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Puku muutoksen agenttina tutkii kahta asiaa rinnakkain: puvun transformatiivisia ulottuvuuksia sekä 
empatiaa ihmistenvälisenä ilmiönä. Esimerkkinä opinnäytteessä toimii kurssityönä toisen 
pukusuunnittelun opiskelijan kanssa toteutettu Random Encounters -niminen osallistava ja 
immersiivinen esitysdemo, jossa puettuna oli esiintyjän sijasta yksi yksittäinen katsoja-kokija 
kerrallaan. Esityksellä oli neljä lähtökohtaa: osallistavuus, puvun käyttö esityksen keskiössä, asioiden 
yksin/yhdessä kokeminen, sekä empatian tutkiminen esityksen keinoin. 
 
Opinnäytteessä kysyn, mistä puvun olemus ja olennaisin sisus muodostuu. Minkä aistillisten, 
mielellisten ja kehollisten mekanismien kautta havaitsemme puvun ja mihin se meissä vaikuttaa? 
Onko mahdollista käyttää näitä piirteitä työvälineinä suunniteltaessa pukua, joka osallistuisi 
merkittävän kokemuksen luomiseen ja muodostumiseen esitystilanteessa?  

Työ koostuu kahdesta osasta. Aluksi käsittelen puvun erilaisia ulottuvuuksia Henri Lefebvren 
sosiaalisen tilan kolmiosaista jaottelua lainaten ja sovittaen. Sen kautta käyn läpi, mitä tarkoittavat 
objektiivisesti havaittu puku, eli puvun aistien kautta havaitut puolet, subjektiivisesti käsitetty puku, 
eli puvun sisältämät muistot ja merkitykset sekä eletty puku, eli ajassa syntyvät ulottuvuudet, jotka 
ovat samaan aikaan "havaitun" ja "käsitetyn" yhdistelmiä ja silti sellaisia, jotka eivät varsinaisesti 
kuulu kumpaankaan näistä.  

Toisessa osassa katson ilmiötä nimeltä empatia paitsi Random Encounters -esitysdemon, myös 
kolmen kognitiotieteen merkittävän löydön kautta: 1. mieli on lähtökohtaisesti kehollinen, 2. 
ajattelu on suurimmaksi osaksi tiedostamatonta ja 3. abstraktit käsitteet ovat pitkälti 
vertauskuvallisia eli metaforisia. Näiden kautta on nähtävissä, miten empatia on kehollista, miten 
sen mekanismit ovat pitkälti tiedostamattomia, ja miten ”kulkea toisen kengissä” on empatialle 
varsin osuva metafora.  
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In my thesis I discuss the costume as an agent of change from the perspective of a participatory and 
immersive costume-based performance, in which, instead of the performer, the costumes were 
worn by one single participant at a time. I use as an example a performance demo called Random 
Encounters, which I designed and realized with another costume design student as a part of our 
studies. The performance had four starting points: using the costume at the center of the 
performance, participation/immersion, experiencing the performance alone/ together with the 
other participants, and exploring empathy through a performance. 

In addition to discussing subjects like memory, empathy and intuition, the focus of this thesis is on 
the transformative nature of costume. What are the essential dimensions of a costume? What 
sensorial, emotional, and bodily mechanisms do we use to perceive a costume? Is it possible to use 
these mechanisms as tools when designing a costume that would actively participate in creating and 
forming a significant experience in a performance?  

In my thesis I discuss the various dimensions of the costume by freely applying the spatial triad of 
social space by Henri Lefebvre. I borrow from Lefebvre three words – perceived, conceived and lived 
–  and define what I consider to be the different aspects of  the perceived costume, the conceived 
costume, and the lived costume. 

In my thesis, I look at empathy not only through the Random Encounters demo, but also through 
three major findings of cognitive science: 1. The mind is inherently embodied. 2. Thought is mostly 
unconscious. 3. Abstract concepts are largely metaphorical. I discuss how empathy is inherently 
embodied, how it’s mechanisms are largely unconscious and how ”only being able to understand 
another person through walking a mile in her shoes” is a very relevant metaphor. 
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puku   

Puku viittaa tässä tekstissä esityksessä käytettävään esiintyjän tai katsoja-kokijan päälle 

puettavaan asuun tai asiaan1. Määrittelen puvun kuitenkin aluksi myös laajemmin 

nähdäkseni, mitä puvun ulommaisilta rajoilta löytyy ja mitä se kertoo puvusta ja sen 

mahdollisuuksista osana teosta.  

 

muutos  

Sana muutos tarkoittaa "prosessia, jossa jokin olio (esine, asiantila, ajatus jne.) tulee 

toiseksi, tai tämän prosessin lopputulosta".2 Tässä opinnäytteessä käsittelen siitä, miten 

puku on  osallisena – agenttina – muutoksessa. Muutos viittaa tässä yhteydessä sanan 

yksinkertaisimpaan merkitykseen, asioiden liikahtamiseen ja sitä kautta toisenlaiseksi 

tulemiseen, ottamatta kantaa yhteiskunnallisen tai henkilökohtaisen muutoksen 

mahdollisuuteen tai tarpeellisuuteen. 

 

agentti  

Agentin suomenkielinen synonyymi on tekijä. Ison suomen kieliopin mukaan tyypillinen 

agentti on elollinen, tarkoituksellinen toimija, esim. ”Minä olen kirjoittanut tämän.". 3 Tässä 

yhteydessä käytän sanaa agentti kuvaamaan puvun aktiivista vuorovaikutuksellista 

toimijuutta esityksessä. Pukuun sisältyy sen kantamien konnotaatioiden eli assosiatiivisten 

oheismerkitysten ja monitahoisen aistittavuuden vuoksi potentiaalinen voimakas 

vaikuttavuus sekä näkijään että kokijaan. Ei puku sentään itsenäinen subjekti4 ole, mutta 

osittain piilossa, tietoisen havainnoinnin laitamilla toimiva agentti joka tapauksessa. 

                                                                 
1 Sana "asia" viittaa tässä opinnäytteessä lähinnä samaan kuin englannin kielen sana "thing", jonka 
voi suomentaa esimerkiksi sanoilla asia, seikka, juttu, esine ja olento. Se on yleissana jollekin 
objektille tai entiteetille, jonka laatua ja tarkempaa hahmoa ei siinä yhteydessä joko pystytä 
määrittelemään tai ei haluta määritellä esimerkiksi määrittelyn monimutkaisuuden tai liiallisen 
rajaavuuden vuoksi. 
2 Tieteen termipankki: Tekstuaalitieteet: muutos  
3 Hakulinen, Vilkuna, Korhonen, Koivisto, Heinonen & Alho (2004) 
4 Subjekti: ajatteleva, havaitseva, toimiva minä. (Tieteen termipankki: Filosofia: subjekti) 
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“People nowadays think that scientists exist to instruct them, poets, musicians, etc. 

to give them pleasure. The idea that these have something to teach them – that 

does not occur to them.” 

Ludwig Wittgenstein: Culture and Value5 

 

 

 

 

 

Esitystila ennen esitystä, esiintyjiä ja osallistujia. Random Encounters -demo helmikuussa 2017, 

Kulttuuritila Topeliuksenkatu 16 

 

                                                                 
5 Wittgenstein (1980) s.36 
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Käsittelen tässä opinnäytteessä pukua muutoksen agenttina pukukeskeisen6, osallistavan7 

ja immersiivisen8 esityksen kautta, jossa puettuna on esiintyjän sijasta yksi yksittäinen 

katsoja-kokija. Käytän esimerkkinä Random Encounters -nimistä esitysdemoa, jonka 

suunnittelin ja toteutin helmikuussa 2017 toisen pukusuunnittelun opiskelijan Mimosa 

Kuusimäen kanssa Teatterikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston Relational, Immersive and 

Participatory Activities in Performance -kurssilla. 

Random Encounters (tässä tekstissä myös muodossa R.E.) oli osallistavan ja immersiivisen 

esityksen lisäksi yritys löytää vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat toisten ihmisten 

kohtaamisen ja ymmärtämisen vaikeutta. Esityksen aikana jokainen katsoja-kokija pääsi 

asettumaan toisen ihmisen asemaan, konkreettisesti, kehollisesti9 ja tarinaa luoden. 

Suurimman osan esityksestä osallistujat kokivat ilman muita katsojia tai esiintyjiä. 

Esityksellä oli siis neljä lähtökohtaa: osallistavuus, puvun käyttö 

esityksen keskiössä, asioiden yksin vs. yhdessä kokeminen, sekä 

empatian tutkiminen esityksen keinoin. 

 

Lähtöolettamukseni Random Encountersia suunniteltaessa olivat seuraavat: Puvulla on 

tärkeä merkitys ihmisen keholliselle olemukselle, joten fiktiivisen  –  vaikkakin realistisen  – 

henkilöhahmon vaatteiden pukemisella on sekä symbolinen, että käytännöllinen merkitys 

hahmoon asettumisessa. Samoin hahmon arkipäiväisten eleiden eläminen, ei toistaminen, 

vaan kuvittelu ja läpieläminen, tekee esityksen aiheen käsittelemisen ja ymmärtämisen 

helpommaksi ja automaattisemmaksi. Itsensä unohtaminen on helpompaa, kun 

kannateltavan fiktion kerros on ohut. Katsoja-kokijan on helpompi asettua tarinaan, kun 

sen saa osittain itse löytää ja sitä vapaasti muodostaa. Hahmoon asettuminen ja siinä 

pysyminen on helpompaa yksin. Toisaalta toisten ihmisten kohtaaminen esityksen aikana 

ja toisten katseen kohteena oleminen vahvistaa esityksen esitysluonnetta, lisää kerroksia 

tarinaan.  

                                                                 
6 Ks. esim. Jessica Bugg, joka käyttää termiä clothing-based. Bugg (2014) s. 74 
7 Osallistava taide on "taidemuoto, jossa taideteos muotoutuu riippuen siihen osallistuvien 
henkilöiden panoksesta eri taiteentekotilanteissa". (Tieteen termipankki: Estetiikka: osallistava 
taide) 
8 Immersiivinen esitys on "moniaistinen, osallistava teatteri- tanssi- tai esitystapahtuma, jossa 
osallistuja "upotetaan" esityksen maailmaan". (Tieteen termipankki: Esittävät taiteet: 
Immersiivinen esitys)  
9 Kehon sijasta käytetään nykyään usein sanaa ruumis. Tässä opinnäytteessä käytän kuitenkin 
sanaa keho inspiroituen sanan juuresta kehä ja sen rajaavasta ja sisälleen sulkevasta 
merkityksestä. 
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R a n d o m             

E n c o u n t e r s 

 

Jokainen Random Encounters -demoon osallistuva katsoja-kokija täytti 

etukäteen lomakkeen (LIITE 1).  Sen pohjalta esityksen suunnittelijat 

valitsivat hänelle hahmon, jonka vaatteisiin ja sitä kautta elämään hän 

pääsi muutamaksi tunniksi asumaan. Lomakkeen täytettyään osallistuja 

sai sähköpostin kautta kutsun esitykseen, lisätietoja ja ensimmäiset, 

ennen esitystä suoritettavat tehtävät (LIITE 2). 

Esityksen alku tapahtui tilassa, joka muistutti rauhallista 

odotushuonetta. Tilassa oli sohvia ja nojatuoleja, sohvapöytä, 

muutamia lyhtyjä ja isot ikkunat joista näkyy ulos sisäpihalle. Lattialla 

oli pehmeä vanha matto ja taustalla kuuluu rauhallista musiikkia, jossa 

oli mukana lintujen viserrystä ja aaltojen kohinaa.  

Esitykseen saapuessaan tulija toivotettiin tervetulleeksi, hän riisui 

takkinsa ja laukkunsa. Tulijalle tarjottiin teetä ja hän sai ensimmäisen, 

mindfulness-keskittymisharjoitustehtävän (LIITE 3). Sen tekemiseen 

kerrottiin olevan käytettävissä noin kymmenen minuuttia, jonka jälkeen 

hänet tultaisiin hakemaan. Odotushuoneessa oli samaan aikaan yksi tai 

kaksi muutakin osallistujaa, tai kokija saattoi olla myös yksin. 

Osallistujan saapuessa muut olivat keskittyneet hiljaisuudessa 

tekemään tehtäväänsä. 

Kymmenen minuutin kuluttua osallistuja ohjattiin toisen huoneen ovelle, 

hän otti oman takkinsa ja laukkunsa mukaan. Hänelle kerrottiin ohjeet: 

Tehtävän aikana on pidettävä puhelin äänettömällä, mutta sen voi 

ottaa mukaan. Muut henkilökohtaiset tavarat voi jättää koriin. 

Osallistujalle on valittu hahmo, jonka nimi kerrottiin, sekä mahdollisesti 

ikä, tai se, mitä hän oli menossa tekemään.  
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Osallistuja ohjattiin huoneeseen, jossa oli muutamien jalkalamppujen 

valaisema sermeillä rajattu pukeutumistila, lattialla matto, 

viherkasveja, rekki, jossa roikkuivat hahmon vaatteet ja rekin vieressä 

kori osallistujan omille tavaroille. Tilassa oli myös kaksi tuolia ja pöytä. 

Pöydälle oli aseteltu paperi, jossa kerrottiin hahmon perustiedot, kartta 

määränpäähän, rahaa ja bussiaikataulut. 

Osallistujalle kerrottiin, että hän voi pukeutua rauhassa ja poistua 

läheisestä ovesta sen jälkeen, kun hän on valmis. Sinä hetkenä esitys 

alkaa. Osallistujalle annettiin myös paluuaika ja kerrottiin, että 

hahmossa oleminen loppuu siinä vaiheessa, kun hän saapuu takaisin 

ovesta sisään. Lisää tietoa tehtävästä ja hahmosta saisi tutkimalla 

taskuja esityksen alettua. Sen jälkeen hänet jätettiin pukeutumaan.  

Jokainen hahmo oli valittu osallistujan vastausten perusteella ja niin, 

että jos mahdollista, samaan esitykseen osallistuvien hahmojen kautta 

voisi käsitellä samoja teemoja. Hahmolle oli valittu muutama 

vaatekappale, osalle enemmän, joillekin esimerkiksi pelkkä 

päällystakki. Hahmon taskuissa oli hänelle kuuluvia esineitä ja 

papereita joiden perusteella osallistuja voisi mielessään luonnostella 

hahmon tarinaa. 

Määräaikana osallistuja palasi samasta ovesta ja meni 

pukeutumistilaan, jossa rekissä oli valmiina odottamassa hänen omat 

vaatteensa. Vaatteet vaihdettuaan hän palasi odotushuoneeseen, 

johon oli katettu brunssi. Tulijoilla oli mahdollisuus kertoa 

kokemuksistaan sekä toisille osallistujille, että esityksen ohjaajille. 

Osallistujat palasivat noin kymmenen minuutin välein, ja heille tuotiin 

teetä, kahvia tai mimosa ja annetaan vapaasti tilaa joko kertoa tai 

kuunnella muiden kertomuksia, kirjoittaa kokemuksiaan paperille, 

puhua tai olla puhumatta. Esityksestä sai poistua, kun siltä tuntui. 
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Tämän opinnäytteen kehittelyn alkuvaiheessa kirjoitin Random Encountersista ja sen 

käsittelemistä teemoista, mutta nopeasti aihe levittäytyi ja syveni paljon itse esityksen 

ulkopuolelle. Olin katsellut esityksen kautta monia minua henkilökohtaisesti vaivanneita 

teemoja empatiasta taiteelliseen tutkimukseen ja ne alkoivat levittäytyä myös 

kirjoittamaani tekstiin. Esitysdemoa suunnitellessa huomasin esimerkiksi sen, miten muisti 

toimii näissä tilanteissa yllättävän osuvasti myös alitajunnan tasoilla, intuition kautta. Olin 

lukenut edellisiä projekteja ja opinnäyteluonnoksia varten kehollisuudesta, mielen ja kehon 

yhteistoiminnasta ja neurotieteistä yleisesti. Jos minulta olisi kysytty jotain lukemiini 

tutkimuksiin liittyvää muutamien päivien tai viikkojen päästä lukuhetkestä, en olisi pystynyt 

huonon muistini vuoksi palauttamaan mieleeni juuri mitään tarkkaa ja selkeää, en 

tutkijoiden nimiä enkä eri tutkimusten yksityiskohtia. Demoesitystä suunnitellessa 

huomasin kuitenkin jatkuvasti, miten lukemani asiat olivat siellä jossain olemassa edelleen 

ja sain ne käyttöön intuitiivisesti, sanoja edeltävästi ja alitajuisesti. Vaikutti siltä kuin 

lukemani olisi säilöytynyt jonkinlaiseen hermostolliseen intuitiopankkiin johon asiat 

kertyivät, jossa ne yhdistyivät ja josta ne vaikuttivat tekemiini valintoihin. 

Havaitsemani intuitiopankki liittyy olennaisesti siihen, miten taiteilija työssään toimii. Onko 

virtaavalta tuntuva flowtila10 sitä, että intuitiopankin ovet ovat hetkellisesti selällään? 

Tällöin tietoinen ajattelu on päiväunilla, ja sanat viettävät siestaa. Toisaalta taiteellinen 

tutkiminen ja kirjoittaminen on tuon sanattoman ja sanallisen vuorottelua ja vie ehkä 

pidemmälle kuin mihin kumpaankaan yksin nojaamalla pääsisi.  

 

 

 

 

  

                                                                 
10 Flow viittaa tässä psykologi Mihály Csíkszentmihályin luomaan käsitteeseen, joka kuvaa 
virtaavuuden tunnetta tilanteessa, jossa on täydellinen keskittymisen, innostumisen ja 
onnistumisen ilmapiiri. ks. Csíkszentmihályi (1990)  
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Olen pyrkinyt etsimään omia havaintojani avaavia ja mahdollisesti selittäviä tutkimuksia 

oman alan kirjallisuuden lisäksi esimerkiksi kognitiivisen neurotieteen alueelta. Aivojen ja 

hermoston toiminnan tutkimuksessa on tehty viime vuosikymmeninä monia uusia 

tutkimuslöytöjä ja kehitelty teorioita ihmisen kognitiivisen toiminnan mekanismeista. 

Haluaisin ajatella että sitä tietoa voisi käyttää taiteilijana ja taiteen kautta tutkijana etenkin 

peilinä, jonka kautta voi välillä katsella omaa aineistoaan toisesta näkökulmasta.  Tätä 

peilaamista ennen kuitenkin tarvitaan aina se havainto, ongelma tai ilmiö jota peilata. Se 

löytyy taiteen tekemisen kautta.  

George Lakoff & Mark Johnson esittävät kognitiotieteen11 lahjoittaneen meille kolme 

merkittävää tieteellistä löytöä:  

1) Mieli on lähtökohtaisesti kehollinen (embodied).  

2) Ajattelu on suurimmaksi osaksi tiedostamatonta. 

3) Abstraktit12 käsitteet ovat pitkälti metaforisia eli vertauskuvallisia.13  

 

Siksi kehollisuuden huomioonottaminen on tässä opinnäytteessä tärkeää paitsi kehon ja 

puvun erottamattoman yhteyden vuoksi myös siksi, että tarkoituksena on esityksen kautta 

etsiä tietä kohti empatian kaltaisen abstraktin käsitteen ymmärtämistä ja ehkä lopulta jopa 

kohti ajattelutapojen muutosta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11 Kognitiotiede on "monitieteinen tieteenala, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, 
oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden syntymekanismeja." (Helsingin 
Yliopisto: Kognitiotiede) Kognitioon lasketaan nykyään useimmiten mukaan myös tunteet.  
12Tieteen termipankki: Filosofia: abstrakti: "Yleisessä mielessä abstrakti merkitsee asiayhteydestä 
erotettua, käsitteellistä tai epähavainnollista vastakohtana kouriintuntuvalle ja käsinkosketeltavalle. 
Metafysiikassa termi merkitsee ajallis-avaruudellisuudesta erotettua pelkistämisen keinoin."   
13 Lakoff & Johnson (1999) 
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Olen tämän – esityksen kautta empatian katselemisen –  myötä saanut tutustua aiempaa 

syvemmin myös taiteellisesta tutkimuksesta tällä hetkellä käytävään keskusteluun. 

Taiteellisen tutkimuksen voi määritellä esimerkiksi "taideyliopistoissa tehdyksi, ohjatuksi, 

arvioiduksi ja analysoiduksi tutkimukseksi, joka perustuu taiteelliseen toimintaan"14. Itse 

olen päätynyt käyttämään siitä muotoa "taiteen kautta tutkiminen", sillä se tuntuu 

kuvaavan omaa kiinnostustani taiteellisen tutkimuksen sisällä ja vähän myös rinnalla, 

akateemisten ympyröiden reunamilla. Tästä taiteen kautta tutkimisesta on syntynyt ajatus 

toisin katsomisesta tutkimusmetodina. Toisin katsominen on jotain, mikä liittyy 

perinteisesti olennaisena osana sekä taiteen tekemiseen että taideteosten tulkitsemiseen 

ja analysointiin. Se on toisin näkemisen aktiivisempi sisarus. Tarkoitan toisin katsomisella 

tässä etenkin asioiden toisesta näkökulmasta katsomista, asioiden peilaamista toistensa 

kautta ja sitä, että tutkittavat asiat laitetaan resonoimaan rinnakkaisten asioiden, niitä 

kuvaavien käsitteiden ja teorioiden kanssa.  

 

Yksi tapa käyttää toisin katsomisen metodia tässä opinnäytteessä on ollut katsoa asioita 

kielitieteen näkökulmasta, asioista käytettyjen metaforien kautta. Kielitieteilijöiden 

mukaan kieli ei ole läpinäkyvää, sillä se operoi osittain tietoisuuden ulkopuolella.15 

Ajattelun ollessa osittain tiedostamatonta ja abstraktien asioiden ollessa vertauskuvallisia 

voi asiat nähdä niistä käytettyjen sanojen ja sanontojen kautta eri tavoin ja sitä kautta 

kokonaisuudessaan täydemmin. Olen pyrkinyt katsomaan toisin myös pukua; laajasti siihen 

sujahtavan ihmisen kannalta, ottamalla huomioon sekä mielen ja ruumiin erilaiset 

mekanismit että ympäröivän yhteiskunnan vaikutuksen niihin. 

 

Toinen tapa katsoa toisin on ollut kirjoittaa suomeksi. Suurin osa tämän opinnäytteen 

lähteistä on englanninkielisiä, joten useat ajatukset, teoriat ja termit on täytynyt kääntää 

suomeksi, eli peilata niitä toisen kielen kautta. Näiden muotoilujen kääntely on 

osoittautunut hyväksi tavaksi päästä asioiden keskelle: on täytynyt todella ymmärtää 

sanojen sisältö ja yhteys muuhun tekstiin, jotta ne on voinut kääntää ja niitä käyttää. 

Samoin eri lähteistä löytyneiden ajatusten yhdistely ja niiden pohtiminen vuorotellen 

keskustelemalla ja kirjoittamalla on helpompaa ainakin itselleni, kun voi käyttää 

äidinkieltään. Olen myös jättänyt osan sitaateista alkuperäiskielelleen: arvostan 

alkuperäisiä muotoiluja, ja olen sitä mieltä, että niistä välittyy aiottu ajatus usein parhaiten. 

                                                                 
14 Varto (2017) s. 12 
15 ks. esim Hassin, Uleman & Bargh (2005) ja Burr (2015) s. 54   
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Tämän opinnäytteen kautta tavoitteeni on siis löytää vastaus kysymykseen siitä, mitkä ovat 

ilmiöt ja mekanismit puvun transformatiivisuuden taustalla sekä siitä, millä tavoin tämän 

muutoksellisuuden kautta voisi katsella toisin empatian kaltaista ihmisiä koskevaa ilmiötä.  

 

Pyrin tässä tekstissä ensimmäisenä määrittelemään käsitteen puku. Sen jälkeen kuvaan 

puvun erilaisia ulottuvuuksia Henri Lefebvren sosiaalisen tilan kolmiosaista jaottelua 

vapaasti lainaten ja soveltaen. Seuraavassa kappaleessa katson ilmiötä nimeltä empatia 

Random Encounters -esitysdemon kautta nähtynä ja viimeisessä kappaleessa päättelen 

tämän opinnäytteen kirjoittamisen aikana purkautuneet langanpäät.  
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p u     

v u i s 

t a 
 

 

Ilman vaatetta ihminen on alasti, ilman pukua paljas.  

Puku on iholla. Puku on ihosta irti, niiden välillä on Ma 間16.  

 

  

                                                                 
16 Fletcher (2001) s. 370 
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Esityspuvulla on aivan erityinen mahdollisuus olla tärkeä elementti sekä kehollisesti että 

mielellisesti liikuttavassa teoksessa ominaisuuksiensa vuoksi. Puku sijaitsee suoraan 

ihmisen yllä, se on painava konnotaatioista eli sivumerkityksistä ja se on merkityksiltään 

painava myös suhteessa kehoon: puvun tunnut, keveys ja ilmavuus, puristus ja painavuus 

voivat joko houkuttaa liikkeeseen tai liikkumattomuuteen.17 

 

Tässä katson pukua sekä sen laajimmassa mahdollisessa merkityksessä, että osallistavan, 

immersiivisen, yhden katsoja-kokijan esityksen ja esityspuvun suunnittelijan näkökulmasta. 

Kun puettuna on ei-esiintyjä, eivät perinteiset esiintymispuvun määritelmät riitä. Minua 

kiinnostaa, mitkä puvun ominaisuudet ovat merkittäviä esityksiä suunniteltaessa ja miksi 

näin on. Tarkoituksena on sekä purkaa että uudelleen koota puku, jotta voisi perustella 

väitteen sen agenttiudesta. 

