa mielen ja käden kirjoittamaan juuri 
halutun asian muistiin ja oikein. Täydellistä. Lappu työpöydälle, jääkaapin oveen 
tai kauppaan mukaan. Ei turhia virheellisiä yrityksiä.

Entä jos tulee mietintätauko? Jos olisikin hyvä kirjoittaa vielä jotain muuta... Syn-
tyy lisää ympyräsuttua. Tai kukkia, viivoja, kolmioita, vieterikiharaa... Yksilölli-
siä kuvia henkilöstä riippuen. Seuraavassa hetkessä ne halutut asiat listautuvat 
lapulle selkeästi ja järjestyksessä. Toki hyvin pienelle osalle ihmisistä ei lappuun 
tule mitään muuta ylimääräistä, sellaista suttua siis. Ja jotkut käyttävät erillistä 
suttupaperia.
“Ehkä ei sittenkään irtokarkkeja, sokeri ei ole hyväksi joka päivä.” Irtokarkit jou-
tuvat listasta yliviivatuksi. Sanan yli vedetään viivaa edestakaisin aika monta ker-
taa, vaikka ihan yksikin kerta riittäisi. Ehkä luopuminen on aina ajatuksen tasolla 
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hankalaa ja aivoista tulostuu sanan päälle useampi viiva, samalla luopuminen 
helpottuu ja ajatukset siirtyvät muiden asioiden pariin

Uskon, että jokainen tunnistaa itsessään pienen doodlaajan. Paperille 
tulee suttua, viivoja tai kuvioita puhelinkeskustelun aikana, luennolla, kokouk-
sessa tai muussa keskittymistä vaativassa tilanteessa. Myös tylsistyneenä aivot lä-
hettävät signaalia ja käsi alkaa piirtää jälkeä paperille. Aivot vaativat käden piir-
tämään, jotta ajatukset eivät lähtisi vaeltelemaan liian kauas aiheesta. Aivoista siis 
tulostuu jotain niissä olevaa keskittymistä häiritsevää signaalia.

Doodle siis on eräänlainen luonnos, epätarkka piirros kun henkilön huomio on 
suunnattu jonnekin muualle. 

Käsittelen piirtelyä eli doodlausta ajattelun, muistamisen ja luomisen apuväli-
neenä.  

Sepän lukion kuvaamataidon KU1 -blogissa doodlaus määritellään seuraavasti:

“Doodlaus”
Doodlaamiselle ei oikein ole olemassa hyvää suomennosta, lähimmäk-
si pääsee “piirustelu”. Googlaamalla “doodling” tai “doodle art” löydät 
erinomaisia esimerkkejä doodlaamisesta!
Doodlessa toistetaan jotain pientä elementtiä (viivaa, ympyrää, neliötä, 
kolmiota, kaarta...) niin kauan että se alkaa näyttää vakuuttavalta. Doo-
dlen ei ole tarkoitus esittää mitään, se on varsin aivotonta piirtämistä. 
Jotkut sanovat että doodlaaminen on meditatiivista, eikä sitä tehdessä 
tarvitse ajatella mitään. 
Jos olet joskus puhunut pitkiä puheluita puhelimessa ja piirrellyt samal-
la jotain paperinpalalle tai lehden kulmaan, olet doodlannut! Jos pit-
kän luennon aikana piirtelet vihkoosi hassuja kuvioita, sekin on doo-
dlaamista! (Sepän lukio 2013, doodlaus)
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Kuva 3. Esimerkki Doodlaamisesta KU1 -bloigin sivuilta. 
(Sepän lukio 2013, doodlaus)

Lähiaikoina olen törmännyt artikkeleihin taiteilijoista joiden taidetta voisi jolla-
kin tavalla verrata doodlaamiseen. Internetissä monet taiteilijat ja "tavikset" jul-
kaisevat skannattuja doodlauksiaan, joko rohkaistakseen taiteelliseen toimintaan 
tai keskustellakseen doodlauksesta taidemuotona. Monet personoivat omia net-
tisivujaan perinteisellä paperille piirretyillä ja kirjoitetuilla kuvilla ja teksteillä. 
Nostan työssäni esille suomenkielisistä blogeista tai nettikirjoitteluista löytyneitä 
tekstejä ja kuvia. Doodlaamiseen viittaamassa merkityksessä tällaisia suomalai-
sia lähteitä ei ole paljon.

Suomalaisia taiteilijoita tai taiteen kentällä tunnustettujen vaikuttajien doo-
dlauksia en ole löytänyt. Doodlaus itsessään ei ole taidetta, eikä suomalaisten 
nykykansantaitelijoiden, ITE-taiteilijoiden joukossa minulle ole tullut vielä 
tekijöitä vastaan jotka käyttäisivät doodlausta työkalunaan tai apuvälineenään. 
ITE-taiteessa on kyse itseoppineiden ja omintakeisen muotokielen kehittänei-
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den tekijöiden teoksista Itse Tehdystä Elämästä.(Elovirta, 2005, 7). Enemmän 
doodlausta hyödykseen käyttäviä tekijöitä löytyy eurooppalaisen ja pohjois-
amerikkalaisen Outsider-taiteesta. Outsider-taiteen juuret ovat visionäärien, 
meedioiden ja erilaisten eksentrikkojen teoksissa, joista modernin taiteen 
pioneerit kiinnostuivat jo sata vuotta sitten. Kuvataiteilijat olivat tuolloin 
siirtymässä todellisuuden jäljittelystä sisäisen maailman kuvaamiseen. (Mt., 
2005, 7)

Jotta doodlauksista voi nauttia minuatyyritaideteoksina, pitää nauttia niiden kes-
keneräisyydestä ja satunnaisuudesta. Yksi koukuttavuus doodlauksissa on niiden 
esiintyminen yleensä aina kirjoitetun tekstin yhteydessä. Doodlaaja vaihtaa kir-
joituksen piirtämiseen ja takaisin. Tämä liukuminen kirjoittamisen ja piirtämi-
sen välillä luo mielenkiintoisen yhteyden maalaamisen ja kirjallisuuden, kuvan ja 
tekstin eroista ja yhtäläisyyksistä. Esittelen työssäni eri taitelijoita joiden työt ovat 
enemmän tai vähemmän kytköksissä doodlaamiseen. 

Kuva, Riitta Skyttin doodlaus.

Kuva 4. Ympyröityjä kahvitahroja “tuntilappuvihon takakannessa”.  
(Kuva Helena Urpulahti 2014)
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1.2 Daedal Doodle

Luettuaan tyttärelleen muutamia lasten aapisia Taiteilija Victor Stabin huomasi 
niissä vallitsevan hieman tylsän yksinkertaistetun ja samankaltaisuuden tilan. 
Suomenkielisissä aapisissa esimerkiksi "A" on yleensä auto ja "B" on banaani. 
Stabinin kolmevuotias tytär omaksui englanninkielen "A" acorn -sanan (terho) 
ja liitti sen aina tuleviin sanoihin saaden muodostumaan hauskoja yhdistelmiä 
kuten acorn bath, acorn cereal, acorn-daddy (terhokylpy, terhomuro, terhoisä). 
Tästä inspiroituneena Stabin innostui tekemään täysin uudenlaisen aapisen 
tyttärelleen. Stabin valitsi hänelle itselleen outoja sanoja ja yhdisti ne mitä mieli-
kuvituksellisimpiin asioihin tai esineisiin. (Stabin 2014)

Kun Stabin oli luonut A kirjainta kuvaamaan maahan narustaan ankkuroidun 
leijuvan terhon, Antigravity Acorn, oli B-kirjaimen vuoro. Hän doodlasi lau-
tasliinaan pienen ilmalaivan, blimb, mutta halusi sille mielenkiintoisemman 
synonyymin. Sanakirjojen fanina Stabin löysi sanan Zeppelin, näin muodostu-
ikin aapisen viimeisen, Z-kirjaimelle, Zooid Zeppelin's Zygote. (Stabin 2014)

Kuva 4. Stabinin aapisen viimeinen 
kirjain Z .(Stabin 2014).
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Stabin jatkoi valitsemalla aina ensin kirjaimen, sitten muutamia kirjaimella al-
kavia sanoja, mieluiten sellaisia joiden merkitystä hän ei tiennyt etukäteen. Vali-
tuista sanoista muodostuivat nopeat kuulakärkikynä doodlaukset paperille. Par-
haat hän skannasi ja jatkoi niiden kehittelyä kuvankäsittelyohjelmalla. Työ imaisi 
mukaansa ja lopputulosta varten Stabin kahlasi yli 8 000 sivua eri sanakirjoja 
läpi.  (Stabin 2014).

Vuonna 2012 Stabin kutsuttiin paikalliselle yläasteelle pitämään taiteellisesta 
työstään luento ja työpaja. Stabin päätti, että luokka tekisi oman versionsa hänen 
aapisestaan ja antoi työpajalle nimen Daedal Doodle 2.0. Jokainen oppilas sai 
kirjaimen ja tehtävänä oli etsiä sanakirjasta, tällä kirjaimella alkavia, erikoisen 
kuuloisia sanoja, joita he eivät etukäteen tienneet. Stabin oli yllättynyt lasten in-
nosta. Muutama oppilas mainitsi, että tämä oli ensimmäinen kerta kun he olivat 
oikeasti lukeneet sanakirjaa.  (Zagofsky, 2012).

Kuva 5. Daedal Doodle 2.0.
Esimerkki oppilaan  
piirroksesta. (Stabin 2011).
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Työpajan jälkeen oppilaat olivat vielä enemmän innoissaan kuullessaan, että hei-
dän työnsä tulisi näytille museoon. Monet lapsista mainitsivat, etteivät he olleet 
edes nähneet museogalleriaa ennen! Stabin muistelee olleensa ylpeä kuudennella 
luokalla kun hänen yksi työnsä pääsi näyttelyyn minikauppakeskuksen Käytä-
välle. Mutta hänen työpajansa oppilaiden ensimmäinen näyttely esiteltäisiin oi-
keassa galleriassa, lasten vanhemmatkin olivat innoissaan projektista. (Zagofsky, 
2012).

Kuva 4. Oppilaiden työpajan tulokset 
Carbon County -lehdessä.  
Alkuperäinen kuvateksti:  Left to right: 
Allentown Art Museum Arts and 
Education Manager Kathy Odorizzi, 
Artist-in-Residence Victor Stabin, and 
Panther Valley High School art teacher 
Kimberlee Burkett review Daedal Doo-
dle 2.0 at the Allentown Art Museum 
celebration of works by Panther Valley 
students. (Zagofsky, 2012).
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Työni on tutkimusmatka ja sukellus doodlauksen maailmaan. 
Se on kuin pieni eläintarha johon on kokoontunut tuttuja kuvioita ja 
kummajaiskuvatuksia doodlaamisen maailmasta. Jostain alalajista 
on hamstattu paljon aineistoa, kun taas toiset ovat ehkä jääneet 
täysin käsittelemättä. Ehkä mielenkiintoisinta olisikin ollut 
tämä ulosrajattu materiaali, kuten paperille syntynyt doodlaus 
aivojen ajatustenvirrasta pois rajaamasta materiaalista. 

Tekstiä lukiessa voi saada skitsofreenisen vaikutelman, onnek-
si juuri mielisairaiden taide on taideosiossa käsittelyssä. Ehkä 
työn rakenne kuvaa jonkinlaista oman mieleni tervettä tai sai-
rasta kuvaa? Varmasti kenen tahansa muun kokoamana työstä 
olisi tullut hyvin erilainen. Saattaa olla, että olen ohittanut monta 
merkityksellistä informaatiota ja työni sisältää vain merkitykse-
töntä katselmusta koukeroiden syövereihin. 

Olen tehnyt työn prosessinomaisesti, kuten doodlaten, ilman selkeää 
kuvaa millainen tulos lopputuotteesta muodostuisi. Toivon tämän 
työn lukijaa innostavan hänen omaa maailmaansa lähinnä olevasta 
osioista, joka yhdistyy doodlaamiseen.

Kuva 5. Esimerkki puhelinpiirustuksesta, 
RAM SAM SAA -blogista. (Hanna 2010, 
lankapuhelin / trådtelefon)
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2. Doodlauksen historia

Ihmisen historiassa ennen kirjoitustaidon kehittymistä, tiedon tallennus ja toi-
sille välittäminen toteutui pääasiassa puheen avulla. Jos puhuja ei voinut olla pai-
kalla, välitettiin tieto viestinviejän kautta. Jos viestiä välittävää henkilöä ei ollut 
saatavilla, jäljennettiin viesti lumeen, hiekkaan tai muuhun materiaaliin. Näin 
voitaisiin sanoa, että doodlaus on ollut olemassa jo kivikaudella, jopa aiemmin. 
Aiemmasta ajasta ei tietenkään ole tallenteita. Nykyihmisenkin kyllästyessä esi-
merkiksi rannalla, tulee kengän kärjellä, sormella tai tikulla piirreltyä hiekkaan. 

Hiekkaan piirtämisestä tulee itselleni mieleen hiekkarannat, siellä rakennetut 
hiekkalinnat tai hiekkalaatikolla lapsena valmistetut hiekkakakut. Hiekan pi-
demmälle työstämisestä tulee mieleen hiekkaveistoksia tekevät taiteilijat. 

2.1. Kuvioita hiekkaan Andres Amador

San Fransicolainen taiteilija Andres Amador doodlaa uskomattomia geometrisiä 
kuvioita merenrannoilla veden kostuttamalle ja tasoittamalle hiekalle. Taiteilija 
sanoo, että nämä lyhytaikaiset kuviot syntyvät transsin kaltaisessa tilassa. Taiteli-
ja kertoo, ettei hänellä ole etukäteen suunniteltua tiedostettua kuviota mielessään 
kun hän luo teoksiaan. (Amador, 2014)

Rauhallinen ja miltei tyhjä ranta auringon nousun tai laskun aikaan on täydelli-
nen ympäristö hiekan kuvioinnille. Kaupungin ja autojen melu vaimenee aalto-
jen kuohun ääneen. Kuvioiden luomiseen Amador käyttää luonnon keppejä tai 
haravan varsia. Amador katselee teoksiaan kunnes ne katoavat veden huuhtomi-
na, tuulen tuiverrukseen tai ihmisten tallaukseen. Doodlaukset palaavat takaisin 
luontoon ja Amador tuntee saattaneensa työnsä loppuun ja sen täyttäneen tehtä-
vänsä. (Amador, 2014)



21

Doodlaus omaa siis yhtä pitkän tai pidemmän historian kuin kalliomaalaukset. 
Kalliomaalauksista on kuitenkin mahdotonta tietää tehtiinkö ne ajanvietteenä, 
ilman suunniteltua päämäärää, kuten doodlaukset. Oliko niillä tarkoitus jättää 
merkki maailmaan vai tehtiinkö ne vain itselle. Mahdollisesti kuvaa aloitetta-
essa oli jo mielessä päämäärä ja lopputulos, jolloin kalliomaalaukset kuuluvat 
enemmän graffitien kaltaiseen luokkaan. Vanhimmat piirrosmaiset, maalatut ja 
kaiverretut luolateokset ovat historian jäänteitä joista on mahdollista tieteellisesti 
määrittää aika.

Vanhimmat luolataideteokset määritetään noin 35000 vuoden päähän, myöhäis-
paleoliittiselle kivikaudelle. Font-de-Gaumesta, Eyzies-de-Tayacissa Ranskan 
Dordognessa sijaitsevasta luolasta löydettiin vuonna 1901 yli 200 paleoliittisen 
kauden luolamaalausta ja piirrosta. (Konttinen & Laajoki 2005, 112) Paleoliit-
tinen kivikausi on kivikauden vanhin vaihe, ihmiskunnan varhaisin kulttuuri-
vaihe, ajallisesti n. 600000-9000/8000 eKr. (mt, 316). Löydetyt luolamaalaukset 
kuvaavat biisoneja, villihevosia ja mammutteja. Osittain päällekkäiset kuvat on 
yleensä maalattu punaisella, ruskealla tai mustalla. Tärkeimpiä töitä on korostet-
tu kaiverruksella. (mt, 112)

Kuva 6.  Kuvia Andres Amadorin työskentelystä Andres Amadorin kotisivuilta. (Amador, 2014)
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Noin 4000 vuotta ennen ajanlaskun alkua Mesopotamian yhteiskunnassa alkoi 
kuvallinen kirjanpito. Sumerit käyttivät kaupunkiensa rakennusaineena savitiil-
tä. Sumerit kirjoittivat kehittämäänsä nuolenpääkirjoitusta halkaistuilla ruo’oilla 
savitauluille. Taide oli pääasiassa uskonnollista. Kuvat jäljennettiin lituskamai-
siin savitauluihin, joihin tieto tallentui ja sitä pystyttiin jakamaan monistamalla 
tauluja ja kuljettamalla niitä pitkien matkojenkin päähän. Osissa säästyneistä ja 
löytyneistä savitauluista reunat on koristeltu satunnaisilla piirretyillä tai savesta 
muovatuilla kuvioilla. (Konttinen & Laajoki 2005, 426)

Kun siirrytään kronologisesti ajassa huomattavasti eteenpäin, keskiajalle, on sen 
aikaisista käsikirjoitusten marginaaleista on löydettävissä viitteitä doodlaami-
seen. The American Scholar julkaisun artikkelissaan “In the Praise of Doodling” 
Matthew Battles nostaa esiin kuinka keskiaikana munkit kutsuivat piirtämistä 
“probation pennaeksi” sulan todisteeksi. Battles korostaa, että keskiaikaisten 
käsikirjoitusten marginaalit on kirjoitettu täyteen spiraalein yliviivattuja nimiä. 
Samankaltaiset kuviot toistuvat sattumanvaraisessa järjestyksessä eri sivuilla, 
poiketen vain hyvin vähän nykyaikaisten käsin tehtyjen muistiinpanojen margi-
naaleista usein löytyvistä doodlatuista tuherruksista. (Battles 2004, 105). 