 

 

"... by focusing on the body as the site for production of meaning 

and  performance, clothing can be not only present in the production process 

of  performance, but also can become a generator of performance and communication 

through design." 

Jessica Bugg: Emotion and memory 18 

 

”Puvun osalta kokemukselle oli tärkeää, että se oli jotain, mitä en olisi itse valinnut 

päälleni, jolloin se muutti sitä, miten kehoni oli ja liikkui. Mutta että se ei kuitenkaan 

eronnut katupukeutumisen koodistosta niin, että olisin muuttunut esiintyjäksi 

ohikulkijoiden silmissä. Niin sain muuttua rauhassa." 

Random Encounters -esityksen osallistuja  

                                                                 
17 Ks. esim. Sally Dean, joka on tutkinut paljon sitä, miten puvun paino, tekstuuri, muoto ja liike 
luovat suoran ja taktiilisen kokemuksen ja sitä kautta vaikuttavat kehollisesti. Dean on etsinyt  
somaattisia harjoitteita käyttäen pukujen kautta eleitä ja liikkeen laatuja, joita muuten on vaikeaa 
tavoittaa. (Dean (2014) s. 114) 
18 Bugg (2013) s. 1  
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Tärkeimpänä lähtöoletuksena pukua määritellessä pidän sitä väitettä, että kehollisuus on 

osa pukua ja puku on olemassa vain suhteessa kehoon. Se tarvitsee kehon, läsnä olevan, 

poissaolevan, virtuaalisen tai materiaalisen kehon, joko olemassa olevan tai mahdollisen 

kehon.  

 

Joanna Entwistle on kirjoittanut, ettei vaatetta voi ymmärtää viittaamatta kehoon: "dress 

cannot be understood without reference to the body".19 Pukuja paljon tutkinut Barbara 

Brownie esittää blogitekstissään20 olevansa Entwistlen kanssa eri mieltä siitä, että vaatteet 

olisi “suunniteltu pukemaan keho”, tai että “niiden tarkoitus jäisi toteutumatta, jos niitä ei 

puettaisi ylle”. Hän käyttää yhtenä esimerkkinä Issey Miyaken A-POC -mallistoa, jossa 

vaatteet ovat neulottuja suoria kappaleita, joista voi ohjeiden mukaan leikata ja koota 

kokonaisia asuja. Ne ovat taideteoksia ja samalla vaatteita, puki ne joku päälleen tai ei:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
19 Enwtistle (2001) s. 34  
20 Brownie (2013a)  
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Vaatteen voi hyvin kuvitella ilman kehoa. Se voi olla kappaleina ompelimon pöydällä, 

kauniisti viikattuna kaupan hyllyllä tai ripustettuna henkariin. Silloin vaate on nähtyjä 

ominaisuuksia: materiaaleja, tekstuureja ja värejä. Kun sen ottaa pois henkarista, sen voi 

myös tuntea ja kuulla. Silloin on kyse vaatteesta, joka ei ole koskaan ollut kenenkään päällä, 

eikä sitä ole välttämättä kukaan edes kuvitellut kenenkään ylle. Vaikka vaijereiden varassa 

näyttelytilassa roikkuva Haute Couture -teos ei koskaan kenenkään päälle päätyisikään, sitä 

ei voi määritellä eikä  ymmärtää ilman viittausta kehoon. Sana ymmärtää on tässä 

avainsana ja juuri se sana, mitä Entwistle käytti: "dress cannot be understood without 

reference to the body". 

 

Sofia Pantouvaki on kirjoittanut puvuista ilman kehoa siinä yhteydessä, että puku on esillä 

näyttelytilassa ilman esiintyjää. Hän esittää, että puku voi luoda esityksen 

olemassaolollaan, itsenäisesti ilman esiintyjää ja ilman alkuperäistä esitystä, galleriatilan 

toimiessa uutena esitystilana.21 Puku esiintyy tällöin fyysisessä maailmassa ilman kehoa, 

mutta ehkä sen näkevät ihmiset eivät silti voi irrottaa aiempia, kehoyhteydellisiä 

pukukokemuksia tästä uudenlaisesta, vaan keho säilyy edelleen – mielikuvissamme. 

 

Vaate on kehon jatke. Meistä jää jotain puuttumaan silloin kun riisumme vaatteet. Lattialle 

jää myttyyn vaatteiden kanssa osa itseämme.22 Vaatteen luonne suhteessa kehoon on  

myös rajaava ja erottava. Vaate erottaa kehon muusta maailmasta. Vaate materiaalisena 

objektina sijaitsee minun ja muiden välissä, mutta sen aineeton olemus yhdistää minut 

muihin, yksityisen yleiseen ja biologisen entiteetin sosiaaliseen yhteisöön.23  

  

                                                                 
21 Pantouvaki (2014)  
22 Brownie (2016) s. 95 
23 ks. esim. Cavallaro & Warwick (1998) ja Wilson (1985)  
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no vaate on vaate, mutta 

mikä on puku? 
 

Edellä puhuin sekä vaatteesta että puvusta. Varsinkin englannin ja suomen kieltä 

vuorotellen käyttäessä näiden kahden kielen vaatteisiin ja pukuihin liittyvien termien 

vaihtelevuus ja eroavuus tekevät sanan "puku" määrittelemisestä monimutkaisempaa.  

 

Joanna Weckman ehdottaa artikkelissaan  Puku ja tutkimus suomenkieliseksi käännökseksi 

sanalle costume sanaa esiintymispuku.24 Esiintymispuku-käsitteen alle mahtuvat hänen 

määritelmänsä mukaan esittävän taiteen kentällä käytettävien pukujen lisäksi esimerkiksi 

"rituaalipuvut, naamiaisasut, lasten roolileikkivaatteet ja liverooli-peliasut ".25 Weckmanin 

mukaan kysymykset esimerkiksi "hahmon visuaalisuuden rakentumisesta, rakentamisesta 

ja tulkinnasta sekä esiintyjän kokemus puvustaan"  ovat näille kaikille alueille yhteistä ja 

siksi ne on mahdollista koota yhden käsitteen alle. 

 

Puvun voi kuitenkin ymmärtää vielä tätäkin laajemmin. Sen ei tarvitse edes olla esiintyjän 

yllä, sen ei tarvitse kuulua millekään tietylle hahmolle, sen ei tarvitse olla pääsääntöisesti 

visuaalinen elementti,  eikä sen tarvitse olla kehosta erillinen materiaalinen tuote. Pukua 

ei tarvitse luonnostella, ei suunnitella, eikä valmistaa. Se voi olla jopa vain immateriaalinen 

ajatusrakennelma, vailla aineellista konkretiaa.26 Siksi käytänkin mieluummin sanaa puku 

ilman etuliitteitä. Toinen vaihtoehto voisi olla käyttää sanaa esityspuku, jolloin korostuisi 

esiintymisen sijaan puvun merkitys esityksen paikkana. 

 

  

                                                                 
24 Weckman (2009) s. 173 
25 Weckman (2001) s. 32–39  
26 ks. esim. Siru Kososen maisterin opinnäyte 1:1:1:3 (2016), jossa hän on käsitellyt tunnetta 
immateriaalisena pukuna, sekä Elina Lifländerin väitöskirja Rytminen tilallisuus laajennetun 
skenografian ilmaisukeinona (2016). 
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Englannin kielessä sanalle puku on kaksi eri sanaa, costume (esiintymispuku) ja dress 

(viitaten pukuun arkipukeutumisen yhteydessä).27  Mary Ellen Roach-Higgins ja Joanne B. 

Eicher ovat määritelleet puvun (dress) olevan "muutoksia ja/tai lisäyksiä kehoon".28  

Kehosta poistetut ja keholle lisätyt asiat kuuluvat pukuun: leikatut hiukset, ruskettunut iho, 

laihdutetut kilot, tatuoidut kuviot, halkaistut kielet, hatukkeet, solmukkeet, silmälaput ja 

raskausarvet. Roach-Higginsin ja Eicherin mukaan esiintymispuvun (costume) yhteydessä 

näitä tämänkaltaisia muutoksia ja lisäyksiä käytetään ilmaisemaan toimintaa tai sosiaalista 

roolia, joka poikkeaa jokapäiväisestä.  

 

Näiden lisäkkeiden ja poistojen merkitykset eivät muodostu ainoastaan suhteessa 

ympäröivään tai kohtaavaan kulttuuriin tai kyseisen kulttuurin historiaan, eivätkä 

myöskään suhteessa ne näkeviin ihmisiin sosiaalisissa tilanteissa. Ne elävät näiden lisäksi 

myös siinä, miten ne asuttava ihminen ne kokee ja aistii ja niiden merkitysten väreet 

ulottuvat itseään ylläpitävään reaktioiden ja palautteiden kehään.29 Puku ei viesti 

ainoastaan ulospäin, vaan myös kehollisesti, sisäänpäin. 

 

Roach Higgins ja Eicher sanovat omissa teksteissään käyttävänsä sanaa dress siksi, että se 

kattaa laajimmalla tavalla kehoon kohdistuvat muutokset ja lisäykset. Sitä eivät heidän 

mukaansa sanat clothing ja apparel (vaatteet), fashion (muoti), appearance (ulkomuoto), 

tai costume (esiintymispuku) samalla tavoin yksinään kata. Tässä opinnäytteessä otan 

suomenkielen sanaan puku vielä laajemman määrittelykannan kuin mihin Eicher ja Roach-

Higgins viitaavat. Tässä puku sisältää sanojen dress, costume, ja appearance merkitykset 

samanaikaisesti. Sanan appearance (ulkomuoto) mukana tulee jotain puvulle hyvin 

tärkeää: kehon synnynnäiset, saadut, valitut ja opitut ominaisuudet, eli esimerkiksi kehon 

asennot, ilmeet ja eleet.  

                                                                 
27 Näiden kahden sanan lisäksi sana “suit” tarkoittaa samaa kuin suomen sana puku, esimerkiksi 
uimapuku tai juhlapuku.  
28 Roach-Higgins & Eicher (1992) s. 1 
29 Erika Fischer-Lichte kirjoittaa kirjassaan The Transformative Power of Performance (2008) 
autopoieettisesta (eli itseään ylläpitävästä/luovasta tai itseorganisoituvasta (ks. Lifländer (2016) s. 
20l) palautekehästä (engl. autopoietic feedback loop) joka kuvaa sitä, millainen esiintyjien ja 
katsojien suhde on esitystilanteessa. Esiintyjät saavat aikaan reaktion katsojissa, joka vaikuttaa 
takaisin esiintyjiin ja koko esitykseen. Tämä korostuu Fischer-Lichten mukaan entisestään 
performansseissa, joissa katsojien ja esiintyjien roolit käännetään. Tämän kaltaisen palautekehän 
voi myös katsoa liittyvän kaikkeen ihmistenväliseen toimintaan - ja näissä tilanteissa ehkä vielä 
voimakkaammin kuin suunnitellussa, ohjatussa ja harjoitellussa esityksessä.  
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Merriam-Webster –käsitesanasto tuo esille sanan costume määritelmän kautta yhden 

yksinkertaisen vaatteen ja puvun eron:  Vaate viestii siitä, mitä me olemme, puku taas 

jostain sellaisesta, mitä me emme ole.  

Costume:    

1. clothing chosen as appropriate for a specific situation 

2. clothing put on to hide one's true identity or imitate someone or something else30 

 

Eicher määrittelee (esitys)puvun ja vaatteen eron siten, että ihmiset käyttävät 

esiintymispukua ilmaisemaan esityksellistä identiteettiään ja vaate-pukua ilmaisemaan 

arkista, jokapäiväistä identiteettiään.31 Eicher määrittelee siis nämä kaksi tavallaan ulkona 

kontekstistaan, objekteina. Täysin sama vaate voi kuitenkin olla elinkaarensa aikana sekä 

dress että costume, vaikka vuorotellen, ja vaikka sitä käyttäisi koko ajan sama henkilö, sillä 

nämä kaksi erottaa toisistaan lopulta vain niiden käytön konteksti. 

 

"I think it's the motivation. A person who gets up in the morning and gets dressed without 

giving it much thought is putting on clothing. But a person who gets dressed for the effect 

it will create is putting on costume."32  

Pukusuunnittelija Pamela Keech 

Keechin yllä olevassa sitaatissa esittetty puvun määritelmä paljastaa mielenkiintoisesti 

yksinkertaisuudessaan asian moniulotteisuuden. Siinä on unohdettu yksi tärkeä asia:  

pukeutumista edeltävät hetket ja tapahtumat. Vaatteet on valittu jo ennen 

pukeutumistilannetta, ne eivät materialisoidu maagisesti vaatekaapin tyhjiöön. Ne valitaan 

ja ne valitsee joku; ihminen itse tai joku hänen puolestaan, itsensä tai jonkun toisen / 

joidenkin toisten vuoksi.  Vaatteiden valinnan perusteet ovat toki pikemminkin vähemmän 

kuin enemmän tiedostettuja, mutta myös hyvin alitajuiset vaikuttimet ovat vaikuttimia. 

Kuten edellä jo mainittiin, vaatteiden haluttu vaikutus ei ole vain vaikutus toisiin, vaan myös 

vaikutus itseen. Tämän sitaatin kuvaamaa ihmistä, joka "pukeutuisi sitä sen enempää 

ajattelematta", ei tuskin ole edes olemassa. 

  

                                                                 
30 Merriam-Webster.com: costume 
31 Eicher (2010) 
32 Keech (1992)  
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Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek: Exactitudes® 
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Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek: Exactitudes® 
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Vaatteiden ja esiintymispukujen suunnittelijoilla on usein selkeät, toisistaan eroavat taidot 

ja työskentelytavat, vaikka sama ihminen saattaa tehdä molempia. Jessica Bugg on 

kirjoittanut muotia ja esiintymispukuja yhdistävistä piirteistä.33 Hän katsoo asiaa muun 

muassa sitä kautta, miten muotinäytökset ovat muuttuneet omanlaisikseen 

performanssitaiteen muodoiksi ja miten muotisuunnittelija-taiteilijat suunnittelevat usein 

myös esiintymispukuja.34 Omissa teoksissaan Bugg laajentaa puvun suunnittelijan roolia 

konseptin, tarinan ja merkitysten suunnittelijaksi painottamalla pukua esityksenä ja kehon 

(liikkeellisiä) reaktioita sen narratiivin ilmentäjinä. Muotitaiteen selvin ero 

pukusuunnitteluun löytyy ehkä kun tarkastellaan niiden suhdetta hahmoihin. Muotitaiteen 

pukuteokset voivat joskus painotetusti kertoa jonkun hahmon tarinaa, mutta se eroaa 

pukusuunnittelusta siinä, että (esitys)puku on suhteessa hahmoon usein tavallaan 

alisteinen, hahmon palveluksessa, vaikka näiden välinen mahdollinen raja toki ylittyykin 

tapauskohtaisesti puolin ja toisin. Niissä tapauksissa, kun puku ylittää hahmon, se saattaa 

helposti kävellä hahmon yli, jolloin hahmosta tulee puvun kannattelija. Silloin, kun tarinalla 

ja hahmolla on pienempi painotus esityksessä, nämä rajapinnat muuttuvat häilyvimmiksi.  

 

Vaate on puettuna aina myös osittain puku, merkityksellinen ja viestivä.  Jokapäiväisessä 

pukeutumisessa on vahva sosiaalinen puoli. Pukeutumisella viestitään omasta 

henkilökohtaisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta identiteetistä muille.  Puku voi paitsi 

näyttää jotain, myös piilottaa asioita. Yhtenäistävä univormuun pukeutuminen usein 

tarkoittaa sitä, että korostettaessa jotain tiettyjä, valittuja piirteitä tasaisesti kaikissa, jotain 

toisistaan erottavaa jätetään näyttämättä.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
33 Bugg on tutkimustensa kautta etsinyt metodeita pukukeskeisien vaatesuunnittelua ja nykytanssia 
yhdistävien esitysten suunnittelun kehittämiseksi. Hän on tehnyt tätä esimerkiksi analysoimalla 
kehollista havaintoa puvusta tanssijan näkökulmasta.   
34 Bugg (2014) 
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puvun 

ulottuvuudet 
 

Tämän yllä esitetyn termin "puku" määrittelyn polveilevuuden vuoksi esitän puvun eri 

olemuksille ja ulottuvuuksille oman luokitteluni lainaamalla vapaasti soveltaen Henri 

Lefebvren sosiaalisen tilan kolmiosaista jaottelua. Ranskalainen filosofi ja marxilainen 

yhteiskuntateoreetikko Lefebvre (1901-1991) on yksi tunnetuimmista tilan käsitteen 

parissa työskennellyistä filosofeista.35 Sosiaalinen tila tarkoittaa hänen ajattelussaan  

”sosiaalisista tilanteista ja suhteista sekä ihmisten välisistä kohtaamisista ja 

kokoontumisista syntyviä tilapäisiä sekä ihmisten mukana muuttuvia tiloja 

urbaaniympäristöissä”.36 Lefebvre hahmottaa pääteoksessaan Production de l'espace 

sosiaalisen tilan ja sen tuottamisen kolmijakoisesti, erottamalla sen kolmeen tilalliseen 

ulottuvuuteen:  

 

Havaittu (tai aistittu) tila (perceived space), eli tilalliset käytännöt (engl. 

spatial practice): fyysinen, moniaistisesti havaittu tila. 

Käsitetty (tai käsitteellistetty) tila (conceived space), eli tilan esitykset (engl. 

representations of space): tiedollinen tila. 

Eletty tila (lived space), eli esityksellinen tila (engl. spaces of 

representations): fyysisen ja mentaalisen tilan yhdistelmä –  kokonaiseksi 

eletty tila.37  

                                                                 
35 Viime aikoina Lefebvreen on kiinnitetty huomiota arkkitehtuurin lisäksi lavastustaiteen 
tutkimuksessa esim. Elina Lifländerin väitös Rytminen tilallisuus laajennetun skenografian 
ilmaisukeinona (2016). 
36 Lifländer (2016) s. 20 
37 Lefebvre (1974/1991) 
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Tilaan liittyvät erilaiset määritelmät ja käsitteet ovat kiinnostavia määriteltäessä puvun 

ulottuvuuksia. Lefebvre esitti, että ihmisen tila ja ihmisen aika ovat puolittain luontoa ja 

puolittain abstraktiota.38 Tilaa on sekä luonnollista, että rakennettua. Luonnollinen tila on 

ihmisen tekemisistä alun perin riippumaton, mutta sitä on mahdollista muokata. 

Rakennettu tila on myös jatkuvassa muutoksen tilassa, luonto valtaa sen valtaaman tilan 

vähitellen takaisin, kuluttaa, muokkaa ja tuhoaa valmistetun. Tila on aistittavissa kaikin 

aistein, ensisijaisesti visuaalisesti, mutta myös tunnustellen, tuoksujen ja äänien kautta ja 

jopa maistaen.39 Tilan ja kehon välisellä tilalla on väliä. Tilan ymmärtämiseen vaikuttavat 

vahvasti muistot, kontekstit ja konnotaatiot. Luonnollinen tila on eri paikoissa erilainen, 

rakennettu tila eri aikoina. Voiko kaikkea tätä sanoa myös puvuista? 

En väitä tuntevani Lefebvren ajattelua perinpohjin. Silti tai juuri siksi  lainaan häneltä tähän 

omaan puvun ulottuvuuksia kartoittavaan luokitteluuni vain nuo kolme sanaa: perceived 

(havaittu), conceived (käsitetty) ja lived (eletty).  Näihin kolmeen kategoriaan mahtuvat 

kolmenlaiset puvun ulottuvuudet:  

 

Objektiivisesti havaittu puku, eli aistien kautta havaitut puolet. 

Subjektiivisesti käsitetty puku, eli puvun mentaaliset ulottuvuudet; muistot ja 

merkitykset.  

Eletty puku, eli ajassa syntyvät ulottuvuudet, jotka ovat samaan aikaan "havaitun" 

ja "käsitetyn" yhdistelmiä, kokonaiseksi elettyjä. 

 

Käsittelen seuraavissa kappaleissa näihin kolmeen eri kategoriaan kuuluvia piirteitä, joiden 

kautta puvun voi ymmärtää. Ne toimivat taustana näkemykselle siitä, miten monitahoinen 

puku on. Tämän jaottelun kautta puku nimen omaan näyttäytyy muutoksen agenttina, sen 

vaikutukset ulottuvat aisteista merkityksiin ja elettyyn elämään. 

                                                                 
38 Elden (2004) 
39 Pallasmaa (2016) s. 46-47 
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havaittu  

puku 

 

"Perceiving is a way of acting. Perception is not something that happens to us, or in us. It is 

something we do... the world makes itself available to the perceiver through physical 

movement and interaction" 

Alva Noë: Action in Perception40 

 

 

 

 

 

                                                                 
40 Noë (2004). s.1   
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Aistiminen tekee puvusta olemassa olevan. Näköaisti, puvun visuaaliset 

puolet, liikkeen aistiminen näköaistin avulla. Kuuloaisti, liikkeessä olevan 

puvun luomat äänet, liikkumattoman puvun ääni, ääni visuaalisen 

täydentäjänä ja muuttajana. Äänen puuttuminen ja hiljaisuus. Tuntoaisti. 

Puvun koskettaminen ja puvun tuntu yllä. Sen liike ja sen paino tai 

painottomuus. Puristaminen, liikkeen estäminen, liikkeeseen yllyttäminen. Se, 

miltä puku näyttää tuntuvan, miltä se tuntuu ja näiden kahden suhde. Tuntu 

pysähtyneenä ja tuntu liikkeessä. Tuntoaistin tottuminen puvun tuntuun, ettei 

tarvitsisi jatkuvasti tuntea vaatteita yllään. Liikeaisti, tasapainoaisti, 

asentoaisti. Puvun liike itsenään, ihmisen liikettä seuraava tai edeltävä liike, 

painovoima ja ilmanvastus. Kinesteettinen havaitseminen puvussa liikkuessa 

ja pukua liikutettaessa. Hajuaisti ja makuaisti. Materiaalisuuden kokonainen 

havaitseminen tai sen eri osa-alueiden ristiriitaisuus. Tilan kokonaisuuden ja 

atmosfäärin havaitseminen. Puvun ja pukujen vaikutus tilaan ja sen 

luonteeseen. Puku tilana, puvun ja kehon välinen tila, Ma (間). Puvun 

materiaalisen kehon ympärillä sijaitseva aineeton. Asioiden välimatkat ja 

välitilat. 
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Ihmisen aistijärjestelmät voidaan jakaa usealla tavalla. Vallitseva käsitys ihmisen viidestä 

aistista on peräisin aristoteelisesta filosofiasta. Nämä viisi aistia Aristoteles järjesteli myös 

tärkeimmästä vähiten tärkeään seuraavasti: ensimmäisenä on näköaisti, sitten kuulo-, 

haju-, maku- ja vähäarvoisimpana tuntoaisti.41 Kattavampi, nykylääketieteelle ominainen 

tapa on jakaa aistijärjestelmät  kolmeen; eksteroseptiikkaan, interoseptiikkaan ja 

proprioseptiikkaan. Eksteroseptiikka  on ympäristön havaitsemista näön (visuaalinen), 

kuulon (auditiivinen), makuaistin (gustatorinen), hajuaistin (olfaktorinen) ja tuntoaistin 

(taktiilinen) kautta. Kehon sisäisten viestien havaitsemista kutsutaan interoseptiikaksi tai 

viskeraaliseksi havaitsemiseksi. Interoseption  kautta havaitaan muun muassa kivun, 

lämpötilan, kutinan, kosketuksen, nälän ja janon tuntemukset. Proprioseptiikka puolestaan 

tarkoittaa lihasten, jänteiden ja nivelpussien reseptorien, sekä sisäkorvan tasapaino- ja 

liikereseptorien toimintaan perustuvaa kykyä tuntea jäsenten ja koko elimistön asennot ja 

liikkeet ilman näköaistin apua.42  

 

Psykologi ja havaintoteoreetikko James J. Gibson järjesteli aistit viiteen eri 

aistijärjestelmään, jotka ovat näkö-, kuulo-, maku-tuoksu, perustava orientaatio- ja 

haptinen järjestelmä.43 Rudolf Stenerin aistitutkimuksiin perustuvassa antroposofiassa ja 

psykologiassa aisteja oli jopa kaksitoista: kosketusaisti, elämän aisti, liikkumisen aisti, 

tasapaino, haju, maku, näkö, lämpötila-aisti, kuulo,  kieliaisti, käsitteellinen aisti sekä 

minuuden aisti.44 Steiner kuvaili ihmiskehoa sisäisestä näkökulmasta katsoen, jolloin 

tietoisesti kehitetyt mielikuvitus, inspiraatio ja intuitio olivat keinot havaita ja ymmärtää 

ihminen kokonaisuutena, sisältäpäin.45 Viime aikoina ollaan päädytty tätäkin isompiin 

lukuihin; David Howesin toimittamassa teoksessa The Sixth Sense Reader luetellaan jopa 33 

aistimisen kategoriaa.46 

 

 

  

                                                                 
41 Pallasmaa (2014) s. 18   
42 Terveyskirjasto: asento- ja liikeaisti 
43 Pallasmaa (2014) s. 18   
44 Soesman (1990)  
45 Steiner (1999), Robert Sardellon johdanto, s. xxxii. 
46 ks. Howes (2009) s. 24 
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"On jokseenkin selvää, että niin tila- ja ympäristötietoisuutemme kuin eksistenssi-

kokemuksemmekin edellyttävät viiden klassisen aistialueen ulkopuolelle ulottuvia 

kokemisen ja tiedostamisen kykyjä. Esimerkiksi liikkeen, tasapainon, painovoiman, ajallisen 

jatkuvuuden, sekä olemassaolon ja minuuden tajua ei voida selkeästi selittää klassisen 

viisijakoisen aistijärjestelmän perusteella."  