Lontoolaisen lääketieteen aikakauslehti The Lancetin G. D. Schottin artikkelissa 
Doodling and the default network of the brain viitataan myös muutamaan his-
torialliseen doodlaten tehtyyn kuvitukseen, 1500-luvun Antwerpin kaupungin 
työntekijöiden tekemiin doodlauksiin ja 1700-luvun Banco di Napolin reskont-
ranhoitajien työkirjoista löytyneisiin doodlauksiin. Viimeksi mainitusta kiinnos-
tui taidehistorioitsia Ernst Gombrich tutkimuksessan, joka käsitteli virkavallan 
tekemiä doodlauksia. Artikkelissa mainitaan Myös Albrecht Dürerin, Desiderius 
Erasmuksen ja Fjodor Dostojevskin olleen ”tapadoodlaajia”. (Schott 2011, 1133-
1134)

Artikelissa  todetaan huomoristisesti: ”Vaikka doodlauksella on kauaskantoinen 
historia, sen (taudin) esiintyvyys on tuntematon.”  (Schott 2011, 1133)
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3. Termi

Johdannossa yritin määritellä doodlausta, mitä siis tarkoitan englannikielestä lai-
natulla termillä doodlaus. Myös doodlausta tutkinut Matthew Battles käsittelee 
The American Scholar -lehden artikkelissaan “In the Praise of doodling” dood-
laus -termiä ja miten sen merkitys on englanninkielessä muuttunut ajan myötä. 
Ennen 1920-luvun puoliväliä englanninkielisellä termillä doodlaus ei tarkoitettu 
luonnostelua tai piirtämistä. (Battles 2004, 105). Battles kertoo, että käyttämis-
sään lähteissä sitä on kutsuttu sepustuksesksi tai raapustukseksi (scribbling), joka 
voi tarkoittaa piirtämistä tai kirjoittamista. Ennen 20-lukua, englanninkielinen 
termi doodle ei tarkoittanut piirtämistä ollenkaan, se otli tapa kuvata joku, joka 
oli tyhjäkäynnillä. Kielelliset historioitsijat ovat sitä mieltä, että termiin doodle 
yhdistettiin aluksi Portugalin sana typerää (doudo) ja saksankielen sana typerää 
(dudel). Samuel Johnsonin sanakirjamääritelmä sanasta doodle kuuluu “trifler, 
tyhjäntoimittaja” (julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1755). (mt. 105) 

Battles päivittelee artikkelissaan, englanninkielen hidasta uusien termien 
käyttöönottoa ja ettei englanninkielessä tälle intuitiiviselle luonnostelulle ollut 
omaa sanaa ennen 1920-luvun puoliväliä. Battles tähdentää, että tämä on outoa, 
koska doodlausta harrastetaan varmasti ympäri maailmaa, kaikkialla missä 
on paperia ja kynä tarjolla. (Battles 2004, 105). Suomenkielestä ei vielä tänä 
päivänäkään löydy omaa sanaa tälle jokaisen suorittamalle aktiviteetille. Ly-
hyellä tutkimusmatkallani doodlaamisen maailmaan, on käynyt selväksi, että 
ainakin Wikipedia selvittää monella muulla kielellä englanninkielistä termiä 
doodle. Muutamat esimerkit doodle tai doodling sanojen vastineita ovat wiki-
pedian mukaan espanjaksi garabato, ranskaksi gribouillage, norjaksi drodling, 
tanskaksi krusedulle.
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Nykypäivän terminä doodlaus, luonnostelun merkityksessä, näyttäisi kumpua-
van Russell M. Arundelin kirjasta ”Everybody’s Pixillated”, joka on julkaistu 
vuonna 1937. Kirjansa alkusanoissa Arundel määrittelee suttumaisia luonnok-
sia seuraavasti, “Doodle on luonnos tai piirros, joka tehdään kun tietoinen mieli 
askartelee täysin muiden ajatusten parissa. Laita paperi ja muistilehtiö syötiksi 
kenen tahansa puhelimen viereen ja lyön vetoa, että tämä henkilö tarttuu kouk-
kuun ja doodlaa seuraavan puhelinkeskustelunsa aikana.” (Arundel 1937, ix).
 
Kirjassaan Arundel esittää ajatuksen, että sivistyneillä ja koulutetuillakin ihmisil-
lä on luontainen tarve doodlaamiseen. Arundelin mukaan tämä “mystinen tila” 
on piilossa tavallisen elämän viitan alla jonka päälipuolella näytämme bisnesmi-
nämme ja keskitymme arkipäivän asioihin. Arundel uskoi, että doodlaus voisi 
auttaa meitä vapauttamaan sisäisen luovuutemme ja unohtamaan hetkeksi jo-
kapäiväiset murheet ja huolet. (Arundel 1937, x). Arundel käyttää esimerkkeinä 
vuosisadan puolivälin johtajia kuten George Washingtonia (mt. 1) ja Franklin 
Delano Rooseveltia (mt. 63). Arundel lisää, että doodlaus näyttäisi toimineen 
myös näillä johtajilla yhtenä työkaluna päätösten ytimeen päästessä. (mt. xi).

Vaikka doodlaamista pidetään luonnollisena ja spontaanina maailmanlaajuisena 
ilmiönä, doodlaus, käsittelemässäni merkityksessä on konsepti, keksintö käsite, 
joka syntyi tiettynä aikana. Doodlaus tuli nopeasti erittäin suosituksi erityisesti 
Yhdysvalloissa 1920-luvulla. Sen suosion nousuun Amerikassa on muutamia syi-
tä, joista merkittävimpänä luku- ja kirjoitustaidon leviäminen tavallisen kansan 
joukoissa. (Battles 2004, 105).

Kirjoittamisen yleistyttyä 1900-luvun alussa erityisen suosituksi tuli grafologia, 
käsialantuntemus. Grafologia perustuu analyysiin ihmisen luonteenpiirteiden 

Kuva 7. (Vasemmalla) Esimerkkikuva doodlauksesta artikkelissa 
Doodling and the default network of the brain. Doodles on a page from 
Fyodor Dostoyevsky’s manuscript of The Devils. Doodlauksia Dostoje-
vskin käsikijoituksessa Riivaajat. (Schott 2011, 1133)
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selvittämiseksi käsialasta. Aikakaudelle oli tyypillistä psykoanalyyttisen ajattelun 
leviäminen, innostus vapaan assosiaation ja ihmisen mielen tiedostamattoman 
kuvaamiseen. Pilapiirrosten suosio oli myös huipussaan, siitä muistoina ovat mo-
net tähänkin päivään asti säilyneet huolettomat pilapiirrokset julkkiksista, poli-
tiikoista, näyttelijöistä, kirjailijoista. Toki piirrokset, merkinnät ja muistiinpanot 
kirjojen marginaaleissa omaavat vielä pidemmän historian.  (Battles 2004, 106).

Englanninkielinen termi, doodle, näyttää siis vakiinnuttaneen asemansa 1920 
-luvulla. Doodlaamisesta tuli vuosikymmenessä villitys, joka laajeni tavallisen 
kansan doodlausten analysoinnista julkkisten doodlausten analyyseihin. (Battles 
2004, 106).

Arundelin kirjassa ”Everybody’s Pixillated”, on useita analyyseja kuuluisien ja ei 
niin kuuluisien henkilöiden doodlauksista. Arundelin kirjassa on myös doodla-
usten tulkintaan kehitetty “Pixillation Chart”, jonka avulla on mahdollista tulkita 
myös omia tai tuttavien doodlauksia. (Arundel 1937, 72-82). Arundell kirjoittaa 
“Vaikka näyttäisi, että doodlatut kuvat päämäärättömiä, oikeasti ne ovat tarkkoja 
kuvia alitajunnasta. (Arundel 1937, x).

Aundelin kirjassa Cabell “Cab” Callowayn, kuuluisan yhdysvaltalaisen jazzmuu-
sikon doodlausta analysoidaan seuraavasti: Muusikot ja taiteilijat ovat kaikkein 
arvaamattomimpia doodlaajia. Taiteilijat jotka ovat mestareita piirtämään voivat 
usein alitajuisesti luoda outoja ja järjettömiä piirustuksia puhuessaan puhelimes-
sa tai ollessaan kokouksessa. Muusikot miltei aina paljastavat piirustuksissaan 
ammattinsa. Cab Calloway teki ylläolevan doodlauksen kun hän availi postiaan. 

Calloway ei koskaan doodlannut keskittyessään musiikin tekoon. Psykologit se-
littävät, että kun tietoinen mieli ja alitajunta ovat kiinni samassa ajatusprosessissa 
ei jää tarvetta ilmaista ylimääräistä alitajuista mentaalista energiaa. Analyysi: Ar-
vaamaton, kärsimätön, erittäin energinen. (Arundel 1937, 92).

Kuva 8. (Viereisellä sivulla) Kuva kirjasta 
Everybody’s Pixillated (Arundel 1937 ,92.)
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3.1  Google Doodles

Google-logomuunnokset ovat hauskoja, yllättäviä ja joskus spontaaneja muu-
toksia, joita tehdään juhlistamaan juhlapyhiä, vuosipäiviä, kuuluisia taiteilijoita, 
uranuurtavia tutkijoita yms. (Google 2013, Google Doodles)
 
“Logopiirroksen käsite syntyi vuonna 1998 ennen yrityksen rekisteröimistä 
Googlen perustajien Larryn ja Sergeyn leikkiessä yrityksen logolla juhlistaak-
seen vierailuaan Nevadan autiomaassa järjestettävillä Burning Man -festivaa-
leilla. Larry ja Sergey lisäsivät tikku-ukon Googlen toisen o-kirjaimen taakse. 
Uudistetun logon oli tarkoitus olla hauska viesti Googlen käyttäjille ja kertoa, 
että yrityksen perustajat olivat “vaihtaneet vapaalle”. Ensimmäinen logopiirros 
oli varsin yksinkertainen, mutta sen myötä syntyi idea erilaisten tapahtumien 
juhlistamisesta yrityksen logoa koristelemalla.” (Google 2013, Google Doodles)
 
“Kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2000 Larry ja Sergey pyysivät nykyistä 
verkkovastaavaa Dennis Hwangia, joka oli tuolloin harjoittelijana Googlella, 
piirtämään Ranskan kansallispäivää juhlistavan Google-logopiirroksen. Piirros 
sai niin hyvän vastaanoton käyttäjiltä, että Dennisistä tehtiin Googlen logopiir-
rosten pääpiirtäjä, ja piirroksia alkoi näkyä Googlen etusivulla entistä useam-
min.” (Google 2013, Google Doodles)

Ajan myötä mielenkiinto Google-logon muunnoksia kohtaan on kasvanut niin 
Google-logon muunnokset ovat nyt lahjakkaiden kuvittajien ja insinöörien 
tiimin vastuulla. Google-logon muunnoksilla Googlen etusivua elävoitetään 
ja ilahdutetaan Googlen käyttäjiä ympäri maailman. Tiimi on luonut yli 2 000 
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Google-logon muunnosta. Jonkin verran mukana on ollut myös vierailevien 
taiteilijoiden töitä. Esimerkiksi Dilbert-viikon Google Doodlet kuvitti Scott 
Adams. Google-logopiirrostiimi ottaa mielellään vastaan käyttäjien ideoita. 
Google-logopiirroksia koskevat ehdotukset voi lähettää osoitteeseen proposals@
google.com. Kaikki doodlet ovat osoitteessa www.google.com/logos.
(Google 2013, Google Doodles)

Ensimmäinen Suomi-aiheinen logo lisättiin suomenkielisen Googlen etusivulle 
Suomen itsenäisyyspäivänä vuonna 2011. Kuva joutsenesta ja Suomen lipusta 
näkyi netinkäyttäjille kuitenkin ilmeisesti vain Suomessa.

Googlen logonmuunnoksen eli niin sanotun doodlen on suunnitellut Yhdysval-
loissa työskentelevä Sophia Foster-Dimino. Google kertoo uutisblogissaan, 
että inspiraatiota logoon on haettu suomalaisten graafikoiden ja designereiden, 
kuten Sanna Annukan töistä. (Yle Uutiset, 2011)

Kuva 9. Google-hakukoneen etusivun kuva itsenäisyyspäivänä 6.12.2011. (Yle Uutiset 2011)
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4.  Miksi ihmiset  
  doodlaavat?

Syitä ja motiiveja doodlaamiseen löytyy 
varmasti monia. Lapsena katselin vierestä 
kun äitini puhelimessa puhuessaan piirteli 
jatkuvia kuvioita paperiin. Yritin tarkkaan 
kuunnella hentoa ääntä, joka muodostui 

kuulakärkikynän painalluksesta muistilehtiön huokoiseen pin-
taan. Itsekin piirtelin lehtiöön hieman vanhempana, mutta omat kuvioni olivat 
pääasiassa kulmikkaita tai nelikulmaisia.

Myöhemmin olen ajoittain miettinyt näitä “puhelinpiirrustuksia”, mistä ne tule-
vat ja miksi teen niitä.

Myös RAM SAM SAA -blogin kirjoittaja kertoo näin “puhelinpiirustuksista”:
Meillä oli kotona lankapuhelin (Elias ei tule sellaista ikinä kokemaan). 
Äitini istui keittiön pöydän ääressä ja puhui puhelimeen ja samalla piirteli 
kuvioita paperille. Sitten meille tuli lankapuhelin jossa oli langaton luuri, 
sillä pystyi menemään pihalle puhumaan. Piirtely loppui.
Minä piirrän tuollaisia “puhelinpiirustuksia” kun ei ole muuta tekemistä, 
eli nykyään hyvin harvoin. Ennen piirtelin aina luennoilla (se auttoi kes-
kittymään), bussissa, odotellessa...
Myöhään illalla kun telkkarista ei tule mitään kiinostavaa mutta ei jaksaisi 
muutakaan tehdä piirrän kummallisia kuvioita paperille. Terapeuttista...” 
(Hanna 2010, lankapuhelin / trådtelefon)

Kuva 10. Esimerkki puhelinpiirustuksesta, 
RAM SAM SAA -blogista. (Hanna 2010, 
lankapuhelin / trådtelefon)
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Lapsena nautin myös väritys-
kirjojen värittämisestä, koska 
olin todella hyvä pysymään rajojen 
sisällä. Värityskirjat eivät kauaa tarjonneet haas-
tetta ja värittämisen into lopahti. Olin myös taitava 
piirtäjä ja piirtelin ahkerasti, kunnes murrosiässä piirus-
tusharrastus sai nössöyden leiman kaveripiirissäni ja aktii-
vinen piirtäminen jäi. Onneksi koulukirjojen ja vihkojen 
reunoihin töhertelyä pidettiin riittävän “coolina”. Tietämät-
täni autoin muistiani doodlaamalla näitä kuvioita.

Mieleeni oli jäänyt viidennellä luokalla opettajani pudottama huo-
mautus, että henkilöt jotka piirtävät tunnilla saattavat muistaa 
asiat paremmin. Kuvittelin tämän piirtämisen tarkoittavan suu-
ritöisten piirtustustöiden tekemistä ja heti seuraavalla tunnilla 
piirsin A3 kokoiseen lehtiööni mahdollisimman realistisen nä-
köistä pupua ruohomättäässä kyyhöttämässä. En ajatellut pienten 
jokapäivästen marginaaliin tuhertelimisien olevan sitä opetta-
jan tarkoittamaa piirtämistä. En tiedä mistä opettajani oli 
tämän tiedon piirtelyn keskitty- mistä helpot-
tavista ominaisuuksista saanut jo yli kak-
sikymmentä vuotta sitten.

Aloitin lähdemateriaalin etsimi-
sen lopputyötäni varten. Sanaa 
doodlaus, tai duudlaus ei viral-
lisesti löydy suomenkielestä. 
Hakusanalla duudlaus, google 
ei löytänyt 12.10.2013 mennes-
sä vielä yhtään tulosta. Sanalla 
puhelinpiirustus taas googlesta 

Kuva 11, Riitta Skyttin doodlaus.
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Kuva 12. “Ensimmäisen 
kuvistunnin doodlaus”. 

(Annan kuvis- 
blogi 2011)

tulee 789 tulosta. Hakusanalla Doodlaus sen sijaan löytyy jo noin 10 000 tulosta. 
Sana doodling taas antaa tulokseksi noin 2 840 000 tulosta. Doodling vielä noin 
53 500 000 tulosta. Suomeksi tietoa ei ole paljoa tarjolla. Kirjastovirkailijallakin 
meni hetki aiheeni doodlauksen ymmärtämiseen, joten kirjastosta ei paljon  tie-
toa herunut.

Tutkin siis pääasiassa Intenetistä löytyvää tietoa englanninkielisenä.  Miltei en-
simmäisissä hakutuloksissani törmäsin Sunni Brownin TED-talk videoon, jossa 
Brown puhuu voimallisesti doodlaamisen hyödyistä. (Brown 2011). TED-järjes-
tön toimintaideana on levittää merkitävien henkilöiden pitämiä vaikuttavia pu-
heenvuoroja, teknologian, viihteen ja designin, tiimoilta ympäri maailmaa.