Juhani Pallasmaa: Aistien Maisema"47  

 

Eri aistialueiden integroituminen on olennainen osa havaintokokemusta. John Dewey 

kirjoitti, miten "millä tahansa aistittavalla laatupiirteellä on taipumus levitä ja sulautua 

toisiin".48 Esseessään The Film and the New Psychology Merleau-Ponty  kirjoittaa tähän 

samaan liittyen, että "aistit tulkitsevat toisiaan tarvitsematta mitään tulkkia, ja aistimukset 

ovat luonnostaan ymmärrettävissä ilman minkäänlaisen idean väliintuloa".49 

Neurotieteelliset tutkimukset ovat sittemmin vahvistaneet näiden filosofien päätelmät ja 

tarjonneet paljon tietoa aivojen aistimusalueiden kytkeytyneisyydestä ja 

vuorovaikutuksesta.50  

 

Ihmisen kehollisuus ja aistit muodostavat aivan tietynlaisen kognitiivisen kokonaisuuden.51 

Jokaisen eliölajin maailma on erilainen. Esimerkiksi näköaistilla on ihmisen kokemukselle 

maailmasta tärkeämpi merkitys kuin vaikka lepakon kokemukselle. Havaitsemme 

maailmaa paitsi aistien kautta, myös niiden rajallisuuden rajoissa. Samoin kehomme 

asettaa rajat ja ohjaa näkemystämme maailmasta. Paitsi että ihmisiä muokannut ja 

edelleen muokkaava kieli perustuu sille, miten hahmotamme maailman aistien ja kehon 

kautta, myös sosiaalinen kanssakäymisemme perustuu pitkälle ilmeisiin, äänensävyihin ja 

eleisiin – kehollisiin elementteihin. 

 

  

                                                                 
47 Pallasmaa (2014) s. 19 
48 Dewey (1934/2010) s.153  
49 Merleau-Ponty (1964) 
50 Pallasmaa (2014) 
51 Haanila, Salminen & Telakivi (2017) 
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a i s t i t 
 

Näköaistia on pidetty länsimaissa jaloimpana aistina antiikin ajoista lähtien. Näkeminen on 

kielen kautta liitetty myös ajattelun ja totuuden käsitteisiin.52 Vaikka katsomisen ja 

näkemisen ylivallan alkuperä onkin kreikkalaisessa ajattelussa ja optiikassa, se saattaa olla 

"varsin viimeaikainen ilmiö"53, kuten Pallasmaa toteaa teoksessaan Ihon silmät. 1500-

luvulla kuulo- ja hajuaisti olivat ensimmäiset, joihin ihminen turvautui, vasta niiden jälkeen 

tuli näkö.54 Näköaistia alettiin pitää aisteista henkevimpänä ja älyllisimpänä etenkin 

Renessanssin aikaan, kun kirjat ja maalaustaide tavoittivat yhä suuremman osan ihmisistä. 

Renessanssin ajan taiteilijoiden kehittämä käänteisperspektiivi käänsi yksilön katseen 

tärkeimmäksi tekijäksi kuvataiteessa. Kirjassaan Ways of Seeing55 (suom. Näkemisen 

oppitunti), brittiläinen taidekriitikko, kirjailija ja kuvataitelija John Berger yhdistää tämän 

samaan aikaan tapahtuneeseen individualismin nousuun. Ihminen siirtyi huomion 

keskipisteeseen jumalan tilalle. Valokuvauksen, elokuvien, television ja tietotekniikan 

myötä yhä suurempi osa informaatiosta on tavoittanut ihmiset näköaistin välityksellä.56 

Yksi tapa luoda esitykseen aistillisesti vaikuttava immersiivinen hetki onkin estää 

näkeminen, sillä näköaisti on aisteista hallitsevin.57 Sen puuttuessa aistittu kokonaisuus 

näyttäytyy täysin erilaisena. 

 

Kuuloaisti on länsimaissa näköaistin jälkeen seuraavaksi korkeimmalle arvotettu aisti. Sen 

asema liittyy siihen, miten tärkeää puheen kautta kommunikoiminen on meille.58 

Kuuloaistimusten ymmärtämiselle assosiatiiviset merkitykset ovat erityisen tärkeitä. 

Pystymme kuulemaan pienimmätkin tunnevivahteet toisen ihmisen puheesta, ja toisaalta 

voimakas ääni aiheuttaa välittömästi voimakkaan reaktion.  Ääni on niin erottamaton osa 

visuaalisia havaintoja, että jos näkee liikkeen ilman sen aiheuttamaa ääntä, liike vaikuttaa 

ontolta ja aavemaiselta.59 Kuullun merkityksestä ihmiselle kertoo etenkin musiikin tärkeys 

eri kulttuureissa eri aikoina.60  

                                                                 
52 Pallasmaa (2014) s. 19 
53 Pallasmaa (2016) s. 22 
54 Febvre (1982)  
55 Berger (1972) 
56 Howes & Classen (2014) 
57 Banes & Lepecki (2012)   
58 Howes & Classen (2014) 
59 Tuan (1993) 
60 ks. esim. Juslin & Sloboda (2011)  
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Hajuaistimuksen syntymiseen hermopäätteessä tarvitaan vain kahdeksan molekyyliä 

ainetta, ja ihminen pystyy erottamaan yli 10 000 erilaista tuoksua tai hajua.61 Näköaisti ei 

ole aina ja kaikkialla hallinnut ihmistä, vaan antropologit ovat kuvanneet lukuisia 

kulttuureita, joissa yksityisellä haju-, maku- ja kosketusaistilla on edelleen kollektiivista 

merkitystä käyttäytymisessä ja kommunikaatiossa.62 Hajuaisti ja makuaisti ovat 

erottamaton pari; makuaisti on suureksi osaksi yhdistelmä haju- ja tuntoaistia. Toisaalta voi 

sanoa, että hajuaisti on yhdistelmä hengittämistä ja maistamista.63 Ihminen voi maistaa viisi 

perusmakua: makean, happaman, suolaisen, karvaan ja umamin. Niiden lisäksi on sanottu, 

että ihmiset maistavat samanlaisen mekanismin kautta emäksisen, rasvaisen, metallisen ja 

vetisen.64 Muut maut kuin nämä perusmaut eivät ole varsinaisesti makuja, vaan tuoksuja.    

 

"Smell, compared with sight and hearing, affects our emotions at a more deeply buried 

level. The olfactory sense is linked to a primitive part of the brain that controls emotions 

and mood and the involuntary movements of life." 

Yi-Fu Tuan: Passing Strange and Wonderful65 

 

"Violets smell like burnt sugar cubes that have been dipped in lemon and velvet, I might 

offer, doing what we always do: defining one smell by another smell or another sense" 

Diane Ackerman: A Natural History of the Senses66 

 

Vaikka hajuaisti on hyvin tarkka erottelemaan ja hyvä muistuttamaan, tuoksuja on vaikeaa 

kuvata sanoin. Hajuaisti on sanaton aisti. Hajuaistimus on aistimuksista suorin; se siirtyy 

suoraan aivojen limbiseen järjestelmään ilman, että sitä tulkitaan siinä välissä.67 

 

                                                                 
61 Pallasmaa (2016) 
62 Pallasmaa (2016) 
63 Banes & Lepecki (2012)    
64 PubMed Health: How does our sense of taste work?   
65 Tuan (1993) s. 56 
66 Ackerman (1990) s.9 
67 Ackerman (1990) 
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Tuntoaisti on ensimmäinen ihmiselle sikiövaiheessa muodostuva aisti. Tuntoaisti on 

aisteista se, jonka kautta ollaan suorassa kahdensuuntaisessa kontaktissa maailmaan, se 

on monitahoinen aktiivinen, informatiivinen aistijärjestelmä. Toiminnallista kosketusta 

kutsutaan haptiseksi havainnoinniksi tai haptiikaksi. Tuntoaistia on pidetty vähemmän 

tärkeänä kuin näkö- ja kuuloaistia. Sitä pidettiin keskiajan, renessanssin ja valistuksen ajan 

ajattelutavoissa alkeellisena ja alempiarvoisena aistina siitä syystä, että kosketus-, haju- ja 

makuaistin katsottiin kuuluvan eläinten maailmaan. Tuntoaisti on kuitenkin pääsemässä 

eroon tästä ennakkoluulosta, sillä vähitellen on alettu ymmärtää, miten tämä aisti 

saattaakin olla "eksistentiaalisesti tärkein aistialueemme". Pallasmaa esittää jopa, että 

"kaikki aistit, näkö mukaan luettuna, ovat kosketuskokemisen laajentumia".68  Puvun 

havainnolle tuntu on olennainen osa.69 Puvun voi aistia tuntoaistin kautta sekä ennen sen 

pukemista, pukemisen aikana, että liikkeessä, yhdistettynä etenkin kehoaistiin ja 

kuuloaistiin.70 

 

Kehoaisti liittyy kysymykseen siitä, miten ihminen aistii omat liikkeensä ja näiden 

liikkeidensä suunnan suhteessa ympäröivään tilaan.71 Kinestesia (engl. kinesthesia) on 

1800-luvun alkupuolelta alun perin peräisin oleva käsite, jonka neurofysiologi Henry 

Charlton Bastian nimesi ja määritteli vuonna 1880 kuvaamaan erityisesti lihasten aistimaa 

kehon liikettä. Havaintoteoreetikko James J. Gibson täydensi ja täsmensi kinestesian 

käsitettä 1950- ja 1960-luvuilla sisältämään lihasten lisäksi nivelten ja sisäkorvan, sekä ihon 

tuntoaistin ja näköaistin tuottaman informaation.72 Gibson oli erityisen kiinnostunut 

näkemisen ja liikkumisen yhteydestä havainnointiin eli siitä, mikä yhteys on sillä, miten 

ihminen liikkuu siihen, mitä informaatiota hän poimii ympäröivästä maailmasta. Kontakti-

improvisaatioharjoitusten kautta Gibson tutki, voisiko tuntoaisti tavallaan ohittaa 

näköaistin tärkeysjärjestyksessä liikkeen ja suuntien havaitsemisessa, jos sitä harjoittelisi 

tarpeeksi pitkään ja keskittyneesti.73 

  

                                                                 
68 Pallasmaa (2014) s. 20 
69 Puvun tuntuisuuksia yhdistettynä kehoaistiin ovat tutkineet liikettä, tanssia ja pukuja eri tavoin 
yhdistelleet  taiteilija-tutkijat, kuten Jessica Bugg ja Sally E. Dean ja sitä on käsitelty laajasti 
pukeutumisen tutkimuksessa, esim. Johnson & Bradley (2007)  
70 ks esim. Bugg (2014)  
71 Foster (2010) 
72 Foster (2010) s. 74 ja  Gibson (1966)  
73 Foster (2010) s. 117 
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1900-luvun alusta lähtien termi kinestesia alettiin korvata yleisesti proprioseption 

käsitteellä, joka viittaa enemmän kehon tasapainon säilyttämiseen.74 Viime aikoina termi 

kinestesia on otettu uudelleen käyttöön neurobiologien toimesta kuvaamaan sitä, miten 

aivot (ja koko hermosto) havaitsevat kehollista liikettä.75 Kinestesia perustuu siis sekä 

sisäisiin tuntemuksiin (lihasjännitys ja kehon asennot), että ulkoisiin aisteihin, kuten 

näköaistiin, kuuloaistiin ja tuntoaistiin.76 Erityisen tärkeä kinestesialle on lihasten, nivelten 

ja ihon aistimusten lisäksi sisäkorvassa sijaitseva tasapainoelin, joka mahdollistaa 

tasapainon ja liikkeen yhteensovittamisen ja sitä kautta suuntien havaitsemisen. Se  

muodostaa muiden aistien kanssa yhdessä yhden kokonaisen kokemuksen kehollisesta 

olemisesta maailmassa. Tanssikriitikko John Martin esitti, että kinesteettinen kokemus on 

myös olennaisesti yhteydessä emotionaaliseen kokemukseen.77 

 

Teemme puvusta välittömän havainnon näiden aistiemme kautta. Kehollisesti, suoraan 

kosketuksissa tai matkan päästä, valon heijastuessa sen pinnasta tai hajumolekyylien 

leijaillessa luoksemme. Pelkistä tavoista aistia pukua voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan. 

Pelkkä aistimus ilman mitään, mihin sen liittää, on kuitenkin vajaa ja vailla merkitystä. 

Aistimisen lisäksi on havaittava aistimusten merkitykset. Havaitseminen on ihmisillä 

salamannopeaa ja tarkkaa. Voimme havaita asioiden emotionaaliset merkitykset kuvasta, 

jota väläytetään neljäsosasekunnin ajan.78 Aistiminen ja havaitseminen ovat siis yhteydessä 

hyvin nopeisiin muistin ja tiedon mekanismeihin.  Tarvitsemme näitä mekanismeja 

käsittääksemme puvun. 

 

                                                                 
74 Foster (2010) 
75 Foster (2010) s.7 
76 Reynolds & Reason (2012) 
77 Martin (1936) s. 117  
78 Myers (2002) 
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käsitetty  

puku 

 

 

"Maailmamme ihmeenomainen johdonmukaisuus ja jatkuvuus ei mitenkään voi rakentua 

fragmentaarisista visuaalisista kuvista, sillä puhtaasti visuaalinen havaintomme 

maailmasta on sirpaleinen ja alati muuttuva mosaiikki. --- Kokonaisvaltainen 

ruumiillisuuden ja minuuden tunteemme pitää maailmamme koossa. Kokeva ja tunteva 

ruumiini on maailmani napa, ei niinkään keskeisperspektiivin katselupisteenä, vaan 

havaintojen, muistojen ja mielikuvien integroimisen keskuksena. "Olen mitä on 

ympärilläni", runoilija Wallace Stevens toteaa79.  

 Juhani Pallasmaa: Aistien Maisema80  

  

                                                                 
79 ks. Stevens (1990) s. 86   
80 Pallasmaa (2014) s. 21 
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Lapsuuden My little pony -paidan kokonaishahmoon kuuluu paidan heleät 

pastellivärit, nyppyyntynyt, vähän karhea akryylicollegen pinta, joustamaton 

röpelöpintainen printti, ja pehmeä, puuvillaisempi sisäpuoli. Se, miten se 

kutitti silloin, kun iho oli täynnä vesirokkorakkuloita ja se, miten paljon 

harmitti, kun sen hihat jäivät liian lyhyiksi.  Se kokonaisuus on muisto, ja se 

muisto vaikuttaa osittain jokaisesta kohdatusta printticollegepaidasta 

muodostuvaan mielikuvaan.  

Kyse on vaatekappaleen, väriyhdistelmän, siluetin tai materiaalituntujen 

herättämistä yhteyksistä elämän toisiin osiin, menneisiin asioihin, muistelun 

muokkaamiin muistoihin ja suoriin mieliyhteyksiin.  
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Asioista saa otteen vain aiempien kokemusten ja tietämysten läpi. Ajattelu, muisti ja 

olemisen tavat ovat toiminnassa kahdella eri tasolla: tietoisella, tarkoituksellisella tasolla ja 

tiedostamattomalla, automaattisella tasolla. "Me tiedämme enemmän kuin tiedämme 

tietävämme".81 Tätä ei voi jättää ottamatta huomioon, kun määritellään puvun 

ulottuvuuksia. Käsitämme puvun muistin ja ajattelun kautta, intuition ollessa vahvasti 

mukana etenkin silloin, kun ei ole mahdollista analysoida asioita rationaalisesti. 

Pukusuunnittelijan työhön muisti ja intuitio liittyvät yhtä erottamattomasti. Suunnittelija 

on paitsi omaan intuitiopankkiinsa kerätyn ja keräytyneen tiedon varassa, hänen on myös 

otettava huomioon pukuihin puettujen ja niitä katselevien ihmisten ajattelun 

muodostamat rakenteet.  

 

Käydessään läpi esseessään The Diseases of Costume niitä piirteitä, jotka tekevät 

esityspuvusta "hyvän" tai "huonon", strukturalisti Roland Barthes kirjoitti "hyvästä" 

puvusta seuraavaa: "...the costume must be an argument. This intellectual function of 

costume is generally buried today under the parasitical functions we have just reviewed  --

- Yet in all the great periods of theater, costume had a powerful semantic value; it was not 

there only to be seen, it was also there to be read, it communicated ideas, information, or 

sentiments.".82 Puku ei siis ole vain katsottavana, vaan myös  luettavana: se välittää ideoita, 

tietoa tai käsityksiä. 83 

 

Kunkin ajan henki, zeitgeist, säilyy usein - vähintään häivähdyksinä - sisältyneenä ajan 

vaatteisiin. Historiallisten pukujen kautta voi merkittävällä tarkkuudella kertoa ajalle 

ominaisista ajatuksista ja tapahtumista, kansakuntien poliittisista ja moraalisista 

ideaaleista, kriisien läsnäolosta tai olemattomuudesta, sukupuolille annetuista 

merkityksistä. Niiden kautta voi ymmärtää lasten aseman yhteiskunnassa ja seuraavien 

sukupolvien vaatteista sen, miten näiden lasten asema lapsina on vaikuttanut heidän 

olemuksiinsa ja asemiinsa aikuisina. Muoti on aikansa peili.84 

 

  

                                                                 
81 Myers (2002)  s. 2 
82 Barthes (1972) s. 41-50 
83 Weckman (2009) 
84 Hurlock (1929) 
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Vaatteen viestimät ovat jatkuvan muutoksen ja uudelleenmäärittelyn kohteena. Warwick 

ja Cavallero kirjoittavat siitä, miten tämä uudelleenmäärittely on näkemisen ja 

tulkitsemisen kehä, jossa tulkinta muuttaa tulkinnan kohdetta samanaikaisesti.85 Nämä 

tulkinnat ovat samaan aikaan oikeassa ja väärässä, tulkitessaan objekteja, jotka ovat nekin 

samaan aikaan totuudellisia ja valheellisia. Vaikka vaate viestii, se ei kuitenkaan ole 

minkään symbolisen sisällön yksiselitteinen ruumiillistuma. Pukuun ei ole kudottuna 

mikään yksi tarkkarajainen tarina, vaan se on hajanaisten ja keskenään ristiriitaisten 

elementtien yhteen sulautuma. Puvun viestit määrittyvät niiden suhteesta ympäröivään; 

yhteiskunnallisiin käytäntöihin, tapoihin, muistoihin menneestä ja aavistuksista tulevaan. 

Ne liittyvät tiettyyn aikaan ja muodostuvat siten myös ajan kuviksi.   

 

 

oheismerkityksellinen puku 
 

Sanaa denotaatio käytetään, kun puhutaan jonkun asian perusmerkityksestä ja sanaa 

konnotaatio, kun puhutaan asian assosiatiivisesta oheismerkityksestä.  Konnotaatiot ovat 

usein värittyneitä, arvottavia ja tunnesävyisiä. Konnotaatioita voi lisäksi erotella 

häilyvärajaisesti sen perusteella, ovatko ne yleisiä ja vakiintuneita, vai yksilöllisiin 

kokemuksiin perustuvia ja henkilökohtaisia assosiaatioita.86 Assosiatio puolestaan 

tarkoittaa tapahtumaa, "jossa mielle kytkeytyy toiseen tai virittää toisen, siihen 

aikaisemmin kytkeytyneen mielteen".87 

 

Artikkelissaan Puku ja tutkimus Joanna Weckman kirjoittaa siitä, miten teoksen visuaalisuus 

hahmottuu myös viitteinä ja vihjeinä, jotka nojaavat visuaalisten havaintojen ohella 

muihin, usein alitajuisiin merkityksenantoihin.88 Värien merkitykset ja viestimät ovat olleet 

viime aikoina lisääntyneesti tutkimusten kohteena ja siksi ne ovatkin hyvä esimerkki puvun 

sisältämien oheismerkitysten mekanismeista. Eri väreillä on ollut eri merkityksiä eri aikoina 

ja eri puolilla maailmaa. Osa värien merkityksistä on kuitenkin niin sitoutuneena 

biologiaamme, että se selittää osan merkitysten samankaltaisuuksista. Andrew Elliot ja 

                                                                 
85 Cavallaro & Warwick (1998) 
86 Tieteen termipankki: Kielitiede: konnotaatio  
87 Tieteen termipankki: Kielitiede: assosiaatio  
88 Weckman (2009) 
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Markus Maier ovat kehittäneet väreihin liittyen teorian nimeltä "color-in-context theory"89, 

joka perustuu sekä sosiaaliseen oppimiseen, että biologiaan. Tämä teoria pyrkii selittämään 

sen, miten värin ilmaisemat merkitykset vaihtelevat sen mukaan, missä kontekstissa värit 

havaitaan. Teorian mukaan osa reaktioista väreihin perustuu puhtaasti siihen, että ne 

esiintyvät toistuvasti yhteydessä tiettyihin kokemuksiin tai viesteihin (esim. punainen 

liikennevalo ja mahdollinen vaaratilanne). Osa reaktioista sen sijaan pohjautuu biologisesti 

juurtuneisiin taipumuksiin, joita sosiaalinen oppiminen muokkaa ja vahvistaa. Esimerkiksi 

aggressiivisessa tilanteessa testosteronitulva tekee kasvot punaisiksi ja pelko tekee 

kalpeaksi. Samoin monilla muillakin eläimillä - kädelliset mukaan lukien - valta-asemaa 

viestitään aggressiivisessa tilanteessa ohuen ihon läpi kuultavalla kirkkaanpunaisen veren 

täyttämien verisuonien verkostolla.90 

Elliotin ja Maierin mukaan sosiaalisen oppimisen myötä väreihin liittyvät assosiaatiot 

siirtyvät näistä kehollisista merkitysyhteyksistä asioihin, jotka ovat lähellä kehoa - kuten 

pukuihin. Tätä kautta punainen väri ei nosta viehätyskerrointa vain punana poskilla, vaan 

myös vaatteen värinä. Värit eivät samasta kontekstisidonnaisuudesta johtuen viesti aina 

samoja asioita. Punainen paita saattaa lisätä ihmisen viehätystä kun on kyse mahdollisesta 

romanssista. Tilanne on toinen silloin, kun ollaan arvioimassa ihmisen luotettavuutta ja 

pätevyyttä vaikka työympäristössä. Tällöin romantiikan sijaan punainen väri viestii vaarasta 

ja epäonnistumisesta.91 

 

Kielitieteilijä George Lakoff ja filosofi Mark Johnson92 sekä kielitieteilijä Michael J. Reddy93 

muodostivat toisistaan tietämättä samoihin aikoihin 1970-luvun lopulla teorian  

käsitteellisestä metaforasta (tai käsitemetaforasta, engl. conceptual metaphor). Se 

käsittelee mielen ja kielen taipumusta hahmottaa monimutkaisia, abstrakteja asioita 

yksinkertaisten, konkreettisten asioiden avulla. Käsitteellinen metafora viittaa 

nimenomaan siihen, että metaforat eli kielikuvat ovat ensisijaisesti käsitteellisiä ja vasta 

toissijaisesti kielellisiä, eleellisiä tai visuaalisia.94  

 

                                                                 
89 Elliot & Maier (2012) 
90 Elliot (2015)  
91 Elliot (2015) 
92 Lakoff & Johnson (1999) 
93 Reddy (1979) 
94 Lakoff (2014)  
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Tutkijat Meier ja Robinson95 yhdistivät teorian käsitteellisestä metaforasta teoriaan 

väreistä. Sanonta "nähdä punaista" liittyy siihen, että vihan tunteet tekevät kasvot 

punaisiksi. Samoin positiivisia kokemuksia kuvataan valoisina. Valo liitetään kuvainnollisesti 

mieluummin hyvään (valoisa elämänasenne) ja pimeys huonoihin asioihin (asioiden pimeät 

puolet).96 Näillä metaforisilla assosiaatioilla on myös vaikutus siihen, miten tulkitsemme 

värin osana pukua. Teemme niiden kautta moraalisia päätelmiä ja stereotyypittelyjä 

sielläkin, mihin ne eivät välttämättä kuulu. Valkoinen yhdistetään vaatteessa 

viattomuuteen ja tumma väri ihossa herättää negatiivisia konnotaatioita.  

Näiden väriteorioiden kautta löytyy paljon esimerkkejä puvun sisältämistä, väreihin 

liittyvistä oheismerkityksistä. Väri on kuitenkin tarkempien tutkimusten kannalta hyvin 

monimutkainen asia. Se koostuu kolmesta muuttujasta, sävystä, kirkkaudesta ja 

saturaatiosta, jotka kaikki vaikuttavat sen kokemiseen.97 Siksi kovin suoraviivaisten 

tutkimusten kehitteleminen ja niiden kautta johtopäätösten tekeminen värien kokemisesta 

ei ole kovin yksinkertaista.  

 

muistaminen ja unohtaminen  
 

Oheismerkityksellisen puvun käsittämiselle on olennaista se, miten asiat muistetaan. 