Sunni Brown suhtautuu intohimoisesti doodlaukseen. Brown kertoo panosta-
vansa asiaansa ja haluavansa saada ihmiset vakuuttuneeksi kuinka he voisivat 
hyödyntää visuaalista kieltä ja doodlausta omassa työssään. Brown kertoo koh-
danneensa heti paljon ennakkoluuloja ja vastustusta kerrottuaan ideoistaan eri 
organisaatioissa. Monet pitävät doodlausta aikaa kuluttavana huuhaana ja toi-
set jopa esteenä oikealle oppimiselle. Brown yrtittää sivuttaa epäilevät tuomaat 

ja saada kaikki vakuuttuneeksi doodlauksen perustavanlaatuisesta 
vaikutuksesta siihen miten käsittelemme informaatiota ja ratkai-

semme ongelmia. (Brown 2011, 0:11-0:36 ja 1:34-3:39)

Brown painottaa useiden nykaikaisten psykologisten tut-
kimusten todistavan ihmisten käsittelevän informaatiota 
visuaalisesti, auditiivisesti, lukemalla ja kirjoittamalla sekä 

kinesteettisesti. Psykologisten tutkimusten mukaan 
usein asian syvällisesti oppimisessa helpottaa jos vä-

hintään kahta näistä kanavista käytetään yhtä 
aikaa. Doodlatessa kaikki neljä kanavaa 

ovat käytössä, visuaalinen ja auditiivi-
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nen kun katsotaan ja kuunnel-
laan esittäjää. Jos kuuntelija myös  
luonnostelee tai doodlaa kuun-
nellessaan, aivojen alitajuinen in-
formaatio kirjoitetetaan paperille ja näin paperin ja kynän käsitteleminen antaa 
kinesteettisen vasteen. Siinä vastinetta doodlauksen turhanpäiväiseksi piirtelyksi 
leimaaville Brown lisää. (Brown 2011, 3:40-4:14)

Kuva 13. Kuva  Sunni  
Brownin esityksestä.

Alussa doodlauksen historia osuudessa käsittelemäni Lancet-lehden G. D. Schot-
tin artikkeli Doodling and the default network of the brain nostaa esiin W S 
Maclay, E Guttmannin ja W Mayer-Grossin vuonna 1938 tekemän luultavasti 
laajimman tutkimuksen doodlauksen saralta. Tutkijat saivat käsiinsä 9000 dood-
lausta, jotka lähetettiin Evening Standard sanomalehden kilpailuun. Lehti oli 
luvannut palkinnon jokaisesta julkaistusta ja psykologin analysoimasta dood-
lauksesta. Tutkijat saivat selville, että doodlaukset oli tehty mitä erilaisimmissa 
mielentiloissa, tylsistyneenä, toimettomana, lomalla, meditaation aikana, erilai-
sissa jännitystiloissa, päättämättömänä, keskittyneenä, jännittyneenä, odotellessa 
ja kärsimättömänä. Tutkijat huomasivat myös, että monet kertoivat doodlattujen 
kuvien syntyneen kirjaa kirjoittaessa, matemaattisia ongelmia ratkottaessa tai 
suunnitellessa asioita. Osa kilpailuun osallistuneista kertoi doodlaamisen olevan 
välttämätöntä luovuuden saavuttamiselle, toisille doodlauksen auttoi rentoutu-
misessa ja monille  doodlaamien oli vain  mukavaa ajankulua. (Schott 2011, 1134)

Brown tuo esiin myös sen, että useissa tutkimuksissa lasten doodlaamat piirus-
tukset seuraavat melko ennustettavissa olevaa kehityskulkua. Brown painottaa, että 
tämä kehityskulku ihmisten tuottamassa kuvallisessa kielessä selkeästi osoittaa, että 
doodlaus ja piirtustelu on luonnollista ihmiselle. (Brown 2011, 4:15-4:55). Monesti 
nykyaikana kiellämme itseltämme tämän erittäin hyödyllisen toiminnan. Brownin 
mukaan Doodlaustai ei tulisi missään tilanteessa kiellettyä luokka- tai kokoushuo-
neesta. Päinvastoin doodlaamisen tulisi kannustaa niissä tilanteissa kun tieto on vai-
keasti ymmärrettävää ja käytössä on hankalia ammattisanastoja. (mt  4:56-5:35). Seu-
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Kuva 14. Kuvat reunoilla ystäväni Essi Nummelinin kalenterista. 
(Kuva Helena Urpulahti, 2014)

raavaksi doodlauksen aivottomien kuvien täyttämien sivujen seasta löytyi 
Jackie Andraden tieteellinen tutkimus doodlauksesta. Andradae on tutkija 
Plymouthin yliopiston psykologian laitoksella. (Andrade 2009, 100-106)  
 
Tutkimus oli tehty hyvin tieteellistä tapaa noudattaen. Neljäkymmentä 
henkilöä oli valjastettu tutkittaviksi kohteiksi. Jokainen henkilö otettin 
erikseen tyhjään huoneeseen, jossa tehtävänä oli kuunnella lyhyt nau-
hoitus. Nauhalla monotoninen ääni kertoi juhlasta ja sinne kutsutuis-
ta henkilöistä. Molempia ryhmiä ohjattiin kirjoittamaan ylös juhliin 
kutsuttujen henkilöiden nimet. Kontrolliryhmälle annettiin tyhjä pa-
peri ja ohjeeksi kirjoittaa ylös vain kutsuttujen nimet, ei mitään muu-
ta. Doodlaajaryhmä sai saman ohjeen, kirjoittaa nimet ylös paperille. 
Tälle toiselle ryhmälle kerrottiin nauhan olevan tylsähkö ja ajankuluk-
si saisi esimerkiksi värittää reunan neliöitä. (Andrade 2009, 101-102)  

Kuuntelutehtävän jälkeen koehenkilöt laitettiin muistitestiin. Tästä muis-
titestistä ei kerrottu etukäteen. Testattavat vietiin toiseen huoneeseen, 
jossa koehenkilöitä pyydettiin nyt kertomaan ulkomuistista aiemmalta 
nauhalta kuulemiensa juhliin kutsuttujen henkilöjen nimet. Doodlaaja-
ryhmä pystyi muistamaan keskimäärin 7,5 nimeä, kun kontrolliryhmä 
taas muisti nimiä keskimäärin 5,8 kappaletta. Doodlaavan ryhmän hen-
kilöt muistivat miltei 30% enemmän kuulemastaan kuin kontrolliryh-
mässä olleet. (Andrade 2009, 102-103)

Miten doodlaaminen auttaa muistamaan? Andrade tuo esille monta syy-
tä, mutta myös Brown viittaa teoriaan, jossa doodlaus estää aivoja luisu-
masta haaveilun tilaan. Kun ajatus lähtee vaeltelemaan itselle mieluiseen 
paikkaan, se vie paljon aivokapasiteettia. Kun unelmoidaan esimerkiksi 
lomasta, aivot alkavat työskennellä sen parissa. Ajatukset työskentelevät 
täysin käsillä olevaan asiaan kuulumattomien kysymysen tiimoilla, ku-
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ten mihin lomakohteeseen matka suuntaisi, miten matka maksettaisiin, 
missä hotellissa yövyttäsiiin. Nämä prosessit vaativat suuremman osan 
aivojen kapasiteetista kuin doodlaaminen.

Doodlaus taas vaatii hyvin vähän kognitiivisia prosesseja aivojen oppimi-
sen ja muistamisen alueelta, mutta juuri sopivasti sellaista työskentelyä, 
joka estää aivoja lipumasta päiväunelmointitilaan. Doodlaus asettaa ai-
voille juuri sen verran haastetta, että käsillä olevaa asiaa jaksaa seurata ja 
se jäsentyy toivotusti muistiin. 

Sunni Brown mainitsi omassa esityksessään doodlauksen helpottavan 
muistamista ja mieleenpalauttamista. Andraden tutkimuksen kolmen-
kymmen prosentin parannus doodlaajaryhmän joukossa tarkoittaa, että 
doodlaus voi nostaa mieleenpalauttamista 80 prosenttiin.

Andraden mukaan tutkimus todistaa, että doodlaus auttaa keskittymään 
käsillä olevaan asiaan ja estää mieltä lipumasta haaveisiin. Myös Brown 
painottaa, että mieli pysyy keskittyneenä käden piirtäessä jonninjoutavaa 
mielenmaisemaa. Doodlaus vapauttaa mielen pureksimasta turhaa in-
formaatiota ja auttaa keskittymään esillä olevaan asiaan. Andrade muis-
tuttaa, että mielellä on tapana lähteä vaeltamaan haavemaailmoihin ja se 
syö kapasiteettia esillä olevan asian sisäistämiseltä. Doodlaus vaikuttai-
si siis olevan katalysaattori parempaan oppimiseen, muistamiseen, kun 
taas haaveilu häiritsee asian oppimista. Doodlaamisen ja uneksimisen voi 
usein virheellisesti ajatella olevan sama asia.

Pörrö kertoo blogissaan:
“Jos en voi neuloa piirtelen “puhelinpiirustuksia” papereiden margi-
naaleihin. Kummallista kyllä tälläisistä tilanteista jää minulle enem-
män muistiin kuin niistä tilanteista, joissa istun passiivisena paikoil-
lani ja näytän asiallisemmalta.” (Pörrö 2008, Kinesteettisvisuaalinen)
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Jatkoin etsintää ja löysin useita artikkeleita, joissa kirjoitettiin doodlauksen hyö-
dyistä. Kaikki löytämäni artikkelit olivat kirjoitettu melko lähiaikoina, eikä niis-
tä löytynyt doodlausta vastutavaa näkökulmaa. Ajattelin, että olisi mahdollista 
löytää muutamia artikkeleita, joissa opettajat tai muut auktoriteetit kertoisivat 
doodlauksen häiritsevästä vaikutuksesta.

Ohiolaisen Capital Universityn yliopiston tutkimuksessa tutkittiin, miten dood-
laaminen voisi vaikuttaa negatiivisesti opetusvideosta oppimiseen. Testiin rekry-
toitiin 34 opiskelijaa samaisesta yliopistosta. Oppilaat katsoivat 25 minuutin 
mittaisen opetusvideon. Opiskelijoille annettiin paperi, johon olisi mahdollisuus 
tehdä muistiinpanoja (tai doodlata) katselun aikana. Videon katselun jälkeen op-
pilaat vastasivat kyselylomakkeeseen videon sisällöstä. Oppilaiden muistiinpa-
not kerättiin ja pisteytettiin muistiinpanojen sekä doodlausten määrän ja moni-
mutkaisuuden mukaan. (Aellig, Cassady, Francis. & Toops 2009, 21-22)

Oletettiin, että oppilaat jotka eivät jaksaisi keskittyä, piirtelisivät paperille mo-
nimutkaisempia doodlauksia ja kyselylomakkeessa saisivat huonomman tulok-
sen. Alkuhypoteesi ei kuitenkaan tukenut lopputulosta, miltei kaikki osallistujat 
vastasivat 100 prosenttisen oikein kysymyksiin videon sisällöstä. Tutkimus sisäl-
tää viitteitä, että doodlaamalla ja tekemällä muistiinpanoja, opiskelijat pystyivät 
täyttämään tarpeen olla aktiivinen kun heidät on laitettu suljettuun tilaan. Kes-
kittymistä mittaavalla asteikolla, miehet olivat yllättävästi selvästi naisia keskit-
tyneempiä. Doodlaus toimi eräänlaisena ylimääräisen energian purkukanavana 
ja auttoi keskittymään videon sisältöön. (Aellig, Cassady, Francis. & Toops 2009, 
23)

Mielestäni on erikoista, ettei doodlausta ole Suomessa tutkittu ja valjastettu 
enempää koulutus- opetus- ja oppimiskäyttöön. Doodlaaminen voisi vapauttaa 
valtavasti aivokapasiteettia ja tehostaa oppimista. Doodlauksella voisi mahdol-
lisesti olla myös positiivisia vaikutuksia suomalaisten nuorten mielenterveyden 
edistämiseen.  Sunni Brownin esitys oli niin innostava, että olen alkanut aina vä-
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lillä tehdä muistiinpanoja doodlaten. Piirretyt muistiinpanot aktivoivat aivojen 
luovaa puolta, aktivoiden ja vapauttaen tiedonkululle useampia reittejä. Nykyään 
yritän doodlata aina kun on mahdollista.

Monet lähteeni kuten Russel M. Arundell, Sunni Brown ja Jackie Andrae määrit-
televät doodlauksen piirtelyksi jossa huomio on suunnattu pois itse piirtämi-
stapahumasta. Itse haluaisin, että doodlaukselle voisi olla myös määritelmä 
aktiivisena tekemisenä. Mielestäni doodlaus voi toimia muistiavun lisäksi 
työkaluna taidetta tai kuvitusta tehtäessä. Jo nyt muutamista omista doodla-
tuista muistiinpanoista on kehittynyt kuvitusta tai materiaalia kuvituksiin.

Kun  oppitunnin, luennon tai kokouksen aikana doodlaa, se ei ainoastaan vähennä 
tylsyyttä. Doodlaus on luova prosessi, joka voi johtaa oppimiskokemuksiin, pieni-
in “Heureka!” hetkiin. Kuuntelemisen ja muistiinpanojen tekemisen lisäksi, op-
piminen vaatii tiedon integroimista johonkin kiinnekohtaan, joko aiemmin opit-
tuun tai samankaltaiseen asiaan. On ero tietämisen ja ja konseptin ymmärtämisen 
kanssa. Doodlaus toimii eräänlaisena tiedon siirto- ja muuntajamenetelmänä. Me-
netelmässä tieto siirretään erilaiseen ajatusmalliin. Doolaustoiminta auttaa kehit-
tämään opitun tiedon päälle rakentavaa ja pohtivaa ajattelua. Sen sijaan, että tiede-
tään vain lista termejä, doodlaus voi jäsentää ja auttaa ymmärtämään uutta tietoa.

Perjantai 28. lokakuuta 2011. Irinan blogista. “Tunnilla tekemämme 
doodlaus- tehtävä. Aloitin keskellä olevasta pallosta ja jatkoin siitä 
summittaisesti ympärillä oleviin kuvioihin miettimättä sen 
enempää mitä piirrokseni tulee esittämään. Muistan taustalla 
pyörineestä radio-ohjelmasta sen, että siinä käsiteltiin van-
hoja kreikkalaisia pylväitä ja ruukkuja. Niinkin tylsästä 
ohjelmasta jäi yllättävän paljon mieleen samalla kun 
doodlasi, vaikka ei sitä tietoisesti kuunnellutkaan.” 
(Irinan kuvisblogi 2011, doodlaus)

Kuva 15. Doodlaus.  
(Irinan kuvisblogi 2011, doodlaus)
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4.1. Päivittäiset doodlaukset

Lääketieteenopiskelija M. Michiko Maruyama kertoo Creative Arts in Human 
Medicine julkaisussa miten hän käyttää doodlaamista hyväkseen uusissa opin-
noissaan. Aiemmin taiteilijana ja teollisena muotoilijana toiminut Maruyama 
oli lääketieteen opintojensa alussa huolissaan miten kävisi hänen luovuudelleen. 
Muuttuisiko ja vähentyisikö hänen luova ajatteluprosessinsa. Opintojen edetessä 
Maruyama oli hyvin yllättynyt, koska hän tunsi luovuutensa vain lisääntyneen. 
Jokaisen päivän lopuksi Maruyama istahti alas ja mietti mitä hän oli oppinut ja 
doodlasi siitä kuvan. Nämä luonnostellut kuvat esittävät hänen ymmärrystään 
ja päänsisäistä miellekarttaa lääketieteellisiin termeihin ja konsepteihin. Maruy-
aman doodlaukset muodostavat kuvalliset muistiinpanot. Värikkäät kuvat, kie-
muraiset viivat ja hassut pikkukuvaset ovat hitsautuneet hänen muistiinsa lääke-
tieteen termien ohessa  (McLean 2014, 123)

Maruyama laittoi dodlauksiaan nähtäville nettisivuileen ja linkkejä lääketieteen 
foorumille. loppukokeiden jälkeen sai viestiä opiskelutoveriltaan, että Maruy-
aman doodlaukset olivat auttaneet häntä muistamaan monia vaikeita lääketie-
teellisiä termejä. Myöhemmin lääketieteen opinnot aloittanut opiskelija kertoi, 
että oli ottanut Maruyaman doodlaukset osaksi omaa opintaivaltaan. Myöhem-
min hän sai postia pakistanilaiselta lääketieteen opiskelijalta, joka kysyi voisiko 
käyttää Maruyaman doodlauksia lääketieteen esitelmässään.Nykyisessä työssään 
Maryama raivaa tilaa ja aikaa päivittäiselle doodlaukselle, koska se on muodostu-
nut hänelle tavaksi rentoutua ja purkaa työpäivän ajatukset. (McLean 2014, 124)
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Kuva 16. Michiko Maryaman päivittäinen doodlaus. (McLean 2014, 123)

Maruyaman luovuus oli siirtynyt lääketieteen työhön, hänelle oli käynyt kuten 
Colin Rhodes muotoilee kirjassa Toinen taide -luovat erot, “Lapsena teemme ku-
via ja kuvioita kaikella, mikä käteen sattuu, tutkimme tilan rajoja järjestelemäl-
lä esineitä ja kuvailemalla asioita. Samalla me opettelemme maailmansuhdetta, 
joka ei ole pelkästään käytännöllinen. Useimpien kohdalla tällainen luova toi-
minta hiipuu aikuisuuteen tultaessa, joskin luovuus ja pohtiva katsominen siirty-
vät usein huomaamatta muille elämän alueille, työhön tai harrastuksiin. Joistakin 
tulee kuvantekemisen tai esittämisen ammattilaisia, toisin sanoen taiteilijoita sa-
nan nykyisessä länsimaisessa merkityksessä “ (Rhodes 2004, 7)
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Kuva 17. Esimerkki sivustolta Coloring Book Corruptions.