Muistilla voidaan tarkoittaa sekä neurokognitiivista kykyä koodata, varastoida ja 

mieleenpalauttaa tietoa, että sitä hypoteettista varastoa, johon tämä informaatio 

varastoidaan. Muisti jaetaan yleensä kolmeen eri osamuistiin: sensoriseen, lyhytkestoiseen 

ja pitkäkestoiseen muistiin. Sensorinen muisti toimii hyvin nopeasti. Aistimista saapuvat 

ärsykkeet käväisevät siellä vain millisekuntien ajan. Vain siinä tapauksessa, että ärsyke 

luokitellaan jollakin tapaa merkittäväksi, se siirtyy lyhytkestoiseen muistiin. Lyhytkestoinen 

muisti kestää muutamia minuutteja, kun taas pitkäkestoinen muisti ulottuu tunneista 

vuosikymmeniin. Työmuistiksi kutsutaan monimutkaista lyhytkestoiseen muistiin 

laskettavaa aluetta, jossa pidetään hetkellisesti aktiivisena sekä uutta että vanhaa tietoa ja 

jota käytetään silloin, kun ajatellaan, päätellään ja etsitään ratkaisuja ongelmiin.98  

 

                                                                 
95 Meier (2005)  
96 Elliot (2015) 
97 Elliot (2015) 
98 Sherwood (2015) 
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Lyhytkestoiseen muistiin mahtuu vain rajallinen määrä asioita, joten osa niistä haalistuu 

välittömästi ja osa säilöytyy pitkäkestoiseen muistiin. Tallentuminen lyhytkestoisesta 

muistista pitkäkestoiseen muistiin edellyttää keskittymistä, toistoa, ja muistamista 

tukevien mielleyhtymien syntymistä. Myös ihmisen vireystila ja keskittymiskyky vaikuttavat 

siihen, miten hyvin jokin asia tallentuu muistiin.99  Muistia voi kuvata monilokeroiseksi 

järjestelmäksi, jolla on eri osionsa jokaiselle erilaatuiselle asialle. Muistilla on 

merkityksensä sekä havainnoinnin että toiminnan aikana. Toiminta tavallaan kalibroidaan 

sen kautta, mitä muistetaan ja mitä ollaan koettu aiemmin.100 Muistot eivät ole jotain 

konkreettisia asioita, joita ihmisellä joko on tai ei ole. Ne ovat mielen rakennelmia, 

jokaisessa nykyhetkessä juuri siihen hetkeen sopiviksi muodostuneita, samantapaisia, 

mutta hennosti jokaisena muistelun hetkenä muuttuvia. 

 

"We tend to think of memories as snapshots from family albums that, if stored properly, 

could be retrieved in precisely the same condition in which they were put away. But we now 

know that we do not record our experiences the way a camera records them. Our memories 

work differently. We extract key elements from our experiences rather than retrieve copies 

of them. Sometimes, in the process of reconstructing we add on feelings, beliefs, or even 

knowledge we obtained after the experience. In other words, we bias our memories of the 

past by attributing to them emotions or knowledge we acquired after the event."  

Daniel L. Schacter: The Seven Sins of Memory 101 

 

Unohtaminen on erottamaton osa muistamista. Unohtaminen siivoaa pois ymmärtämisen 

tiellä olevan sälän, ja vain unohtamisen avulla pystyy keskittymään tärkeimpään käsillä 

olevaan.102 Psykologi Robert A. Bjork kirjoitti vuonna 1970, miten unohtamisen tarkoitus 

on estää niitä ajatuksia, joita ei enää tarvita, häiritsemästä nykyhetken tiedonkäsittelyä.103 

Mieleen palauttaminen ei onnistu ilman unohtamista. 1990-luvulla Bjork 

tutkijatovereineen havaitsi ilmiön, jota he kutsuivat termillä "retrieval-induced forgetting", 

eli hakemisen aikaansaama unohtaminen. He huomasivat, miten tiettyjen muistiin 

säilöttyjen asioiden mieleen palauttaminen heikensi muistijälkiä muista hyvin 

samankaltaisista asioista. Käytännössä tämä on esimerkiksi sitä, miten virheelliset 

ennakkoluulot eri ihmisryhmistä todella hälvenevät silloin, kun opit henkilökohtaisesti 

                                                                 
99 Sherwood (2015) 
100 ks. esim. Swedberg (2014) ja Wickelgren (2012) 
101 Schacter (2001) s. 9 
102 Wickelgren (2012) 
103 Wickelgren (2012) 
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tuntemaan tähän ryhmään kuuluvia ihmisiä. Tämä prosessi on automaattinen ja 

tiedostamattoman ulkopuolella, mutta tutkijat ovat myös kysyneet, olisiko mahdollista 

unohtaa tietoisesti. Tästä on näyttöä tuoreemmissa tutkimuksissa, joissa on tutkittu 

sanojen ja sanaparien muistamista ja tarkoituksellista unohtamista.104 Näyttää siltä, että 

Freud todella oli oikeilla jäljillä esittäessään, että voimme tukahduttaa epätoivotut muistot 

–  vaikkakaan ne ehkä eivät tule meille jälkikäteen kummittelemaan ihan siinä 

mittakaavassa, kuin mitä hän aikanaan väitti.  

 

Muistojen mieleen palauttaminen on tutkimusten mukaan myös kehollista. Vuonna 2007 

tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että autobiografisten eli omaelämänkerrallisten 

asioiden mieleen palauttaminen oli helpompaa, kun muistelijan kehon asento oli 

samanlainen kuin alkuperäisen tapahtuman aikana.105 Esimerkiksi hammaslääkärikäynnin 

muistaa siis paremmin makoillessa kuin silloin, kun seisoo kädet lanteilla kuin Wonder 

Woman. Tämä kertoo siitä, miten laajalle hermostoon levittyneitä ja kehollistuneita 

muistijäljet ovat.106 Omaelämänkerralliset muistot perustuvat kokemuksiin, jotka ovat 

sijoittuneet tietynlaiseen visuaaliseen, sensorimotoriseen ja tunneilmastolliseen hetkeen. 

Tästä muodostuu yksityiskohtainen ja kontekstuaalisesti rikas muistijälki, joka on helpompi 

palauttaa mieleen, kun muistiinpalautustilanne on joiltain osin yhteneväinen alkuperäisen 

tapahtuman kanssa.107 Samaan mekanismiin perustuen voisi olettaa puvun ja vaatteiden 

joskus herättävän muistoja myös tätä kautta, ihmisen kehonkieltä, liikkumista ja asentoa 

muuttaessaan. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
104 ks. esim. Anderson & Levy (2009)  
105 Dijkstra ym. (2007)  
106 ks. esim. Damasio (1999) ja Glenberg (1997) 
107 Dijkstra ym  (2007) 



41 
 

Muistilla on osansa puvun tuottamassa kokemuksessa myös välittömästi, hetkessä. Sally E. 

Dean on tutkinut pukusuunnittelijoiden kanssa luomiensa somaattisten pukujen vaikutusta 

liikkeeseen ja havainnointiin ja sitä kautta siihen, miten esiintyvä taiteilija luo ja esiintyy. 

Hän puhuu puvusta olennaisena somaattisena108 resurssina. Dean on suunnitellut osana 

tätä tutkimusta erään harjoitteen, jossa "suunnittelija" luo "tanssijan" keholle vähitellen 

paperista ja teipistä puvun, joka ohjaa johonkin tietynlaiseen liikekieleen. Harjoituksen 

lopuksi puku puretaan vähitellen, jolloin jäljelle jää enää tämä puvun luoma liike. Deanin 

mukaan puvun kokemuksesta jää tanssijan keholle "näkymätön puku", puvun 

kinesteettinen muistijälki.109 Paitsi että puku voi tuottaa omanlaisensa kehollisen olemisen 

tavan, se voi siis olla mukana kehollisen olemisen tavassa, joka jää kinesteettisen 

muistijäljen kautta osaksi liikettä silloinkin kun puku on poissa.  

 

intuitio 
 

Random Encounters -esityksessä puvut toimivat sanattomina tarinan kerronnan välineitä. 

Ne kertoivat jotain hahmon fyysisestä olemuksesta, sukupuolesta, iästä, elämäntilanteesta 

ja elämäntarinasta. Katsoja-kokijoiden kyky lukea näitä narratiiveja perustui heidän 

intuitiiviselle tiedolleen, eli aiemmille kokemuksille ja tiedolle muista ihmisistä ja heidän 

pukeutumisestaan.  

Ihmisen ajattelun katsotaan koostuvan kahdesta, yhteen kietoutuneesta päätyypistä: 

tietoisesta, rationaalisesta päättelystä ja intuitiosta.110 On tyypillistä, että ihminen käyttää 

ensin intuitiivista, nopeampaa ajattelua ja vasta sen jälkeen seuraa viiveellä rationaalinen 

ajattelu. Intuitiivisia prosesseja ovat esimerkiksi periytyvät kyvyt (kuten kielen oppiminen), 

vaistonvaraiset toiminnot (pään kääntäminen kohti ääntä), yliopitut kyvyt (harjaantunut 

autolla ajaminen), välähdyksenomainen oivaltaminen (ahaa-elämys), tuntemus 

potentiaalisuudesta (valinta vaihtoehtojen välillä), tuntemus asian oikeellisuudesta 

(sisäinen varmuus) ja tunnereaktio (pelko).111 

                                                                 
108 "Soma" tarkoittaa Deanin mukaan elävää, liikkuvaa ja moniaistista kehoa. Termi "somaattinen" 
(engl. somatic) on peräisin Thomas Hannan (1998) teorioista. Hanna kuvaa sillä 1970-luvulta lähtien 
kehitettyjä kehollisia praktiikkoja eli harjoiteteorioita, joissa painotus on holistisella näkemyksellä 
kehosta ja kehollisuudesta. Nämä praktiikat keskittyvät subjektiivisiin kehollisiin aistikokemuksiin. 
Dean (2016) s.98 
109 Dean (2016) s. 106 
110 Kahneman (2011) 
111 Raami (2015) s. 242 
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Intuition voi määritellä tietämisen tavaksi, jonka prosessi ei ole tietoisuuden 

tavoitettavissa, vaikka lopputulos onkin. Intuitiivinen päätöksenteko on käytössä usein 

tehtäessä monitahoisia päätöksiä, ja se perustuu isolle määrälle aikaisempia kokemuksia. 

Tällaista päättelyä ei ole helppoa sanallistaa jälkikäteen, mutta silti sen kautta tehtyihin 

päätelmiin usein luotetaan suuresti.112 

Näistä syistä jotkut intuition muodot ovat erityisen alttiita vinoumille ja sitä kautta 

virhepäätelmille, kuten Kahneman ja Tversky ovat tutkimuksissaan havainneet.113 Monet 

tutkijat ovat löytäneet myös toisentyyppisiä intuition muotoja, joissa intuitio johtaa 

erityisen luotettaviin ja osuviin päätelmiin. Tällaisissa tapauksissa tosin intuitiota on pitänyt 

sekä kehittää että käyttää tietoisesti - eli kohdella aivan kuten  tietoista päättelyä ja 

analyyttistä ajattelua. Silloin kun prosessoitavaa, epäolennaista tietoa on liikaa ja 

olennaista tietoa aivan liian vähän, tai kun aikaa ei ole tarpeeksi, intuitio tuottaa usein 

ylivertaisia päätöksiä tietoiseen päättelyyn verrattuna.114  

 

Asta Raami kirjoittaa väitöskirjassaan Intuition Unleashed siitä, miten näitä kahta tapaa 

ajatella – intuitiota ja tietoista päättelyä – voi parhaiten hyödyntää käyttämällä niitä 

yhdessä. Ihmisen rationaalinen mieli on taipuvainen torppaamaan intuitiivisen 

informaation jo ennen kuin ihminen on itse tietoinen tästä. Perinteinen tapa onkin ollut 

opettaa mieli intuitiivisemmaksi ohittamalla osittain rationaalinen ajatteluprosessi.115 

Intuition tutkimus on keskittynyt pääosin päätösten tekemisen tutkimiseen. Tekemämme 

päätökset perustuvat usein intuitiivisille tiedostamattomille prosesseille kuten tavoille, 

tottumuksille, muistoille ja mielleyhtymille sekä tunteille, kuten inholle tai mieltymykselle 

jotain kohtaan.116 Jokainen ihminen on intuitiivinen ja tekee asioita vaistonvaraisesti, 

tiedosti hän sitä tai ei, sillä se kuuluu olennaisesti ihmisaivojen luonteeseen.117 Myös 

empatia on pitkälle tiedostamatonta intuitiivista toimintaa118, minkä vuoksi 

ymmärtääkseen empatiaa on tultava tutuksi intuition kanssa. 

  

                                                                 
112 Hogarth (2001)  
113 Kahneman & Tversky (1982)  
114 Raami (2015) 
115 Raami (2015) 
116 Glöckner & Witteman (2010)  
117 Laughlin (1997) 
118 ks. esim. Preston & de Waal (2002)  
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intuition juuret 
 

Intuition käsitteellä on pitkä historia sekä itäisessä että läntisessä 

filosofiassa. Se on osa sekä hindulaisuuden, buddhalaisuuden, että islamin 

traditiota. Länsimaissa intuition käsite yleistyi myöhäiskeskiajalla. Sen 

juuret ovat augustinolaisuudessa ja mystissävytteisessä uusplatonismissa. 

1200-luvulla eläneen Roger Baconin teorioissa intuitiolla oli keskeinen osa. 

Se merkitsi sekä "järjen valoa", että "ihmissilmään tulevaa voimakasta 

keskussädettä". Intuitio takasi välittömän, varman ja oikeutetun käsityksen 

todellisuudesta.119  

Baconin käsitys intuitiosta olioiden älyllisenä tajuamisena vaikutti 

myöhemmin esimerkiksi fransiskaaniteologi Johannes Duns Scotuksen (n. 

1266-1308) ajatteluun. Duns Scotuksen teoriassa intuitiivinen tieto 

tarkoitti järjen oivalluksen lisäksi myös aistihavaintoa. Duns Scotus nimitti 

välitöntä ymmärrystä olioista olemassa olevina "intellektuaaliseksi 

intuitioksi", joka oli eräänlaista aistien ulkopuolista havaintoa (extra-

sensory perception). Sen vastakohta oli abstrakti tieto, joka koski olioista 

pelkistettyjä ajattomia yleisyyksiä. Duns Scotuksen aikalainen 

fransiskaanimunkki William Ockham oli osittain samoilla linjoilla 

intuitiivisen ja abstraktin tiedon erottelussa. Hänen mukaansa edes 

abstrakti tieto ei kohdistunut yleisyyksiin, sillä mikään tietäminen ei voinut 

kohdistua sellaiseen, mitä todellisuudessa ei ollut.120 

Hollantilainen 1600-luvun filosofi Baruch Spinoza määritteli ymmärryksen 

(genera cognitionis) kolmitasoiseksi. Ensimmäinen, alhaisin, puutteellisin 

ja ihmiselle luonnollisin ymmärryksen taso oli kokemuksellinen tieto. 

Toinen  taso, ratio, oli käsitteellinen tieto, joka piti sisällään "yhteiset 

käsitteet" ja niistä johdetut väittämät. Kolmas taso oli intuitiivinen tieto, 

scientia intuitiva. Vain tämä korkeimman asteen ymmärrys sai 

lisänimikkeen scientia, eli tieto.  

 

 

 

                                                                 
119 Korkman & Yrjönsuuri (1998)  
120 Juti (2013) 
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Kokemuksellinen tieto johti epävarmoihin mielipiteisiin ja kuvitelmiin, 

mutta se oli Spinozan mukaan silti se, joka oli yleisin ja tärkein 

arkipäiväisessä elämässä. Spinozan intuitiivisen tiedon käsite jää hänen 

kirjoitustensa perusteella melko arvoitukselliseksi, mutta se sisältää 

ainakin ajatuksen ymmärryksen tai oivalluksen suorasta välittömyydestä. 

121 

Saksalaisen romantikon, filosofi Johann Gottlieb Fichten idealismiksi 

nimittämän näkemyksen mukaan ihmisen oma vapaa itseys loi intuitiot, ja 

ne peilasivat vain ja ainoastaan tämän yhden ja saman itseyden 

kokonaisuutta.122  Kellään muulla ei voi olla samanlaista kokemuksen, 

kokemusten ja tiedon kokoelmaa muistilokeroissaan. 

Vaikka intuitiolla on pitkä historia, sillä on tiede-yhteyksissä perinteisesti 

huono klangi, kuten monilla muillakin kulttuurisesti maalaisjärkeilyyn 

liitetyillä asioilla. Sen vastapariksi – ja päihittäjäksi – asetetaan reflektoiva 

ja korjaava ote tietoon ja tietämiseen. Intuition tutkimista häiritsee myös 

se, että termiä käytetään tällä hetkellä keskenään hyvin erilaisista 

prosesseista ja lopputulemista.123 Intuition kaltaisten tiedostamattomiin 

prosesseihin liittyvien ilmiöiden määrittely ja tutkiminen ovat yleisestikin 

osoittautuneet hankaliksi. Eri tutkijoiden, teoreetikkojen, taiteilijoiden ja 

suunnittelijoiden kuvaamat intuition kokemukset kertovat kuitenkin siitä, 

miten tärkeä merkitys tällä ilmiöllä on.   

 

  

                                                                 
121 Spinoza (1997), Internet Ensyclopedia of Philosophy: Benedict de Spinoza ja Sandler (2005)   
122 Juti (2013) 
123 Raami (2015) 
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Michael Polanyi, tutkija ja tieteenfilosofi, kutsui sanatonta, intuitiivista tietoa termillä ”tacit 

knowledge”, joka suomennetaan yleensä ”hiljaiseksi tiedoksi”. Osuvampi termi voisi olla 

kuitenkin sanaton, tai tiedostamaton tieto. ”Hiljainen” viittaa enemmin käyttämättä 

jäävään, salaperäiseen, vaisuun ja pienimuotoiseen. ”Sanaton” sen sijaan voi olla hyvinkin 

äänekästä ja merkityksellistä. Polanyin esimerkkejä sanattoman tiedon muodoista ovat 

kasvojen tunnistaminen, taidot, aistielinten käyttö sekä työkalujen ja välineiden hallinta.124 

 

Tacit knowledge on asiantuntijuuteen perustuva nopea ja välitön tiedon prosessi, jota on 

mahdotonta sanallistaa.125 Ruumiillinen tieto on puolestaan sanattoman tiedon erityinen 

osa-alue, joka korostaa tiedon sitoutuneisuutta ruumiiseen.126 Kognition rakenteethan 

perustuvat siihen, millaisia olemme ruumiillisena olentoina.127 Tutkimuksissa on havaittu, 

että ihminen voi tietää kehollisesti asioita tarkemmin kuin rationaalisesti128 ja jopa ilman, 

että tämä tieto perustuisi aikaisempaan kokemukseen.129 Tämä kertoo siitä, miten intuitio 

voi pitää sisällään paljon erilaisia tietämisen prosesseja, joita emme vielä lainkaan tunne.130 

 

Sanattoman tiedon näkeminen pehmeänä, epämääräisenä ja henkisenä hengähtelynä on 

erikoinen asetelma. Sanaton, ruumiillinen ja intuitiivinen tieto on aivan samalla tavalla 

selkeää, johdonmukaista ja määriteltävissä olevaa kuin analyyttinen, tietoinen tietokin. 

Ihmisillä vain ei ole – vielä – tarpeeksi kehittyneitä menetelmiä ja välineitä sen 

saavuttamiseen ja määrittelemiseen. Se on kuin musta aukko avaruuden toisella laidalla. 

Mustan aukon suora havaitseminen on vaikeaa, mutta sen sijainnin voi päätellä 

tarkkailemalla vaikutuksia, joita sillä on ympäristöönsä. Samalla tavoin on saatu näyttöä 

siitä, että intuition prosessia on mahdollista jo nyt tutkia sen reuna-alueilla, eli juuri ennen 

tai heti jälkeen intuition hetken.131 Mustasta aukosta on mahdollista tutkia ja mitata 

monenlaisia asioita, mutta lopulta sen tapahtumahorisontin tuolta puolen ei vuoda meille 

mitään tietoa, joten ihminen ei tällä hetkellä, näillä välineillä, voi tietää mitä mustan aukon 

keskellä on. Samalla tavoin ruumiillisen, sanattoman tiedon koko hahmo on tällä hetkellä 

tarkan tarkastelun ulottumattomissa. Sanatonta ei saada kokonaan sanoitettua, eikä 

                                                                 
124 Polanyi (1969) s. 128  
125 ks. esim. Bastick (2003) ja Polanyi (1958)  
126 Uotinen (2010) 
127 Lakoff & Johnson (1999) 
128 ks. Bechara ym. (1997) 
129 ks. Bem (2011)  
130 Raami (2015) 
131 ks. esim. Petitmengin-Peugeot (1999) 
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tiedostamatonta saada kokonaisuudessaan siirrettyä tietoisuuden valokeilaan. Se ei 

kuitenkaan tarkoita, että intuitiivinen ja ruumiillinen tieto olisi jotenkin pehmeää tai 

epämääräistä, samoin kuin ei ole mustan aukon sisuskaan. Intuition kognitiivinen 

arkkitehtuuri on vielä toistaiseksi mysteeri, mutta itse ilmiössä ei ole mitään erityisen 

mystistä. 

 

Random Encounters -demoa suunnitellessa olin ensimmäistä kertaa hyvin tietoinen siitä, 

miten paljon merkitystä intuitiivisesti päätösten tekemisellä on suunnitteluprosessille. Kun 

se painaa eniten, miten katsoja-kokijat kokevat tilanteen, sekä puvut että muut esityksen 

elementit oli suunniteltava tunnustellen. Jokainen pienikin valinta perustuu silloin sekä 

ajan kuluessa keräytyneelle kokemustiedolle, että erityisesti esitystä ajatellen hankitulle ja 

löydetylle tiedolle. Intuitionhan nimenomaan sanotaan perustuvan opituille asioille.132 

Kokemusten kautta on mahdollista saada paljon tietoa, mutta on asioita, jotka löytää 

parhaiten kirjallisista lähteistä. Monet sanattomasti opitut asiat myös avautuvat ajatuksille 

vasta kun lukee tai kuulee jonkun toisen pohdintoja tai tutkimuksia, ja pääsee peilaamaan 

omia kokemuksiaan niiden kautta. Viime aikoina onkin löydetty viitteitä siitä, että intuitiota 

on mahdollista kehittää tietoisesti.133 Havainto omasta henkilökohtaisesta intuitio-

pankistani saattoi siis hyvinkin pohjautua johonkin jo löydettyyn kognition rakenteeseen.  

  

                                                                 
132 Glöckner & Witteman (2010) ja  Raami (2015) 
133 Seligman & Kahana (2009) 
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e l e t t y   

puku 

 

"--- the very structure of reason itself comes from the details of our embodiment. The same 

neural and cognitive mechanisms that allow us to perceive and move around also create 

our conceptual systems and modes of reason. Thus, to understand reason we must 

understand the details of our visual system, our motor system and the general mechanisms 

of neural binding. "   

George Lakoff & Mark  Johnson: Philosophy in the Flesh134  

 

 

"Toisen vaatteet ankkuroivat oman itsen tuntemaan ja tallentamaan nyt-hetkeä erityisellä 

tarkkuudella." 

Random Encounters -esityksen osallistuja  

                                                                 
134 Lakoff & Johnson (1999) s. 4  
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Puettu, liikutettu, sisäistetty. Puku ajassa.  Puvun sisäistäminen ajan kanssa. Puku muuttaa 

puettua, muuttaa tunteita ja tuntemuksia, kehollista ilmaisua, sitä miten muut näkevät 

minut ja miten itse näen itseni.  
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Esityspuvut vaikuttavat koko ihmisen olemukseen silloin, kun puku vaikuttaa fyysisten 

ominaisuuksiensa vuoksi esiintyjän liikkeisiin ja kehonkieleen. Samoin se voi sisältämiensä 

vihjeiden, konnotaatioiden vuoksi vaikuttaa siihen, millaiseksi hahmo rakentuu. Tällöin 

puku on eletty; havaittavien ja miellettyjen piirteiden värittämänä ajassa eletty. Eletty puku 

on sekä havaittu, että käsitetty. Eletty puku on ajallinen ja hetkellinen ja siten alati 

muuttuva, eikä sitä pysty tyhjentävästi sanoilla kuvailemaan. Koska kaikki tapahtuu ajassa 

ja liikkeessä, eivät "havaittu puku" ja "käsitetty puku" riitä kertomaan kaikista puvun 

ulottuvuuksista. 

Pukeutumisen sosiaalipsykologia on kiinnostunut siitä, miten vaatteet vaikuttavat sekä 

ihmisen itsensä käyttäytymiseen että toisten käyttäytymiseen häntä kohtaan.135 

Ihmistenväliset suhteethan perustuvat suurelta osin ei-kielelliseen, ruumiilliseen 

vuorovaikutukseen, ilmeisiin ja eleisiin.136 Vaatteet ovat yksi osa tätä kehollista 

vuorovaikutusta.  

Minuus, identiteetti ja rooli ovat kuin sisäisestä ja yksityisestä olemisen piiristä ulkoiseen 

ja julkiseen kulkevalla linjalla sijaitsevat ihmisen kolme eri tasoa. Puvun vaikutuksia 

ihmiseen voi tarkastella peilaamalla niitä näihin kolmeen kehään. Meillä kaikilla, elävillä ja 

tietoisilla ihmisillähän on sekä tunne minuudesta, identiteetin hahmotelma, että useita 

toisiinsa lomittuvia, vaihtelevia rooleja. Kuten Joanne Entwistle muotoilee kirjassaan The 

Fashioned Body: "dress, the body and self cannot be perceived separately".137 

 

  

                                                                 
135 Johnson & Lennon (2014) 
136 Haanila, Salminen & Telakivi (2017)  
137 Entwistle (2000) s. 10 



50 
  

emootiot ja tunteet 
 

Tunteet ovat osa elämää. Tunteet ovat osa ajattelua. Rationaalisuudessa on aina mukana 

tunteita ja tunteissa mukana rationaalisuutta.138  Viime vuosikymmenenä tunteiden rooli 

on noussut yhä selkeämmin esille eri tieteenaloilla. Tunteet ovat tapa ymmärtää maailmaa, 

niiden kautta "tosiasiasta tulee oleellinen ja merkityksellinen".139 

 

Tunteista puhuttaessa puhutaan affekteista, emootioista ja tunteista. Tunne on 

henkilökohtainen, nimettävissä oleva tuntemus, jonka jokainen tulkitsee omien 

aikaisempien kokemustensa perusteella. Vastasyntyneellä ei ole vielä tunteita, koska 

hänellä ei ole vielä paljoakaan kokemuksia eikä lainkaan sanavarastoa. Emootio on 

tunnetta heijasteleva esitys. Siksi – toisin kuten tunteet – emootiot voivat olla sekä 

todellisia, että keinotekoisia. Emootio viittaa affektien tulkitsemiseen, nimeämiseen ja 

luokitteluun. Affekti puolestaan on tiedostamaton kokemus intensiteetistä, se on välitön 

fyysinen reaktio. Affekti on kehon tapa valmistautua toimintaan tilanteeseen sopivalla 

tavalla. Näistä kolmesta affekti on abstraktein, koska sitä ei saa täysin sanoitettua, ja koska 

se sijaitsee aina tietoisen ulkopuolella, ennen tietoista erittelyä, nimeämistä tai tulkintaa. 