Kun aloitin työtäni, törmäsin yllättävään asiaan, englanninkieliselle yleisölle on 
tarjolla paljon oppaita ja tehtäväkirjoja, joissa kehotetaan doodlaamaan työn 
ohessa. Oppaat kulkevat jotakuinkin nimellä “Doodle While You Work”.Esimer-
kiksi Amazon nettikaupasta löytyy uskomaton skaala mitä eriskummallisimpia 
doodlaus- ja värityskirjoissa. Suomeksi täysin samankaltaisia oppaita ei oike-
astaan ole saatavilla. Lähimmäksi työn ohessa doodlaamista pääsevät kuvittaja 
Anne Peltolan “Aikuisten värityskirjat”. Egmont kustannukselta löytyy Angry 
Birds Doodle-kirjoja, ne ovatkin ehkä ainoita suomalaisia “oikeita doodlaus-
kirjoja”. Kukaan ei kuitenkaan kiellä doodlaamasta lasten värityskirjoihin kuten 
Coloring Book Corruptions kerää aikuisten värittämiä, hiukan mustalla huumo-
rilla maustettuja, kuvia lasten värityskirjoista.
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Kuva 18.    
“Tehtävä” kirjasta  
“Doodle While 
You Work”
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4.2. Oheistoiminta

New Yorkin ammattikorkeakoulun Insinööripuolen Game Innovation Labin 
tutkijat arvioivat, että doodlaus, tavaroiden hypistely ja levoton liikehdintä ovat 
kaikkea muuta kuin mitätöntä ja jonninjoutavaa tekemistä. Kehon liikkeillä on 
mielenkiintoinen yhteys ymmärtämiselle, oppimiselle ja tunnetilalle sekä aivojen 
eri alueiden aktivoimiselle. (Karlesky & Isbister 2014, 1) 

Tutkijat yrittävät hyödyntää tätä yhteyttä kehittämällä digitaalisia “Fidget Wid-
gettejä”, oheistoiminta miniohjelmia tietokoneille, älypuhelimille ja tableteille. Va-
paasti suomennettuna nämä voisivat olla stressi widgettejä. Tutkija Michael Karles-
ky, kertoo, että eri oppimistyylejä tutkineet neuropsykologit ovat tulleet tulokseen, 
että tavaroiden hypistely ja levoton liikehdintä on selviytymismekanisti hyperak-
tiivisille ihmisille ja mm. ADHD-lapsille. Kuten doodlaamisessa myös tavaroiden 
hypistelyssä ja tuolilla kiemurtelussa vapautuu ylimääräistä energiaa jolloin aivoil-
le jää tilaa keskittyä käsillä olevaan asiaan. (Karlesky & Isbister 2014 , 2-3)

Game Innovation Labin tutkijat ottavat kehitystyössään huomioon kuinka ympä-
ristön äänet vaikuttavat luovuuteen. Tulokset viidestä eri tutkimuksesta vahvis-
tavat, että keskittyminen on helpompaa keskikovassa taustahälyssä (70dB) kuin 
hiljaisessa ympäristössä (50 dB). Myös luovuus ja tuottavuus lisääntyivät ympäris-
tössä jossa oli taustahälyä (70dB) kun taas liian meluisa ympäristö (85dB) häiritsee 
keskittymistä ja vähentää luovuutta ja tuottavuutta. (Karlesky & Isbister 2014, 3, 6)
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Ymmärtääkseen kohderyhmää Game Innovationin Labin tutkijat kehittivät net-
tikyselyn. Kyselyyn vastasi 35 henkilöä, joista 19 miestä ja 16 naisia ikähaaru-
kassa 21–47 vuotta. Vastaajat kertoivat doodlaavansa, hypistelevänsä tavaroita ja 
liikehtivänsä levottomasti työtehtäviensä aikana. Vastaajien tulokset paljastivat 
mielenkiintoisia suuntauksia, vaikka omatoimisesti tehtävästä monivalinnasta 
johtuen ne saattavat olla puolueellisia. 91% vastaajista ilmoitti doodlaavansa, tai 
tekevänsä muuta oheistoimintoa työskennellessään yksin. Neljä vastaajaa ilmoitti 
näiden toimintojen olevan ajantuhlausta, loput luokittelivat toiminnot hyödylli-
siksi tai neutraaleiksi. Yksi vastaaja oli lisännyt kategorian “hauskaa tekemistä”. 
(Karlesky & Isbister 2014, 4)

Jos nämä tulokset edustavat laajempaa käyttäytymismallia, on olemassa tutkima-
ton ja hyödyntämätön alue liittyen ihmismieleen ja nykypäivän työlle kiinteään 
osaa. Toisto näyttäisi olevan olennainen osa doodlaamisen ja muun oheistoimin-
nan mielettömyyttä. (Karlesky M, Isbister K, 4) 

Ainoa löytämäni suomenkielinen artikkeli, jossa viitataan doodlaamiseen, löytyi 
Työpiste-lehden nettiversion uutisista. Artikkeli on pieni uutinen doodlauksen 
hyödyistä työn ohessa. Artikkelissa ei puhuta doodlauksesta vaan oheispiirtelys-
tä. Uutinen on julkaistu helmikuussa 2013 otsikolla “Töissä kannattaa töherrellä 
järjettömyyksiä”. (Hurme 2013, Töissä kannattaa töherrellä järjettömyyksiä)
 
Kirjoittaja Tuure Hurme viittaa Andraden tutkimukseen, “...Andraden mu-
kaan piirtely pitää mielemme sopivassa vireystilassa keskittyäksemme johonkin 
asiaan”. Hurme on artikkelia varten tutustunut myös “piirtelyvallankmoukselli-
seen” Sunni Browniin. Hurme päättää artikkelinsa lausahdukseen: “Esimerkik-
si työpaikoilla ja kouluissa oheispiirtelyn pitäisi antaa versoa vapaasti!” (Hurme 
2013, Töissä kannattaa töherrellä järjettömyyksiä)
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Törmäsin Riitta Skyttin piirtämään doodlauksen hä-
nen yrityksensä sivuilta. Laitoin viestiä Skytille face-
bookin kautta kysyäkseni doodlauksesta. Yllättäen 

sain häneltä vastauksen! Kysyin, että  doodlaako hän 
enemmänkin ja miten hän osasi käyttää tuota termiä, 

doodlaus? 

Skytt vastasi: “Olen doodlannut aina, lapsesta asti. Se tulee ihan 
 itsestään. En melkein osaa puhua puhelimessa ilman tuhertelua. 
Palavereissa yritän välttää sitä, koska se vaikuttaa siltä kuin olisin pitkästynyt. 
En muista enää mistä nappasin sanan doodlaus. Tuosta Nyytin historiikista on 
jo aikaa, taisi olla 2005. Siinä on “suojapaperina” kuplamuovi, koska sekin on 
sellaista ns. rauhoittavaa oheistoimintaa. Kaikkihan me rakastamme poksutella 
kuplamuovia, vai mitä? Miksi valitsimme doodlauksen ja kuplamuovin kysei-
seen julkaisuun en enää muista, mutta niissä on sellainen keskittymisen, itsensä 
rauhoittamisen fiilis .”

Riitta lähetti minulle myös alkuperäiset doodlaukset, joita olen käyttänyt tässä 
työssä kuvituksena hyvinä ja selkeinä esimerkkeinä doodlaamisesta.

Kuva 19. Vinjettikuvitus Nyytin histo-
riikkiin.Kuva on doodlaus, joita Riitta 
tekee puhuessaan puhelimessa. (Skytt 
2013, Riitta_12)

Kuva 20. Oikealla alhaalla Riitta
Skyttin alkuperäinen doodlaus, 
josta ylläoleva vinjettikuvitus on 
muokattu.
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4.3.  Doodlaus stressin poistajana 

Monissa lähteissä vedotaan doodlauksen tapahtuvan kun mieli askartelee mui-
den ongelmien parissa. Aina asia ei ole näin. Cathy Malchiodi on tutkimuspsy-
kologi ja traumaterapeutti Kentuckyn Louisvillestä. Malchiodi on erikoistunut 
traumakuntouttaja ja käyttää taideterapiaa yhtenä työkalunaan. Maldiochi  pi-
tää doodlausta pakopaikkana tylsyydeltä. Hän pitää omaa doodlaustaan täysin 
tietoisen mielen tekosina. Malciodi seurasi yli kaksi vuosikymmentä tuhansia 
taideterapiassa doodlaavia, jotka selkeästi rentoutuvat doodlauksia tehdessään. 
Malciodi kertoo huomanneensa, että usein terapiassa olevat henkilöt doodlaavat 
samankaltaisia kuvioita. Monesti Malchiodi on kysynyt miksi toistavat niitä, on 
saanut vastaukseksi, että kuviot joita he doodlaavat syntyvät automaattisesti ja 
doodlaajat pitävät juuri niiden kuvioiden tekemisestä. (Malchiodi 2014, Dood-
ling Your Way to a More Mindful Life)

Malchiodin mukaan doodlaus ei ole vain mahdollisuus “ajatella eritavalla”, se on 
myös mahdollisuus tuntea eri tavalla. Monista eri tutkimuksista saadut tulokset 
todistavat, että taiteellinen ilmaisu auttaa yksilöitä yhdistämään ajatukset tun-
teisiin. Doodlauksessa Maldiochista uskomattomin ja hienoin juttu on, että se 
stimuloi useita eri aivoalueita. Doodlaus voi olla spontaania, joskus alitajuista, 
rauhoittavaa, tyydyttävää, tutkivaa, muistia stimuloivaa ja tietoista. Doodlaus voi 
tuoda kokemuksen itsesäätelystä ja oman mielen hallinnasta. Doodlaus toimii 
miellyttävänä karttana omin ajatuksiin ja ideoihin. Monet terapia-alalla työsken-
televät ovat tienneet tämän jo kauan ja ovat rohkaiseet ihmisiä ilmaisemaan it-
seään kynän ja paperin avulla jo useita vuosia. (Malchiodi 2014, Doodling Your 
Way to a More Mindful Life)
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Myrika kertoo luutakomero blogissaan uudesta mandalaharrastuksestaan:
Mandala on mietiskelyssä ja meditaation apuna käytetty maaginen kuvio, 
jonka tarkoituksena on eheyttää ja tasapainottaa ihminen kokonaisuute-
na. Näin ollen mandala edustaa ihmismielen valaistumisen symbolia.
Tähän asti olin kuvitellut, että mandalan piirtäminen on aikaa vievää 
ja monimutkaista. Kun sitten lopulta tartuin kyniin, huomasin miten 
väärässä olinkaan. (Marika “Myrika” 2013, Mandala)

Netissä on tarjolla useita “Mandala -värityskirjoja”. Valmiiden kuvioiden värittä-
misen sijaan itse suosisin koko mandalan tekemistä alusta lähtien.  Näin manda-
laa voi käyttää oman pohdinnan ja stressin vähentämisen työkaluna riippumatta 
siitä, mihin elämänfilosofiaan on suuntautunut.

Kuva 21. Still-kuva Myrikan Luutakomero -blogin 
videosta (Marika “Myrika” 2013, Mandala, 1:04)
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Kuva 22. Stewartin doodlaa-
ma kansi United Virtuoso 
-lehdessä. (United Virtuoso 
2012, “Megazine”)

4.4. Doodle bombs, Hattie Stewart

Amelie’s Magazine kertoo 
Lontoon Essexistä ponnis-
tavasta itseään “ammatti-
doodlaajaksi” kutsuvasta 
Hattie Stewartista. Hänen 
kynästään lähtevät häikäi-
lettömän upeat kuvitukset 
aikakauslehtien kansiin. 
Stewartin kuvat saavat kat-
sojassa aikaan tuntemuksia 
kuten “nuorekas”, “iloinen”, 
“pelokas” ja “synkkä”. (Cook 
2013)

Hattie Stewart kertoo mi-
ten hänen erikoinen tyy-
linsä lehtien kansien päälle 
doodlaaminen sai alkunsa, 
“Katsoin telkkua sylissäni 
oli aikakauslehti Dazed and 
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Confused. Kuten monet muutkin, 
aloin päämäärättömästi doodlaa-
maan kuvioita lehden kanteen. 
Jossain hetkessä tiedostin teke-
miseni, mutta päätin jatkaa. Kun 
lopetin ja katsoin aikaansaannos-
tani, ajattelin, että se näyttää aika 
siistiltä!” (Cook 2013)

Stewart kertoo, että hänellä ei 
yleensä työtä aloittaessaan ole 
ajatusta millainen loputulokses-

ta muodostuu. Stewartin kuvissa on 
sarjakuvamainen tunnelma. Stewart 
kertoo kiinnostuksestaan alkaneen 
jo lapsuudessa. Stewartin setä piirsi 
sarjakuvahahmoja ja opetti Stewartia 
niiden piirtämisessä ja tyylin kehittä-
misessä. (Cook 2013)

Kuva 25. (Vasemmalla) Stewartin doodlaama 
kansi United Virtuoso -lehdessä. 
(United Virtuoso 2012, “Megazine”) 

Kuva 24. (Ylhäällä) Porin nuorisotalolta 
löytämäni doodlattu -lehti.  
(Kuva Helena Urpulahti 2014)
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5. Doodlaus ja psykologia

Doodlaamisen kohdalla ei voi ohittaa psykologiaa. Doodlaamisen marginaalissa 
lähteinäni ovat Alfred Adlerin essee doodlaamisen psykologiasta, Guy J. Manas-
terin artikkeli mielen vaeltelusta ja Freudin teoria toistamisesta. Lopputyössäni 
Adlerin, Manasterin ja Freudin ajatukset luovat doodlaamisen psykologisen kat-
santakannan ja sen psykologian historiallisen pohjan. 

Itävaltalainen psykologi ja yksilöpyskologian kehittäjä Alfred Adler oli ensim-
mäinen vastamaan kysymykseen, Miksi doodlaamme. Hänen artikkelinsa “Über 
Kritzeleien” (“On Doodlings”) ilmestyi jo niinkin aikaisin kuin 1933. Artikkeli 
löytyy englanniksi käännettynä vuoden 1988 Individual Psychology julkaisusta.

Adler ei pitänyt doodlausta alitajunnasta nousevana haluna vaan haluna järjes-
tykseen ja symmetriaan. Psykologin mukaan yksilön “tarve symmetrialle” sijait-
see doodlauksessa itsessään ja se perustuu aikaiseen kehitykseen lapsena. Lapsi 
yrittää järjestellä maailmaansa symmetrian avulla ja sen mukaan. Adler yhdistää 
symmetrian tarpeen rationaalisiin prosesseihin ajatteluun vastakohdista. Vasta-
kohtien ajattelu luo jokaisen maailmankuvaa esimerkiksi kun huomaamme eron 
vasemman ja oikean, kuuman ja kylmän sekä ylä- ja alapuolen välillä. (Adler 
1988, 441)
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Adler mainitsee että hän doodlaa useimmiten esimerkiksi osallistuessaan 
luennoille, mutta hän ei kehittänyt erityistä rutiinia doodlaamiseen. Vaikka 
doodlaaminen ei oikeastaan eroa piirtämisestä, doodlaus on pienempi, rento 
piirros, pyrkimys symmetriaan jonka on tehnyt “ei-taiteilija”. Adlerin mukaan 
taiteilijat tekevät samankaltaista asiaa mutta vielä omintakeisemmalla tavalla, 
taiteilija osaa ajatella useampia tapoja miten järjestellä tila symmetrisesti. Tait-
elija löytää symmetrian uudet mahdollisuudet.(Adler 1988, 442)

Adlerin selitys symmetrian tarpeelle ei sisällä erottelua tietoiseen ja alitajuiseen 
mieleen Freudilaisessa mielessä. Adlerin mukaan alitajuista doodlauksessa on 
sen sanattomuus. Kun asiaa ei ole vielä edes mielessä sanallistettu se näyttäytyy 
monina mielen syövereistä nousevina ympyröinä. Vaikka Doodlaus ei ole tie-
toista, eikä järjetöntä, Adler puhuu doodlauksen olevan olennainen osa järkevää 
halua selvittää asioita itselleen, kamppailua mielen asioiden järjestelmiseksi tar-
tuttavissa olevaan muotoon. (Adler 1988, 443)

Adlerin selitys doodlauksen motiiveille on mielenkiintoinen lähestyminen aihee-
seen, jota itse käsittelen nyt omassa työssäni. Voisin itsekin ajatella doodlauksen 
olevan mielen asioiden järjestelyä. Samassa vuoden 1988 Individual Psychology 
lehden numerossa, jossa Adlerin kirjoitus julkaistiin englanniksi, löytyy myös 
Guy J. Manasterin artikkeli On Doodlings and Mental Meandering. (Manaster, 
1988, 444). Manaster jatkaa oikeastaan siitä mihin Adler jäi. Manasterin artikkeli 
on yritys selittää doodlaamista laajemmin.

Manaster vie pidemmälle doodlauksen motiiveja ja tilanteita joissa doodlaus ta-
pahtuu. Manasterin mielestä ihmiset doodlaavat kun he ovat jumissa sellaisessa 
tilanteessa jossa eivät mielellään olisi esimerkiksi jumissa ratkaisemattoman aja-
tuksen kanssa tai jonottamassa. Kun ihminen on tilanteessa, jossa on tylsistynyt 
tai “jumissa” monet kehittävät sijaistoimintoja kuten laskevat esineitä, järjestele-
vät asuntonsa huonekaluja mielessään tai tekevät muunlaista visuaalista ajatus-
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ten tasapainottamista. Yleisimmät esimerkit doodluksista ovat aina tasapainossa, 
jos eivät symmetrian suhteen niin keskellä marginaalia tai tasapainoisesti piir-
rettynä jonkin kuvion päälle tai doodlaus numeroiden tai aakkosten laittamista 
oikeaan järjestykseen. Manaster yhdistää doodlauksen muiden tasapainottavien 
ajatusten kanssa ryhmään “mental meanderings” joka vapaasti suomennettuna 
voisi olla mielen vaeltelua.  (Manaster 
1988, 444).

Manaster selittää omaa mielen vael-
telun konseptiaan positiivisia tunteita 
tuovana asiana. Manasterin mielen 
vaelteluun kuului ikkunanruutujen, 
ikkunoiden ja niiden läpi siilautuvien 
varjojen laskemista. Manaster kertoo 
seuraavasti: “Tiesin, että käytän mie-
len vaeltelua kun olin väsynyt koulu-
tunnilla ja ainoastaan halusin päästä 
pois, se teki oloni tukalassa tilantees-
sa helpommaksi.” (Manaster 1988, 
444). Monille doodlaus tuo tämän 
symmetrian ja toiston elementin sel-
laiseen tilanteeseen missä he muuten 
tuntevat olonsa tukalaksi. Manaster 

Kuva 26. Virginian senaattori  
Harry F. Byrdin doodlaus  
Everyone’s Pixillated -kirjassa. 
(Arundel, 1937 ,29.) 
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viittaa psykologisesti lohduttavaan vaikutukseen, doodlaus ja mielen vaeltelu 
tuovat symmetrian tai tunteen tasapainosta epämiellyttävään tilanteeseen. Mo-
lemmat antava tunteen mahdollisuudesta kontrolloida ja vähentää tilanteen ikä-
vystyttävyyttä. (mt, 446).

Manasterin ajatukset viittaavat doodlaamisen lisäksi osittain päiväunelmointi-
maiseen toimintaan, Jackie Andrade ja Sunni Brown kehottivat välttämään, päi-
väunelmointiin vaipumista useampia aivoalueita kuormittavan luonteen vuoksi. 
Aivojen käsitellessä kahta viestiä jotka kulkevat samaa kanavaa pitkin, keskitty-
minen saattaa herpaantua. 

Molemmat Manaster ja Adler viittaavat teorioissaan toistoon ja symmetriaan, 
joista puhuttaessa on vaikea sivuuttaa Sigmund Freudia. Freud kirjoittaa tois-
tosta useissa teksteissään. Sigmund Freudin psykoanalyyttiseen teoriaan pohjau-
tuvat kuvataiteen ja kirjallisuuden tulkintametodi psykoanalyyttisessa taiteen-
tulkinnassa käytetään hyväksi mm. Freudin kirjoitelmia taiteesta ja taiteellisesta 
luomisesta. Keskeiseksi psykoanalyyttisessa tulkintatavassa on nostettu tietoisen 
ja tiedostamattoman egon ja idin välinen konflikti, id edustaaa tiedostamatonta 
viettipainetta jota egoa ja superego kanavoivat ja kontrolloivat. Taiteen Freud kä-
sitti tyydyttämättömien viettien sublimoinniksi. Taiteilijat pystyvät tavallista pa-

remmin sublimoimaan eli muuntamaan vietti-impulssejaan henkiseksi 
työksi.  Freud näki taiteella ja unella olevan oleellisia yhtymäkohtia, 

molemmat ovat visuaalisia ja kumpuavat tiedostumatto-
mista toiveista. Erityisesti surrealistit saivat vaikutteita 

Freudin teoksesta Unien tulkinta (1900), ja freu-
dilaista uniteoriaa on sovellettu myös taiteen tul-

kintaan. (Konttinen & Laajoki 2005, 350-351)

Kuva 27. Vinjettikuvitus Nyytin histo-
riikkiin.Kuva on doodlaus, joita Riitta 
tekee puhuessaan puhelimessa.  
(Skytt 2013, Riitta_14)
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Teoksessaan Unien tulkinta (1900) Freud kytkee mielihyvän ja pakonomaisen 
toiston yhteen neuroosien käsittelyn kanssa. Unille on Freudin mukaan tyypil-
listä se, ne ajavat potilaan yhä uudelleen onnettomuustilanteeseen osoittaen sa-
malla sairauden yhteyden. Freudille ei riitä traumaattisten unien ja toiston yh-
teyden osoittaminen, vaan hän haluaa selvittää pakonomaisen toiston käsitettä 
myös huomioillaan, jotka koskevat lasten leikkejä. Kuten traumaattisten unien 
toistuminenkin, leikki on eräs osoitus siitä, että mielihyväperiaatteen takana 
on olemassa primitiivisempi pyrkimys, joka ilmenee pakonomaisena toistona. 
Toisto kertaa myös epämiellyttävää, ei kuitenkaan pakonomaisesti vaan luomalla 
vertauskuvia poissaolevasta, siitä mikä puuttuu tai mitä ei ole. Freudin mukaan 
potilas, joka ei kyennyt palauttamaan unohdettujen ja torjuttujen kokemusten 
muistoja, saattoi tiedostamattaan ”tuottaa” ne uudelleen toiminnassaan. (Freud)

Kuva 28. “Tehtävä” Doodle While You Work -kirjasta.
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Psykoanalyysin pioneerina Sigmund Freud oli kiinnostunut ihmisten doodlaus-
ten tulkinnasta. Freud uskoi, että automatisminen tapa miten ihmisten doodla-
ukset syntyivät, johtuu alitajunnasta ja kuviot olisivat suora ikkuna alitajuisiin 
prosesseihin samoin kuin unisymbolit. Kuvioista voitaisiin siis tulkita ihmistä, 
psykoanalyyttiseen teoriaan pohjautuen. Ajatus ihmisen alitajunnan tulkkaami-
sesta doodlauksista esiintyy edelleen monissa lähteissä, mutta harvemmin taus-
talla on enää tiedeyhteisöä. (Taiteen pikkujättiläinen 1995, 535)

Psykoanalyysiin perustuva taiteentutkimus on herättänyt kritiikkiä kulttuurihis-
toriallista viitekehystä edustavien taidehistorioitsijoidenkin parissa. Esimerkiksi 
Ernst Gombrich on korostanut taiteen historiallisuutta ja kulttuurisidonnaisuut-
ta. Taiteessa on hänen mukaansa kyse opituista asioista, eikä taideteos voi välittää 
taiteilijan tiedostumattomia merkityksiä katsojan tiedostumattomaan. (Taiteen 
pikkujättiläinen 1995, 534–537)

Monet Freudin tulkinnat oletettujen lapsuuden kokemusten ja perhesuhteiden 
vaikutuksista on koettu mielivaltaisiksi. Myös Freud myönsi tulkinnoissa olevan 
fiktiivisiä piirteitä. (Taiteen pikkujättiläinen 1995, 536)

Kuva 28 ja 29. (Oikealla) Kuvat Freud 
museon sivut. (Freud museo 2014, FAQ)
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5.1. Freud Museon  
 logo

Hauska yhteensattuma 
doodlaamisen ja Freudin 
kanssa on Freud museon 
ensimmäinen logo, johon 
törmäsin etsiessäni mate-
raalia tähän työhöni.

Freud Museon ensim-
mäinen logo muokattiin 
näistä doodlauksista, 
jotka Sigmund Freud 
piirsi 1920-luvun alussa Psykoanaalyyttisen seuran kokouksessa Vienissä. Yksi 
doodlaus esitti perinteistä kreikkalaista aihetta, se sopi täydellisesti museon tun-
nuskuvaksi. Museossa on Freudin antiikkikokoelma, joka sisältää paljon kreik-
kalaisia esineitä. Piirroksen voi ajatella myös yksinkertaistettuna labyrinttina.  
(Freud museo 2014, FAQ)
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5.2.  Doodleologia

Englanniksi doodlausten tulkintaa kutsutaan doodleologyksi, ehkä se suomeksi 
olisi jotakuinkin doodleologia. Doodleologian pioneerina voisi pitää Sigmund 
Freudia. Aikoinaan Freud yritti tulkita ihmisten tekemiä piirustuksia.

Nykytiede kategorisoi doodlaukset ovat aivojen paperille siirtämäksi informaa-
tioksi, eivätkä näin ollen sisällä tulkittavia merkityksiä. Erikoinen piirre doodla-
uksessa on kuitenkin se, että ihmiset doodlaavat samankaltaisia kuvioita, vaikka 
kukaan ei erityisesti kehota meitä piirtämään juuri niitä. 

Sunni Brown selittää ilmiötä ihmisen luontaisella piirustustaidon kehityksellä: 
”Yksivuotias pitää kättä nyrkissä ja saa aikaan hentoja viivoja sekä sotkua. Kaksi-
vuotias oppii piirtämään ympyrän, joka yleensä kuvaa päätä. Kolmivuotias osaa 
yhdistää päähän viivat joista muodostuvat jalat. Alle kolmevuotiaat piirustelevat, 
mutta eivät osaa antaa merkitystä lopputulokselle. Kun lapsi oppii piirtämään, 
yleensä piirustukset esittävät mieluisia asioita. Piirtäminen on leikkiä ja mukavaa 
ajanvietettä. Lapsi piirtää usein samankaltaisia piirustuksia ja pyrkii mahdolli-
simman realistiseen ja symmetriseen lopputulokseen.” (Brown, 2011)

Olisi varmasti mielenkiintoista analysoida kuuluisien henkilöiden doodlauksia, 
päästen niiden avulla selvyyteen näiden henkilöiden sielunelämästä. Nämäkin 
doodlaukset ovat kuitenkin vain piirroksia kun aivojen päähuomiokapasiteetti 
on suunnattu muualle. Vaikka doodlaukset esittäisivät pelottavia kuvia maail-
man tuhosta tai massamurhista ei näiden raapustusten perusteella voi analysoida 
ihmistä, tai hänen sen hetkistä mielentilaansa.
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Popkulttuuriin ja taiteeseen 
keskittyvä lehti The Cabinet 
Magazine on julkaissut kir-
jan Amerikan presidenttien 
doodlauksista. Presiden-
tial Doodles: Two Centu-
ries of Scribbles, Scratches, 
Squiggles & Scrawls from 
the Oval Office, by The Edi-
tors of Cabinet Magazine, 
with accompanying capti-
ons by David Greenberg, 
and introductions by Paul 
Collins and David Green-
berg. Kirjassa esitellään 
Amerikan presidentien 
muistiinpanoista löytyneitä 
doodlauksia. 

Kuva 30. Kuvat kirjasta Presidential Doodles,  
kappaleesta Herbert Hoover. (Collins & 
Greenberg 2006, 94 ja 95. )
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Grafologinen tulkkaus dood-
lauksista on nykyaikana tie-
teellisissä piireissä saanut 
pseudotieteen leiman. Grafo-
logian idea siitä, että käsiala 
ilmentää persoonallisuutta, 
kuulostaa periaatteessa melko 
loogiselta. Ongelma on kui-
tenkin siinä, ettei grafologisia 
väitteitä persoonallisuuden ja 
käsialan yhteydestä olla em-
piirisesti todennettu yrityk-
sistä huolimatta.

Kuva 31. (Ylhäällä vasem-
malla)  Herbert Hooverin 
doodlaus.(Collins & Green-
berg 2006, 90)

Kuva 32. (Alhaalla vasem-
malla) Dwight D. Eisenhow-
erin doodlaus, (mt. 121)
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5.3.  Mentalismi

Mentalisti on ihminen, joka pyrkii antamaan vaikutelman, että hänellä on yli-
luonnollisia psyykkisiä kykyjä. Usein mentalistit ovat varsinkin esiintyviä taiteli-
joita tai taikureita. (Korpela 2013, sanatm)

Monet mentalistit ovat ottaneet doodlauksen työkalukseen. Andy Cannon ni-
mittää itseään doodleologistiksi, kirjassaan Doodleology hän esittelee erilaisia 
tekniikoita, joilla on mahdollista tulkita ihmisten doodlauksia. Cannon mainit-
see, että osa ohjeista perustuu projektiiviseen psykologiseen testaukseen. (Can-
non 2013, 5-8)

Cannon kertoo tutkineensa ja käyttävänsä työssään hyvääksi Carl Gustab Jungin 
kuuluisan psykologin ja Jungilaisen psykologian isän lanseeraamaa ideaa kollek-
tiivisesta alitajunnasta. Jungin teoriassa maailmankaikkeus projisoi itseään alita-
juntaamme, käyttäen symbolikuvia ilmaisunsa apuna välittääkseen ideat joihin 
puhuttu kieli ei pysty. Symbolit ovat yleismaailmallinen kieli. Doodlaus antaa 
mahdollisuuden sisäisten tuntemuksiemme piirtyä näihin symboleihin. Näitä 
symboleja tulkitessa ne paljastavat asioita jotka eivät ole heti selviä tietoiselle 
mielellemme. Jungin mukaan järjen korostuminen tieteellisen ajattelun myötä 
on johtanut ihmisen vieraantumiseen tiedostumattomista psyyken prosesseista. 
(Cannon 2013, 7)
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Tom Binns naamioituneena Ian D Montfortiksi on hieman ironinen meedio tai 
mentalisti Pohjois-Englannista. The New Zealand Performing Arts Review and 
Directory kirjoittaa arvostelussaan Montfortin näytöksen yllättävän, erityises-
ti sen Doodleology osuus saa monet huokaisemaan ihmetyksessä. Osuudessa 
Montfort piirtää täysin samanlaisen doodlauksen kuin muutama yleisössä oleva 
henkilö. (Smythe 2013, Mysterious Comedy Ideally Pitched)

Arundell julkaisi kirjassaan Everyone is pixillated taulukkoja joiden mukaan 
ihmisten doodlauksia voisi analysoida. Taulukossa on 120 yleisintä doodlattua 
kuviota. Analysoimalla doodlattua kuviota, viivan paksuutta, Arundell uskoi 
taulukon paljastavan henkilön persoonallisuuden piirteitä ja elämäntilanteen. 
Taulukko siis toimii kuin kädestä ennustaminen. Taulukon mukaan esimerkiksi 
doodlattu musta ympyrä, jonka keskellä on reikä, tarkoittaa hyvin sairaanloista 
henkilöä, joka alitajuisesti tuntee kaiken olevan tylsää. (Arundel 1937, 72-82)

Netistä löytyy monia sivustoja joissa voi itsekin lähteä tekemään itselleen tai 
jollekin toiselle kirjojen tai vihkojen marginaaleista löytyvien muistiinpanojen 
avulla. Mielestäni doodlaukset ovat henkilökohtaisia muistiinpanoja, joista ei voi 
tulkita henkilön luonnetta. Itse pitäisin henkilön doodlausten analysointia yhtä 
luotettavana tieteenalana kuin kädestä lukemista tai horoskooppeja. Doodlaus-
ten tulkintaa voi kuitenkin harrastaa ajanvietemielessä, onhan horoskoopeillekin 
esimerkiksi monissa aikakauslehdissä oma tilansa ja lukijakuntansa.

Ohiolaisen Capital Yliopiston empiirisessä tutkimuksessa esitettiin hypoteesi, 
että oppilaiden tunnetila korreloisi doodlausten monimutkaisuuden kanssa. Tut-
kimuksessa oletettiin, että oppilaiden doodlaukset ovat sitä monimutkaisempia 
mitä vähemmän he keskittyvät koulutunnilla kerrottuun asiaan.  Tutkijat odot-
tivat erityisen selkeää yhteyttä monimutkaisten doodlausten, oppilaiden nega-
tiivisten tunteiden ja huonojen tulosten tiimoilta. (Boch, Brooks, Eby, Wells & 
Wolfe 2009, 33-35)
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Tutkimukseen osallistui 42 vapaaehtoista oppilasta pienestä Ohiolaises-
ta taidekorkeakoulusta (College). Tutkimus tehtiin viiden peruskurssin 
tuntien yhteydessä. Oppituntien aikana oppilaat saivat "suttupaperin", 
johon he saisivat tehdä muistiinpanoja ja doodlata. Oppilaille kerrottiin, 
että heidän "suttupapereille" tekemiään muistiinpanoja ja doodlauksia 
saatettaisiin käyttää tutkimusten tulosten julkaisun yhteydessä. (Boch, 
Brooks, Eby, Wells & Wolfe 2009, 34)

Oppitunnit pidettiin muuten normaalisti, paitsi 15 minuut-
tia ennen oppitunnin loppua tutkijat astuivat luokkaan ja ja-
koivat kyselylomakkeet oppilaille. Jokainen kyselylomake oli 
numeroitu ja oppilaita pyydettiin kirjaamaan sama numero "suttupa-
perinsa" yläkulmaan. Lomake sisälsi kysymyksiä tunnin sisällöstä ja 
oppilaan sen hetkisestä tunnetilasta. Oppilaiden "suttupaperit" digi-
kuvattiin ja niissä olevat doodlaukset analysoitiin doodlausten tulkin-
taan kehitetyllä taulukolla. (Boch, Brooks, Eby, Wells & Wolfe 2009,  
34-35)

Tulokset eivät tukeneet tutkimuksen alkuhypoteesia. Tuloksissa ei löy-
detty minkäänlaista yhteyttä tunnetilalla doodlausten monimutkaisuu-
della ja kurssin tuloksilla. (Boch, Brooks, Eby, Wells & Wolfe 2009, 35)

Kuva 33. Työkaverini Helka Suomen doodlaus.  
(Kuva Helena Urpulahti 2014)
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5.4  Projektiivinen testaus

Erikoinen yhtymäkohta doodlaukseen ja doodlauksen psykologiaan ovat joskus 
esim. työhönottotilaisuudessa käytetyt projektiiviset testit, erityisesti Suomessa 
käytössä oleva Wartegg testi.

Projektiivinen Warteggin persoonallisuustesti koostuu kahdeksasta voimakkaasti 
rajatusta ruudusta, joista jokainen sisältää jonkinlaisen merkin. Testattavaa hen-
kilöä kehotetaan piirtämään jokaiseen ruutuun kuva siten, että annettu merkki 
muodostuu osaksi sitä. (Koistinen 2011, Practia. Mitä on projektiivinen testaus?)

Kuva 34. Tyhjä Wartegg testipohja. 
(http://3.bp.blogspot.com/_7kivZmdUfYU/SsL99b9drvI/
AAAAAAAAAME/47zQ-9M9tFs/s1600-h/Tes_Psikotes_Delapan_Gambar.JPG)
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Wartegg-piirustustestillä voidaan tutkia yksilön asennoitumis- ja käyttäytymis-
tapoja sekä sitä, miten hän ymmärtää ympäristöään. Testin luotettavuudesta ja 
pätevyydestä käydään jatkuvasti keskustelua. (Tamminen & Lindeman 2000, 
325-331)

Täyteen piirretyn Wartegg testin kuvat muistuttavat nopeasti tehtyjä doodlauk-
sia. Kuvien muodostuminen on kytköksissä doodlaamiseen, koska testitilan-
teessa henkilön mieli askartelee osittain testin tulosten parissa. Kuva myös 
muodostuu prosessimaisesti, lopputulos ei ole piirrosta aloitettaessa mielessä. 
Toisaalta henkilö ei ole täysin vapaa doodlaamaan mitä tahansa, koska hän 
tietää, että kuvat tullaan analysoimaan. 