Vastasyntynyt joutuu historiattomana ja sanattomana turvautumaan näistä kolmesta 

yksinään affekteihin. Affekti on kehollista sekä siten, että se tunnetaan kehollisesti että 

siten, että se ilmaistaan kehon kautta. Vastasyntynyt lapsikin osaa jo ilmeidensä, 

asentonsa, hengityksensä ja eleidensä kautta ilmaista itseään.140 Ilman affektia tunteet 

eivät tuntuisi miltään, sillä niistä puuttuisi intensiteetti. Ilman tunteita rationaalinen 

päätöksenteko olisi ongelmissa.141 

 

 

 

 

                                                                 
138 ks. esim. Aaltola & Keto (2017), Damasio (2001) ja Damasio (2003) 
139 Aaltola & Keto (2017) s. 17 
140 Shouse (2005) ja Paasonen (2017)  
141 Damasio (2001)  
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Kaikki kommunikaation tavat, joissa kasvojen ilmeet, äänensävyt sekä asennot ja eleet ovat 

nähtävissä, välittävät affekteja. Affektit voivat siirtyä suoraan ihmiseltä  –  keholta – toiselle 

niiden esitietoisen, hahmottoman ja  abstraktin luonteen vuoksi. Tämä ei tarkoita, että 

tunteet siirtyisivät suoraan ihmiseltä toiselle vaan sitä, että ihmiset automaattisesti 

valmistautuvat reagoimaan toisen ihmisen tunnetiloihin resonoimalla toisen tilaa.142  

Emootion, tunteen ja affektin termejä ovat eri teoreetikot määritelleet hyvin eri tavalla. 

Niiden sisältö on kuitenkin enemmän tai vähemmän sama, sillä itse ilmiöt ovat samoja 

ajasta ja ajattelijasta riippumatta. Antonio Damasio esimerkiksi puhuu kirjassaan 

Descartesin virhe "varhaisista", eli primaarisista emootioista ja "aikuisista", eli 

sekundaarisista emootioista.143 Nämä primaariset emootiot ovat samoja kuin edellä 

kuvatut "affektit" ja sekundaariset emootiot samoja kuin kuvauksen elämäkerralliset 

tunteet. Myöhemmin teoksessaan Itse tulee mieleen Damasio erottaa toisistaan 

"emootiot", jotka koostuvat pääosin kehollisista toiminnoista ja "emootioiden tunteet", 

jotka ovat havaintoja siitä, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu emootioiden aikana.144 Itse 

näen etenkin jaon tunteeseen, emootioon ja affektiin soveltuvan hyvin sekä pukujen 

transformatiivisuuden, että empatian käsittelemiseen. 

Puvun muutoksellisuudesta puhuttaessa affektin käsitteellä on merkitystä siinä, että affekti 

on juuri se, joka "liikuttaa" ihmistä. Se on myös juuri se esitietoinen, sanaton aavistus, joka 

sai minut etsimään puvun liikuttavuuden ja transformatiivisuuden taustoja. "Musta 

tuntui", että puku liikuttaa. Ihminen reagoi esimerkiksi pelottaviin tai hälyttäviin asioihin jo 

ennen kuin hän tunnistaa niitä. Samoin pukujen kantamat oheismerkitykset voivat herättää 

reaktion ennen niiden tietoista tunnistamista - etenkin jos nämä merkitykset ovat 

voimakkaasti tunteita herättäviä. 

  

  

                                                                 
142 Shouse (2005) 
143 Damasio (1994) s. 131 
144 Damasio (2011) s. 111 
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kehollinen mieli ja minuus  
 

"The phenomenon of Self and that of Memory are merely two sides of the same fact, or two 

different modes of viewing the same fact ... This succession of feelings, which I call my 

memory of the past, is that by which I distinguish my Self."  

James Mill: Analysys of the Phenomena of the Human Mind 145 

 

Minuus tai ”itse” (eng. self) on se, joka erottaa ihmisen muista eläimistä ja jolla on osansa 

useimmissa inhimillisiksi katsotuissa kyvyissä ja heikkouksissa. Minuudella tarkoitetaan 

yksilön ymmärrystä omasta itsestään. Minuuteen liittyy myös kyky itsensä näkemiseen 

toisten silmin. Ilman minuutta emme voisi suunnitella tulevaa, emmekä pohtia tehtyjä 

tekojamme. Ilman sitä emme voisi olla itsekriittisiä, itserakkaita, itsevarmoja, emmekä 

itsepäisiä. Kokemus minuudesta antaa mahdollisuuden muodostaa minäkuvan tai olla 

epävarma itsestään, sen kautta voimme ottaa toisen näkökulman ja tuntea sitä kautta 

empaattiaa.146 

Viime vuosikymmeninä laajentuneen ja ruumiillisen mielen teoriat ovat kyseenalaistaneet 

ajatuksen siitä, että mieli rajoittuu pään sisäpuolelle. Näissä teorioissa mieli pohjautuu 

aivojen lisäksi koko kehoon ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Haanila, Salminen ja 

Telakivi kirjoittavat Niin&Näin -lehden artikkelissaan Maailmaan ulottuva minuus siitä, 

miten mielen laajentuessa keholliseksi voi ajatella myös minuuden laajentuvan mielen 

mukana.147  

Kognitiotieteen suuntausta, joka painottaa mielen kehollista luonnetta kutsutaan 

enaktivismiksi. Se sitoo mielen ruumiiseen ja ruumiin ympäristöön. Enaktivismi kehitettiin 

täydentämään kognitiotiedettä, jonka katsottiin jättävän huomiotta ihmisen emootiot, 

affektit ja motivaatiot. Enaktivismi ottaa teorioissaan huomioon näiden lisäksi 

subjektiivisuuden ja tietoisuuden.148 Laajennetun mielen teoria ja enaktivismi kritisoivat 

molemmat aivokeskeisyyttä ja maailman ja mielen rajojen tiukkaa asettamista.149 

                                                                 
145 James Mill  (1829/1982) s. 175  
146 Crocker & Canevello (2012) s. 263 ja Suoninen ym. (2010) 
147 Haanila, Salminen & Telakivi (2017)  
148 Thompson (2010)  
149 Haanila, Salminen & Telakivi (2017)  
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Ihmisen minuutta katsotaan olevan useaa erilaista laatua: ruumiillista, kokemuksellista, 

narratiivista sekä interpersoonallista, eli ihmistenvälistä.150 Ne esiintyvät yhdessä, mutta ne 

voidaan myös erottaa käsitteellisesti toisistaan. Ns. "minimaalinen minä"151 puolestaan on 

minuuden perusta, johon muut korkeamman tason muodot pohjautuvat. Minimaalinen 

minuus on olennaisesti sekä kokemuksellinen että kehollinen. Jo vastasyntyneellä on 

minimaalinen minuus, mutta narratiivinen minuus ja reflektiivinen käsitys itsestä kehittyvät 

vasta oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä.152 Minimaalinen minuus  on jotain, 

mistä emme itse ole tietoisia, eikä kieli kuulu sen rakenteeseen. Minimaalisessa 

minuudessa keho on subjektiivinen, kokemuksellisesti ns. läpinäkyvä kun taas narratiivinen 

minuus näkee kehon havaittuna ja tunnistettuna objektina.153 

Merleau-Ponty käyttää kirjassaan Phenomenology of Perception sokean keppiä 

esimerkkinä kehon piirin laajentumista esineiden (ja teknologian) myötä.  Kepistä tulee 

tottumuksen myötä osa sokean kehoa – aistielinten korvaaja tai täydentäjä – ja se muuttaa 

kokonaisvaltaisesti sokean ihmisen tavan olla maailmassa.154 Sokea ei tunne keppiä 

kädessään, vaan kadun kepin päässä. Samoin voimme ajatella vaikka kellon, auton tai 

vaatteiden vaikuttavan perustavalla tavalla tapaamme olla maailmassa.  

Enaktivistit korostavat, että aivot ja keho (ja kognitio) ovat muovautuvia. Ne voivat 

laajentaa ja sisällyttää itseensä kehon ulkopuolisia osia, joiden tosin tulee olla kiinteästi 

liitoksissa keholliseen identiteettiin ja kehon täytyy säädellä niitä aktiivisesti.155 Kehoa 

laajentavat apuvälineet (esim. auto) eivät tyypillisesti ole osa kehollista identiteettiä, mutta 

kehoon sisällytetyt työkalut (kuten sokean keppi) kuuluvat keholliseen identiteettiin ja 

niiden asema on kokemuksellisesti erilainen.156  

Thompson ja Stapleton ehdottavat, että keholliseen identiteettiin voisi tämän enaktivistien 

teorian kautta laskea mukaan kaikki, mitkä koetaan subjektiivisesti, läpinäkyvänä osana 

kehoa; jonakin, jonka kautta maailma koetaan. He käyttävät esimerkkeinä sitä, miten 

sokean kepistä tulee sokealle ja proteesikäsistä kädettömälle läpinäkyviä.157 

  

                                                                 
150 Gallagher (2013)  
151 Damasio kutsuu minimaalista minuutta nimellä "esi-itse". Damasio (2000) 
152 Haanila, Salminen & Telakivi (2017) s. 36 
153 Haanila, Salminen & Telakivi (2017) 
154 Merleau-Ponty (1945/2012) 
155 Haanila, Salminen & Telakivi (2017) 
156Thompson & Stapleton (2009)  
157  Thompson & Stapleton (2009) 
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Millainen puku on läpinäkyvä? Ovatko tanssiessa kengät läpinäkyvät, osana 

jokaista askelta, elettynä niin, ettei enää tunne niitä vain ainoastaan lattian 

jalkojen alla? Juostessa kengät muuttavat tapaa olla maailmassa, ne suojelevat 

liikettä suojelemalla jalkaa, pyöristävät soran, pitävät jäisen maan kylmyyden 

kaukana. Mikä tahansa liikkeeseen vastaava puku muuttuu osaksi kehoa 

liikkeessä, se ei ainoastaan tunnu, vaan sen kautta ilmanvastus tuntuu 

erilaiselta, se muuttuu purjeeksi kannattelemaan tai sen paino vaimentaa ja 

pienentää liikkeen.158  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                                                 
158 Esityskontekstissa hienoja esimerkkejä tästä ovat Jessica Buggin lyhytfilmit Perceiving Dress: 
Optical Laces (2014) ja Drawing with the Body and Cloth (2013), sekä taiteilija Nick Caven Soundsuits 
-teokset (1992-). 
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Jessica Bugg: Black Tempest Dress, videoteoksesta Drawing with the Body and Cloth (2013). 
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identiteetti ja puku 
 

Ihmisellä on jo varhain kyky tunnistaa sekä samankaltaisuuksia että erilaisuuksia oman 

itsensä ja muiden välillä. Erottautuminen muista on välttämätön osa ihmisen 

kokemusmaailmaa, vaikka tasapainon löytäminen havaitun samankaltaisuuden ja 

erilaisuuden välillä ei ole aina helppoa, eikä vakiintunutta. Identiteetti tarkoittaa 

ominaisuuksia, jotka muodostavat yksilön tai ryhmän. Persoonallisen ja sosiaalisen 

identiteetin käsitteet kytkeytyvät läheisesti minuuteen. Sosiaalinen identiteetti viittaa 

yhteyksiin, joissa yksilö liittyy tai liitetään toisiin samankaltaisiin sosiaalisen vertailun 

kautta. Persoonallisesta identiteetistä puhuttaessa painotetaan yksilön 

vuorovaikutuskokemuksia toisten kanssa, yhteisöjen ja niiden kulttuurien keskellä, koko 

ihmisen elämän ajan.159 

Identiteetti osoittaa mitä ja missä ihminen sosiaalisena objektina on. Ihmisen identiteetti 

määrittyy silloin, kun toiset näkevät hänet samanlaisena, kuin hän itse itsensä esittää. 

Tällöin ihminen tavallaan sijoitetaan muidenkin toimesta sellaiseen asemaan, kuin mihin 

ihminen itse luokittelee itsensä kuuluvaksi. Tässä sijoittamisessa ja luokittelussa erilaiset 

selkeät, näkyvät symbolit ovat tärkeitä, kuten poliisin identiteetille on tärkeää sekä se, että 

hän pukeutuu poliisin uniformuun ja se, että toiset kohtelevat häntä poliisina uniformun 

nähdessään. Sanojen, nimitysten ja titteleiden lisäksi tietoa identiteetistä välitetään ja 

vastaanotetaan tällä tavoin ulkonäön kautta. Ihmisen ulkomuoto viestii hänen sijainnistaan 

sosiaalisella arvoasteikolla, mielentiloistaan ja asenteistaan. Nämä määrittyvät vain 

suhteessa viestit vastaanottavaan ihmiseen, edestakaisena resonointina.160   

Kuvattaessa Ihmistä kuvien tai veistosten muodossa – passikuvista suurmiesten rintakuviin 

ja taiteilijoiden omakuviin – kuvataan useimmiten kasvot. Ihmisen henkilöllisyyden 

katsotaan olevan hyvin näkyvillä kasvoissa, vaikka se ulottuukin ihmisen koko olemukseen. 

Siksi naamio piilottaa samalla sekä kasvoja että identiteettiä.161 David Napier kirjoittaa siitä, 

miten (neutraalin) naamion kautta tarjottu osittainen, vajaa identiteetti saa yleisön 

etsimään piilossa olevaa salaista, vaihtoehtoista identiteettiä.162 Naamio saa siis etsimään 

vihjeitä identiteetistä ehkä tarkemmin, kuin jos naamiota ei olisi. Naamio, joka tuo jotain 

lisää ja siten korvaa identiteetin toisella, muuttaa tätä reaktiota – tosin vain siinä 

tapauksessa, että naamio on huomaamaton. 

                                                                 
159 Suoninen ym. (2010) s. 96-97 
160 Stone (1990) s. 142-148 
161 Brownie (2013b) 
162 Napier (1986) 
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Jos naamiointi on selvästi näkyvillä tulee samalla tavoin etsineeksi toden ja valheen rajaa 

ja sitä jotain, mikä sen taakse on piilotettu. Neutraali, vain piilottava naamio herättää 

Edmond A. MacInaughin mukaan tietynlaisen pelkoreaktion.163 Tämä pelko syntyy siitä, 

ettei kasvojen ilmeitä ole mahdollista nähdä ja tulkita ja sitä kautta ei ole mahdollista 

ennustaa naamioidun henkilön käyttäytymistä. Se ennustamisen mahdottomuus aiheuttaa 

hänen mukaansa epävarmuutta ja sitä kautta olettamuksen, että naamioidulla henkilöllä 

on pahat aikomukset. Naamio on valhe.164 

Valeasu sinänsä tarjoaa piilopaikan ja siksi tekee tarpeettomaksi piiloutua.165 Random 

Encounters -demon puvut olivat tavallaan valeasuja, joskin ilman naamiota. Kasvoja 

muuttavan naamion tai maskeerauksen puuttuminen oli tarkoituksellista. Katsoja-kokijat 

naamioitiin tavallaan sillä, että pukeutumistilassa ei ollut peilejä. Silloin he olivat vapaita 

siltä osin unohtamaan itsensä. Samalla heidän osallisuutensa esityksessä naamioitiin ja 

valepuettiin toisilta ihmisiltä naamion/maskeerauksen puuttumisella. Kasvoja 

naamioidessa voi saada myös aikaan jälkeä, joka päätyy näyttämään väärältä tai 

epärehelliseltä. Maskeeraus olisi vaatinut joko sen, että huoneessa olisi ollut peili tai sen, 

että paikalla olisi ollut joku toinen - maskeeraaja - joka olisi nähnyt katsoja-kokijan 

hahmossan. Katseen kohteena ollessa on tietoisempi itsestään ja siitä, mitä toiset itsessä 

näkevät.166 

 

 

 

 

  

                                                                 
163 MacInaugh (1984)  
164 Wilsher (2007) 
165 Brook (1987)   
166 ks. esim. Myllyneva & Hietanen (2015)   
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rooli ja puku 
 

Vuorovaikutusta on etenkin sosiaalipsykologisessa lähestymistavassa selitetty usein roolin 

käsitteellä. Tämä sosiaalipsykologi Erving Goffmanin kehittämä käsite korostaa muiden 

ihmisten tärkeyttä ihmisen toiminnalle. Goffmanin ns. dramaturgisessa lähestymistavassa 

ihmiset ovat arkisessa vuorovaikutuksessa ikään kuin näyttelijöitä näyttämöllä. Rooli 

määritellään usein niiden odotusten kokonaisuudeksi, joita yksilöön kohdistuu, kun hän 

toimii tietyssä tehtävässä. 167 Goffmanilta on myös peräisin käsite ”kasvojen menetys”. Kun 

näyttelijä on roolinsa valinnut tai siihen päätynyt, hänen on myös näyteltävä roolinsa 

mukaan.  

Yhdysvaltalainen psykologi Philip Zimbardo teetti tutkimusryhmineen vuonna 1971 

kokeen168, jossa vapaaehtoiset osallistujat – nuoret opiskelijamiehet – laitettiin 

kokeilemaan yliopiston tiloihin lavastetussa vankilassa elämää vankeina ja vanginvartijoina. 

Kaksi viikkoa kestäväksi suunniteltu koe keskeytettiin kuuden päivän kuluttua, sillä sekä 

kokeeseen osallistujat että koetta ohjailevat tutkijat olivat niin syvällä rooleissaan, että 

vangit alkoivat kärsiä tilanteesta. Kokeesta tuli kuuluisa maailmanlaajuisesti ja Zimbardo – 

monien muiden tutkijoiden tavoin – on jatkanut aiheen tutkimista ja siitä kirjoittamista 

tähän päivään asti. Koe on herättänyt mediahuomion lisäksi myös paljon kritiikkiä.   

Stephen Bottoms, joka on Machesterin yliopiston nykyteatterin ja -performanssin 

professori, ehdottaa artikkelissaan, että sen sijaan, että Stanfordin vankilakoetta 

katsottaisiin sosiologisena tutkimuksena ja sitä kautta ajattomien totuuksien lähteenä, sitä 

voi katsoa uusinnettavana performanssina.169 Kun kokeen yksityiskohdista ja siihen 

myöhemmin kohdistetusta kritiikistä lukee, koe näyttäytyy nimenomaan performanssina, 

vahvasti osallistujiaan manipuloivana ja (media)huomion herättämiseen keskittyvänä 

esityksenä. Ei liene sattumaa, että samoihin aikoihin 1970-luvun vaihteessa 

performanssitaiteeseen yhdistettiin usein sekä poliittisia kannanottoja, että kehotaidetta.  

Kokeen aikana osallistujia manipuloitiin sekä asetelmansa kautta, suoraan kehollisesti että 

välillisesti pukujen kautta. Kokeen aluksi poliisit tekivät pidätyksen ja noutivat "vangit" 

kotoaan, heiltä otettiin sormenjäljet ja lopulta selliin päästyään "vangit" joutuivat istumaan 

siellä silmät sidottuina. Kaikki ”vartijat” oli puettu identtisesti: heillä oli armeijan 

ylijäämämyymälästä ostettu khakiunivormu, peililasit silmillä, poliisin pamppu vyöllä ja pilli 

                                                                 
167 Goffman (1971) ja Suoninen ym. (2010) 
168 ks. esim. Zimbardo (1999) ja Zimbardo (2007)   
169 Bottoms (2014) 
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narussa kaulassa. "Vangit" puolestaan riisuttiin ja he saivat ylleen vangin univormun, joka 

koostui pitkästä mekkomaisesta paidasta ilman alusvaatteita ja paksusta ketjusta, joka 

lukittiin toiseen nilkkaan. Hiukset peitettiin päähineellä imitoimaan hiusten ajelua ja jalassa 

oli muovisandaalit. 

Zimbardon kuvauksen mukaan "vankien" puvut oli suunniteltu erityisen nöyrryttäviksi 

vastaamaan ja korostamaan oikeiden vankiloiden ja koko oikeudenkäyntiprosessin 

tuottamaa nöyrrytystä. Kokeen tekijät kertoivat, että "vankien" kehonkieli muuttui 

vanginunivormun pukemisen jälkeen. Lukollinen ketju jalassa oli valittu osaksi 

vanginunivormua siitä syystä, että se – jopa keskellä yötä kylkeä kääntäessä – muistutti 

vankeudesta ja alistuksesta. Päässä "vangeilla" oli sukkahousuista tehty pipo, jonka 

tarkoitus oli tuottaa sama efekti kuin oikeissa vankiloissa – ja esimerkiksi armeijassa – 

tehtävä hiusten ajelu: yksilöllisyyden häivyttymisen, ja sitä kautta oletettavasti vahvemman 

sopeutumisen ryhmäkuriin. 

 

"I began to feel that I was losing my identity, that the person that I called Clay, the person 

who put me in this place, the person who volunteered to go into this prison – because it was 

a prison to me; it still is a prison to me. I don't regard it as an experiment or a simulation 

because it was a prison run by psychologists instead of run by the state. I began to feel that 

that identity, the person that I was that had decided to go to prison was distant from me – 

was remote until finally I wasn't that, I was 416. I was really my number."170 

  

                                                                 
170 Zimbardo (1999) 
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Puku oli välineenä uuden identiteetin sisäistämisessä "vangeilla" ja "vartijoilla", mutta ei 

ainakaan tarkoituksellisesti kokeen järjestäjillä, joilla oli siitä huolimatta samanlaisia uuden 

roolin omaksumisen oireita. Kokeen järjestäneet Stanfordin yliopiston tutkijat alkoivat 

kokeen aikana käyttäytyä enemmän ja enemmän kuin he olisivat tutkijoiden sijaan vankilan 

johtajia.171 Tätä vaikutusta ei ainakaan häirinnyt se, että yliopiston tutkijan ja 

vankilanjohtajan univormut ovat jo valmiiksi hyvin samankaltaiset: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
171 Zimbardo (1999) 
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"Once you put a uniform on, and are given a role, I mean, a job, saying "your job is to keep 

these people in line." then you're certainly not the same person if you're in street clothes 

and in a different role. You really become that person once you put on the khaki uniform, 

you put on the glasses, you take the nightstick, and you act the part. That's your costume 

and you have to act accordingly when you put it on" 172 

                                                                 
172 Zimbardo (1999) 
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Stanfordin vankilakoe oli paitsi julkisuushakuisuudessaan varsin räikeä 

sosiaalipsykologinen koe, myös lajinsa viimeinen, sillä tutkimuseettisiä ohjesääntöjä 

tiukennettiin kokeen jälkeen Yhdysvalloissa. Vankilakoe kertoo kuitenkin paljon sekä siitä, 

miten vaikutuksille altis ihmisen tunne omasta identiteetistään on että siitä, miten 

kytköksissä identiteetti on kehollisuuteen. Tutkijat saivat suhteellisen helposti – vaikkakin 

varsin epäeettisin keinoin173 – luotua tilanteen, joka manipuloi osallistujat toimimaan 

tutkijoiden odotusten mukaan. Samoin ulkoisten, aistittavien ja konnotaatioista täysien 

pukujen merkitys uuden roolin sisäistämiselle on näkyvissä, ja oli kokeen järjestäjien 

tiedossa jo koetta suunnitellessa.  

Sen lisäksi, että puku tarjoaa roolin, se tarjoaa myös anonymiteetin piilottamalla osan 

identiteetistä. Anonymiteetti puolestaan tekee uuden roolin vastaanottamisesta 

helpompaa, se tarjoaa tyhjemmän kankaan uuden maalauksen pohjalle. Stanfordin 

vankilakokeen "vartijoista" oli tehty myös kohtaamilleen "vangeille" anonyymejä puvun 

kautta. Hopeisina heijastavat aurinkolasit piilottivat suoran, yhteisen katseen ja samalla 

yhtenäinen univormu sekä se, että heitä kaikkia kutsuttiin nimellä "mr. Correctional 

Officer", tekivät heistä osan yhtenäistä joukkoa.174 "Vankien" reaktio "vartijoiden" 

anonymiteettiin vahvisti osaltaan roolia ja tällä tavoin itseään ylläpitävä palautekehä jatkoi 

spiraalimaista liikettään.  