Kuva 35. Täydennetty Wartegg testipohja.  
(http://blazing-embers.deviantart.com/art/bisot-831200654028PM-wartegg-
test-374411105)
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5.5. Doodlaus lääketieteessä

Työni toisessa kappaleessa, doodlauksen historiakatsauksessa, The Lancet julkai-
sun G. D. Schottin artikkelissa Doodling and the default network of the brain 
tuli esiin yhteys lääketieteeseen. Löysin Brain -lehden artikkelin Pictures as a 
neurological tool: lessons from enhanced and emergent artistry in brain disease 
tohtori, jossa Schott on käsitellyt doodlaamista ja piirtämistä lääketieteen apu-
keinona. Monet Outsider taiteen töistä ovat tehty tai löydetty lääketieteellisissä 
yhteyksissä. 

Brain -lehden artikkelin Pictures as a neurological tool: lessons from enhanced 
and emergent artistry in brain disease tohtori G. D. Schottin mukaan on yleistä, 
että aivoissa esiintyvistä sairauksista kärsivien potilaiden piirtämät kuvat paljas-
tavat usein heikentynyttä taiteellisuutta tai vähentynyttä luovuutta, heijastellen 

aivojen vaurioita. (Schott 2012, 1947)

Potilaiden heikentyneen taiteellisuuden 
sijasta Schott keskittyy artikkelissa täysin 
päinvastaiseen, sellaisiin potilaisiin ja hei-
dän tekemiinsä kuviin jossa on selvästi näh-
tävissä potilaan luovuuden ja taiteellisuuden 
selkeä lisääntyminen. Kuvat joita potilaat 
joskus tuottavat spontaanisti antavat mah-
dollisuuden tutkia sairautta paljastaen yl-
lättäviä aivovaurioiden toimintahäiriöiden 
mekanismeja. (Schott 2012, 1947)

Kuva 36. Kuvan on maalannut Frontotemporaa-
lista dementiaa sairastava potilas. Kuva syntyi 
kahdeksan vuotta dementian diagnosoinnin 
jälkeen, potilaalla ole aiempaa taiteellista koulu-
tusta. (Schott 2012, 1949)
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Schottin kiinnostus dementiapotilaiden piirroksiin ja taiteeseen kohdistui kun 
tutkimusryhmä raportoi frontotemporaalista dementiaa sairastavasta potilaista 
jotka olivat alkaneet osoittaa hätkähdyttävää taiteellista lahjakkuutta. Schott 
alkoi tutkia aihetta ja löysi useita viitteitä eri aivoperäisiä sairauksia kärsivien 
henkilöiden taiteellisten kykyjen lisääntymisestä. (Schott 2012, 1947-1961)

Schott esittää artikkelissaan, että doodlausmaiset luonnokset voivat paljastaa 
häiriöitä aivotoiminnassa ja tuo esille Dostojevskin käsikirjoituksia. Verrattaessa 
Dostojevskin kirjoituksista löytyviä doodlauksia tavallisten ihmisten luonnok-
siin paljastuu niistä Hypergrafisia ja ajoittain jopa ohimolohkoepileptisiä piirtei-
tä. (Schott 2012, 1957)

Hypergrafia tarkoittaa vastustamatonta halua 
kirjoittaa ja dokumentoida omaa elämäänsä 
ja ajatuksiaan. Sitä ei pidetä virallisesti häiriö-
tilana. Monia päiväkirjan ja blogin kirjoitta-
jia on arveltu hypergrafisiksi. Fiktion puolella 
hypergrafiaa on nähty esimerkiksi elokuvassa 
Seitsemän, jossa murhaajan asunnosta löyde-
tään valtava määrä pienellä käsialalla kirjoitet-
tuja satunnaisia ajatuksia sisältäviä vihkoja. On 
epäilty, että monet kuuluisista taiteilijoista Vin-
cent van Goghista Lewis Carollin olisivat olleet 
ohimoepileptikkoja. (Haavisto, Epilepsia)
 

Kuva 37. Emma Hauck, Kirje aviomiehelle, 
1909. Lyijykynä paperille 61 x 10 cm. (Rhodes 
2004, 65)
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6. Doodlaus ja taide

Doodlaus itsessään tai sen tuottamat tuokset eivät suoranaisesti ole taidetta. Mo-
nenlaisia arvostetun taiteen kaikuja voi kuitenkin löytää doodlatuista kuvista. 

On selvää, että ihmisillä on hyvin erilaisia motiiveja doodlaamiseensa. Doodlaus 
on peräisin hämmentävän suuresta määrästä erilaisimpia mielentiloja. Doodla-
tessa toiminta tiedostetaan osittan, piirros voi syntyä täysin automaattisesti il-
man tietoisen mielen läsnäoloa tai jopa täysin tietoisessa mielentilassa. Dood-
laaminen alkaa usein kun kirjoittamisen säännöt ja normit ärsyttävät tai eivät 
riitä. Voisi ajatella doodlaamisen toimivan kirjoituksen vastakohtana, vaikka se 
todellisuudessa keskustelee ja toimii osittain samojen sääntöjen mukaan. Aivan 
kuin doodlaamisen outo luonteenpiirre sisältäisi salaisia kapinallisia impulsseja, 
joista vasta osa on tiedostettu. Doodlaus leikkii järjestyksen ja epäjärjestyksen, 
rajojen ja vapauden sekä julkisen ja yksityisen välimaastossa.

Samalla aikakaudella, kun doodlaus tunnistettiin ilmiönä, taidekentällä kiinnos-
tuksen kohteeksi nousivat samankaltaista tyyliä noudattelevat taidelajit ja taitei-
lijat. Monet modernit taiteilijat mm. Kandinsky, Klee ja Miro tuottivat taidetta, 
jossa oli näkyvillä aikakauden avantgardeliikkeet kuten expressionismi, surrea-
lismi ja dadaismi 
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Doodlaus on tavallaan käsillä olevan asian välttelyä, doodlaus tehdään "salassa" 
ja se yhdistetään epäsosiaaliseen puoleen yksilöllisyydessä. Doodlaamista har-
rastaa suuri määrä ihmisiä riippumatta onko heillä mitään kiinnostusta taitee-
seen tai sen koulutusta, joten doodlaaminen voitaisiin yhdistää Outsider taitee-
seen. Kuten doodlatut kuvat, myös suuri osa Outsider taiteesta koostuu taiteesta 
joka ei ole täysin esittävää tai eikä täysin ei-esittävääkään, se liukuu väliin jossa 
sitä on vaikea luokitella figuratiiviseen, esittävään, abstraktiin tai vai puhtaasti 
koristeellisten teosten joukkoon. 

Kuva 38. Andrew Kennedy, Tehdastyttö, 1890 -luku. 
Lyijykynä paperille 28 x 39 cm. (Rhodes 2004, 53)
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Termi Outsider Art esiintyy 
ensimmäisen kerran vuonna 
1972 brittiläisen kirjailijan 
Roger Cardinalin samanni-
misessä teoksessa. Se oli tar-
koitettu englanninkieliseksi 
vastineeksi ranskankielen 
termille Art Brut, jonka oli 
kehittänyt Jean Dubuffet 
(1901-85) 1940-luvun puoli-
välissä. (Rhodes, 2004, 7)

Jean Dubuffetin käsite Art 
Brut, sopii hyvin myös 
doodlauksen määrittelemi-
seen. Art Brutissa pitäydy-
tään itseoppineessa ja radi-
kaalissa amatöörimäisessä 
toteutuksessa, nämä turhia 
rajauksia vastustavat piirteet 
ovat tyypillisiä myös doodla-
uksille.  

Suomalaisessa taidepuheessa 
on käytetty nimitystä toinen 
taide viittaamaan taideins-

Kuva 39. Georg Kerschensteiner, lapsen piirustus, 
Lumisota. Kuva teoksesta Dei Entwicklund der  
Zeihneiderrichen Begabung, 1905. (Rhodes, 2004, 28)
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tituutioiden ulkopuolella syntyneeseen 
taiteeseen, eli outsider ja nykykansantai-
teeseen. "Toinen taide" on ilmaisu, jolla 
osoitetaan taidemaailman ulkopuolelta 
tulevan taiteen ero taidemaailman kes-
kiössä olevaan taiteeseen. (Haveri, 2010, 
28)

Toinen taide on tavallaan taidemaail-
man varjoinstituutio, tai pikemminkin 
ulkopuolisten taidemaailmojen rypäs. 
Tämän taidekentän perusjakoja ovat 
joko art brut -taiteen pohjalta määritty-
vään outsider-taiteeseen sekä nykykan-
santaidepohjaiseen itseoppineisuuteen. 
Lisäksi kentän kokonaishahmotusta 
hankaloittavat taidemaailman ulkopuo-
liselle taiteelle annetut kansalliset mää-
ritelmät, mistä esimerkkinä on suoma-
lainen ITE-taide. (Haveri, 2010, 28)

Doodlaamisen intuitiivinen piirtäminen 
sopii hyvin taidemaailman varjoinsti-
tuutuutio -määritelmän alle. Doodlaus 
sisältää piirteitä on Art Brutista, Outsi-
der-taiteesta, toisesta taiteesta, nykykan-
santaiteesta ja ITE-taiteesta. 

Kuva 40. Paul Klee, Ihmisen avuttomuus, 1913.  
Lyijykynä paperille. (Rhodes, 2004, 29)
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6.1. Doodlaus iholle

"Aluksi en tiennyt millä nimellä kutsua sitä, mutta työssäni on hyvin eurooppa-
lainen vivahde", Yann Black toteaa. Kun uuden tatuointityylin kummisedäksikin 
tituuleerattu tatuiointitaiteilija ei tiedä mitä tyyliä harjoittaa niin kuka sitten voisi 
tietää? Tyyliä on nimitetty Art brutiksi, minimalistiseksi, abstraktiksi, graafiseksi 
tai parhaiten sitä kuvaa doodlaaminen iholle. (Dogterom 2014, Pagina 1)

Ranskalainen Black työskentelee Montrealissa sijaitsevassa tatuointistudiossa, joka 
on osuvasti nimetty Your Meat is Mine (lihasti on minun). Osa hänen töistään 
muistuttaa abstrakteja piirroksia, viivat ovat ohuita, suoria ja pitkiä, suuri osa ihos-
ta jää peittymättä. Yksi tatuointi näyttää kasalta Mikado-tikkuja. Kuvassa on vähän 
väriä, lukuun ottamatta mustaa ja hipaisuja punaisesta. (Dogterom 2014, Pagina 1)

Kuva 40. Yann Blackin tekemä tatuointi miehen rintakehässä. (www.yourmeatismine.com)
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Useimmat Blackin työt koostuvat tik-
ku-ukoista, pääkalloista, sydämistä, kukista, 
ei mistään kovin abstraktista. Black sanoo 
ymmärtävänsä, että hänen töitään voi katsoa 
niin, että ne näyttävät abstrakteilta, mutta 
hänelle itselleen ne ovat melko konkreetti-
sia, lukuun ottamatta muutamia poikkeuk-
sia. "Viivat, pisteet ja sellaiset elementit jotka 
eivät yleensä ole muuta kuin koristeita, ovat 
oleellinen osa töitäni. Työni ovat abstraktia 
määritelmäää ennemminkin erilaisia", Black 
tarkentaa. (Dogterom 2014, Pagina 1)

Kun Black tekee suunnitelmia tatuoitavista 
kuvista, hän pyrkii yhteistyöhön asiakkai-
densa kanssa. Ihmiset tulevat salonkiin ja 
heillä on mukanaan ideoita teemasta ja ele-
menteistä asiakkailla on usein mukana myös 
esimerkkejä Blackin aiemmin tekemistä ta-
tuointitöistä. (Dogterom 2014, Pagina 1)

Black kertoo, "Piirrän idean ja työskentelen 
asiakkaan kanssa jotta saamme juuri hänen 
iholleen sopivan minun tyylilläni tehdyn 
kuvan. Työssäni pitää ottaa huomioon mm. 
aiemmat tatuoinnit, arvet, luomet. Hyvin 
harvoin asiakas tulee salonkiin ilman mitään 
ideaa. Joskus on käynyt niin, että asiakas ker-
too mistä minun tyylissäni pitää ja silloin 
voin käyttää hänen ihoaan tyhjänä paperi-
na." (Dogterom 2014, Pagina 1)

Kuva 41. Yann Blackin tekemä tatuointi 
naisen jalassa. (www.yourmeatismine.com)
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Kuva 42. Edmund 
Monsiel Nimetön, 1949. 
Lyijykynä paperille 19,2 
x 15,5 cm  collection de 
l’art Brut, Lausanne. 
Kuva Claude Bornand. 
Omissa maailmoissa. 
(Elovirta, 2010, 86)
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6.2. Art Brut ja doodlaus

Dubuffet'n 1940-luvun puolivälissä lanseeraama termi Art Brut merkitsee nykyi-
sin puhdasoppisuutta outsidertaiteen piirissä. Dubuffet kehotti meitä etsimään 
"todellista taidetta odottamattomista paikoista. Dubuffet'n oma etsintä johdatti 
hänet psykiatristen sairaaloiden arkistoihin ja teosten pariin, joiden tekijät joko 
elivät yhteiskunnan marginaalissa tai joilla yhteiskuntaluokkansa tai puutteelli-
sen koulutuksensa vuoksi  ei ollut mitään tekemistä "korkeakulttuurin kanssa". 
(Rhodes 2004, 23)

Ranskankielen sanaa "brut" ei voi kääntää yksiselitteisesti; sen merkitysvivahtei-
siin kuuluu yhtälailla niin yksinkertaisuus ja luonnollisuus kuin huonokäytöksi-
syys ja sivistymättömyyskin. Kuitenkin juuri tulkintamahdollisuuksien kirjo -se, 
että sana vastustaa täsmällistä määritelmää -lienee yksi syy siihen miksi Dubuffet 
siihen alun perin ihastui. (Rhodes 2004. 23-24)

Doodlaus sanana vastustaa myös täydellistä määritelmää The Lancet -lehden jul-
kaisussa, vedotaan The Oxford English Dictionary määritelmään joka määritte-
lee doodlauksen seuraavasti, "Päämäärätön tuherrus joka tehdään kun henkilön 
mieli on enemmän tai vähemmän muiden asioiden parissa."

Dubuffet myös ilmaisi kiinnostuksensa spontaaneihin, alkeellisiin ja kehittymät-
tömään jälkeen ja ehdotti "Olisi tärkeää kunnioittaa ihmiskäden tuottamia im-
pulsseja, sen ikiaikaisesta spontaaniudesta kumpuavia piirroksia ja sen jälkeensä 
jättämiä merkkejä"
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Kuva 43. (Ylhäällä) l’Hourloupe, 1966.  
(http://www.wikiart.org/en/jean-dubuffet/l-hourloupe-1966#supersized-artistPaintings-265126)

Kuva 44. “Coucou Bazar ou Bal de l’Hourloupe” (1963),  
Jean Dubuffet - Exposition, Musée des Arts décoratifs, Paris
(https://www.flickr.com/photos/51366740@N07/10804611854/in/photostream/)
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6.3. Hourloupe

Dubuffetin Hourloupe -tyyli kehittyi kun hänellä oli mahdollista doodlata pu-
huessaan puhelimessa. Hourloupe tyylissä kuvan perusta olivat selkeät mustat 
linjat, jotka muodostivat "soluja". Valmiissa kuvassa osa soluista oli väritetty se-
koittamattomilla väreillä. Hän uskoi, että tyyli syntyi siitä tavasta miten ihmisten 
ajatusprosessit muodostavat kuvan esineistä ajatuksiin. Tämä innoitti Dubuffe-
tia myöhemmin käyttämään tekniikkaa veistoksen luomisprosessissa. (Borteh 
2014, Jean Dubuffet)

Dubuffetin Hourloupe kausialkoi, kun hän oli 61-vuotias ja maalannut 20 -vuot-
ta. Kausi alkoi 1962 ja päättyi 1974. (Dubuffet foundation 2014, L’hourloupe)

"Tämän kauden työni luovat kiemurtelevia kuvia, jotka syntyvät spontaanis-
ti käteni kontrolloimattomista impulsseista. Nämä työt sisältävät röykkiöittäin 
epävarmoja epäselviä kuvioita. Hourloupe kausi alkoi piirroksista ja kuvioista. 
Halusin kehittää ilmaisua eteenpäin ja annoin näille maalauksille elävämmän 
pinnan ja muodon yhdistämällä niitä veistoksiksi muodostettuihin paneeleihin. 
Työni tulos on vihjailevaa ja kuvallista arkkitehtuuria, mielikuvituksen arkki-
tehtuuria, joka ei ole oikeaa arkkitehtuuria, enneminkin kuvioita jotka muodos-
tuvat elinympäristön. Joku voi nähdä itsensä niiden sisällä, joku vain katsella 
kokonaisuutta kauempaa. (Dubuffet foundation 2014, L’hourloupe )

Kuva 43. (Ylhäällä) l’Hourloupe, 1966.  
(http://www.wikiart.org/en/jean-dubuffet/l-hourloupe-1966#supersized-artistPaintings-265126)
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Kuva 45. “Doodlattuja” 
huonekaluja (Erica  
2014, Fun of Art.  
Doodle Furniture.)
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Mielenkiintoinen yhtymäkohta Dubuffetin ajatuksissa on törmäämääni Fun 
of Art sivuston esittelemään Daigo Fukawan töihin doodlatuista huonekaluis-
ta. Huonekalusarja, jota Fukawa kutsuu karkeiden piirrosten tuotteiksi “Rough 
Sketch Products”, näyttää ensisilmäyksellä paperille piirretyiltä kaksiulotteisilta 
kuvilta. Kyseessä on kuitenkin kolmiulotteiset huonekalut, jotka ovat tehty näyt-
tämään kuulakärkikynällä nopeasti sutaistuilta kuvilta. Nämä "Doodlaukset" 
ulottuvat abstrakteista, muodottomista sutuista piirretyn näköisiin huonekalui-
hin. (Erica 2014, Fun of Art. Doodle Furniture.)

Artikkelin kirjoittaja ei voi uskoa, että huonekalut ovat kovin mukavia, mutta ne 
näyttävät aika siisteiltä. Kyseessä ei siis ole kuvankäsittelykikka, kuvissa ihmiset 
todella istuvat näiden häkkyröiden päällä. (Erica 2014, Fun of Art. Doodle Fur-
niture.)

Fukawan huonekaluis-
sa on tuoleja, sohvia ja 
muita istuimia. Huo-
nekalut voisi todella 
ottaa käyttöön taide-
gallerioihin tai yleisiin 
tiloihin, jos Fukawa 
päättäisi jatkaa näiden 
tuotantoa. Ehkä jonain 
päivänä nämä ovat 
myynnissä suurimmis-
sa huonekalukaupoissa 
maailmanlaajuisesti. 
(Erica 2014, Fun of Art. 
Doodle Furniture.)

Kuva 46. “Doodlattu-
ja” huonekaluja. (Erica 
2014, Fun of Art.  
Doodle Furniture.)
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Kuva 47. 
Martin Ramirez,  
Nimetön 1954.  
Värikynä paperille 
140x130 cm.  
(Rhodes 2004, 22)
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6.4. Mielisairaiden taide

1800-luvun saksalaisen filosofin Friedrich Nietzscen tavoin Dubuffet uskoi, että 
taitelijat ovat jo määritelmällisesti epäsosiaalisia yksilöitä, joiden luova voima 
syntyy tyytymättömyydestä vallitsevaan asiaintilaan. Siten Dubuffetin mukaan 
on tuskin yllättävää, että etsiessään "taidetta, joka karttaa normeja" ja joka nousee 
"sosiaalisten konventioiden suhteen äärimmäisen vastustuskykyisistä yksilöistä 
", hän päätyi psykiatrisiin sairaaloihin, sillä "niistä löytyy huomattavan runsaasti 
epäsosiaalisia henkilöitä." (Rhodes, 2004, 47)

Monet Rhodesin kirjassa esillä olevat kuvat mielisairaiden taiteesta muistuttavat 
läheisesti doodlattuja kuvia. Näissäkin teoksissa teksti on usein kiinteässä yhtey-
dessä kuvan kanssa. 

Taiteellinen kiinnostus mielisairaiden taidetta kohtaan on varsinaisesti 1900-lu-
vun ilmiö, vaikka potilaat ovat tehneet kuvia yhtä kauan kuin mielisairaaloita 
on ollut olemassa. Aiemmin potilaiden töillä ei katsottu olevan mitään arvoa ja 
lääkäreillä oli tapana tuhota työt päivän päätteeksi.(Rhodes, 2004, 50). Nykyisin 
potilastaitelijan henkilöllisyys ilmoitetaan aivan yleisesti, mikä on nähtävä myös 
tunnustuksena heidän taiteellisille saavutuksilleen. (Rhodes, 2004, 68)

Hans Prinzhornin mukaan sekä ekspressionismi että mielisairaiden taide "kiel-
tävät ulkopuolisen maailman" ja "kääntyvät ratkaisevalla tavalla sisäänpäin kohti 
itseä" Hän kuitenkin korosti niiden välillä olevaa perustavaa eroa, joka liittyy 
valinnan mahdollisuuteen. Prinzhornin mukaan ulkomaailmasta vieraantumi-
nen on skitsofreenikolle väistämätön kohtalo, jota vastaan hän taistelee kun alkaa 
tuntea olevansa kotona omien harhojensa rikastuttamassa maailmassa. Moder-
nin taiteilijan vieraantuminen johtuu tuskallisesta itseanalyysistä.  Taiteilijoiden 
teoksissa on hienostunutta ironista älyllisyyttä, joka puuttuu mielisairaalapotilai-
den tuotannosta.(Rhodes, 2004, 86, 87)
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Kuva 48. Wassily Kandinsky, ‘Composition VIII’ (1923).  
(http://www.brainpickings.org/wp-content/uploads/2014/05/kandinsky2.jpg)
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6.5. Ekspressionismi, abstrakti ekspressionismi ja surrealismi

”Keski- ja Pohjois-Euroopassa 1900 luvun alussa ekspressionismin metodina oli 
subjektiivisen, emotionaalisesti painotetun ilmaisun kautta välittää taiteilijan si-
säistä näkemystä. Henkisiä esi-isiä olivat ajattelijat, jotka selittivät taiteen synty-
vän tunteesta ja intuitiosta. Friedrich Nietzchen ajatukset "henkien taistelusta" tai 
"luomisesta tuohoamisen kautta" kiehtoivat monia taiteen uudistajia.” (Taiteen 
pikkujätiläinen, 1995, 105-106)

Abstrakti ekspressionismi omaa monilta osin samankaltaisia piirteitä surrealis-
min kanssa. Molemmat tyylisuunnat keskittyvät alitajuisiin tai tajunnan ulko-
puolelta tuleviin impulsseihin. Surrealistit haluavat alitajunnan näkyvän töissään 
mutta he myös haluavat, että katsoja ymmärtää heidän työnsä olevan taidetta. 
Abstraktin ekspressionismin taiteilijat pitävät spontaaniudesta töissään, eikä 
heille ole merkitustä jos työ ei välittänyt katsojalle yhtenäistä rakennetta tai vies-
tiä.

Doodlauksessa on piirteitä molemmista, abstraktin ekspressionismin tapaan 
doodlaajat eivä ole kiinnostuneita välittävätkö heidän doodlamansa kuvat viestin 
muille kuin heille itselleen. Toisaalta doodlaajan vihko voi toimia eräänlaisena 
salaisena laboratoriona, jossa doodlaaja voi surrealistin tapaan kokeilla kaiken-
laisia erilaisia luovia tapoja toteuttaa itseään. Doodlaaja voi surrealistin tapaan 
poimia tekemistään kuvista ne elementit, jotka hän haluaa katsojalle näyttää. 
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6.6. Surrealismi ja doodlaus

Dadaismissa ja surrealismissa on tapana tuottaa taidetta jossa käytetään sanaton-
ta tai sanallista ilmaisua, jota voitaisiin kutsua automaattiseksi tai alitajuiseksi, 
kuten ajatuksissaan doodlattua kuvaa.

Surrealistit halusivat tavoittaa hulluudessa ilmenevän tiedon sanoin ja kuvin, 
joutumatta kuitenkaan hulluuden vangiksi. Surrealistit olivat automatismin pio-
neereja. Automaattikirjoitus- ja piirtäminen, joissa sisältöä ei ole vielä prosessoi-
tu käsitteelliseen muotoon ja joissa merkitys nousee toiminnasta itsestään, olivat 
surrealisteille enemmän tai vähemmän tietoisia vastineita skitsofreenisten taite-
lijoiden prosesseille. (Rhodes 2004, 87, 89)

Siinä missä valtakulttuuri hylkäsi hulluuden surrelistit kanattivat hulluuden täy-
dellistä hyväksymistä, Heidän tarkoituksenaan ei kuitenkaan ollut tuhota kult-
tuuria, johon he itsekin tunsivat kuuluvansa, vaan horjuttaa ja herätellä sitä. 
(Rhodes 2004, 87, 89)

Monet eriskummalliset ja jopa oudot lähteet olivat 20-luvulla surrelistisen tai-
desuunnan inspiraationa. Lasten piirustukset, hullujen tekemät taideteokset ja 
spirituaalisissa koontumisissa tai mielentiloissa tehdyt työt olivat tällöin oivaa 
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materiaalia. Edellä 
mainittujen piirus-
tusten tai töiden te-
kemisen lähtökoh-
tiin, eivät olisi liikaa 
vaikuttaneet koulutus 
eivätkä liiat opit piir-
tämisestä tai taiteesta. 
Tällaiset piirustuk-
set olisivat tarpeeksi 
spontaaneja lähteitä. 

Vaikka Freudin tul-
kinnat esimerkiksi 
da Vincin taiteesta 
herättivät kritiikkiä, 
on käsitys lapsuuden 
tiedostumattomasta 
työstämisestä ollut 
taiteentutkimuksessa 
keskeistä myöhem-
minkin. Psykoana-
lyyttiset vaikutteet 
myös innostivat tul-
kitsemaan taiteilijan 
tuotantoa lapsuuden ja 
elämänvaiheiden kaut-
ta. (Taiteen pikkujätti-
läinen 1995, 534–537)

Kuva 49. Cat Encircled by the Flight of a Bird  
by Joan Miro.  

(CONTEMPORARY ART Koon. 
http://kooncontempart.files.wordpress.com/

2013/05/595779_640px.jpg
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6.7. Automatismi ja automaattitaide

Automatismisessa menetelmässä taiteilija antaa sattuman määritellä joko osit-
tain tai kokonaan lopputuloksen. Harjoittaessaan automatismia taiteilija sallii 
alitajuntansa ilmentyvän sattuman tai improvisaation avulla. (Konttinen & 
Laajoki 2005, 43)

Automatismeja on sekä motorisia että sensorisia. Motorisilla automatismeilla 
viitataan lihasliikkeisiin, joiden uskotaan olevan muiden ihmisten tai olento-
jen psykokineettisten kykyjen tai edesmenneen sielun aiheuttamia. Sensorisil-
la automatismeilla tarkoitetaan spontaaneja, ”aistien ulkopuolisesti” syntyneitä 
aistimuksia ja havaintoja. Ero motoristen ja sensoristen automatismien välillä 
on siis tekevässä subjektissa: motorisissa automatismeissa meedio (tai nykyisin 
kanavoija) antaa kehonsa toisen olennon ohjailtavaksi, kun taas sensorisissa au-
tomatismeissa hän kokee ”para psyykkisiä havaintoja” ja voi vasta tämän jälkeen 
tahdonalaisesti välittää niitä edelleen. Motorisia automatismeja ovat esimerkiksi 
automaattikirjoitus ja -taide, sensorisia puolestaan automaattisäveltäminen, tele-
patia ja enneunet. (Skepsis ry, automatismit)

Automaattitaide syntyy, kun kanavoija väitetysti luovuttaa kätensä esimerkiksi 
jonkun kuuluisan, mutta jo kuolleen taiteilijan käyttöön. Kuten automaattikirjoi-
tuskin, automaattitaide voi syntyä transsissa tai valvetilassa. Transsia hyödyntä-
vän brasilialaisen psykologin Luiz Gasparetton väitetään kykenevän maalaamaan 
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pimeähkössä huonees-
sa kahdella kädellä sekä 
kahdella jalalla samanai-
kaisesti! Hänen 30 tyylin 
valikoimaansa kuuluvat 
muun muassa Renoir ja 
van Gogh. (Skepsis ry, 
automaattitaide)

Ideomotoriset liikkeet 
ovat pieniä, piilotajuisesti 
tuotettuja lihasliikkeitä. 
Liikkeiden tuottaja kui-
tenkin kokee, että hän ei 
itse tuota liikkeitä, vaan 
ne ovat esimerkiksi hen-
kiolennon tai kaukaisen 
avaruusolennon aikaan-
saamia. Ideomotoriset liikkeet ovat motoristen automatismien (esim. automaat-
tikirjoitus Ouija-laudalla) ja taikavarvun käytön takana. Automaattikirjoittaja, 
-säveltäjä, -maalari tai taikavarvun käyttäjä voi kokea, että hän itse ei tuota teks-
tiä, taidetta tai varvun liikkeitä. Kyse on kuitenkin ideomotorisista lihasliikkeistä, 
jotka aktivoituvat piilotajuisesti. (Skepsis ry, Ideomotorinen liike) 

Kuva 50. 
Automatic Drawing
Andre Masson, 1924. 
(CONTEMPORARY ART
Koon. http://kooncon-
tempart.wordpress.
com/2013/02/01/28/)
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6.7. Postitaide

Sanotaan, että postitaidetta on ollut niin kauan kuin on ollut taiteilijoita ja posti 
on kulkenut. On epäselvää ja kiistanalaista, mistä nykyaikaisen postitaiteen voi 
sanoa alkaneen, mutta yhdysvaltalaista Ray Johnsonia (1927-1995) pidetään mo-
dernin postitaiteen isänä. Erään teorian mukaan postitaidetta vauhditti myös toi-
sen maailmansodan jälkeen alkanut kirjeenvaihto japanilaisten ja muun maail-
man taiteilijoiden välillä. Tietoisesti postitaiteesta - Mail Artista - alkoivat puhua 
japanilaiset Gutai-ryhmän jäsenet 1950-luvun alussa. Heistä tunnetuin lienee 
"Mr. Mail Art" professori Shozo Shimamoto. (Tiililä 2012, Postitaide)

Postitaiteen juurien sanotaan ulottuvan dadaan ja surrealismiin. Länsimaissa 
postitaiteen pioneereina olivat fluxus-taiteilijat. Suomeen postitaide saapui 1960- 
ja 1970-lukujen taitteessa. Tuon ajan tunnetuimpia osallistujia olivat J.O. Mallan-
der, Arto Kytöhonka ja Ilkka-Juhani Takalo-Eskola. Ulkomaalaisista kannattaa 
mainita professori Shozo Shimamoto Japanista sekä taiteilijat Antonio Sassu, 
Anna Boschi ja Ruggero Maggi Italiasta sekä Clemente Padin Uruguaysta ja José 
Roberto Sechi Brasiliasta. (Tiililä 2012, Postitaide)

Postitaiteessa taiteilijat lähettävät toisilleen viestejä, pieniä taideteoksiaan, 
piirustuksia, kannanottoja, kuvia, ja kaiken on kuljettava postin kautta. Alun 
alkaen periaatteena oli, ettei lähetetty teos saanut olla arvokkaampi kuin kirje-
kuori, jossa teos kulki. Tai teos oli taiteilijan tekemä ja postimerkillä varustettu 
kortti. Postitaiteeseen saa ja voi osallistua kuka tahansa, mutta kirjoittamattoma-
na sääntönä on, että saapuneeseen postiin pitää vastata. (Tiililä 2012, Postitaide)

Kuva 51. (Viereisellä sivulla) Esimerkki 
postitaiteesta Judy Skolnick, District of 
Columbia, USA. (Brown 2014, 
Reinvention A Mail Art Project.)
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Vuoden 2003 Venetsian biennaalissa postitaide oli mukana virallisena oheista-
pahtumana Extra 50. Suomesta mukaan oli kutsuttu Ilkka-Juhani Takalo-Eskola 
ja Paul Tiililä. (Tiililä 2012, Postitaide)

Osallistuminen postitaiteeseen ei ole mitenkään rajattu vain taiteilijoiden oikeu-
deksi, vaan kuka tahansa, jota asia kiinnostaa, voi ryhtyä postitaitelijaksi. Kuten 
postitaide myös Doodlaus voisi toimia eräänlaisena alibina, joka vapauttaa sen 
tekijän kritiikiltä. Kun tekijä sanoo piirroksestaan, että se on vain piirtelyä tai 
doodlattu kuva hänen ei tarvitse luokitella sitä teokseksi. Tällainen työskentely-
tapa viittaa myös doodlattujen kuvien muodostumiseen kuin automaattisesti te-
kijän alitajunnasta. Spiritualistiselle taiteelle on ominaista, että jokin voima ottaa 
henkilön valtaansa ja näin tämä henkilö saa oikeutuksen ja tarkoituksen tehdä 
taidetta.



88

Kuva 52. Madge Gill, yksityiskohta teoksesta Sielun ristiinnaulitseminen. 
Kuva: Olli-Pekka Haveri. (Haveri 2010, 51)
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6.8. Spiritistinen taide

Madge Gill (1882-1961) löysi spiritismistä viitekehyksen, joka toi hänelle sekä 
osallisuutta että lohtua emotionaaliseen kärsimykseesnä. Gillin luova toiminta 
oli suoraa seurausta hänen yrityksistään päästä yhteyteen kuolleiden lastensa 
kanssa. Äärimmäisen tuottelias Gill työskenteli öiseen aikaan heikossa valossa. 
Hänen tuotantonsa ulottuu sadoista postikorteista suurikokoisiin puuvillakan-
kaalle tehtyihin töihin, joita hän työsti kohta kohdalta niin, että kuva kirjaimelli-
sesti kasvoi sitä mukaa kun taiteilija kääri auki pitkiä kangaspakkoja. Gill kertoi 
tuntevansa "pakonomaista tarvetta piirtää" ja olevansa selväsi näkymättömän 
Myrninerest-nimisen voiman ohjauksessa. (Rhodes 2004,155-157)

Nykypäivän spiritistisiä taiteiljoita edustaa Marie-Jeanne Gil. Pyhä Neitsyt ilmes-
tyi 7-vuotiaasta alkaen tuonpuoleisia näkyjä nähneelle Gillille  ja kertoi, että hän 
toipuisi poliosta. Monien meedioiden laila Gil työskentelee öisin, jolloin hänen 
on helpompi keskittyä. Hän teki ensimmäiset piirroksensa vasemmalla kädellä 
mikä sekin viittaa tietoisesta kontrollista luopumiseen. (Rhodes 2004, 57-158)

Doodlaaminen antaa alitajunnasta tulevien ajatusten pulpahdella paperille, il-
man tietoisen mielen kritiikkiä tai niiden tuomitsemista. Doodlaus on yksityistä. 
Usein doodlatut kuvat ovat piilossa koulukirjojen marginaaleissa tai muistikirjo-
jen syövereissä.