 

Myöhemmin tutkimukset ovat osoittaneet, miten puvun merkitys uuden identiteetin 

ehdottajana lisääntyy silloin, kun ihmisen omaa identiteettiä on häivytetty. Vuonna 1979 

Johnson ja Downing tekivät kokeen, jossa kolme osallistujaa antoivat vääristä vastauksista 

rangaistuksena sähköiskuja toisessa huoneessa oleville koehenkilöille. Osallistujat olivat 

joko omissa vaatteissaan tai pukeutuneena sairaanhoitajan univormuun tai Ku Klux Klanin 

kaapuihin. KKK-pukuiset osallistujat antoivat kovimmat sähköiskut ja "sairaanhoitajat" 

lievimmät. Tämä efekti oli voimakkain silloin, kun osallistujat olivat anonyymejä koko 

kokeen ajan, vaikka sairaanhoitajat antoivat vähiten sähköiskuja anonymiteetistä 

riippumatta.  Johnson ja Downing päättelivät, että anonymiteetti ei sinänsä välttämättä 

muuta ihmisen käyttäytymistä (aggressiivisempaan suuntaan) vaan sillä on väliä, millainen 

vaihtoehtoinen identiteetti kontekstuaalisten vihjeiden (engl. contextual clues), eli tässä 

tapauksessa pukujen, kautta on tilalle tarjottu.175 Puku siis toimi ”muutoksen agenttina” 

Johnsonin ja Downingin koeasetelmassa. Viime aikoina tätä samaa ilmiötä on tutkittu 

                                                                 
173 ks. Prescott (2005)  
174 Zimbardo (1999) 
175 Johnson & Downing (1979)  
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esimerkiksi tutkimalla sitä, muuttaako digitaalisen omakuvan, eli avatarin muuttaminen 

käyttäytymistä digitaalisissa ympäristöissä.176 Nämä samat mekanismit toimivat sekä 

mieltään osoittavien anarkistien, että heitä suitsivien poliisien uniformujen kautta, 

jalkapallofaneista tai sotilaista puhumattakaan. 

Ihmisen tunne omista rooleistaan on syystäkin helposti muokkautuva. Kohtaamme 

elämämme aikana useita eri rooleja. Olemme ensin lapsia, sitten meistä saattaa tulla 

vanhempia, vaikka olemme edelleen omien vanhempiemme lapsia. Olemme alaisia ja 

esimiehiä ja osa meistä molempia yhtä aikaa. Usein roolit liittyvät johonkin tiettyyn tilaan 

ja tilanteeseen, toisinaan ne läpäisevät kaikki elämän hetket.  

 

Random Encounters -esityksen puvut antoivat samaan mekanismiin perustuen 

anonymiteetin osittaisen mahdollisuuden. Osallistujilla oli kuitenkin osittain omat vaatteet 

yllään, joten roolin esittelemisessä puku oli mukana vain yhtenä osasena. Tarkoitus ei ollut 

riisua ihmistä omasta identiteetistään ja antaa heille jotain täysin uutta tilalle. Halusimme, 

että heillä on mahdollisuus esityksen aikana itse valita, millä intensiteetillä he esitykseen 

uppoutuvat. Immersiivistä ja osallistavaa esitystä suunnitellessa on otettava huomioon, 

miten helposti voi joutua tilanteeseen, että osallistujilla on häiritsevän epämukava, häiritty 

olo. Osallistamattomassa esityksessä on helpompi asettaa itsensä tapahtumien 

ulkopuolelle, ja kun se mahdollisuus otetaan katsoja-kokijoilta pois, täyty olla tietoinen 

siitä, mitä tuodaan tilalle.  

R.E. oli lähtökohdaltaan pukuihin perustuva esitys vaikka siinä oli paljon muitakin 

ulottuvuuksia. Toisaalta esityksen puvut sisälsivät paljon edellä lueteltuja puvun 

ulottuvuuksia, ja juuri ne puolet tekivät esityksen puvuista potentiaalisesti 

transformatiivisia. Ne toivat esitykseen sellaisia puolia, joita siihen muuta kautta olisi ollut 

vaikeaa yhdistää. Seuraavassa kappaleessa käsittelen sitä, miten empatiaa voi katsoa 

tämän esityksen kautta eri tavalla, laajemminkin kuin vain anekdootin omaisesti ja 

laajemmin kuin ilman sitä tulisi katsoneeksi. Samalla esitän väitteen, että tämä on metodi, 

jota olisi mahdollista käyttää muitakin (ihmistenvälisiä) ilmiöitä tarkasteltaessa.  

                                                                 
176ks. Yee & Bailenson (2007)   
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empatia  
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l ä p i    n ä h t y n ä 
 

 

 

”Many mystical experiences which cannot be adequately communicated in words are, for a 

person who is not susceptible to such experiences, not fully understandable. At the same 

time the ability to perform a similar action is not a necessary prerequisite to understanding, 

but not an absolute precondition for its interpretation. Understandable and non-

understandable components of a process are often intermingled and bound up together.”  

Max Weber: Economy and Society 177 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
177 Weber (1978) s. 5 
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Halusin tutkia empatiaa Random Encounters -demon kautta, mutta itse 

esitystä ei suunniteltu tutkimusasetelman muotoon eikä demojen aikana 

kerätty systemaattisesti tutkimusaineistoa, sillä ensisijainen tarkoituksemme 

oli tehdä hyvä, onnistunut osallistava esitys. R.E.:n kautta voi kuitenkin 

harjoittaa toisin katsomista; tarkastella sen kautta empatiaa ihmistenvälisenä 

ilmiönä ja tarkastella itse esitystä mahdollisena taiteellisen tutkimuksen 

muotona.  

Idea R.E.-demoon tuli alunperin sanasta "ParticiPants". Meitä huvitti 

Mimosan kanssa ajatus esityksestä housuina, suuresta satalahkeisesta 

housuteoksesta, johon kaikki osallistujat voisivat astua. Vähitellen ajatus eli ja 

muuttui esitykseksi, jossa oleiltaisiin yksi kerrallaan jonkun toisen ihmisen 

housuissa, jonakin toisena ihmisenä.  
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toisen saappaissa, toisen ihon alla 

 

"Toisen saappaisiin astuminen" on sanonta, joka esiintyy vähän eri muodoissa joka puolella 

maailmaa. Kielitoimiston sanakirjan mukaan se tarkoittaa "seurata jotakuta jossakin 

tehtävässä". "Astua, joutua liian suuriin saappaisiin" kuvaa puolestaan tilannetta, jossa 

joudutaan jollain tavalla liian vaativaan tehtävään.178 Englanniksi  sama sanonta kuuluu; 

"before you criticize a man, walk a mile in his shoes". Sanonnan uskotaan olevan peräisin 

Amerikan alkuperäiskansoihin kuuluvalta Cherokee-heimolta, mutta sama sanonta on 

esiintynyt myös ainakin  sekä juutalaisten, että muslimien vanhoissa kirjoituksissa. Kirjailija 

Nelle Harper Lee teki sanonnasta kuuluisan käyttämällä sitä kirjassaan Kuin surmaisi 

satakielen vuonna 1960: 

 

"You never really know a man until you understand things from his point of view, until you 

climb into his skin and walk around in it." 179 

 

Metaforia eli kielikuvia on kaikkialla ja ne vaikuttavat siihen, miten me toimimme.  Jos siis 

tämänhetkisen tiedon mukaan:  

1. mieli on lähtökohtaisesti kehollinen,  

2. ajattelu on suurimmaksi osaksi tiedostamatonta ja  

3. abstraktit käsitteet ovat pitkälti vertauskuvallisia eli metaforisia180,  

voi ajatella, että metaforista on mahdollista aivan erityisellä tavalla löytää tiedon siemeniä, 

joista voi tarkemmin tutkimalla kasvattaa suuria puita ja lopulta kokonaisia metsiä.  

                                                                 
178 Kielitoimiston sanakirja: saapas  
179 Lee (1960) s. 29-30 
180 Lakoff & Johnson (1999) s. 3 
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Metaforilla on keholliset juuret ja on siis mahdollista löytää reitti jokaisesta metaforasta 

ihmisen ajalliseen ja tilalliseen kehoon. Metaforathan ovat kehittyneet keskellä elämää. 

Kun tietyt keholliset kokemukset esiintyvät jatkuvasti yhdessä, niistä muodostuu 

metaforia. Esimerkiksi tavoitteilla ymmärretään usein olevan jokin, jonkin matkan päässä 

oleva päämäärä. Elämässä tavoitteiden saavuttaminen vaatii useimmiten sen, että liikut 

paikasta A paikkaan B. Janoinen saa vettä, jos hän kävelee lähteen, hanan tai jääkaapin luo. 

Nukkumaan pääsee, jos menee makuuhuoneeseen ja kömpii peittojen alle.181 

Toisen kengissä käveleminen ja nahoissa oleskeleminen on tällainen kehollinen metafora. 

Jos tietoisesti yrittää ymmärtää esimerkiksi toisen ihmisen toiminnan motiiveja ja 

vaikuttimia eli toiminnan psyykkisiä syitä, ihminen mielikuvittelee itsensä juuri näin: 

toiseksi ihmiseksi, toisen ihmisen sijaan, toisen ihon sisään ja kengissä kävelemään. Se on 

helposti kehollisesti ymmärrettävissä oleva metafora niinkin hankalasti hahmotettavalle 

käsitteelle, kuin empatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Hatoum: Performance Still 1985–95 

Roadworks -performanssi, 1985,  Brixton, Lontoo   

                                                                 
181 Lakoff & Johnson (1999)  s. 61 
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e m p a t i a n 

j u u r e t 
 

Ihmistenvälisten suhteiden affektiivinen eli tunteilta tiheä 

ulottuvuus on kiinnostanut filosofeja varhaisista ajoista lähtien. 

1700-luvulla skotlantilaiset moraalifilosofit käyttivät kyvystämme 

tulkita toisten tunnetilaa termiä "sympatia". Käsitteen empatia 

kehittivät saksalaiset esteetikot yrittäessään kuvailla ja 

analysoida kuvataidekokemuksen syvyyttä. He kutsuivat sitä 

Einfühlungiksi, joka merkitsi kykyämme symboloida sisäsyntyisiä 

objekteja luonnossa ja taiteessa.182 Se on siis eräänlainen 

fyysinen yhteys katsojan ja taiteen välillä. Siinä katsojan oma 

keho siirtyi osaksi teoksen eri osia ja asettuu niihin.183 Kun Edward 

Titchener käänsi saksan sanan Einfühlung englannin kieleen 

sanana empathy184 vuonna 1909, termi säilytti sen 

ominaislaatuisuutensa, että se koski edelleen reagointia sekä 

esineisiin että ihmisiin. 

1900-luvun aikana termi empatia muuttui merkittävästi. Se 

päätyi kuvaamaan emotionaalista kokemusta fyysisen sijaan. 

Saksalainen filosofi Theodor Lipps kirjoitti vuonna 1903 siitä, 

miten katsoessaan nuorallakävelijän huimaa suoritusta hän 

havaitsi, että "tunnen olevani niin hänen sisällään".185 

Fenomenologia186 kehitteli edelleen empatian/Einfühlungin 

käsitettä.   

 

                                                                 
182 Gallese (2011) 
183 Foster (2010) 
184 Reynolds & Reason (2012) 
185 Lipps (1903)  
186 Fenomenologia eli oppi ilmiöistä tutkii asioita tai tapahtumia sellaisena kuin ne ilmenevät 
tietoisuudelle ja sitä, mitä ne merkitsevät ihmiselle.  
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Husserlin mukaan itsen ja muiden ruumiit ovat ensisijaisia välineitä, 

kun ajatellaan kykyämme jakaa kokemuksia muiden kanssa. Hänen 

mukaansa "empatia on syvästi juurtunut kokemukseen eletystä 

ruumiistamme, ja tämä kokemus mahdollistaa meille suoraan 

tunnistaa toiset, ei mielellä varustettuina ruumiina, vaan 

persoonina kuten me itse".187 Me kehitymme keskellä 

kokemuksellista maailmaamme, keskellä muita eläviä olentoja, ja 

siksi tämänkaltainen vuorovaikutus on kirjoitettu niin syvälle 

meihin.  

Edith Stein laajensi kirjassaan On the problem of empathy 

(1912/1964) vallinnutta näkemystä empatiasta. Hän kirjoitti siitä, 

miten empatia herättää yksinkertaista tunteiden tulkitsemista 

perustavamman konnotaation: toinen koetaan toisena olentona, 

samanlaisena kuin oma itse samankaltaisuuden hyväksymisen 

kautta.188 Toinen kuuluisa fenomenologi Maurice Merleau-Ponty 

kirjoitti kirjassaan Phenomenology of perception myös tästä toisten 

kokemusten ymmärtämisestä suoraan: "Aivan kuin toisen henkilön 

aikomus tulisi minun ruumiiseeni ja minun hänen ruumiiseensa".189 

Empatian määrittelyyn kognitiiviseksi ilmiöksi vaikutti suuresti 

George Herbert Mead, joka kirjoitti empatiasta, että se on kyky 

asettua toisen osaan ja omaksua myös itselle vastakkaiset 

näkökulmat.190 Empatiaa ei siis ymmärretty enää niinkään toisen 

tunteiden havaitsemisena ja jakamisena, vaan kykynä ymmärtää 

toisen emotionaaliset reaktiot suhteessa kontekstiinsa.191 Sen 

myötä, että empatiaa alettiin tutkia sosiaalisen kognition osana, se 

osittain hukkui sisaruskäsitteidensä  joukkoon ja sitä tutkittiin 1900-

luvun aikana näihin muihin käsitteisiin sekoittaen monenkirjavien 

menetelmien kautta.192  

                                                                 
187 Gallese (2011) 
188 Gallese (2011) ja Stein (1912/1964) 
189 Merleau-Ponty (1945/2012) s. 185 
190 Mead (1934) s. 27  
191 Deutsch & Madle (1975) 
192 Eisenberg & Strayer (1990) 
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Empatialle on lähes yhtä monta määritelmää kuin on siitä kirjoittanutta tutkijaa. 

Sosiaalipsykologi C. Daniel Batson on koonnut näitä määritelmiä yhteen kirjassa The Social 

Cognitive Neuroscience of Empathy.193 Hän listaa kahdeksan käyttötapaa sanalle empatia: 
1. Toisen ihmisen sisäisen tilan, hänen ajatustensa ja tunteittensa ymmärtäminen 
 
2. Tunteiden ymmärtäminen / tunteminen neuraalisen vastaavuuden kautta, perustuen 

siihen, miten havainto ja toiminta pohjaavat osin samoihin hermoverkkoihin.194 
 
3. Sen tuntemista (ei täysin, mutta samansuuntaisesti), mitä toinen tuntee.195 
 
4. Mielikuvitusta käyttäen itsensä projisoiminen toisen tilanteeseen tai sen vaistoaminen, 

millaista toisen asemassa voisi olla. 
 
5. Toisen ajatusten ja tunteiden kuvittelu. 
 
6. Sen kuvittelu, miltä itsestä tuntuisi ja mitä ajattelisi, jos olisi toisen asemassa.196 
 
7. Kärsiminen silloin, kun näkee toisen kärsivän, ahdistuminen silloin, kun toisella ovat 

asiat huonosti.  
 
8. Toisen sääliminen tai myötätunnon tunteminen. Tällöin voi tuntea täysin toisin kuin 

toinen, mutta tunnetila johtuu toisen tunteista, toisen onnesta tai epäonnesta.   

                                                                 
193 Decety & Ickes(2011)  
194 ks. Preston & de Waal (2002)  
195 Damasio (2003)  
196 Englanniksi “perspective taking” tai “decentering” 
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Filosofi Elisa Aaltola ja ekologi Sami Keto käsittelevät teoksessaan Empatia - Myötäelämisen 

tiede197 empatian historiaa ja luonnetta moraalin ja yhteiskunnan valossa. He listaavat 

kirjassaan kuusi eri empatian muotoa: 

1. Projektiivinen empatia  – eli "miltä minusta tuntuisi toisen tilalla" – viittaa itsen projisointiin 

eli heijastamiseen toisen asemaan. Tällöin minun minäni matkustaa toiseen yksilöön ja 

omaksuu tämän näkökulman. Tähän liittyy se ongelma, että tällöin saatetaan unohtaa toinen 

itsenään, eikä myöskään välttämättä koeta yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

 

2. Simuloiva empatia –  eli  "miltä toisesta tuntuu sellaisena kuin hän on". Simuloidessaan 

toisen tilaa ihminen kuvittelee miltä toisesta tuntuu jättämällä oman näkökulmansa, 

kokemuksensa ja tunteensa kokonaan pois, jolloin "minusta" ikään kuin tulee "hän". Se on 

toisen kengissä toisena olemista. 

 

3. Kognitiivinen empatia keskittyy siihen, että havaitsemme tai päättelemme muiden 

tunnetiloja, eli muodostamme niitä koskevia ideoita ottamatta niihin osaa.  Toisin sanoen 

"luemme mieliä".  

 

4. Affektiivinen empatia on automaattisesti tapahtuva kyky resonoida, eli kehollisesti 

myötäelää toisen tunteita. Se "luo sillan toisen todellisuuteen" ja se on "kokemusten ja 

tunteiden siirtymistä itseen ". Toisen hätä herättää hätää ja toisen onni onnellisuutta.  

 

5. Ruumiillinen empatia perustuu kehon ja mielen yhteyteen ja keholliseen 

vuorovaikutukseen. Tällöin yllä kuvattua resonointia ei välttämättä tapahdu lainkaan, eikä 

tunnetta jaeta. Voimme tuntea toisen olevan vihainen tulematta itse vihaisiksi. Tunteen 

ymmärtäminen ei tällöin ole tietoista, vaan se tapahtuu puhtaasti fysiologisen reaktion kautta.  

 

6. Reflektiivinen empatia koostuu nopeasta, dynaamisesta ja toistuvasta liikkeestä empatian 

välittömien, koettujen muotojen ja objektiivisemman, tilanteita tarkastelevan  reflektiivisen 

metatason välillä. Siihen kuuluu, että arvioidaan kriittisesti myös omia poliittisia oletuksia, 

kulttuurisia stereotypioita ja omia tunteita. Sen myötä ihminen alkaa myös muuttaa itseään. 

Se sisältää siis reflektiivistä omien empatiataipumusten tarkkailua, jota ei muihin empatian 

muotoihin kuulu.  

Aaltola korostaa kirjassa sitä, miten mikään näistä muodoista ei yksinään riitä empatian 

kokonaisvaltaiseen, merkittävään kokemiseen.   

                                                                 
197 Aaltola & Keto (2017) 
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empatia on kehollista 

 

Näkemys kehollistuneesta itsestä (engl. embodied self) katsoo kehoa pysyvänä referenttinä 

itselle (tai "minulle", engl. self), kun muut kokemukset itsestä ovat luonteeltaan 

vaihtuvia.198 Tästä neurologi Antonio Damasio on kirjoittanut teoksissaan Descartesin virhe 

(1994) ja Tapahtumisen tunne (1999). Hän esittää, että itsen perusta on 

tiedostamattomissa hermostollisissa kuvioissa, jotka kartoittavat kehon tilaa.199 Toisin 

sanoen, tunne itsestä on perustaltaan tunne kehon tilasta. Tästä syystä myös (osin 

tiedostamattoman) tunteen toisen tunteista tai kehollisista tiloista (eli empatian) voidaan 

ajatella olevan aikaisempiin kokemuksiin liittyvä olettamus siitä, että toinen tuntee samoin 

samanlaisissa tilanteissa kuin itse tuntisi.  

Vuonna 2009 Antonio Damasio ja Mary Helen Immordino-Yang tutkimusrymineen 

selvittivät ihailun ja myötätunnon (engl. compassion) välisiä neuraalisia yhteyksiä.200  

Immordino-Yangin mukaan toiset ajattelun prosessit vaativat enemmän aikaa ja 

pohdiskelua kuin toiset. Jos kyseessä on toiseen ihmiseen kohdistuva fyysinen kipu, ihmiset 

pystyvät sekä käsittelemään informaation nopeasti, että reagoimaan samaa vauhtia. Kun 

taas on kysymys myötätunnon (tai empatian) kaltaisesta toisen ihmisen sosiaaliseen ja 

psykologiseen tilanteeseen liittyvästä asiasta, prosessi kestää paljon kauemmin. 

Vastaavasti kauemmin kestivät myös niistä seuranneet reaktiot. Tutkijat esittivätkin, että 

nykypäivän digitaalisen median kaltainen nopeiden uutispätkien ja otsikoiden sarjatulitus 

ei anna aikaa tällaisille enemmän aikaa vaativille, moraalisiin ratkaisuihin yhteydessä 

oleville prosesseille. Ihminen ei siis ehdi empatian ja myötätunnon tunteisiin asti ennen 

kuin seuraava "seitsemän lauseen uutinen" jo täyttää ajatukset.  

 

 

 

 

 

                                                                 
198 Sletwold (2014)  
199 Damasio (2001) 
200 Immordino-Yang, McColl, Damasio & Damasio (2009)  
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Samassa tutkimuksessa löydettiin viitteitä siihen, että sosiaalisilla tunteilla on syvälle 

ulottuvat juuret evoluutiossa. Sen näkee siitä, miten ihailun tunteet aktivoivat niitä alueita 

aivoissa, jotka säätelevät myös veren kemiaa, ruuansulatusjärjestelmää ja muita 

perustavanlaatuisia fysiologisia mekanismeja. Immordino-Yang esitti haastattelussa 

näkemyksensä siitä, miten heidän tutkimuksensa asettaa tätä kautta uuteen valoon myös 

ikiaikaiset runolliset kielikuvat, jotka vertaavat syviä tunteita fyysiseen vammaan, 

esimerkkinä "särkynyt sydän" tai ”murtunut mieli”.  

 

"The poets had it right all along. This isn't merely metaphor. Our study shows that we use 

the feeling of our own body as a platform for knowing how to respond to other people's 

social and psychological situations. These emotions are visceral, in the most literal sense – 

they are the biological expression of "do unto others as you would have them do unto 

you."201  

 

Immordino-Yangin mukaan tämä tutkimus siis näyttää myös neurotutkimuksen avulla sen, 

miten ihmiset ymmärtävät oman kehonsa kautta, kuinka vastata toisten ihmisten 

sosiaalisiin ja psykologisiin tilanteisiin. Hän käyttää tästä englannin kielen sanaa "visceral"; 

tunnemme nämä tunteet siis kirjaimellisesti "sisuskaluissamme".202 Tällainen reaktio on 

esimerkiksi se, kun toisen ihmisen vihainen elehtiminen aiheuttaa välittömän adrenaliinin 

kohahduksen itsessämme ja sitä kautta tunnemme toisen olevan vihainen. Tähän Aaltola 

viittaa termillä ruumiillinen empatia.203 Tämänkaltaista tunteiden peilaamista tapahtuu 

fysiologisina reaktioina myös aivoissa. Siitä on yhtenä osoituksena muutama vuosikymmen 

sitten löydetyt ns. peilisolut. 

 

 

  

                                                                 
201 University of Southern California (2009) 
202 University of Southern California (2009) 
203 Aaltola & Keto (2017) 
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peilinä neuronit ja hermosto 

 

"Kun tarkkailemme muiden yksilöiden toimintaa ja vastaanotamme heidän koko 
ilmaisuvoimansa (miten he toimivat, millaisia emootioita ja tunteita he ilmaisevat), syntyy 
automaattisesti merkittävä ruumiillinen interpersoonallinen yhteys." 

Vittorio Gallese: Intersubjektiivisuus neurotieteen näkökulmasta 204 

 

 

Empatian käsitteeseen liittyy olennaisesti teoria peilisolujen (engl. mirror neurons) 

olemassaolosta. Peilisolut havaittiin ensimmäisen kerran makakiapinoilla 1990-luvun 

alussa. Ne ovat premotorisen aivokuoren205 ja  päälakilohkon hermosoluja, jotka 

aktivoituvat sekä silloin, kun toimintaa suoritetaan että silloin kun sitä tarkkaillaan.206 Useat 

tutkimukset ovat etsineet ja löytäneet samoja mekanismeja myös ihmisaivoista.207 Ihmisen 

katsotaan nimenomaan niiden kautta voivan ymmärtää toisten ihmisten toimintaa, 

kehollisesti, sisältäpäin.208 

 

Vaikka aivotutkimuksissa peilisolut onkin löydetty vasta suhteellisen hiljattain, oletuksia 

tällaisten mekanismien olemassaolosta on tehty jo pitkään. Esimerkiksi Titchener, joka 

käänsi Einfühlungin sanaksi empathy, kirjoitti teoksessaan Lectures on the Experimental 

Psychology of the Thought-Processes ns. "mielen lihaksista": 

"Not only do I see gravity and modesty and pride and courtesy and stateliness, but I feel 

of act them in the mind's muscles. This is, I suppose, a simple case of empathy, if we may 

coin that term as a rendering of Einfühlung."209 

 

 

 

                                                                 
204 Gallese (2011) s. 4-17 
205 Premotorisen aivokuoren toiminta liittyy mm. kehon liikkeiden suunnitteluun ja ohjaamiseen. 
206 Gallese ym. 1996 ja Rizzolatti ym. 1996 
207 mm. Rizzolatti & Arbib (1998) 
208 Rizzolatti & Sinigaglia (2010) 
209 Titchener (1909) s. 21  
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Eräässä tutkimuksessa osoitettiin, että apinoiden peilisolut eivät reagoi vain silloin, kun 

tehdään tai tarkkaillaan kulloistakin toimintaa, vaan myös silloin, kun ainoastaan kuullaan 

ääntä, jota kyseinen toiminta tavallisesti aiheuttaa.210 Peilisolujen toiminta siis heijastelee 

toiminnan merkitystä, täydentäen aistien kautta saatua tietoa, pikemmin kuin pelkästään 

heijastaisi toimintaa sellaisenaan.211 Voisiko puvun aistiminen olla tavallaan kuin tuo 

aistittu ääni; jotain, jonka merkityksen ihminen täydentää oman kokemustietonsa 

perusteella, ja joka on sitä kautta mahdollista ymmärtää sisäisesti? Toisen saappaissa 

asteleminen siis siirtäisi kokemuksen tästä toisesta ihmisestä saappaissa-astelijan sisäiseksi 

(motoriseksi) kokemukseksi, varsinkin silloin, kun saappaissa-astelijalla olisi myös 

syvempää ja narratiivisempaa tietoa saappaiden omistajasta kuin vain hänen jalkineidensa 

muoto ja malli. 

 

Peilisoluteorian myötä kinesteettinen, kehollinen ulottuvuus on palautettu osaksi 

empatian käsitettä. 1880-luvullahan se vielä tarkoitti prosessia, jossa koko kehollisuus 

asettuu toisen kehollisuuteen. 1900-luvun alussa Vernon Leen ja John Martinin teorioihin 

kuului vahva kinesteettinen elementti, jossa havainnoijan tunteella ja tietoisuudella 

omasta fyysisyydestään oli keskeinen rooli. Tästä näkökulmasta termi empatia ei kuvannut 

kykyä tuntea samoin, vaan kykyä havaita muutokset omassa kehollisessa tunnussa.212 

Silloin paikkaa ei vaihtanut minuus, vaan tavallaan koko ihmisen kehollinen kolmiulotteinen 

rakenne.  

 

Aivoista on löydetty omat alueensa toisten yksilöiden toiminnan analysoinnille ja 

kuvantamiselle "vain" visuaalisesti, ja omat alueensa, jotka tuottavat myös ymmärrystä 

havaitusta toiminnasta. Tämä ymmärrys on se, joka nimen omaan saavutetaan ruumiillisen 

jäljittelyn avulla. Neurotieteilijä Vittorio Gallesen mukaan tämä juuri on se, mikä tekee 

peilisolujen toiminnallisista ominaisuuksista erityisiä: ne yhdistävät muualta tullutta 

informaatiota motorisessa järjestelmässä, jonka kautta muutenkin ollaan käytännöllisellä 

tasolla yhteydessä muihin ihmisiin. Siitä syystä ne "mahdollistavat sosiaalisen 

yhteydellisyyden kaventamalla kuilua itsen ja muiden välillä".213 

 

                                                                 
210 Koheler ym. (2002) 
211 Gallese (2011)  
212 Foster (2010) s. 11 
213 ks. esim. Gallese, Rochat, Cossu & Sinigaglia (2009) 
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Peilisolut tarjoavat siis käsityksen siitä, miten ihmiset ymmärtävät toisiaan ruumiillisuuteen 

perustuvan intersubjektiivisuuden kautta.214 Gallesen mukaan kokoamme muista ihmisistä 

tietoa pääasiallisesti tämän ruumiidenvälisyyden kautta. Ruumiidenvälisyys tarkoittaa 

"vastavuoroista resonanssia eri yksilöiden tarkoituksellisesti merkityksellisen 

sensorismotoristen käyttäytymisten välillä".215 Aina siis kun tapaamme jonkun, olemme 

tietoisia hänen samankaltaisuudestaan suhteessa meihin, koska kirjaimellisesti 

ruumiillistamme sen. Tämä peilisolujen avustamana tapahtuva ruumiillinen jäljittely (engl. 

embodied simulation) "edesauttaa kykyämme jakaa toimintojen, aikomusten, tunteiden ja 

emootioiden merkitystä muiden kanssa, siten luoden perustaa samastumisellemme ja 

yhteydellisyydellemme muihin".216 

 

Ruumiidenvälisyys on paljon tanssin tutkimuksessa esillä oleva käsite. Voiko se kuitenkaan 

liittyä mitenkään esitykseen, jossa empatiaa koetaan fiktiivistä ja poissaolevaa ihmistä 

kohtaan? Näkisin asian sitä kautta, että tämän ruumiidenvälisyyden mekanismin vuoksi on 

nimenomaan mahdollista, että osallistujat saivat Random Encountersin fiktiivisiin, 

olemassaolemattomiin hahmoihin syvemmän suhteen pukujen kautta, kuin olisivat 

saaneet ilman pukuja. Puvuissa oli mukana oletus toisen fyysisestä ja elämäntarinallisesta 

olemuksesta. 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
214 Intersubjektiivisuus: "... erityisesti ihmisille ominainen kognitiivinen ja sosiaalinen kyky 
ymmärtää ja jakaa keskenään subjektiivisten kokemusten sisältöä (tunteita, havaintoja, ajatuksia, 
kielellisiä tai muita merkityksiä) vuorovaikutuksessa ja yhteisessä toiminnassa." (Tieteen 
termipankki: Kielitiede: intersubjektiivisuus) 
215 Gallese (2011) ja ks. myös Gallese (2007) ja (2009) 
216 Gallese (2011) s. 4-17 
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"Vaatteista tuli mieleen singaporelainen homo-

ystäväni, ja muisto hänen kehollisuudestaan 

palasi mieleeni ja tuli osin ylleni." 

Random Encounters -esityksen osallistuja 
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Alvin Goldmanin käyttämä simulaation käsite poikkea jonkin verran Gallesen ruumiillisen 

jäljittelyn ajatuksesta.217 Goldman luonnehti termillä simulaatio tarkkailijan olettavaista 

tilaa, jonka tämä on omaksunut voidakseen ymmärtää toisen henkilön käyttäytymistä. 

Tämän näkemyksen mukaan siis "käytämme mieltämme asettautuaksemme toisen 

mentaalisiin saappaisiin"218, jolloin nämä "mielen luennan" (engl. mind reading) 

tapahtumat olisivat huomattavasti tiedostetumpia, rationaalisempia ja 

introspektiivisempia kuin mitä Gallesen ruumiidenvälisyys esittää. Kun näitä kahta käsitettä 

vertaa Aaltolan ja Kedon kuuteen empatiatyyppiin voi huomata, miten Gallesen 

ruumiillisessa jäljittelyssä yhdistyvät heidän kuvailemansa affektiivinen empatia ja 

ruumiillinen empatia ja Goldmanin simulaatio kuvaa huomattavan lähelle samaa kuin 

simuloiva empatia ja reflektiivinen empatia yhdessä. 

 

Simulaatio tarkoittaa Goldmanille prosessia, jossa toisinnetaan (engl. re-enact) tai pyritään 

toisintamaan jokin mielellinen tapahtuma. Tämä tapahtuma  voi olla sellainen, jonka 

ihminen on kokenut itse, tai jonka on kokenut joku toinen. Se voi olla tapahtuma, joka on 

koettu joskus aikaisemmin, tässä hetkessä, tulevaisuudessa tai jossain kuvitteellisessa 

tilanteessa.219 Goldmanin simulaatio-teoria on kiinnostava Random Encountersin kannalta 

katsottuna, sillä esitysdemoon osallistuneet kokijat vaikuttivat olevan hyvin tietoisia 

omaksumastaan roolista/hahmosta ja omasta suhteestaan siihen. Tällöin Gallesen 

esittämän – ja tässä tapauksessa puvun mahdollistaman – ruumiillisen jäljittelyn lisäksi 

käynnissä oli myös hyvin tiedostettuja, rationaalisia ja introspektiivisiä, eli itseään 

havainnoivia mielellisiä tapahtumia.  

 

"En esittänyt roolia, otin sen merkit päälleni ja annoin tapahtuman tapahtua. Katsoin 

asioita kuin [hahmo] katsoisi, mutta loppupuolella aloin katsomaan ihmisiä täysin uudella 

tavalla. Mitä nämä ihmiset täällä kadulla oikeastaan tekevät ja miten niiden aivot 

toimivat ja miten kaikki tämä arki on osa jotain valtavasti suurempaa systeemiä jota 

tiedemiehet koko ajan tutkivat, mutta sitä ei arvosteta ja opiskella." 

Random Encounters -esityksen osallistuja 

 

                                                                 
217 ks. Goldman (2006)  
218 Gallese (2011) s. 4-17 
219 Goldman & Shanton 2008  
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Peilisolujärjestelmä tuottaa sisäisen simulaation ilman varsinaista motorista toimintaa. 

Peilisolut välittävät liikkeet aikomuksina kyseisistä liikkeistä vastaaviin lihaksiin, mutta 

useimmiten lihakset eivät silti aktivoidu, jolloin liikettä ei varsinaisesti toisteta. Lepage ja 

Theoret ovat esittäneet teorian, jonka mukaan peilisolujärjestelmä kehittyy ihmisellä niin, 

että prosessin kuluessa lapsi oppii pidättäytymään toteuttamasta pienillä vauvoilla 

havaittua automaattista mekanismia, joka johtaa toiminnan havaitsemisesta sen 

suorittamiseen.220 Tämän kehityksen yksi vaihe näkyy pienten lasten leikeissä. Leikki-ikäisiä 

seuratessa voi havaita sen miten he haluavat käsitellä näkemänsä asiat leikkimällä ne läpi. 

Välittömästi nähtyään televisiossa, näytelmässä tai kohtaamiensa ihmisten välillä jotain 

erityisen kiinnostavaa tai voimakasta, lapsi vetäytyy leikkeihinsä ja "näyttelee" asian 

uudelleen rooliin eläytyen. "Let it go":n soidessa lapsesta tulee Elsa ja hän alkaa singota 

jäisiä säteitä käsistään pää pystyssä ja uhmakkaana. Näyttää siltä, kuin leikki olisi usein 

yhdistelmä peilisolujen aktiivisuutta ja pyrkimystä asioiden keholliseen ymmärtämiseen.221 

 

Peilisoluteoriat ovat joka tapauksessa edelleen varsin hajanaisia teorioita, eivätkä 

tietenkään selitä koko kuvaa ihmisen toiminnasta, kuten eivät mitkään muutkaan 

tutkimustulokset yksinään.222 Ne ovat vain yksi imitoivien aivotoimintojen muoto.223 

Valmius resonaatioon kun elää aivojen lisäksi myös laajemmin hermostossa ja kehossa.224 

Peilisolujen aktivoitumiseen vaikuttaa ulkoa tulevien aistiärsykkeiden lisäksi muualla 

hermostossa muodostuva asioiden merkityksellisyyden arviointi. Ne ovat vain yksi osanen 

monimutkaisessa ihmisen aivotoiminnan verkostossa, joka puolestaan on vain yksi osanen 

hermostoa, joka on yksi pieni - joskin tärkeä - osa ihmisestä. Vaikka peilisoluteoriat ovatkin 

vain tämänhetkisiä teorioita  ne ilmiöt, joita näillä teorioilla pyritään selittämään, ovat 

todellisia riippumatta siitä, miten peilisoluteorioille ajan myötä lopulta käy. 

 

  

                                                                 
220 Gallese (2011) ja Lepage & Theoret (2007) 
221 ks. esim. Zlatev ym. (2008) s. 25 
222 ks. esim. Kilner & Lemon (2013)  
223 ks. esim. de Waal (2008) 
224 Aaltola & Keto (2017) 
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empatia liikkeenä 

 

Peilisolujärjestelmä siis tuottaa sisäisen liikkeen ilman ulkoista liikettä. Empatian eri 

muodotkin voi Elisa Aaltolan mukaan jäsentää itsen ja toisen välillä tapahtuvan liikkeen 

kautta. Empatian ymmärtäminen liikkeenä on hyvä esimerkki aiemmin esitetystä 

kehollisuuden kautta asioiden peilautumisesta. Projektiivisessa empatiassa liike tapahtuu 

Aaltolan mukaan omasta itsestä toiseen. Silloin astutaan toisen saappaisiin. Simuloivassa 

empatiassa liike tapahtuu myös itsestä toiseen, mutta niin pitkälle, että astutaan toisen 

saappaisiin toisena. Kognitiivisessa empatiassa astutaan toisesta poispäin, jotta 

saavutettaisiin parempi, objektiivisempi näköala toiseen. Affektiivisessa empatiassa toinen 

liikkuu meitä kohti, tämän tunteet tulevat meihin. Ruumiillisessa empatiassa liike tapahtuu 

dynaamisesti molempiin suuntiin, rajapinnan molemmin puolin. 225 

 

Reflektiivisessä empatiassa liike kulkee Aaltolan mukaan toistuvasti edestakaisin empatian 

välittömien muotojen ja reflektiivisen metatason välillä. Liikumme siis tuntemusten ja 

reflektion välillä edes takaisin, päätymällä välillä keskelle kaikkea ja välillä kauemmas jotta 

näkisimme kokonaisuuden tarkemmin. Tämä liike auttaa hahmottamaan ketä kohtaan, 

miksi ja millä perusteilla koemme minkäkinlaista empatiaa. Sitä kautta voi ymmärtää 

omasta itsestä paljon: voi nähdä sen, onko esimerkiksi liian altis projisoimaan odotuksiaan 

muihin, tai omaako taipumuksen ottaa liiallisesti etäisyyttä silloin, kun empatian tunteet 

tuntuvat liian voimakkailta.226 Reflektiiviseen empatiaan voi totuttaa itsensä omaa 

tarkkaavaisuuttaan kehittämällä. Tärkeää on myös opetella astumaan taaemmaksi, 

katsomaan asioita laajemmasta perspektiivistä.  

 

  

                                                                 
225 Aaltola & Keto (2017) 
226 Aaltola & Keto (2017) 
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kontekstisidonnainen empatia 

 

Katsoja-kokijoille muodostuvien olojen ja tunteiden vaikutusten aavistelu ja sitä kautta 

esityksen kontekstin, eli ympäröivien tilanteiden ja yksityiskohtien määritteleminen oli osa 

Random Encounters -esityksen suunnittelua. Millainen on tila, johon osallistujat tulevat? 

Millainen musiikki siellä soi? Miten häntä puhutellaan? Tarjotaanko teetä vai kahvia, miten 

käy jos ennen esitystä juotu kahvikupillinen onkin se yksi kuppi liikaa? Miten selkeät ohjeet 

hän saa, aiheuttaako epäselvyys epävarmuutta ja ärtymystä vai onko epävarmuuden tila 

vain sellainen, että se tekee osallistujan entistä tarkkaavaisemmaksi? Onko 

pukeutumistilanne tarpeeksi yksityinen, ovatko vaatteet mukavat päällä ja tarpeeksi 

huomaamattomat, ettei niistä tule vain epämukava olo, joka vaikuttaa esityksessä 

olemiseen? Kysymys näissä kaikissa kysymyksissä on siitä, miten katsoja-kokija saisi ylleen 

rauhan ja myötäilevän tuulen kokea yhteys hahmoonsa. 

 

Vaikka empatia voi olla tiedostamatonta ja automaattista, se ei missään tapauksessa ole 

sitä aina, sillä empatia on varsin kontekstisidonnaista. Sosiaalis-kognitiivisen neurotieteen 

tutkija Jamil Zaki ehdottaa artikkelissaan Empathy: A Motivated Account, että empatian 

samanaikaisen automaattisuuden ja kontekstisidonnaisuuden voisi selittää sillä, että 

empatia on motivaatiosta riippuvainen ilmiö, jossa ihmiset päätyvät joko kohtaamaan tai 

välttelemään sitä, riippuen siitä seuraavasta haitasta tai hyödystä. Ihmiset eivät suhtaudu 

tunteisiinsa passiivisesti, vaan ovat niistä tietoisia ja pyrkivät säätelemään niitä myös 

ennakoivasti. Näitä ihmisen käyttäytymistä selittäviä tavoiteltavia tiloja ovat ilon, 

innostuksen ja levollisuuden lisäksi uteliaisuus uutta tietoa ja uusia kokemuksia kohtaan, 

kunnia-asiaksi koettu uskollisuus omaa ryhmää kohtaan, riippumattomuuden tarve ja 

oikeudenmukaisuutta kohti pyrkiminen. Näiden tavoittelu motivoi usein myös 

hakeutumaan kohti negatiivisiksi koettuja tunteita, vaikka ihmiset useimmiten 

tavoittelevat hyvää oloa.227 Jos ihmisessä herää halu pyrkiä oikeudenmukaisuutta kohti, ei 

ole edes mahdollista väistellä samassa virrassa koettuja negatiivisia tunteita. Tämä selittäisi 

empiirisen kokemuksen siitä, että negatiivisten tunteiden kokeminen liittyy olennaisesti 

haluun pyrkiä kohti muutosta ja jotain parempaan.  

 

 

 

 

                                                                 
227 Kashdan, Young & Machell (2015)  
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"Todella hämmentävän voimakkaasti hahmon päälle pukeminen muutti olemista, mutta se otti 

aikansa ja sitä olisi halunnut jatkaa vielä jonkin aikaa, tehtävät jäivät vähän kesken, 

 toisaalta se jää vaivaamaan ja pidentää kokemusta." 

Random Encounters -esityksen osallistuja 

 

 

Positiivisten tunteiden vallitessa on tarve säilyttää vallitseva tila, jolloin huomio ja 

pyrkimykset kohdentuvat lähinnä sen ylläpitämiseen. Negatiivisten tunteiden keskellä 

ihmisillä on tendenssi huomioida tarkasti pieniä muutoksia toisissa ihmisissä ja samalla 

aktivoituvat syvälliset analyyttiset ajatusprosessit, esimerkiksi herkkyys tunnistaa 

tapahtuvia  epäoikeuden-mukaisuuksia.228 

 

Samoin kuin ihminen välttelee tai hakeutuu kohti omia tunteitaan, ihminen välttelee tai 

hakeutuu kohti toisten tunteita: kulkee poispäin empatiasta tai kohti sitä. On ilmiöitä, jotka 

vievät ihmisiä kohti empatiaa ja toisia, jotka ajavat välttelemään sen kaltaisia tunteita. 

Näitä empatiaa kohti vieviä asioita ovat positiiviset affektit, yhteys toisiin ja sosiaalinen 

haluttavuus. Empatian tunteiden välttämiseen kannustavat siitä seuraava mahdollinen 

kärsimys, materiaaliset kustannukset ja oman kilpailuaseman heikentyminen.229 

 

                                                                 
228 Devlin, Zaki, Ong & Gruber (2014)  
229 Zaki (2014) 
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Stanfordin ja Yalen tutkijoiden vuonna 2014 tekemän tutkimuksen mukaan testeissä 

luonteenpiirteiltään erityisen positiivisiksi havaitut ihmiset mielsivät itsearvioinneissa 

itsensä empaattisemmiksi kuin muut, mutta todellisuudessa he kykenivät huonosti 

toimimaan empaattisesti isompia murheita omaavia ihmisiä kohtaan.230 Toisia positiivisia 

ihmisiä kohtaan empaattisuus oli helpompaa, eli mitä suurempi ero oli oman ja toisen 

emotionaalisissa tiloissa, sitä vaikeampi toisen emootioita oli ymmärtää, ja toisen osaan 

asettua. Tämä omien kykyjen ja niihin liittyvien uskomuksien epäjohdonmukaisuus on 

havaittu useissa muissakin yhteyksissä.231 On havaittu, että subjektiiviset itsearvioinnit 

eivät usein vastaa objektiivisesti havainnoitua toimintaa etenkään silloin, kun on kyse 

intersubjektiivisista, ihmistenvälisistä asioista. Toisaalta tämän kaltainen tutkimustulos voi 

olla seurausta siitä huomiosta, että hyvällä tuulella olevat ihmiset pääsääntöisin 

tavoittelevat positiivisten tunteiden tilan säilymistä ja siksi ottavat ne toisissakin 

helpommin vastaan.232 Negatiivisia tunteita kohtaan suunnataan samalla tavoin silloin, 

kun niistä on hyötyä: vihan tunnetta suositaan ennen konfliktia ja surua ennen kuin 

haetaan apua toisilta.233   

 

Empatia ei kuitenkaan lopulta ole näiden tutkimusten osoittamalla tavalla rajallinen 

kokemus, vaan sen kontekstisidonnaisuus tarkoittaa myös samalla sen muokkautuvuutta. 

Empatiaa voi kehittää ja laajentaa234. Onkin havaittu, että empatian lisääminen tulee 

mahdolliseksi nimenomaan siinä vaiheessa, kun oivalletaan, että empatian kehittäminen 

on mahdollista.235 

 

 

 

  

                                                                 
230 Devlin, Zaki, Ong, Gruber (2014) 
231 ks. Dunning, Johnson, Ehrlinger, Kruger (2003) 
232 ks. esim. Wegener & Petty (1994)  
233 Zaki (2014) 
234 Aaltola & Keto (2017) 
235 Schuman ym. (2014)  
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empatia ja narratiivit 
 

"Tajusin, että alkuvastustuksesta huolimatta tehtävä oli toimiva. Vaikea selittää sitä mutta 

jotenkin se kaupassa kiertely ja lahjojen miettiminen sai miettimään omaa etuoikeutettua 

asemaa todella emotionaalisella tasolla." 

Random Encounters -esityksen osallistuja 

 

Empatia ei ole kontekstisidonnainen ainoastaan sitä kautta, että siihen vaikuttaa se, 

millaisessa (mielen) tilassa ihminen itse on. 1700-luvulla eläneen moraalifilosofi ja 

taloustieteilijä Adam Smithin mukaan empatialle on olennaista myös että hahmotetaan se, 

mikä toisen yksilön konteksti eli tilanne on.236 Martha Nussbaum ja Iris Murdoch ovat 

painottaneet samaa: juuri tilanteiden hahmottaminen auttaa ymmärtämään muita.237 

Empatiaa tutkinut filosofi Shaun Gallagher väittää, että narratiivit ovat suorastaan tärkein 

tekijä empatiassa.238 Narratiivien kautta ihmistä on mahdollista ymmärtää 

henkilöhistoriallisena, nykyhetkellisenä ja tulevaisuuteen suuntaavana, tuntevana ja 

kokevana olentona. Narratiivit tuottavat toisesta käsityksen subjektina. Aaltola ja Keto 

kirjottavat siitä, miten narratiivit ovat loistava tapa simuloida toisen kokemuksia ja tuottaa 

toisesta käsitys "oman olemassaolonsa keskushahmona".239 Gallagher painottaa myös, 

miten narratiiveja rakennettaessa on tärkeää muistaa, että toisilla ihmisillä on aivan oma 

tapansa kokea todellisuus. 

Nämä kertomukset voivat perustua esimerkiksi todellista elämää dokumentoiviin 

artikkeleihin tai elokuviin, fiktiivisiin romaaneihin tai kuvataiteisiin. Filosofi Martha 

Nussbaum korostaa juuri kirjallisuutta tienä empatiaan. Hänen mukaansa sekä empatia 

että moraalinen kasvu vaativat sitä, että opimme lähestymään muita kuin lähestyisimme 

kirjallisuuden hahmoja. Lukijana on mahdollista ottaa hetkeksi heidän näkökulmansa ja 

samalla havaita samanlaisuudet ja erilaisuudet ja niiden eri vivahteet.240 Kirjallisiin 

hahmoihin samaistumisen kautta on Nussbaumin mukaan mahdollista oppia 

suhtautumaan empaattisemmin myös oikeassa elämässä kohtaamiinsa ihmisiin.  

                                                                 
236 Smith (2009) 
237 Aaltola & Keto (2017) s. 37, Nussbaum (1990) ja Murdoch (1971) s. 31 
238 Gallagher (2012) 
239 Aaltola & Keto (2017) 
240 Nussbaum (1995) 
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Viktoriaanisen ajan kirjallisuuspiireissä tämä tarinoiden hyvää tekevä vaikutus oli tunnettu 

ja laajasti kirjallisten kokeilujen keskiössä ollut ilmiö. Charles Dickens ja hänen kollegansa 

luottivat kirjallisuuden herättämien tunteiden moraalisuutta lisäävään voimaan. He 

uskoivat siihen, että jos kirjailijat loisivat sopivasti empatiaa herättäviä, tunteisiin vetoavia, 

kärsiviä henkilöhahmoja joiden tilanteisiin lukijoiden on helppo eläytyä, he oppisivat 

ymmärtämään myös toisten, oikeiden, vastaavassa tilanteessa olevien ihmisten elämää ja 

sitä kautta auttamaan heitä.241 

Tämä ns. narratiivisen empatian etiikka on paljon pohdittu aihe kirjallisuuspiireissä. Tutkija 

Mary-Catherine Harrison esittää väitteen, että vaikka toisten ihmisten kärsimys herättääkin 

voimakasta motivaatiota eettisiin tekoihin, empatia fiktiivisiä (kirjallisia) hahmoja kohtaan 

on paljon monimutkaisempi yhdistelmä mielikuvitusta, tunteita ja etiikkaa. Lukijoiden 

uppoutuminen fiktiiviseen kärsimykseen ei välttämättä heijastu tekoihin asti.242 Suzanne 

Keen on kritisoinut liiallista narratiivisen empatian korostamista altruismin tuottajana. 

Hänen mukaansa on oltava kriittinen siinä, mitä lukee kirjallisuuden ansioiksi sen 

ulkopuolella, millaisia välittömiä (ja hetkellisiä) tunteita se herättää. Ihmisen affektiivinen 

ja kognitiivinen toiminta on niin monimutkaista, että ei saa unohtaa sitä, miten positiivisten 

seurausten lisäksi lukemisesta voi seurata empatian kannalta myös sekä neutraaleja, että 

negatiivisia vaikutuksia.243 

 

Yksi narratiiveihin sisältyvä ongelma on se, että tarinoita voi sekä kirjoittaa, tulkita, että 

editoida haluamallaan tavalla. Ne eivät ole objektiivisia, vaan saattavat olla hyvinkin 

tarkoitushakuisia.244 Tarinoita myös vastaanotetaan tietyin asentein, ihminen usein näkee 

ja kuulee sen mitä haluaa ja jättää muun huomiotta. Random Encounters -esitykseen 

kuuluivat myös narratiivit olennaisena osana. Katsoja-kokijat saivat esityksen aikana luoda 

itse tarinaa, sillä siitä kertoivat nimen ja iän vuoksi vain asusta löytyvät vihjeet. Muu osa oli 

itse täydennettävä. Toisaalta esityksen osallistujat eivät itse valinneet hahmojaan, vaikka 

saivatkin alkulomakkeessa ilmaista toiveensa siitä, millaisena henkilönä haluaisivat elää 

hetken (ks. LIITE 2). Osa osallistujista sai hyvin samankaltaisen hahmon, jota toivoi, osa 

erilaisen tai jopa täysin vastakkaisen. Osallistujien oli mahdollista täydentää hahmon 

tarinaa oikeastaan ainoastaan yrittämällä ymmärtää asioita hänen näkökulmastaan. Tällöin 

ei edes ole tärkeää, miten ”oikeaan” mielikuvitus osui, vaan tärkeintä oli ainoastaan kyky 

ja halu asettua toisen asemaan. Tärkeintä ei ollut se, mitä osallistujat tekivät, vaan se, mitä 

kautta he päätyivät sen tekemään. 