Graffiti on sukua doodlaukselle, mutta tehty julkiselle paikalle muiden nähtäväk-
si. Doodlattua kuvaa ei ole tehty, jotta se viestittäisi jotain jollekin toiselle, kun 
taas graffitti tagataan "merkiksi maailmaan".



90

6.9. Metadoodle

Milloin normaali tai jokapäiväinen doodlaus sitten tapahtuu? Aika ja tila sille 
on yleensä hyvin rajattua. Kokouksen lopussa pöytäkirjan reunoihin on ilmaan-
tunut kiemuroita tai puhelinkeskustelun loputtua paperin tyhjä tila on täynnä 
töherryksiä. 

Tapahtuuko doodlaamista kun ei olla edellä mainituissa tilanteissa? Monilla pii-
rustuksilla, joita tehdään erilaisissa yhteyksissä ja näyttäisi olevan samoja piirtei-
tä kuin doodlatuilla kuvilla, mutta laajemmassa tai tiivistetymmässä muodossa. 
Näitä kuvia voisi kutsua metadoodleiksi, koska ne ylittävät normaalin doodlauk-
sen rajat.

Kuva 53.  
“Kilroy was 
here” -graffiti 
Washington 
DC:ssä WWII 
Memorialissa.
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6.10. Kilroy was here 

(suom. Kilroy oli täällä tai Kilroy kävi täällä) on yleinen graffiteissa käytetty il-
maus, joka on lähtöisin Yhdysvalloista.
Lauseen alkuperä on hämärän peitossa ja sen synnystä on liikkeellä useita versi-
oita. Erään tarinan mukaan James J. Kilroy olisi ollut alusten tarkastajana Bethle-
hem Steel Shipyardin telakalla Quincyssä, Massachusettsissa ja jättänyt käyn-
nistään merkin tarkastamiinsa kohteisiin. Laivat rakennettiin suurina sarjoina 
lohkoista. Kun vaakatasossa tehty lohko sitten nostettiin laivan koontivaiheessa 
oikeaan asentoon, päätyivät tarkastajan hyväksymiskuittaukset merkillisiin paik-
koihin, jopa ylös kattoon. Nämä herättivät Eurooppaan toisen maailmansodan 
taisteluihin kuljetettavien sotilaiden huomion. Joku sitten keksi ruveta kirjoit-
telemaan Kilroyn nimeä muuallekin. Amerikkalaiset sotilaat kirjoittelivat tuota 
tekstiä seiniin liikkuessaan Euroopassa.
Usein tekstin yhteyteen on piirretty tyylitelty hahmo, jossa mies katsoo aidan 
takaa siten, että hänestä näkyy vain päälaki, silmät ja nenä. Tästä lienee lähtöisin 
myös Apu-lehden vuosikymmeniä vanha kilpailu "Missä Jallu luuraa". Siinä teh-
tävänä on etsiä lehden sivuille kätketty vastaavanlainen isonenäinen Jallu-hah-
mo. (Wikipedia Kilroy)

Doodlatut kuvat ovat hämmästtyttävän laaja materiaalivarasto piilotettuna vaa-
timattoman leiman alle 

Doodlaus voi siis olla vain jäävuoren huippu hienostuneempaan ja epäviralliseen 
taiteeseen. 

Doodlaus hyppii kategorioiden välillä. Välillä se on nöyrää ja aliarvostettua toi-
sena hetkenä se toimii luovuuden viimeisimpänä lähteenä. Kuin käynnissä olisi 
väittely doodlausten ja arvostetun taiteen kanssa. 
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7. Doodlauksen kaltaisia sovelluksia muualla

Doodlaus tuntuu pakenevan määrittelyjä ja rajoja, mutta toisaalta monet eri asiat 
näyttävät omaavan hyvin samankaltaisia piirteitä doodlaamisen kanssa. Olen 
kerännyt tähän osioon muutamia doodlaamisen kaltaisia ilmiöitä. joita en ole 
esitellyt aiempien aiheiden yhteydessä.

"Kun tunnettu julkisuuden henkilö heittäytyy taiteilijaksi, niin hän saattaa herät-
tää tekemisillään suurta huomiota. Tällöin kiinnostuksen kohteena ei niinkään 
ole aikaan saatu "taideteos" tai sen laatu, vaan henkilö, teoksen tekijä.” Vastaavat 
tavallisen tallaajan tekeleet eivät kiinnosta ketään. (Hannula 2013, Apinataide). 
Tätä dilemmaa käsitellään dokumenttielokuvassa ”Exit Through the Gift Shop”. 
Elokuvassa näytetään kuinka Mr. Brainwash, Thierry Guetta, kertoo työnsä idean 
graafisen suunnittelun tiimilleen, joka toteuttaa sen. Guettan ideat matkivat Ban-
ksyn graffittien tyyliä käyttäen kuuluisia kuvia taiteesta tai historiasta muuttaen 
niitä hieman. Guetta ei ole itse tehnyt alkuperäistä kuvaa eikä lopullista tuotosta 
sekä tyyli matkii Banksyä ja silti teokset myyvät. (Banksy, 2010) 

Hieman samankaltainen tilanne on ns. ”apinataiteessa”, apinoiden töherryksissä, 
joita apinat on laitettu tekemään joissakin eläintarhoissa hoitajien tai tutkijoiden 
avustamana. Kaikki harvinainen tai erikoinen muuttuu helposti kauppatavaraksi, 
oli sitten kyse apinan tai jonkun diktaattorin töherryksistä. Se että jostain mak-
setaan rahaa, ei välttämättä tarkoita että kyseessä on myös taiteena kestävä teos.
(Hannula 2013, Apinataide) 

Taide on määrittelykysymys, onko doodlaus taidetta? Vaikka doodlaus alku-
peräisesti ei ollut tarkoitetu taiteeksi, mutta se voi myöhemmin olla taideteos 
itsenään tai olla inspiraatio teokselle.
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7.1. Meditative drawing, ekspandismi, piirrosmietiskely

Expandismissa työskentelyn lähtökohtana ovat yksityiskohdat, joihin keskitty-
mällä absrakti, vapaamuotoinen, ei-esittävä taideteos pikkuhiljaa laajenee. (Han-
nula 2010, Expandismi)

Työskentelyn edetessä yksityiskohdat lisääntyvät, teos laajenee ja tai-
teilija alkaa kiinnittää huomiota myös kokonaisuuteen. Teoksen hah-
mo, muoto, sommittelu ja mahdollinen idea paljastuvat pikkuhiljaa 
matkan edetessä loppua kohti. Expandismissa on kyse, yksityiskohtiin keskit-
tymisestä,  arjesta irtaantumisen, meditaatiosta, mietiskelystä, luovasta mat-
kasta, teoksen paljastamisesta, piilossa olevan hahmon etsimisestä ja seikkai-
lusta, jonka päämäärä ei ole etukäteen tiedossa. (Hannula 2010, Expandismi) 

Kuva 54. Keith Haringin työskentely on hyvä esimerkki ekspandistisesta 
työskentelystä. (Haring Foundation)
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7.1. Taidepäiväkirjat Art-books

Art journal voidaan suomentaa taidepäiväkirjaksi. Päiväkirja voidaan tehdä esim. 
akvarellipaperista, joka sidotaan itse kirjan muotoon. Art journal yhdistää kuvaa 
ja tekstiä. Myös tekstiä käytetään usein kuvan tavoin kuvallisena elementtinä.

7.2.  Skräppäys

Skräppäys (engl. scrapbooking) on valokuvien ja niihin liittyvien muistojen tal-
lentamista joko fyysiseen valokuvakansioon (scrapbook-albumi) tai sähköisesti 
toteutetuihin leikekirjoihin (tietokanta-albumit). Valokuviin kohdistuvat muok-
kaukset ovat leikkaaminen ja kehystäminen, ja sivuja voidaan koristellla henkilö-
kohtaisten näkemysten mukaisesti. Olennainen osa skräppäyksestä on kuvien ta-
rinoiden kertominen, eli journaling. Ainakin perustiedot (kuka, missä, milloin, 
mitä) kuvista pitäisi mainita, jota albumilla on enemmän arvoa tulevaisuudessa. 
Skräppäyksen sivut pitäisivät herää muistot henkiin ja olla kaunista ja mielen-
kiintoista katsottavaa. (Lähde Wikipedia)

“Uusin innostukseni- taidepäiväkirja
Olen löytänyt uuden tavan ‘doodlada’ eli piirtää joka päivä jotakin. 
Sain idean Pinterest sivuilta, johon olen ihan nalkissa.
Ideana on, että joka päivä piirtää, maalaa, liimailee jotakin. Ajatuksena on 
ruokkia omaa mieltä luomaan uusia asioita.” (Metcalfe Designs -blogi, 2013)
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7.3. Oekaki

Oekaki on japania ja tarkoittaa pientä piirrosta, juuri sellaista joita raapustel-
laan vihkojen kulmiin tylsillä luennoilla tai muistilapuille puhelinkeskustelu-
jen aikana. Oekaki-ilmiössä ei kuitenkaan ole kyse kummastakaan näistä: oe-
kakilla tarkoitetaan foorumia tai keskustelualuetta, jonka suurin erityispiirre 
on java-ohjelma, joka mahdollistaa hieman Microsoft Paintia kehittyneemmät 
mahdollisuudet piirtää kuvia joko hiirellä tai tietokoneen piirtopöydällä suoraan 
muiden käyttäjien nähtäväksi. Valmiit kuvat lähetetään viestialueelle, jossa kaik-
ki kävijät voivat niitä kommentoida. (Aniki foorumi, 2005, Oekaki-ketju)

Oekakin piirtämiseen ei tarvita mitään erityistä välineistöä tai atk-osaamista. 
Ohjelmat ovat pääsääntöisesti helppotajuisia ja internet on väärällään erilaisia 
oekaki-ohjesivuja. Aluksi suurin kynnys onkin hyväksyä hiiri piirtovälineeksi. 
Kömpelöltä tuntuva jyrsijä taipuu onneksi pienen harjoittelun jälkeen uskomat-
tomiin suorituksiin ja kärsivällisyydellä kuka tahansa voi luoda varsin vaikutta-
vaa jälkeä. (Aniki foorumi, 2005, Oekaki-ketju)

Alunperin japanilaisesta ilmiöstä on tullut nopeasti maailmanlaajuinen harras-
tus. Anime- ja mangafanien kansoittamia oekaki-foorumeita on syntynyt viime 
vuosina niin paljon, että niistä on mahdotonta pitää lukua – saati sitten piirtää 
edes murto-osalla niistä. (Aniki foorumi, 2005, Oekaki-ketju)
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8.  Doodlaus ja sen kaupallinen hyödyntäminen

Ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen, että joku voisi jopa saada rahallista tuottoa 
doodlatuista luonnoksista. Törmäsin muutamiin erilaisiin doodlaamisesta tuot-
toa tekeviin kaupallisiin sovelluksiin.

Suomessa tuntemattomampi Zentagle on yksi kansainvälisesti menestyneimmis-
tä ja suosituimmista. Maria ja Rick Roberts kertovat kehittäneensä uuden taide-
muodon Zentanglen.Wikipedia kertoo zentanglen olevan helppo tapa rentoutua, 
kuvioita ja luonnoksia piirrellen. Zentangle lisää keskittymistä ja luovuutta.. Jos 
haluaa käyttää Zentanglea opetuksessa pitää tulla setifioiduksi Zentangle-opet-
tajaksi. Sertifioituja Zentangle opettajia on sivujen mukaan ympäri maailmaa. 
(Zentangle-sivusto 2014)

8.1.  Voisiko siihen piirtää vesinokkaeläimen?

"Voisko siihen piirtää vesinokkaeläimen?" oli kaupalle onnenpotku.  Asiakkaan 
piti saada uusi televisio, koska vanha oli ärsyttävän pieni vauhdikkaalle toiminta-
pelille. "Ps. Olis kiva jos paketiin olisi piiretty vesinokkaeläin koska ne on söpöjä 
ja ei krapulassa vittuais niin paljoa kun tulee turpaan kun olis joku söpöeläin jota 
katella, kirahvi käy myös, hän huomasi kirjoittaneensa."

Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja  
Samuli Seppälä vahvistaa, että
piirrospalvelu sai alkunsa edellä  
kuvatusta tapauksesta.

Kuva 55. Ornithorhynchus anatinus. 
(Manninen 2012)
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8.2.  Piirto-ohjelma vei Angry Birdsin ykköspaikat

Teemu Laitila kirjoittaa Puhelinvertailun artikkelissa “Nopean suosion saavutta-
nut Draw Something on viemässä sovelluskauppojen ykköspaikan suomalaisen 
Rovion pitkään listojen kärjessä keikkuneelta Angry Birdsiltä eri versioineen.

Draw Something on käytännössä vanha Piktionary-peli älypuhelimille ja table-
teille sovellettuna. Tarkoituksena on piirtää kuvia annettujen sanojen perusteella 
muiden arvatessa mitä raapustus esittää. 

Yllätyssuosion saavuttanut Draw Something on OMGPOP-yhtiön kehittämä. 
Kasvaneiden käyttäjämäärien myötä sosiaalisten pelien jättiläinen (esimerkiksi 
Facebookin Farmville-pelien kehittäjä) Zynga kiinnostui kehittäjästä ja osti OM-
GPOP:n 180 miljoonan dollarin hintaan.

Piirtelypelin suosio ei ole laantumassa lähiaikoina, sillä Draw Something kerää 
edelleen uusia käyttäjiä tasaiseen tahtiin. (Laitila 2012, Draw Something)

Eräs asiakas ei edes tilannut mitään pakkaukseen piirretty kuvaa, vaan pyysi 
teoksen erilliseen kuoreen. 

Majavahäntäisen räpyläjalan lisäksi laatikkoon voi tilata myös kissan kuvan. Kis-
sapiirrosten hinnasta puolet lahjoitetaan Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitol-
le. (Manninen 2012)
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9. Yhteenveto

Työta aloittaessani en ajatellut sen rönsyilevän näin monin suuntiin. Yhtäkkiä 
kaikkialla oli jokinlaisia yhteyksiä doodlaamiseen. Jälkiviisaaus on paras viisaus, 
olisi ehkä ollut hyvä rajata työ koskemaan vain doodlaamisen historiaa, psykolo-
giaa tai taidesuuntia joissa on yhteyksiä doodlaamiseeen.

Miltei kaikki tähän kerätty tieto doodlaamisesta on peräisin englanninkielisistä 
lähteistä, työtä tehdessä tuli aina välillä mieleen, kuinka paljon sopivaa tietoa esi-
merkiksi saksaksi, espanjaksi tai jollakin muulla kielellä olisi ollut tarjolla.

Olisi mielenkiintoista jos Suomessa voitaisiin toistaa Jackie Andraden tutkimus. 
Suomessa voitaisiin tehdä muitakin doodaamiseen liittyviä tutkimuksia. Itseäni 
kiinnostaisi miten doodlaaminen voi parhaiten helpottaa opiskelua. Toimisto-
työpaikalleni haluaisin itselleni kunnollisen suomenkielisen "doodlaa työn ohes-
sa" kirjasen.

Erikoista monissa käyttämissäni, erityisesti amerikkalaisissa lähteissä on oletus 
ympäröivän yhteiskunnan suhtautumisesta negatiivisesti doodlaukseen. Aukto-
riteettien kuten opettajien ja vanhempien oletetaan pitävän doodlausta harmil-
lisena ja häiritsevänä aktiviteettina. Vallalla on mielikuva, jossa opettajat kieltäi-
sivät doodlaamasta ja kehottaisivat kuuntelemaan. Itselleni tuollaista mielikuvaa 
ei ole muodostunut, omat opettajattani kun eivät ole erityisesti kieltäneet dood-
laamasta.
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Kuten Lancet-lehden julkaisussa 
Doodling and the default network 
of the brain, todetaan, sen lisäksi, 
että doodlaaminen on kiehtova 
kuvituksen muoto, doodlaus saat-
taa osoittautua ainutlaatuiseksi ja 
vielä toistaiseksi hyödyntämättömäk- s i 
voimavaraksi tutkitaessa aivotoimintaa. Toiminnalliset kuvanta-
mistutkimukset voisivat ammentaa doodlaamisesta. Ehkä sattumalta doodlaus 
toimintona itsessään valottaa vaeltelevan mielen polkuja. Näin voisi saada odot-
tamattomia terapeuttisia hyötyä siis vain tarjoamalla kynän ja paperia ahdistu-
neelle potilaalle. 

Doodlauksella selkeäsi on paikka, mutta missä, miten ja milloin, tässä olisi tutki-
muksen paikka. Monista lähteistä tulee vihjeitä, että tämä itseilmaisun muoto voi 
auttaa oppimisprosessissa, erityisesti muistamisessa mieleenpalauttamisessa ja 
keskittymisessä. Stressiä lievittävän doodlaustapahtuman voi suorittaa monissa 
eri ympäristöissä. Luokkahuone saattaa olla merkittävin ja tärkein paikka dood-
lauksen tekoprosessissa Doodlaus selvästi tarjoaa paljon tuottoisia elementtejä 
psykologisesta arvioinnista, muistiapuun faktojen muistamiseksi. Doodlausta ei 
pitäisi pitää vain tylsyyden lievittäjänä, doodlaus tarvitsee paremman ja tarkem-
man määrittelyn.

Doodlaamista ei kukaan pääse pakoon, töherrys on paperissa ennen kuin huo-
maakaan. Russell M. Arundell toteaa kirjassaan doodlaamisen olevan tasa-ar-
voistavaa, sitä kun tekevät kaikki. Kuninkaat ja palkolliset, vapaaherrat ja var-
kaat. Kaikki ovat doodlauksen lumouksen valloissa. (Arundel 1937, x)

Kuva 56.Vinjettikuvitus Nyytin histo-
riikkiin.Kuva on doodlaus, joita 
Riitta tekee puhuessaan puhe-
limessa. (Skytt 2013, Riitta_13)
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Tässä on tila doodlauksille!