                                                                 
241 Harrison (2008) s. 262-263  
242 Harrison (2008) s. 25 
243 Keen (2006) 
244 Harrison (2008) 
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Vaikka fiktiivisiin henkilöihin samaistuisi kuinka, heitä on vaikeaa auttaa.245 Tästä seuraakin 

kuilu fiktion herättämien tunteiden ja aiheuttamien tekojen välillä. Fiktiivinen leijona voi 

aiheuttaa pelkoa, mutta ei aiheuta yleensä pakoreaktiota.246 Toisaalta se kuuluu 

nimenomaan tarinoiden luonteeseen; olisi hyvin epäkäytännöllistä, jos joka kerran säntäisi 

pakoon, kun lukee tarinaa hyökkäävästä leijonasta. Kun fiktiivinen hahmo edustaa jotain 

tiettyä – todellista – ryhmää, fiktiivistä hahmoa kohtaan tunnetun empatian on mahdollista 

laajentua koskemaan tätä todellista ihmisryhmää.247 Toisin sanoen, jos on lukenut 

pelottavan tarinan leijonan hyökkäyksestä, tekee entistä todennäköisemmin kaikkensa, 

ettei päädy oikeassa elämässä lähellekään leijonaa.  

Ehkä fiktiiviset narratiivit herättävät meissä vain peilaavan reaktion, muodostavat sisäisen 

representaation reaktiostamme, kuten peilisolut muodostavat sisäisen hymyn 

nähdessämme toisen hymyilevän. Ehkä reaktio on erilainen, jos narratiivi onkin osa 

osallistavaa esitystä, jossa osallistuja liikkuu. Voisi kuvitella, että olisi erilainen kokemus 

kuunnella kertomusta hyökkäävästä leijonasta paikallaan istuen, kuin kuunnella sitä seisten 

ja sännätä pakoon kesken tarinan.  

On myös esitetty epäilyksiä siitä, että fiktiivisen henkilön kärsimykseen eläytyminen lopulta 

vähentäisi empaattisia tekoja oikeassa elämässä. Elaine Scarry on käsitellyt tätä esseessään 

The Difficulty of Imagining Other Persons. Hän päätyy siihen lopputulokseen, että 

mielikuvituksella on tässäkin tärkeä osansa; kun kuvittelemme mielessämme toisen 

ihmisen ja hänen tarinansa, on epätodennäköisempää, että tekisimme hänelle pahaa. Jos 

taas emme anna ihmisen päätyä mielemme kuviin, olemme alttiimpia aiheuttamaan 

hänelle kipua tai kärsimystä.248 

 

Sosiaalipsykologi C. Daniel Batsonin esittämän ns. ”empathy-altruism”-hypoteesin mukaan 

mielikuvitus, toisen näkökulman omaksuminen, ja toisiin kohdistuvat tunteet kuten 

myötätunto ja lempeys motivoivat altruistisiin tekoihin.249 Finlay ja Stephan ovat saaneet 

samansuuntaisia tuloksia tutkiessaan empatian ja rotuennakkoluulojen suhdetta.250 

Patricia Oswaldin tutkimuksessa puolestaan koehenkilöt, jotka keskittyivät kohdehenkilön 

ajatteluprosesseihin, olivat jonkun verran auttavaisempia kohdehenkilöiden tapaisia 

                                                                 
245 Harrison (2008) 
246 Tooby & Cosmides (2001) 
247 ns. synekdokee -vaikutus, ks. Harrison (2008) 
248 Scarry (1999) 
249 Batson, Chang, Orr & Rowland (2002)  
250 Finlay & Stephan (2000) 
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ihmisiä kohtaan, mutta ne koehenkilöt, jotka olivat keskittyneet etenkin kohdehenkilön 

tunteisiin, tekivät auttavaisia tekoja moninkertaisesti.251 Batsonin toisen, ”empathy-

attitude-action”-hypoteesin mukaan tämä vaikutus on nähtävillä nimenomaan sitä kautta, 

että ihminen suhtautuu ensin empaattisesti yhtä – tiettyä ihmisryhmää edustavaa – ihmistä 

kohtaan ja sen jälkeen muita tämän ryhmän ihmisiä kohtaan. Se on sisäryhmän ja 

ulkoryhmän raja-aitoja kaatava – tai ehkä pikemminkin vain niihin reikiä murtava – 

tapahtuma.252 

Jémeljian Hakemulderin tutkimuksen mukaan fiktiiviseen hahmoon samaistuminen voi olla 

jopa voimakkaampaa, kuin todelliseen ihmisryhmään samaistuminen, vaikka molemmat 

kertomukset olisivat kirjallisessa muodossa. Tarvitaan siis pikemmin yksittäisen ihmisen 

tarina, kuin yleisempi kuvaus kyseisen ryhmän jäsenistä, että asenteet muuttuisivat.253  

Hakemulderin tutkimuksessa tarinan vaikutusta kokeeseen osallistuneiden asenteisiin 

lisäsi annettu lukuohje, jossa ohjattiin suhtautumaan empaattisesti tarinan henkilöihin.254 

Kirjallisuuden lisäksi (osallistavien) esitysten kontekstissa tämäntapaisten lukuohjeiden 

antaminen on yleistä. Random Encountersin osallistujille annettiin alussa ainakin kaksi 

lukuohjetta esitykseen: alun mindfulness-harjoitusten myötä ohje rauhalliseen 

keskittyneisyyteen, toisin katsomiseen ja tarkkailuun ja esitystilan myötä ohje tilanteen 

esityksellisestä fiktiosta. Lisäksi sanallisesti annettu ohje tutkia hahmon taskut ja laukut 

lisätiedon löytämiseksi oli suora ohje tarkkailla, tutkia ja tulkita. Empatian kokemuksen 

kannalta tärkein ohje oli hahmon – toisen ihmisen – vaatteiden pukeminen ylle ja tämän 

henkilön tehtävän toteuttaminen. Tämä lukuohje ohjasi astumaan toisen kenkiin, elämään 

toisena ja tuntemaan toisena.  

 

”Ymmärsin heti kun sain ohjeet että kyseessä oli ”roolileikki”. [hahmon nimi ja 

perhesuhteet] oli riittävä tieto hypätä toisen ihmisen ajattelumaailmaan. Vaatetus tuntui 

olennaisimmalta ja pienet yksityiskohdat laukun sisällä antoivat mahdollisuuden kehitellä 

omat taustatarinat. Tuntui mukavalta havainnoida maailmaa toisen silmin. Kävelytyyli, 

havainnointi ja sosiaalinen käyttäytyminen muuttui.” 

Random Encounters -esityksen osallistuja 

                                                                 
251 Oswald (1996) 
252 Batson, Chang, Orr & Rowland (2002) 
253 Hakemulder (2000) 
254 Harrison (2008) 



89 
 

Esityksen narratiiveja valitessamme kysyimme itseltämme useita kysymyksiä: millaisina 

ihmisinä me itse haluaisimme hetken viettää, millaisia ihmisiä on vaikeaa ymmärtää täysin 

ulkopuolisena, ja mitkä ovat sellaisia vaikeita hetkiä ihmisten elämässä, joiden keskelle 

kuka tahansa saattaa päätyä. Tarinat olivat tunteita herättäviä, mutta niitä ei valittu siksi, 

että ne olisivat olleet mahdollisimman tunnekuohuisia, vaan empatia oli mukana jo siinä 

hetkessä: käväisimme näiden hahmojen elämässä jo niitä miettiessämme. Esityksen 

suunnittelun aikataulu oli tiivis ja istuin useana iltana tietokoneen äärellä pitkästi yli 

keskiyön. Etsin tarinoillemme yksityiskohtia, niitä vihjeitä, jotka katsoja-kokijat löytävät 

taskuistaan ja laukuistaan ja paikkoja, joihin he voisivat mennä. Kävin jokaisen 

valitsemamme hahmon elämässä, vaikka en yhdenkään kengissä kävellytkään. Minulla oli 

pukujen ja tarinoiden löytämisen, esityskontekstin ja mindfulness-harjoitusten sijaan 

toinen motivaatio kokea empatiaa: halusin ymmärtää voidakseni välittää sen ymmärryksen 

toisille. 

 

Empatian kokemus ei tarvitse katkeamatonta uppoutumista (toisen tunteisiin tai) 

narratiiviin. Fenomenologi Edith Steinin mukaan empatia on liikettä oman näkökulman ja 

toisen näkökulman välillä. Tämän palautekehän myötä kohdistamme huomiomme toiseen, 

palaamme omaan näkökulmaamme arvioimaan, mitä koemme ja jälleen kohdistumme 

toiseen. Tässä kehämäisessä liikkeessä tulee esiin ero itsen ja toisen välillä: emme asetu 

toisen mieleen tai anna toisen mielen resonoiden upota itseemme, vaan kommunikoimme 

toisen kanssa tässä rajapinnalla. Steinille empatiaan kuuluu sen tunnistaminen, että toinen 

on oman näkökulmansa omaava, erilainen, kokonainen ja myös vieras yksilönsä. 255 

 

R.E. -demon kokijat pääsivät peilaamaan hahmonsa tarinaa myös kesken esityksen 

kohtaamiensa ihmisten kautta. Siitä kertoo myös esityksen nimi "Random Encounters", eli 

satunnaiset kohtaamiset. Kokijat kohtasivat omasta näkökulmastaan sattumalta hahmonsa 

ja hahmossaan sattumalta toisia ihmisiä.  

 

 

                                                                 
255 Aaltola & Keto (2017) s. 81 ja Stein (1989) s. 5  
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"...oli hämmästyttävää, miten muutamat hyvin valitut aika pienimuotoiset elementit loivat 

todella esityksellisen, transformatiivisen ja ajattelemaan pistävän kokemuksen. Puvun 

lisäksi siihen kuului toki myös paikka ja se, mitä puvun ohessa tai taskussa sain mukaani.” 

Random Encounters –esityksen osallistuja 

 

R. E. -demossa keskelle narratiiveja ja toisten kenkiin astuttiin pukujen välityksellä, 

perspektiiviä loivat tarkkaavaisuuteen ja toisin katsomiseen ohjaavat mindfulness-

tehtävät, yksin esityksen kokeminen toimi väylänä tälle tarkkaavaisuudelle256 ja lopuksi 

reflektiolle ja toisten näkökulmien kautta asioiden peilailulle oli tilaa lopun 

”analyysikaljahetkessä”. Se osoittaa paitsi puvun merkityksen tälle esitykselle, myös 

yleisesti osallistavan esitysmuodon merkityksen useita elementtejä orgaanisesti 

yhdistävänä kokonaisuutena. Empatia on monitahoista, ihminen on monitahoinen ja niin 

ovat erilaiset esityksetkin. Liikettä tapahtui paitsi itsen ja muiden, myös tilanteiden ja 

esityksen eri osien välillä.  

Empaattinen päättely ja tieto ovat erilaisia, mutta eivät välttämättä kokonaan erillisiä 

sellaisista kognitiivisista prosesseista, kuten looginen päättely tai matemaattinen deduktio. 

Empatian kautta saavutettu tieto perustuu emotionaaliseen yhteyteen ja identifikaatioon, 

josta seuraa kokemus kohteen tunneperäisestä ymmärtämisestä. Tämän vuoksi 

empatiasta johtaa polku mielikuvituksen kautta astetta monitahoisempiin lopputuloksiin ja 

oivalluksiin.257 

Tarinan kertominen on empatian harjoittamista258 ja pukusuunnitteluun liittyy usein 

vahvasti tarinan kertomisen elementti, oli puku sitten galleriassa esiteltävänä oleva 

pukuteos tai esiintyjän yllä osana esityksen puvustusta. Pukusuunnittelun kautta voi siten 

omalla tavallaan harjoittaa empatiaa; sukeltaa toisen maailmaan osatakseen 

materialisoida, kuvittaa ja välittää sen muille.  

                                                                 
256 ks. esim. Murdoch (1994) ja Weil (1973)  
257 Eisner & Powell (2002) s. 153 
258 Harrison (2008) 
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e n t ä  

s i t t e n ? 
 

 

Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει. 

Panta rhei kai ouden menei. 

Kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan. 

Herakleitos 

 

 

Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole 

mitään uutta auringon alla. 

Vanha Testamentti, Saarnaajan kirja 
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Lähdin alun perin tämän opinnäytteen kautta kysymään, olisiko empatiaa mahdollista 

tutkia (pukuun perustuvan) esityksen kautta. Luin Lakoffin ja Johnsonin kirjasta Philosophy 

In The Flesh  jotain, joka auttaa vastaamaan tähän kysymykseen: 

"The very existence of the cognitive unconscious --- means that we can have no direct 

conscious awareness of most of what goes on in our minds. The idea that pure philosophical 

reflection can plumb the depths of human understanding is an illusion. Traditional methods 

of philosophical analysis alone, even phenomenological introspection, cannot come close to 

allowing us to know our own minds."259 

Täytyy siis ensin oppia tuntemaan kognitiivinen alitajuntamme, hyväksyä sen syvyydet ja 

vasta sitä kautta on mahdollista oppia ymmärtämään tekemistemme ja ajatustemme syitä 

ja mekanismeja. Empiiristä260 tutkimusta tarvitaan filosofisen ajattelun lisäksi. Taiteen 

kautta asioita käsittelevä tutkimus on yksi tapa tehdä empiiristä tutkimusta. Sillä on 

nimenomaan mahdollisuus löytää myös ratkaisuja ja toimintatapoja, tapoja soveltaa uutta 

tietoa käytäntöön, löytää mekanismien lisäksi muutoksen ituja.  

Ehkä siksi toisin ajattelukin on tuntunut niin tärkeältä: emme ole automaattisesti tietoisia 

ajatuskuvioistamme, joten emme automaattisesti tiedosta virheellisiä päätelmiämme. Siksi 

oman intuition ja ”musta tuntuu” -ajattelun lisäksi täytyy olla muukin tapa ihan jokaiselle 

ja henkilökohtaisesti katsoa, nähdä ja ymmärtää itseä ja muita ja kaikkea ympärillämme.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
259 Lakoff & Johnson (1999) s. 12 
260 Empiirinen: kokemukseen perustuva tieto. (Tieteen termipankki: Filosofia: empiirinen) 
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Juuri kun opinnäytteen palautuspäivä alkoi lähestyä, huomasin Elisa Aaltolan ja Sami Kedon 

julkaisseen uuden suomenkielisen tietokirjan empatiasta. Olin keväästä lähtien kirjoittanut 

empatiasta ja yhdistellyt siihen tiedon rippeitä eri lähteistä ja tuntui aluksi omalla tavallaan 

epäonniselta, että heti kun saan tekstini valmiiksi, ilmestyy tietokirja omalla äidinkielelläni 

samasta aiheesta. Mietin ihan vakavissani, että mikä merkitys omalla "empatian 

tutkimisella esityksen kautta" on enää siinä vaiheessa. Kirjaa lukiessa ymmärsin kuitenkin 

tärkeimmän puolen tässä tavallaan nurinkurisessa prosessissa; siinä, että ensin tekee 

yrittäen ja erehtyen ja sitten saa kirjan samasta aiheesta eteensä. Aaltolan ja Kedon 

Empatia - myötäelämisen tiede sanoitti monet esityksessä mukana olleet linjat aiempia 

ajatelmiani tukien ja niitä valaisten, mutta toisiin näkökulmiin tunsin saaneeni selkeämmän 

näkymän eri kautta kierrettyäni. Ymmärsin, miten en olisi lainkaan tällä tasolla ymmärtänyt 

monia kirjassa käsiteltyjä aiheita ilman Random Encounters -demon tekemisen kautta 

saatuja kokemuksia. Esityksemme oli Empatia-kirjaa lukiessani välittömänä peilinä sen 

teksteille ja samalla pystyin Aaltolan ja Kedon ajatusten kautta peilaamaan esitystä.  

 

Tämän aluksi epäonniselta näyttäneen sattuman  (joka ei tietenkään oikeasti ole sattuma 

koska maailma virtaa juuri näin ja minä sen mukana, ts. "koska zeitgeist")  kautta löysin 

taiteen kautta tutkimisen merkityksen juuret. Taide on toisin katsomista. Taide on 

pikakaista intuitiiviselle ja tunneperustaiselle ajattelulle. Taide on mielikuvittelun ja 

tarinoinnin vapain väylä, ja juuri ne puolet saattavat jäädä perinteis-tieteellisesti tietoa 

etsiessä hyödyntämättä.  

 

Toisin katsominen osoittautui kielikuvaksi, joka läpäisi useat tämän opinnäytteen tasot. 

Random Encounters -demon alun mindfulness-tehtävät kehottivat katsomaan toisella 

tavalla ja tulkitsemaan nähtyä totuttua tarkemmin. Katsomaan tarkemmin ja näkemään 

kuin ensimmäistä kertaa. Harjoituksilla tavoittelimme alun perin keskittymistä ja 

vastaanottavuutta, mutta ne tuntuivat synnyttävän toisin katsomista. 
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Random Encounters suunniteltiin hyvin intuitiivisesti, turhia lukematta tai tutkimatta. Tätä 

opinnäytettä kirjoittaessa esityksen eri puolet putoilivat kuitenkin omiin, tarkkarajaisiin 

lokeroihinsa. Löysin syitä miksi toiset asiat toimivat ja toiset eivät ja selityksiä sille, miksi 

intuitio oli vienyt tiettyihin suuntiin. Sinänsä sen ei pitäisi olla ollenkaan hämmästyttävää, 

se kertoo ainoastaan jotain hyvin perustavaa taiteen luonteesta. Vaikka aluksi halusin 

löytää R.E.:n kautta jotain uutta empatiasta, päädyin lopulta ymmärtämään uutta tämän 

demomme olemuksesta esityksenä ja  teoksena.  

 

Samoin halusin aluksi ainoastaan määritellä puvun tarkemmin ja toista kautta, että voisin 

eritellä paremmin, mitä puolia puvusta on mahdollista ottaa huomioon kun puetaan 

esiintyjä tai katsoja-kokija. Lopulta tuntui kuitenkin tärkeämmältä kuvata ilmiöitä näiden 

kolmen; havaitsemisen, käsittämisen ja läpielämisen taustalla. Se, millä tavoin nämä puolet 

lopulta sisältyvät erilaisiin pukuihin ja esityksiin ja niiden kokemiseen ja ymmärtämiseen on 

aivan täysin tapauskohtaista. Ainoastaan se asia säilyy, että jokainen niistä on ainakin 

jollain asteella jokaisen puvun hahmossa mukana. 

 

Mitä enemmän luin ja kirjoitin, sitä selvemmäksi tuli, miten empatia on niin laajalle 

ulottuva ja monitahoinen ilmiö, että sen mekanismeista on vielä suuri osa piilossa meiltä. 

Uusia tutkimuskohteitakin ilmestyy jatkuvasti; erilaisten medioiden kautta tapahtuva 

viestittely näyttäytyy kasvottoman lisäksi mielettömänä, poliitikot ja mainostajat käyttävät 

ihmisten pimeitä puolia edistääkseen omia agendojaan ja tulevaisuuden massamuuttoliike 

tulee laittamaan ihmiset sellaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, joihin heillä ei ole olemassa 

automaattisia toimintamalleja. Näissä tilanteissa tarvitaan tutkimuksen ja tieteen lisäksi 

taidetta: tarinoita ja tunteita, narratiiveja ja affekteja.  

 

Minulle myös selvisi lukiessani ja kirjoittaessani, miten paljon täytyy asioiden pohjamutiin 

asti päästäkseen olla tietoa itse ilmiöstä ja sitä koskevista tutkimuksista, sekä siihen 

liittyvistä ilmiöistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista, artikkeleista, ajattelijoista, taiteilijoista 

ja taideteoksista. Ehkä sen lisäksi, että esityksemme toimi peilinä ja esimerkkinä, se myös 

lahjoitti itselleni motivaation katsoa empatiaa tarkemmin. Ilman tätä motivaation tunnetta 

ja liikevoimaa olisi ollut astetta mutkikkaampaa syventyä aiheeseen. 
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Tätä opinnäytettä tehdessä todella astuin suurempiin saappaisiin kuin oli tarkoitus. Aloitin 

aiheen hahmottelun yhdestä intuitiivisesta tuntemuksesta; puku tuntuu muuttavan 

ihmistä. Kuten intuitiolle on tyypillistä, asian varsinainen sanoittaminen ja sitä todistavan 

ja artikuloivan tiedon löytäminen vaatii valtavan paljon tutkimista ja ajattelua ja 

keskustelua jatkuvana kehänä. Silti oli kiinnostavaa yrittää hahmottaa tuo yksi asia 

kokonaisuudessaan. Ihminen on mahtavan monimutkainen olio ja samalla niin 

yksinkertainen, että kaikki liittyy kaikkeen, eri mekanismit ovat linkittyneitä ja sekoittuneita 

ja kaikkea rajaa kehollisuus ja tietoisuus.  

 

Pukua toki voi tutkia vain materiaalisena rakennelmana, mutta tällainen näkökulma jäisi 

väistämättä aina vähän vajaaksi. Puvussa on  valtavan paljon ulottuvuuksia jotka ulottuvat 

sen materiaalisen hahmon ulkopuolelle. Olen tässä opinnäytteessä pyrkinyt 

määrittelemään sekä näiden eri ulottuvuuksien taustoja, että sitä, miten tietoa niistä voisi 

pukukeskeistä esitystä suunnitellessa käyttää ja miten tällaisen esityksen kautta voisi 

puolestaan katsoa toisin erilaisia inhimillisiä ilmiöitä. 

Alkuperäinen intuitio tuntuu edelleen osuvan oikeaan. 
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KUVA 5 s. 21    Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek (1998). Exactitudes®:  Mohawks – Rotterdam 
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(luonnos) kuvasta: Duke Downey, The Chronicle: “Stanford psychology 
Professor Philip Zimbardo dicsusses the Stanford Prison Experiment on Aug. 
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LIITE 1 

 

 

 

 

 

THE RANDOM ENCOUNTERS EXPERIENCE 

 

PARTICIPANT'S BACKGROUND INFORMATION: 

 

NAME 

 

AGE 

 

CLOTHING SIZE (SHIRT, TROUSERS, SHOES) 

 

LIFE MOTTO / GENERAL OUTLOOK ON LIFE 

 

A SHORT DESCRIPTION OF YOURSELF (FOR EXAMPLE WHERE YOU LIVE, FAMILY SITUATION, FAVORITE FOOD, FAVORITE FILM, THE THINGS 

YOU LIKE TO DO ON YOUR FREE TIME, GOALS IN LIFE, GENERAL MOOD, TOTEM ANIMAL...)  

 

 

IF YOU COULD SPEND A FEW MOMENTS AS SOMEONE ELSE, WHAT KIND OF PERSON WOULD YOU LIKE 

TO BE? 
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LIITE 2 

 

Dear all, 

Welcome to join the Random Encounters experience. A little bit of information before we start: 

 
We hope you can arrive at Töölön Kulttuuritalo according to this schedule: 
 
11.00 (name 1) 
11.10  (name 2) 
11.20  (name 3) 
11.30 (name 4) 
11.40  (name 5) 
 
 

Most of the experience/experiment will take place outside, so please make sure you dress 
accordingly! 
 
 

Here is a small exercise you can do on your way to Topeliuksenkatu. Please take some time to 
read it through: 
 
 

 

 
--- As you stand, sit or walk, try to become more aware of nature around you. 
 
--- See the different types of snow and ice; hear the wind and the rumble of traffic; sense the air 
moving over 
your skin and sun heating your face. 
 
--- After a few moments, your mind may try to wander where it will. 
 
--- Be kind to yourself: gently nudge your attention back to nature and your surroundings. 
 
--- Look at things as if you are seeing them for the first time. --- 
 

 

See you soon!  

Mimosa & Mimosa 
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LIITE 3 

 

RANDOM ENCOUNTERS - TWO SMALL EXERCISES 

 

Choose a natural object from within your immediate environment and focus on watching it for a 
minute or two. This could be a flower or an insect, or even the clouds. 

Don’t do anything except notice the thing you are looking at. Simply relax into a harmony for as 
long as your concentration allows. Look at it as if you are seeing it for the first time. Visually 
explore every aspect of its formation. Allow yourself to be consumed by its presence. Allow 
yourself to connect with its energy and its role and purpose in the natural world. 

 

 
In the second exercise, all you have to do is notice one thing in your day that usually goes 
unappreciated. This thing can be an object or a person – it is up to you. 

The point of this exercise is to simply give thanks and appreciate the seemingly insignificant things 
in life; the things that support our existence but rarely get a second thought amidst our desire for 
bigger and better things. 

For example: your clothes provide you warmth, your nose lets you smell the flowers in the park, 
your ears let you hear the birds in the tree by the bus stop… 

Do you know how these things/processes came to exist, or how they really work? 

Have you ever properly acknowledged how these things benefit your life and the lives of others? 

Have you ever stopped to notice their finer, more intricate details? 

 

 

 

 



 
 

 


